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DENETİM MESLEĞİNİN
ÖZLÜK HAKLARIYLA İMTİHANI
2

Kurtuluş Savaşımızın nasıl kazanıldığını ve bu
süreçte çekilen sıkıntıları “Türk’ün Ateşle İmtihanı” isimli eserinde bizlerle paylaşan Halide Edip
Adıvar, sunuş yazımız için bizlere ilham kaynağı
olmuştur.
Dergimizin, son sekiz sayısında, bugüne kadar, doğrudan Kamu Denetim Mesleği mensuplarının özlük hakları konusundaki sıkıntılara ilişkin
konulara temas etmekten kaçındık. Çünkü, kamu
denetim fonksiyonunun, Türk Kamu Yönetimi içerisindeki vazgeçilmez ve ihmal edilmez önemine
kamu oyumuzun dikkatini yönlendirebilirsek; bu
önemin farkına varan karar vericilerin destekleyeceği, yaraların sarılması sürecinin; doğal akışı
içerisinde bu sorunları ortadan kaldıracağı düşüncesinde idik. Belkide meslek mensupları olarak genlerimize işlemiş bulunan devlet ve vatan
hizmeti düşüncemizin bizlere verdiği vakur duruşun gereği idi bu durum. Ancak bu naif ve idealist
beklentimizin karşılık bulmadığını, üzüntüyle görmekteyiz.
Meslek gruplarına ait resmi ve sivil inisiyatif
mensuplarının, karar vericilerden talepte bulunduklarını sıklıkla görmekteyiz. Karar vericiler ta-

rafından, standart hale gelmiş bulunan bu ziyaret
ve taleplerin kanıksandığı, güzel temennilerle ve
bütçe dengeleri gibi söylemlerle, belirsiz bir tarihe yönelik umut verici cümlelerle, taleplerin belirsizliğe mahkum edildiğini izlemekteyiz.
Yargı mensuplarına yönelik özlük hakkı gelişmelerinin ise dönemsel ve konjonktürel şartların
yardımıyla, sonuç almaya yönelik geliştiği farkedilmektedir.
TC Anayasasında ifadesini bulan “eşitlik”
kavramı; her kamu görevlisini birbirinin aynısı
olan özlük haklarına tabi kılmak değil, yapılan işin
zorluk ve yıpranma derecesi, özellikleri ve niteliklerine göre ölçerek, adil farklılıklar oluşturabilmektedir.
Demokratik sistemlerde karar vericiler, kamu
görevlilerinin özlük haklarını belirlerken, aslında
bir ölçme ve değerlendirme faaliyetinde bulunurlar.
Bu ölçme ve değerlendirme faaliyeti; yerine
getirilen görevlerin önemi, zorluk derecesi, içerdiği riskler, kariyer ve yetişme şartları, alternatif
yetişmiş personel temininin zorluk derecesi vb.
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birçok unsur gözönüne alınarak yerine getirilmelidir. Bu bağlamda, aşağıdaki hususlara özellikle
dikkat çekmek isteriz.
1) Denetim mesleği mensupları yerine getirdikleri görevin niteliği sebebiyle, Devletin verdiği
görev kapsamında, yüksek seviyede risk altındadırlar. Kamu menfaatlerini korudukları için çeşitli
çıkar gruplarının ve yasadışı şahsiyetlerin hedefi
haline gelirler.
2) Kamu denetimi meslek mensupları, ortalama olarak her yıl 6 aylarını ikamet merkezleri
dışında geçirirler. Bazen her hafta başka bir ilde,
başka bir konaklama tesisinin odasında gözlerini
açar ve “bugün neredeyim acaba ?” diye düşünerek güne başlarlar.
3) Denetim mesleği mensuplarının bağımsız
ve tarafsız kalabilmek için oluşturmaları gereken
hijyenik ortamın gerektirdiği harcamalar mevcuttur. (Kabul edilebilir mekanlarda ikamet etmek,
örnek şekilde giyinmek, hediye kabul etmemek
vb.)
4) Denetimini gerçekleştirdiği üst düzey
kamu görevlilerinin “statüyü, sahip olunan özlük
hakları belirler” yaklaşımı karşısında dik durabilecek şartlara sahip olmaları gerekir. Vakur duruşunu her zaman sergilemelidir.
5) Kamu denetim mesleği mensupları; çocuklarına, ailesine, anne ve babalarına karşı yerine getirmesi gereken ailesine yönelik görevleri
(çocuklarının eğitim ve sağlık sorunları, anne ve
babalarının sağlık ve bakımları ile ilgili sorunlar
vb.) mesleklerinin görev yoğunluğu ve uzun süreler ikamet merkezi dışında bulunmaları sebebiyle,
eşlerine devretmişlerdir. Benzer sorunları, görevde bulunduğu illerden uzaktan iletişimle çözmeye
çalışmakta ve bu durum yıpratıcı olmaktadır.
6) Denetim mesleği mensupları, denetledikleri yöneticilere rehberlik ve önderlik yapabilmek

için kendilerini geliştirecek sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikleri takip edecek maddi imkanlara
sahip olmalıdırlar. Mevcut şartlar dahilinde, denetlenenlere moral ve umut kaynağı olmalıdırlar.
7) Görevleri sırasında, sınırlı harcırah rakamlarıyla, sağlıklı mekanlarda konaklama ve sağlıklı
beslenme imkanlarına genelde ulaşamamaktadırlar. Ancak “Kan kusup kızılcık şerbeti içmek”
metaforunu hayata geçirmektedirler.
Benzer şekilde, sayılabilecek birçok haklı
sebeple, denetim mesleği mensuplarının yıpranmakta oldukları düşünülmeli ve gerek çalıştıkları
dönemde özlük hakları ve gerekse emeklilik süreleri ile ilgili “yıpranma tazminatı – erken emeklilik
imkanı” gündeme getirilmelidir.
Mevcut halde denetim mesleği adına sorun;
özlük hakları açısından eşdeğer görüldükleri
meslek gruplarının gerisinde bırakılmış olmasıdır.
Bu tespitten hareketle ilgili rakamları telaffuz
etmek yerine, benzer konumda bulunan; Sayıştay
Denetçi Yardımcılarının özlük hakları Müfettiş
Yardımcılarına / Denetçi Yardımcılarına ve Sayıştay Denetçileri; Müfettiş, Denetçilere, Sayıştay
Başdenetçileri, Başmüfettiş ve Başdenetçilerin
özlük haklarına eşitlendiğinde “eşit ise eşit ücret”
ilkesi hayata geçmiş olacaktır.
Muhtemelen, karar vericiler, kamu denetim
mesleği mensuplarının sızlanmamaları ve gururlu
duruşları sebebiyle; zor ve stresli çalışma ortamlarından ve olumsuz özlük haklarından bihaber
durumdadırlar ve yine, muhtemelen, kısa sürede
olsa bu şartları yaşayıp, idrak edebilseler sorun
ortadan kalkacaktır.
Meslektaşlarımızın özlük haklarına ait sessiz
çığlığının duyulmasını ve popülist tavırlar beklenmeden hakedilen imkanların sağlanmasını beklemekteyiz.
Eminizki, Devletimiz adil ve kadirşinastır.

Ali Alper Orkun
DENETDE GENEL BAŞKANI
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DENETDE TARİHİNİ
KEŞFEDİYOR…
40 YILI AŞAN BİRİKİM…
Selim Gökçe*

4

Ülkemizdeki demokratikleşme süreci içinde,
Anayasalarda tanınmış bazı hakların denetim
elemanlarınca kullanılması, ülkenin demokrasi
yolunda kazanacağı aşamalara da önemli katkılar sağlamaktadır. Yasalarla verilmiş hakların
kağıt üstünde kalmaması, günlük yaşama girmesi, özgürlükçü demokrasinin gelişmesine olduğu
kadar mesleğin gelişmesine de yardımcı olan bir
etkendir. Bu düşünceden hareket eden denetim
elemanları, yasalardaki değişikliklere göre sendika, dernek biçiminde örgütlenmiş ve bu anayasal
hakların kullanılmasında öncülük etmiştir. Geçmişten gelen birikim, gelecek kuşaklara aktarılmaya uğraşılmıştır.
Bilinenin dışında, denetim elemanlarının örgütlenmesinin tarihçesi çok daha öncelere dayanmaktadır.1960 Anayasasıyla gelişen demokrasi süreci içerisinde memur sendikaları’da yerini
almış olup, bu sendikalar arasında Denetim Elemanları Sendikası (DENET-SEN) ‘de bulunmaktaydı. 624 sayılı Devlet Personel Sendikaları Kanunu gereğince örgütlenen yaklaşık oniki Bakanlık Müfettişleri Sendikası, Genel Başkan O.Faruk
OĞUZTÜZÜN başkanlığında Devlet Denetleme
Organları Sendikaları Federasyonu (DENETFE)
olarak 1968 yılında kurularak faaliyete geçti ve
üye sendika sayısı da 14’ü geçti. 1971 Anayasa
değişikliğine kadar kamu kesimindeki denetim
elemanlarının kurduğu sendikaların sayısı bir

hayli fazlaydı. Ancak 1971’de memur sendikaları
yasal değişiklikler nedeniyle kapanınca, denetim elemanlarının örgütlenmesinde iki yıla yakın
bir boşluk meydana geldi. Bu kez, sendikalaşma
hakkı yerine, dernekleşme hürriyetinden yararlanarak, kamu kuruluşlarındaki denetim elemanlarınca dernekler oluşturuldu.
Her kuruma bağlı müfettişlerin kurduğu dernekler 1974’de bir federasyon çatısı altında birleştiler ve DENETFE yani Devlet Denetleme Organları Dernekleri Federasyonu böyle bir ortamda
doğdu. Ancak, Federasyon olarak örgütlenmenin
yeniliği ve üst yönetimde temsil edilme kaygılarıyla hareket edilmiş olması, uzun süre DENETFE
olayını biçimsel bir örgütlenmeden öteye götüremedi.
Ancak şunu da vurgulamakta fayda var ki, kuruluşundan kendisini feshedene kadar geçen 12
yıl içinde DENETFE yönetiminde görev alanlarının
hepsi bayrağı bir öncekinden daha ileriye götürmek için iyi niyetle ellerinden geleni yapmışlardır.
DENETFE, Şuayip BALTA döneminde sabit bir
yere kavuşarak, çanta-dolap derneği olmaktan
kurtulmuş ve bu hamle itici bir güç sağlamıştır.
Daha sonra Osman Nuri ERTUĞ’un cesur atılım*DMO Gn.Md.Başmüfettişi
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larıyla yaşamında ve işlevinde doruk noktasına
ulaşmış, Ihlamur Sokak Baro Handaki yerin dayanıp döşenmesi, sosyal tesislerin hizmete sokulması, dergi çıkarılması, üye derneklerle dayanışma konularında ileri adımlar atılmıştır. Özellikle
Selahattin BALTA ve Ahmet TAVUKÇUOĞLU’nun
özverili çalışmaları unutulacak gibi değildir.		
Köklü adımların atıldığı bu dönemde 12 Eylül
harekatı gerçekleşmiş, bir süre tüm derneklerin
faaliyeti durdurulmuş, bunun doğal sonucu olarak da DENETFE’de durgunluk sürecine girmiştir.
Harekatın akabinde ilk açılan dernekler arasında
DENETFE’nin bulunması son derece dikkat çeken
bir olaydır.12 Eylül sonrası ayakta kalabilmek bile
büyük başarı iken önerilen bir çok yasa değişikliği
bu dönemde gerçekleşmiştir.
1981 Mayıs ayı içinde yapılan 1.Denetim Kurultayı, ülke açısından ilk ve ilk olduğu kadar da
daha ileride yaşanacak banker faciasını önceden
haber vermesi bakımından da dikkat çekicidir.
Danışma Meclisi döneminde de DENETFE,
üyelerinin özlük hakları konusunda büyük başarılar elde etmiş, birçok konuda amacına ulaşmıştır.
Denetim Hizmetlerinden 657 sayılı Yasada Genel
Hizmetler Sınıfı içinde ayrı bir paragraf halinde
bahsedilmesi ilk kez bu dönemde gerçekleşmiştir.
Özel görev tazminatı, yan ödeme vs. gelişmeler
yine Derneğin katkılarıyla sağlanmıştır.
Ancak DENETFE’nin en büyük başarısı, 1982
Anayasa değişikliği sonucu bazı yasalarda, bu
arada Dernekler Yasasında meydana gelen değişiklik sonucu memurların oluşturduğu derneklerin federasyon yada konfederasyon biçiminde
örgütlenmelerine bir takım sınırlandırmalar getirilmiş olması nedeniyle DENETFE'nin federasyon
biçimindeki yapısına son verilerek DENETDE’nin
kurulmasıdır. 12 Eylül sonrası kurulan ilk memur
derneği de DENETDE’dir.
07.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler
Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle DENETFE feshedilmiş, 05.12.1984 tarihinde DENETDE kurulmuştur.
DENETDE kurulduğu tarihden itibaren, Müfettiş, Denetçi vb. denetim elemanlarının çatı örgütü
olarak yargı kararlarıyla hükme bağlanan kariyer
mesleğin ve meslektaşların temsili, özlük haklarının yanı sıra, kurumsal ve kişisel hak ihlallerinin
takibi ve savunulması ile Denetim Haftası bağlamında mesleki, sosyal ve kültürel bağların güçOcak-Haziran 2014/1-2

lendirilmesine gayret etmektedir.
Bu kapsamda,
- 18.04.2002 tarihli YKK ile Atatürk’ün 9.ordu
Müfettişliğine atandığı 30.04.1919 tarihi, DENETDE
tarafından 30.04.2002 tarihinden sonra “Denetim
Haftası” olarak kabul edilerek bu tarihten itibaren
çeşitli etkinliklerle ve en son olarak ta 30.04.2014
tarihinde Ulucanlar Müzesinde yaklaşık 400 kişilik
denetim elemanı ve konuğun katılımı ile çoşkulu
bir şekilde kutlandı.
- 1968 yılında DENETFE döneminde düzenlenen 657 sayılı DMK ve Personel Reformu konulu
açık oturumdan başlayarak, Rüşvet ve Yolsuzluk,
KİT’lerde Denetim, Denetimin Geleceği gibi konularda açık oturumlar ve panellerin yanı sıra, 1981
Mayıs ayında 1.Denetim Kurultayı düzenlendi.
Denetim konulu fotoğraf ve karikatür yarışmalarıyla, 1968 yılından itibaren Ankara ve
İstanbul’da denetim elemanlarını bir araya getiren Denetim Baloları düzenlendi.
- Denetim elemanlarının özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi bağlamında DENETFE’nin kurulduğu tarihten itibaren aylık, ek gösterge, özel
hizmet tazminatı, yan ödeme, denetim ve temsil
tazminatı ile harcırah ve konaklama giderlerinin
yanı sıra lojman vb. konularda önemli uygulamaların gerçekleştirilmesinde öncü rol oynamakla
birlikte, 666 sayılı KHK ile denetim elemanlarının
statü ve özlük haklarında görülen gerilemenin
olumlu yönde değiştirilmesi gayretleri çeşitli platformlarda sürdürülmektedir.
- 11.07.1989 tarihinde T.Yol-İş Sendikası adına
kayıtlı İzmir Caddesindeki 270 m2 brüt alanlı iki daire DENETDE tarafından Genel Başkan Selahattin
BALTA zamanında aynı yıl içinde düzenlenen
DENETDE Eşya Piyangosundan ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelir sayesinde satın alınarak
halen hem Genel Merkez ve hem de kiralık mülk
olarak kullanılmaya devam etmektedir.
Denetim Dergisi 33 yaşında…
Denetim Dergisinin serüveni ise DENETFE tarafından Ocak/1969 yılında ilk sayısı yayınlanan
DENETFE dergisiyle başlamaktadır ve 1970’in sonuna kadar altı sayısı yayınlanmıştır. Yaklaşık oniki yıl sonra Mayıs/1981 tarihinde Denetim Dergisinin DENETFE tarafından ilk sayısının çıkarılmasından sonra, Temmuz/1981 tarihinde ikinci sayısının
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Selim Gökçe
çıkmasıyla birlikte yaklaşık dört yıllık bir ara verilmiş ve Ocak/1985 tarihli Denetim dergisinin ilk
sayısının 1986 yılı başında yeniden yayınlanması
ile kesintisiz bugüne kadar devam etmiştir.
Meslektaşlarımızın büyük özverisi ve emeği
ile yayınlanan Denetim Dergisinin belirli dönemlerdeki duraksamalara karşın 125.sayısı yayınlanarak, denetim dünyasına bilimsel ve mesleki
makalelerin yanı sıra meslektaşlarımızı ilgilendiren diğer güncel konularda da referans niteliğinde kaynaklar sunmaya ve denetimin dışa açılan
yüzü ve sesi olarak tarihe tanıklık etmeye devam
etmektedir.
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DENETFE GENEL BAŞKANLARI
-O.Faruk OĞUZTÜZÜN:1968-1969
-Alaaddin KARAMAN:1969-1971
-Yılmaz ULUSOY:11.05.1974-13.04.1976
-Ersoy BULUT:13.04.1976-05.05.1979
-Şuayip BALTA:05.05.1979-1980
-Osman Nuri ERTUĞ:1980-19.03.1985
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90 YIL SONRA
CUMHURİYETİN İLK
ANAYASASINI HATIRLAMAK:
1924 TARİHLİ TEŞKİLATI
ESASİYE KANUNU
Dr. Şafak Başa *
Giriş
Bu makalede, yaklaşık 90 yıl önce yürürlüğe
girmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası
olan 20 Nisan 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilatı
Esasiye Kanunu’nun yönetime ilişkin önemli hükümleri irdelenmektedir. Yazıda önce 1924 Anayasası öncesi gelişmeler üzerinde durulmuş, ardından yeni anayasayla getirilen merkez ve özellikle
taşra teşkilat düzeni hakkında bilgi verilmiştir.
Teşkilatı Esasiye Kanunu Öncesinde Yaşanan Önemli Olaylar
1924 Anayasasının kabulü öncesinde iki
önemli tarihsel ve siyasal gelişme yaşanmıştı.
Bunlardan ilki Lozan Antlaşmasının imzalanması,
ikincisi ise Cumhuriyetin ilan edilmesidir. Birinci
olarak Lozan Antlaşması1, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş senedi olmasının yanında, bir savaşın, mücadelenin adıydı: “Osmanlı
Devleti’nin bittiği yerde, yeni bir Türk devletinin
kurulabilmesinin savaşı.” Bu savaş, ülkeyi kurtarmanın, Türklere bir yurt kazandırmanın savaşıydı
* Mülkiye Başmüfettişi,İçişleri Bakanlığı,safak.basa@icisleri.gov.tr
1 Lozan Antlaşması ile ilgili olarak şu kaynaktan yararlanılmıştır: BAŞA
Şafak-Sıla (2012), “Lozan Antlaş-ması: Türkiye Cumhuriyeti’nin
Kuruluş Senedi”, Denetim Dergisi, Ekim-Aralık 2012, Sayı: 120, s.
63-65.
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ve üç aşamadan geçerek kazanılmıştı: “İnönü,
dağınık kuvvetler yerine kurulan ilk düzenli ordunun, askeri emir ve komutanın zaferiydi. Sakarya,
düşman işgalini vatanın bağrında durduran ve
geri çeviren zaferin adıydı. Dumlupınar ise işgal
ordularını yok ederek ulusal kurtuluşu sağlayan
en büyük askeri zaferdi.” Bütün bunlardan sonra
Lozan Antlaşması da, yeni Türk devletinin toprak
ve haklarının bütünlüğünü bütün uluslar âlemine
tanıttıran ve onaylatan siyasi başarının şanlı ve
şerefli belgesiydi. Dolayısıyla milli kurtuluş tarihimiz, üç askeri, bir de siyasi zafer üstüne kurulmuş
oluyordu (Başa, 2012b: 63). İki dönem halinde ve
sekiz ay devam eden, zorlu görüşmelere sahne
olan bir konferansın ardından 24 Temmuz 1923
günü İsviçre’nin Lozan Şehrinde, TBMM temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya gibi büyük
devletlerin temsilcileri arasında imzalanan Lozan
Antlaşması, “savaş meydanında kazanılmış bir
zaferin diplomasi alanında taçlandırılması” anlamına gelmektedir. Türk ulusu, Sevr gibi bir utanç
belgesini kısa sürede yırtıp atmış, yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından biri olan
Lozan’ı koymuştur. Lozan Antlaşmasıyla ülkenin
bütünlüğü ve bağımsızlığı uluslararası alanda belgelenmiş, son Türk devletinin dünya uluslar topluluğundaki yeri kesin bir şekilde gösterilmiştir.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin, Batı dünyası içinde
kaldığı da tarihsel bir tercih olarak ortaya konulmuştur. Bu yüzden Lozan Antlaşması, “Cumhuriyet
tarihinin en önemli tarihi ve siyasi belgesi” olarak
kabul edilmektedir. Lozan’da sadece Anadolu’ya
saldıran ve yenilgiye uğrayan Yunanlılar ile değil,
Osmanlı Devleti ile yüzyıllara dayanan hesapları
olan I. Dünya Savaşı’nın galip devletleriyle de hesaplaşılmıştır. Bu yüzden Lozan’daki görüşmeler,
“tarihsel bir gerçeklik olarak barışın kazanılmasının savaşın kazanılmasından daha zor olduğunu”
bir kez daha kanıtlamıştır. Bu güçlüklere karşı çıkan ve başarı ile üstesinden gelen kişi ise büyük
asker, devlet ve siyaset adamı İsmet İnönü’dür.
İnönü’nün bu başarısının ardında yatan en önemli
etken ise ulusuna duyduğu güvendi. Nitekim Antlaşma sonrasında İstanbul’da yaptığı bir konuşmada, Barış Konferansını bir sınava benzeterek,
sağlanan başarının sırrını şu şekilde açıklıyordu;
“Yaşamaya yetecek güçte olduğumuzu belirtmeye gitmiştik. Kuvvetli durumdaydık. Reddediyoruz
dediğimiz zaman ulusun da reddedeceğini biliyorduk.” Aynı fikirde olacak ki ulusun yegâne temsilcisi olan TBMM de, 23 Ağustos 1923 günü büyük
bir oy oranıyla Lozan Antlaşması’nı onaylamıştır
(Başa, 2012b: 63-64).
Lozan Antlaşması ile büyük bir imparatorluğun
Misak-ı Milli’ye göre tasfiyesi gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede özellikle; “ülkenin yeni sınırlarının
belirlenmesi, Boğazlar meselesi, Osmanlı borçların paylaştırılması, azınlıkların hakları, savaş
tazminatları, yabancılara ait postaların ortadan
kaldırılması ile yabancı okulların durumu” gibi çok
önemli ve bir o kadar da karmaşık siyasi ve ekonomik konuların halledilmesi gerekmiştir. Ancak
Lozan Antlaşması’nın en önemli başarısı ülkeyi
yıllardan beri geri bırakan kapitülasyonlarının
ortadan kaldırılması olmuştur. Daha önce Erzurum ve Sivas Kongresi kararları arasında bulunan kapitülasyonlarının kaldırılması ancak Lozan
Antlaşması’yla gerçekleştirilmiş, böylece ülkemiz
sadece siyasal alanda değil ekonomik olarak da
bağımsızlığını kazanmıştır. Lozan Antlaşması’na
yönelik bazı eleştiriler olsa da, Türk ulusunun
haklarının iyi müzakere edildiği ve çok önemli kazanımlar elde edildiğinden şüphe duyulmamaktadır. Zaten böyle olmasaydı, Büyük Savaş sonrası

imzalanan; ancak kısa süre sonra ortadan kalkan
antlaşmalar gibi Lozan Antlaşması da tarihin karanlıklarına gömülürdü. Oysa Lozan, geçerliliğini
halen daha korumakta ve bu yönüyle de ayrıcalık
taşımaktadır (Başa, 2012b: 64-65).
Lozan Antlaşmasından sonra Ankara’da en
çok tartışılan konulardan biri de yeni devletin niteliği sorunuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1
Nisan 1923 tarihinde seçim-lerin yenilenmesine
karar vermiş ve yeni kurulan Meclis, Lozan Antlaşmasını onaylamıştı. Bu antlaşmanın kabulü ve
Türk Ordusunun 6 Ekim 1923’te İstanbul’a girmesiyle, vatanın birliği ve bütünlüğü büyük ölçüde
sağlandı. Türk tarihinde yeni bir devir açan bu
gelişmelerle birlikte devlet şeklinin belirlenmesi
de bir zorunluk haline gelmişti. Siyasal rejimin 23
Nisan 1920’den itibaren kaydettiği ilerlemeler dikkate alındığında, kabul edilecek devlet şeklinin,
cumhuriyetten başka bir şey olamayacağı açıktı. Cumhuriyetin ilanı, 25 Ekim 1923 günü gelişen
bir kabine bunalımının ertesinde gerçekleşti. Ali
Fethi Bey başkanlığındaki hükümetin istifası ve
Cumhuriyet Halk Fırkası grubunun yeni hükümet
listesi üzerinde anlaşmaya varamaması, Gazi
Mustafa Kemal Paşa’ya Cumhuriyeti ilan etmek
için beklediği fırsatı verdi. 28 Ekim akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Mustafa
Kemal Çankaya Köşkü’nde arkadaşlarına, “Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” diyerek sorunun
çözümüyle ilgili düşüncelerini açıkladı. Ayrıca o
gece İsmet Paşa’yla birlikte 1921 Anayasasının
bazı maddelerini değiştiren ve devletin niteliğinin
Cumhuriyet olduğunu öngören bir yasa tasarısı
hazırladı. Ertesi gün, 29 Ekim 1923 tarihinde kabul
edilen 364 sayılı “Teşkilatı Esasiye Kanununun
Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun”
ile 1921 Anayasası’nın bazı maddeleri değiştirilmiş, “Hâkimiyet, bilakaydüşart milletindir. İdare
usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare
etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devletinin
şekli Hükümeti, Cumhuriyettir.”, hükmü getirilmiştir.2 Hemen ardından, TBMM Reisi olan Mustafa
Kemal oy birliği ile cumhurbaşkanı seçildi. Mustafa Kemal’in bu vesileyle yaptığı teşekkür konuş2 TBMM Kavanin Mecmuası: (Devre: 2, İçtima: 1, Cilt: 2, Sayfa:
125).
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1924 Tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu
masında, “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak
ve muzaffer olacaktır”, sözleri tarihe geçti. Böylece, “üç dört yıldır var olan fiili cumhuriyetin adı
konularak”3 Türk Devletinin yönetim biçimi cumhuriyet olmuştur. Bu gelişmeyle birlikte Türk tarihinde, Meclis Hükümeti Dönemi’nden Cumhuriyet
Dönemi’ne geçiş ve “Osmanlı İmparatorluğu’nun
kalıntıları üzerinde yeni bir devlet kurma süreci
başarılmış” oldu. Ancak iç isyanlar ve Kurtuluş
Savaşının olağanüstü günlerinde pratik zorunlulukları karşılamak üzere hazırlanan 1921 Teşkilatı
Esasiye Kanunu, “yeni devletin gereksinimlerine
yanıt verecek derecede uzun ve ayrıntılı bir metin değildi.” Diğer taraftan, “geçiş döneminden
başarıyla çıkılmasından sonra, devletin temel
kuruluşunu, toplumun ve bireylerin konumunu
ve haklarını belirleyecek yeni bir yapı-lanmaya
gereksinim vardı.” Ayrıca, 1876 Osmanlı Kanun-ı
Esasisi de halen daha yürür-lükteydi. Dolayısıyla,
“iki anayasalı (1876-1921) duruma da artık bir son
verilmeliydi. Bu yüzden İkinci Meclis, seçilmesinden az bir süre sonra, yeni bir anayasa yapma
sorununa eğilmek durumunda kaldı. Yunus Nadi
Bey başkanlığındaki “Kanun-ı Esasi Encümeni,
anayasa tasarısı hazırlanması konusunda bir
öneri olmadan, kendiliğinden bir tasarı hazırlayarak Meclis genel kuruluna sundu.” 9 Mart 1924
tarihinde başlayan4 ve nisan ayı boyunca devam
eden anayasa müzakereleri zaman zaman oldukça hararetli geçmiştir. Özellikle cumhurbaşkanına
tanınmak istenen yetkilerin büyük bir tepkiyle karşılandığı görülmüş; bu bağlamda mebus seçimlerinin yenilenmesine karar verme ile geciktirici
veto yetkisinin kullanılmasına yönelik maddeler
konusunda şiddetli münakaşalara tanık olunmuştur. Ancak o zaman için temel mesele, “kuvvetli
bir anayasa yapılmasıdır ve bu mümkün olduğu

3

4

1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişikliği değerlendiren
Tanör’e (2011: 283-284) göre, “29 Ekim 1923 tarihli anayasa
değişikliği, aslında var olan ama adı konulmamış bir durumu
açıklığa kavuş-turmaktaydı. Bu yüzden de metnin başında ‘tavzihan
tadil’ (açıklık getiren değişiklik) ibaresi yer almıştır. Aynı nedenledir
ki, cumhuriyet ilanı için yepyeni bir anayasa yapılmasına da gerek
duyulmamış, mevcut anayasadaki değişlikle yetinilmiştir.”
“Teşkilatı Esasiye Hakkında Kanunu Esasi Encümeni Mazbatası ve
Teklifi Kanunisi (2/302)” için bakınız: TBMM Zabıt Ceridesi: (Devre:
2, İçtima Senesi: 2, Cilt: 7, Sayfa: 213-224, İ: 7, C: 1). Kanun teklifine
ilişkin görüşmelerde gündeme gelen konular için bakınız: (Bayrak,
2012: 1549-1456).
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kadar tatmin edilmiştir”5 (İnönü, 2006: 452-453;
Tanör, 2011: 290-293; Kili, 2003: 284; Akşin, 2011:
184, 193, Kongar, 1994: 109; Aydın, 2012: 1343,
1505; Bayrak, 2012: 1548-1849).
Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun Getirdiği Teşkilat Düzeni
20 Nisan 1924 günü kabul edilen 491 sayılı
“Teşkilatı Esasiye Kanunu” ile yeni Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası yürürlüğe konulmuş oldu
(RG: 24.05.1924 tarihli ve 71 sayılı).6 “Atatürk’ün
yakından meşgul olarak vücuda getirdiği bir eser”
sayılan 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun, klasik
anayasa anlayışına ve sistematiğine uygun olarak yapılandırıldığı görülmektedir. Nitekim Anayasada, “devletin kuruluşu, organları ve bunların
işleyişi ayrıntılı olarak düzenlenmiş; hak ve özgürlüklerle ilgili hükümlere de yer verilmiştir.” 1924
Anayasası’nın 1. maddesinde, “Türkiye Devleti bir
Cumhuriyettir.”, denilerek cumhuriyet yönetimi
bir kez daha garanti altına alınıyordu. Ayrıca cumhuriyetle ilgili bu hüküm özel koruma altına alınmış; değiştirilemeyeceği, hatta değiştirilmesinin
dahi teklif edilemeyeceği kabul olunmuştur (Md.
103-3). Toplam 6 fasılda 105 maddeden oluşan
yeni anayasa, niteliği yönünden “güçler birliği”
ilkesine göre hazırlanmış ve “meclis üstünlüğünü” benimsemiştir. Bu arada, “1920’de başlayan
anayasal devrimin temel düsturu olan millet egemenliği ilkesi”, Teşkilatı Esasiye Kanunu’nda da
ön plandadır: “Hâkimiyet; bilakaydüşart milletindir” (Md. 3). Anayasanın diğer maddelerine göz
atıldığında da, yeni anayasanın “meclis hükümeti
ile parlamenter rejim arasında karma bir sistem”
getirdiği görülmektedir. “Çağın ve medeni devlet
anlayışının gerekli esasları vazetmiş olan” yeni
anayasa çok partili siyasi yaşama da olanak veriyordu (İnönü, 2006: 452; Tanör, 2011: 294, 305;
Özbudun, 1990: 10; Kili, 2003: 284; Akşin, 2011: 193194).
5

6

İsmet İnönü (2011: 452), Mustafa Kemal’in bu konudaki tutumunu
şöyle özetlemiştir: “Müzakereler esnasında, cumhurbaşkanı için
teklif olunan seçimlerin yenilenmesine karar verme hakkına itiraz
ettiler ve bunun müzakeresi uzun sürdü; çatışmalı, çekişmeli oldu.
Nihayet Atatürk bundan vazgeçti. Veto hakkı, bazı tadillerle kabul
olundu (…) Atatürk münakaşalı meselelerin peşini bıraktı. Ondan
sonra da dikkatini Meclis çoğunluğu üzerinde yoğunlaştırdı.”
TBMM Kavanin Mecmuası: (Devre: 2, İçtima: 1, Cilt: 2, Sayfa: 365372).
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1924 Anayasası’nın genelinin burada tartışılması konumuz dışında olmakla bir-likte, hükümetin kuruluşu, vekâletler ile mülki idare teşkilatına ilişkin anayasal hüküm-lere bakılması yararlı
olacaktır. Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun getirdiği
sisteme göre hükümet, “yürütme işlerini yüklenmiş olan asıl kanattır ve oluşumu bakımından da
Meclise bağlı olmaktan çıkmıştır.” Zira cumhurbaşkanı, Meclis üyeleri arasından bir başvekil
seçecek ve başvekil de yine Meclis üyeleri arasından vekilini seçerek cumhurbaşkanının onayına sunacaktır. Bu onayla birlikte kabine kurulmuş
olacaktır. Ancak hükümet bir hafta içinde programını Meclise sunmak ve güvenoyu almak zorundadır (Md. 44). Anayasada vekiller ve vekâletlerle
ilgili hükümler de bulunmaktadır: “Vekiller Başvekilin riyaseti altında İcra Vekilleri Heyeti’ni teşkil
ederler” (Md. 45). “İcra Vekilleri Heyeti Hükümetin umumi siyasetinden müştereken mesuldür.
Vekillerden her biri kendi salahiyeti dairesindeki
icraattan ve maiyetinin efal (eylem) ve muamelatından ve siyasetinin umumi istikametinden münferiden mesuldür” (Md. 46). “Vekillerin vazife ve
mesuliyetleri kanunu mahsus (özel kanun) ile tayin olunur” (Md. 47). “Vekâletlerin adedi kanunla
tayin olunur” (Md. 48).7 Anayasanın bu hükümlerine rağmen incelenen dönemde vekâletlerin
teşkilat kanunlarının çıkarılması hemen mümkün
olmamış; örneğin Dâhiliye Vekâletinin teşkilat yasası, ileride de değinileceği üzere 1930’da kabul
edilebilmiştir.
Öte yandan 1921 Anayasası gibi 1924 Anayasasında da taşra yönetimine özel yer ayrılmakla
birlikte, “1921’dekinden farklı olarak, vilayet ve
nahiye şuralarına yer veril-memiş, merkeziyetçilik
yeniden ön plana çıkarılmıştır” (Tanör, 2011: 295).
Hatta “1876 Anayasası düzenine yakın bir merkeziyetçilik” kabul edilmiştir. “Merkezi idare asli
ve genel, yerel idareler ise tali ve özeldir” (Aslan,
2006: 236). Zira yeni anayasada “vilayat” (vilayetler) yönetimine sadece üç maddenin (altıncı fasılda 89, 90 ve 91. maddeler) ay-rıldığı görülmektedir.
Vilayet yönetimini düzenleyen bu maddeler, 1921
Anayasası gibi ayrıntılı da değildir. Vilayetlerle ilgili olarak Anayasanın 89. maddesinde, “Türkiye
coğ-rafî vaziyet ve iktisadi münasebet nokta-i na-

zarından vilâyetlere, vilâyetler kazalara, kazalar
nahiyelere münkasemdir ve nahiyeler de kasaba
ve köylerden terekküp eder.”; 90. maddesinde,
“Vilayetlerle şehir, kasaba ve köyler hükmî şahsiyeti haizdir.”; 91. mad-desinde de, “Vilayetler
umuru tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif esası
üzerine idare olu-nur.”, hükümleri yer alıyordu.8
Böylece yeni anayasa, ülkedeki vilayet, kaza, nahiye bö-lünmesini aynen kabul etmiş; nahiyelerin
kasaba ve köylerden oluşacağını belirtmiştir. Bu
ayrımda yine coğrafi durum ve ekonomik şartlar
göz önünde bulundurulmuştur. Ay-rıca vilayetlerle (özel idareler), şehir, kasaba ve köylerin tüzel
kişiliklerinin olacağı ve vilayetlerin yetki genişliği ve görev ayrımı ilkesi çerçevesinde çalışacağı belirtilmiştir. Böylece ülkenin mülki yönetimi,
vilayet, kaza ve nahiyelere ayrılmış olmaktadır.
Burada dikkat çeken yenilik nahiyelerle ilgilidir.
Nahiye, sınırları içinde yer alan kasaba ve köy-ler
bir yana bırakılırsa, artık yeni statüyle bir tüzel kişiliğe sahip değildir. Bu bakımdan nahiye, kazaya
daha yakın hale getirilmiştir (Yayla, 1982: 132; İB,
1983: 159).
1924 Anayasası’nın 91. maddesine (1921’de
bulunmayan), “Vilayetler umuru tev-sii mezuniyet ve tefriki vezaif esası üzerine idare olunur”
(İllerin işleri, yetki genişliği ve görev ayrımı esaslarına göre idare olunur), hükmü konularak, 1876
Anayasası’nda bulu-nan yönetim ilkelerine geri
dönüş yapıldığı görülmektedir. Zira 1876 Kanun-ı
Esasisinin 108. maddesi de; “Vilayetin usulü idaresi, tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif kaidesi
üze-rine müesses…”, şeklindeydi. Böylece 1924
Anayasası’nda da, “tevsi-i mezuniyet” (yetki genişliği) ve “tefrik-i vezaif” (görev ayrımı), taşra
yönetiminin başlıca ilkeleri olarak düzenlenmiş
oluyordu. İlgi çekici biçimde 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu, merkeziyet ya da âdemimerkeziyet
terimleri yerine, tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezaif
ilkelerini kullanmış; fakat açık ve belirgin biçimde
de 1921 Anayasası’nın âdemi merkeziyetçi düzenini terk etmiştir. 1876 Anayasası’nda yer alan;
ancak 1921 Anayasası’nda olmayan bu ilkelere
tekrar neden yer verildiği sorusu oldukça tartışma
yaratmıştır. Örneğin, anayasalarımızda yer alan
yönetim ilkeleri konusunda en dikkat çekici çalış-
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1924 Tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu
malardan birini yapmış olan Yayla’ya (1982: 135)
göre, “1921 Anayasası’nın yönetim ilkeleri aslında
uygulanmadığına ve bu anayasa döneminde selamete çıkıldığına, başka bir deyişle Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kurulması aşamaları başarıyla
geçilmiş olduğuna göre, söz konusu ilkelerden ve
âdemi merkeziyetçi yaklaşımdan vazgeçilmeyeceği düşünülebilirdi. Ancak böyle olmadığı görülmüştür. Kuşkusuz bunda uygulanmayan yönetim
ilkelerinden çok, uygulanan düzenin rolü vardır.
O da giderek merkezileşen, öyle olmak zorunda
bulunan; birçok bölücü olayla mücadele etmiş
olan TBMM Hükümetinin uygulamasıdır ve doğal
olarak siyasi, askeri ve idari bakımlardan zorunlu
olarak merkezileşmiştir. Üstelik genç cumhuriyetin çağdaşlaşması için reformlar yapılacak, yeni
yönetimin bütün ülkeye yayılacak düşünce yapısı,
her yerde aynı güçte etkisini gösterecek; iktisadi
ve sosyal dengesizlikler aşılacak, mahalli yönetimler kendi beceri ve olanaklarıyla kaderine terk
edilmeyecektir. Bütün bunlar olanaklar ölçüsünde yapılacaktır. Yalnız genç cumhuriyetin ulusal
egemenlik ilkesine dayandığı; demokrasiyi amaç
bildiği; halkın kendi kendini yönetmesinden vazgeçmesinin de düşünülemeyeceği açıktır. Bu ikili
durum merkeziyetçiliği de, âdemi merkeziyetçiliği
de birlikte gerektirmektedir.”
Kuşkusuz, 1924 Anayasası’nın yönetim ilkeleri, sonradan araya giren olayların da etkisiyle, zaman içinde farklı yorumlara konu olmuştur. O dönemde yapılan tartışmala-rın da yine, 1876 Anayasası döneminde yapılan tartışmalara benzediği
görülmektedir. Bazıları tevsi-i mezuniyeti merkezi
sistemin dışında görmüşler; bazıları tevsi-i mezuni-yeti merkeziyet sistemi içinde kabul ederek
taşra görevlilerine yetki tanıması olarak anlamışlar; bazıları tevsi-i mezuniyetin asıl bir ilke olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yine bazılarınca tefrik-i
vezaif âdemimerkeziyet olarak kabul edilmiştir.
Diğer taraftan tefrik-i vezaif ilkesi çerçevesinde
ayrılacak görevler de yoğun olarak tartışılmıştır.
Bu tartışmalardan çıkan sonuca göre; “1924 Anayasası’ndaki tefrik-i vezaif, yalnız vilayetlerle ilgili,
âdemimerkeziyetin daha kısıtlı ve kanun koyucunun iradesine daha fazla takdir payı bırakan bir
şeklidir. Bu durumda 91. maddedeki iki esastan
biri olan, tefrik-i vezaif, yalnız vilayetle ilgili görül-
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meli, diğer esas olan, tevsi-i mezuniyet de, vilayet
mülki kademesiyle sınırlı kabul etmek gerekir”
(Yayla, 1982: 142-163). Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir başka yazar olan Güler’e
(2006: 217-219) göre ise “1921 Anayasası ülkeyi vilayet, kaza ve nahiyelere ayırmış, vilayet ve nahiyelerin manevi şahsiyet ve muhtariyeti haiz olduğunu belirtmiş, buralarda yönetimi şuralara vermiştir. Millet Meclisi Hükümetinin temsilcisi olan
vali, ilde yalnızca genel devlet işlerinden sorumlu
tutulmuş, yerel devlet işleri şuralara bırakılmıştır.
1924 Anayasası ise yerel kamu gücünün doğrudan
yerel geleneksel egemenlerin eline bırakılmasını
önlemiş, cumhuriyet iktidarlarının tasfiye etmeye çalıştıkları bu toplumsal ve siyasal unsurların
etki alanını daraltmıştır. İl yerel yönetimleri valilik
kurumunun yönetimi ve denetimine çekilmiş, merkezi yönetimin, yerel egemenleri amaçlar doğrultusunda yönlendirme aracına dönüştürülmüştür.”
Yönetim ilkelerinin 1924 Anayasası’nda yer almış
olması, özellikle il idaresiyle ilgili kanunların hazırlanması sırasında etkisini gösterebilmiş; Meclis tartışmalarında dayanak olabilmiştir. Örneğin
Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya, 1929 tarihli Vilayetlerin Umumi İdaresi Hakkında Kanun Layihasının
görüşülmesi sırasında; “İdare kanunlarının esaslı
karakteri teşkilatı esasiyeye makes olmaktır. Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun koyduğu prensipler
oralarda tafsil ve onlarla tatbik olunur”, diyecektir
(Yayla, 1984: 137). 9
Sonuç olarak belirtmek gerekirse, hakkında
yapılan çeşitli tartışmalara ve bazı boşluklara
rağmen 20 Nisan 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilatı
Esasiye Kanunu, “o dö-nemin Türkiye’si ve toplumu için çok büyük bir gelişmenin, çok önemli bir
atılımın ana belgesi” olarak kabul edilmektedir.
Çünkü “1921 Anayasası ile başlayan sıçramayı
belgelemiş, ulusal, demokratik ve laik bir devletin temellerini kurmuştur.” Öte yandan yeni anayasayı yaratan dinamikler tıpkı bir önceki 1921
Anayasası gibi yerli ve ulusaldır. Zira bu anayasa,
“herhangi bir dış güce ödün vermek için yapılmış
değildir. Temelleri bakımından, Ulusal Kurtuluş
Savaşı’nın ve onun iktidara taşıdığı güçlerin eseridir.” Bu yüzden olsa gerek, “zaman içinde bazı
9

TBMM Zabıt Ceridesi: (Devre: 3, İçtima Senesi: 2, Cilt: 10, Sayfa:
72-73, İ: 54, C: 1).
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değişikliklere (ikisi biçimle, diğerleri esasla ilgili
yedi değişiklik) uğramışsa da 1961 Anayasası
kabul edilinceye kadar yürürlükte kalmayı başarmıştır (Tanör, 2011: 323, 328; Kili, 2003: 284, 289).
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Küresel Ekonomi
(Uluslararası Ticaret, Yatırım ve
Enerji) Politikalarına Yönelik
Uluslararası Yasal Kurgulamalar
ve Türkiye’nin Bu Meyandaki Hâl-i
Pür Melâli
Dr. Sedat Çal *
Bu kısa irdelemede, ülkemizin milli menfaatleri bakımından küresel düzenlemeler meyanında
öne çıkan bazı önemli hususlar ele alınmaktadır.
Ancak, hemen belirtmek gerekirse, bu kapsam
içerisinde aşağıdaki paragraflarda değinilen unsurlar, buzdağının üstünde çıplak gözle görülebileceklerin sadece bir kaçını içeriyor.
Burada bahsedilen hususlar, netice itibariyle
şu gerçeklikten hareket etmektedir: Bir ülkenin
dış politikası yürütülürken milli menfaatlerinin
korunabilmesi, ancak ve sadece akıllı bir dış ekonomi siyasasının belirlenmesi ve izlenebilmesiyle
mümkündür. Binnetice, değindiğimiz hususların
bu nokta-i nazardan ele alınması, kanaatimizce,
daha doğru bir idrâk noktasına varmaya yardımcı olabilecektir. Toplu bir bakış açısını içermesini
öngördüğümüz bu kısa irdelemede, uluslararası
ticaret, yatırımlar, enerji ve sermaye siyasasına
yönelik küresel hukukun izdüşümleri bağlamında
beliren temel sorunlara değinilmektedir.
I. Uluslararası Ticarete İlişkin Andlaşmalar
Bilindiği üzere, ülkemiz Dünya Ticaret
Örgütü’ne üyedir ve bu meyanda Gümrük Tarifeleri Birliği (GATT) Andlaşması’nı imzalayarak
onaylamış durumdadır. Bu meyanda asla hatırdan çıkarılmaması gereken bir husus varsa, o da
Ocak-Haziran 2014/1-2

devletlerin kendi mukayeseli ekonomik üstünlüklerine göre uluslararası ticarete ilişkin politikalar
izledikleridir. İngiltere’nin, tarihsel geçmişinde
uluslararası ticarette serbestiyi savunduğu 19.
yüzyıldan sonra, Almanya’nın İngiliz sanayisiyle
rekabet edebilecek konuma geldiği anda birdenbire korumacı siyaseti benimseyivermiş olması,
örneklerden sadece birisidir. Yine, en son dönemdeki ekonomik krizde, gelişmiş Avrupa ülkelerinin
aniden korumacı ticari politikalar lehinde söylemlere yöneldikleri, ülkemizdeki naif liberallerin dikkatlerini herhalde çekmelidir.
Esasen, uluslararası ticaret, karşılıklılık ilkesine ve göreli ekonomik üstünlüklerin dengeli bir
vaziyet arz ettiği durumlara göre belirlenebilecek
bir olgudur ve burada dogmaya yer yoktur. Bu itibarla, uluslararası ticarete yönelik siyasa bağlamında “zamanlar ötesi bir doğru”dan bahsetmek
imkansızdır.Her bir ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda, değişik tonlarıyla serbest veya korumacı
bir ticaret siyasasını izlemesi, rasyonel aklın gereğidir.
* Eleştiri ve yorumlar için: sedatcal@gmail.com. Yukarıdaki hususlara
ilişkin daha ayrıntılı irdelemeler için bkz. Sedat Çal, Uluslararası Yatırım
Tahkimi ve Kamu Hukuku İlişkisi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009 (http://
www.idare.gen.tr/cal-yatirim-tahkimi-tanitim.pdf) [Tanıtım, İçindekiler,
Giriş vs.].
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Haddizatında, milli sınırların yerinde durduğu
bir küresel siyasi coğrafya görünümünü zevahiren belleyip de bu sanal algı üzerinden sınırsız
serbesti ilkesinin savunulması, ancak bundan an
itibariyle çıkarı olan ülkelerin ileri sürebileceği bir
görüş olabilir.
Bu arka plan ışığında, uluslararası ticari düzene ilişkin olarak, ülkemizin geçmişte tarafı olduğu
andlaşmalar bir yana, ileriye yönelik uluslararası
hukuk tahtında bağlayıcı yeni adımların atılmasına karşı, son derece akıllıca belirlenmiş bir ekonomi siyasasının izlenmesi gereklidir. Bu meyanda, öğretisel saplantı veya peşin hükümlerden
sıyrılarak, ülke çıkarlarının gereklerini gözetilmek
ve yerine getirmek, mutlaka ihmal edilmemesi gereken bir keyfiyettir.
Bu zorunluluk, öncelikle, uluslararası ticaretin
düzenlenmesine yönelik kurgulanan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) mekanizması içerisinde bulunan,
uluslararası hizmetlerin serbest ticaretine yönelik
GATS andlaşması altındaki yeni adımlar bağlamında ortaya çıkıyor. Özellikle değinelim ki; GATS
andlaşması uyarınca, bir defa uluslararası serbest ticarete açılan bir alanda –ülke çıkarlarında
değişiklik husule gelmiş bulunsa dahi- bilahare
geriye dönüş imkanının –yani, yabancı tüccarlara
yeniden kısıtlar getirerek milli ekonomiyi korumaya yönelik adımlar atma olanağının - ortadan
kalkıyor olması, durumun nezaketini fevkalade
artırmaktadır.
Bu noktada, ülkemizdeki ehl-i namus kimi akademisyenlerin de haklı olarak vurguladıkları bir
gözlemden bahsetmek, yerinde olacaktır. Buna
göre; Türkiye, hizmet ticaretinde hangi alanları
serbestiye açacağını kararlaştırırken, genel olarak sadece mevcut mevzuatın arkaik yapısına
dikkat etmek suretiyle uluslararası hizmet andlaşmasına aykırılıkları ve istisna edilecek alanlarını
belirlemektedir. Bu itibarla, günün ve yakın geleceğin ihtiyaçlarının ne olduğu veya olabileceği
yönünde fikir yürütme gibi bir özelliğe rastlanmamaktadır.
Örneğin, belirli meslek alanlarında yabancılara çalışma yasağı getiren –1950’li yılların dahi
öncesine dayanan- “ölgün” bir mevzuatın sadece
lafzına bakarak bu yeni uluslararası hizmet tica-

reti andlaşması meyanında istisna talep edilecek
alanların belirlenmesi, asla akılcı bir yaklaşım
sayılamaz. Ülkemizin menfaatleri bakımından
2000’li yıllarda ihtiyaç duyulacak istisnai alanlar,
herhalde mesela elli yıl öncesinin ihtiyaçlarıyla
belirlenmiş istisna hükümlerine dayanarak ortaya
çıkarılamaz.
Açıktır ki, bu türden bir anlayışın yerinde görülmesi güçtür ve ülkenin çıkarlarıyla ne derece
bağdaştığı özellikle sorgulanmalıdır. Bu hususta,
her düşünce çevresinden akademisyenlerle ve
sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişine ve işbirliğine gidilmesi zorunludur. Aklın ışığında bir
analize girişmeksizin, sadece mevcut mevzuatı
–yahut, başka bir ifadeyle statükoyu- birebir izlediği gözlenen bürokrasiye bu önemli konunun
“münhasır ilgilisi” gibi bir konum içerisinde bırakılmaması hususu, özel bir önem ve öncelik taşımaktadır.
II. İkili Yatırım Andlaşmaları (Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Andlaşmaları)
Son elli yılın bir özelliği olarak ortaya çıktığı
görülebilse de, özellikle liberal ekonomi siyasasının prim yaptığı 1980’lerden itibaren yaygınlık
kazanmaya başlayan YKTK andlaşmaları kurgusu, önemli nâkıseler içermektedir. Bu yöndeki eksiklikler, bahsekonu andlaşmaların hükümlerinin
neyi ifade ettiği hususunda yeterli bilinçte olunmaksızın, yabancı literatürdeki (Pakistan başsavcısına ait) bir ifadeye göre “resmi ziyeretlerin
gündemini doldurmaya matuf ve fotoğraf çektirme vesilesi basitliğinde ele alınmış” olmasıyla da
belirginlik kazanmaktadır.
Öte yandan, bu andlaşmalarda yurt dışından
yabancı sermaye gelmesi amacı ortaya konulmakla beraber, andlaşma hükümlerinin uluslararası tahkim heyetlerince gereğini ve amacını
aşar biçimde yorumlanması nedeniyle, gerçekte
herhangi bir sermaye veya teknoloji transferini
içermese dahi tazminat korumasına maruz tutulabildiği görülüyor. Bu hususlar maalesef halihazırda ülkemizde yeterince ayırdına varılmış bir
keyfiyet durumunda değildir. Ülkemiz, bu yönde
yeni YKTK andlaşmalarını –hangi işlevi gerçekleştirdiğine veya tahkim heyetlerinin kararların-
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daki suiistimallere dikkat etmeksizin- imzalamayı
sürdürmektedir. Bu hususta ülkemiz aleyhine
açılmış bulunan tahkim davalarında sahte belgelere dayanıldığı gibi örnekler dahi görülmektedir.
Diğer kimi ülkelerde bu hususa ilişkin olarak
önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Sözgelimi, son
yıllarda ABD ve Almanya eskiden imzalamış oldukları ve yürürlükte bulunan YKTK andlaşmalarını yeniden müzakere etmeye girişmektedir. Dahası, sözkonusu ülkeler, yeni YKTK andlaşmalarını
bu tecrübeler ışığında gözden geçirdikleri bir siyasa eşliğinde uygulamaya yönelmektedir. Anılan
ülkelerin taslak yatırım andlaşmaları uluslararası
kamuoyuna açık durumdadır ve bu yeni siyasanın
izleri sözkonusu belgeler incelendiğinde kolayca
gözlenebimektedir. Bu durum, ülkemiz bakımından –maalesef- yeterince farkına varılmadığı gözlenenen bir uygulama şeklinde sürüp gitmektedir.
III. Enerji Sektöründeki Küresel Kurgulama
Stratejik önemi haiz enerji sektöründe, ülkelerin dış politikalarının neredeyse belkemiğini oluşturan anlayışlar ve yaklaşımlar öne çıkmaktadır.
Bu sektörde, ülkemizin de tarafı olduğu ve imzalayarak onayladığı 1994 tarihli Enerji Şartı Andlaşması (EŞA) şimdilik yegâne uluslararası çoktaraflı
(küresel) düzenlemeyi oluşturmaktadır.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasını fırsat bilen
Avrupa Birliği’nin, dönemin Rusya Federasyonu
yöneticilerinin görece zayıf ekonomik-siyasal durumlarından faydalanarak kurguladıkları bu andlaşma, doğal kaynak sahibi doğu bloku ülkelerinden Batı’ya enerji aktarımını siyasal ve dış politik
etkenlerden arındırmayı öngörmektedir ve enerjiyi sıradan bir ticari mal (meta) konumuna koymayı amaçlamaktadır. Üstelik, bu kurguyu daha
da muhkem hale getirmeyi teminen, muhtemel
uyuşmazlıkların uluslararası ticari tahkim kurgusu içerisinde çözülmesi öngörülmektedir. Geçtiğimiz günlerde Rusya Federasyonu aleyhine EŞA
üzerinden açılan aynı konulu (Yukos enerji şirketi
hisselerine devletçe el konulması) üç adet tahkim
davasının 50 milyar ABD Doları tazminat ve 65 milyar ABD Doları tahkim davası avukatlık masrafı
olmak üzere toplamda 115 milyar ABD Dolarlık bir
tazminat yüküyle Rusya Federasyonu’na karşı so-

nuçlandığını burada belirtelim.1 Sonuç olarak, bu
davanın yerindeliğine değinmeksizin ifade etmek
gerekirse, yukarıda YKTK andlaşmaları kurgusu
meyanında tek cümleyle kısaca ortaya koyulan
sakıncalar, burada da aynen geçerli olmaktadır.
Ne var ki, küresel enerji düzeni adı altında sunulan bu kurgu, Rusya’daki Putin iktidarının kendi
ülkesi bakımından milli bir politika izlemesi sonucunda, artık geçerliğini önemli ölçüde kaybetmiş
görünmektedir. Nitekim, Putin iktidarı –kimilerine
göre, yukarıda belirtilen türdeki yatırım tahkimi
davalarının da etkisiyle- 2009 yılında bu andlaşmadan çekildiğini resmen açıklamış ve gerekli
diplomatik notaları vermiştir. Doğal kaynak sahibi ülkelerin çıkarlarını gözetmediği savunulan bu
andlaşmanın, transit bir ülke olarak Türkiye için
önceden bağlayıcı hükümlere rıza gösterilmesini
ne şekilde makul kılabildiği ise ülkemizde tartışılmamakta, basın ve sair propaganda araçlarıyla
evrensel bir doğru imiş gibi pazarlanmaktadır.
Şayan-ı dikkattir ki, Enerji Şartı Andlaşması
meyanında ortaya konulan bu küresel düzenin,
sadece tüketici Avrupa Birliği ülkelerinin menfaatlerini kolladığı ve gerek doğal kaynak ülkelerinin
ve gerek transit geçiş ülkelerinin çıkarlarına uzak
durduğu hususu, mesela Ukrayna’nın kimi yetkililerince açık biçimde öne sürülmektedir. Buna
rağmen, bir transit geçiş ülkesi olarak Türkiye’nin
bundan ne gibi bir çıkarı olduğu hususunda eleştiriye rastlanmaması, milli menfaatlerin yeterince
korunup korunmadığı meyanındaki sorgulama
eksikliğini gündeme getirmektedir ve haliyle yeterince üzücüdür. Enerji hatlarının boruları ülkemize döşendikçe “stratejik ülke oluyoruz” şeklinde
beliren sevinç çığlıkları, 23 Nisan törenlerindeki
çocukların naif sevincine benzetilebilir mi acaba?
Rusya
Federasyonu’nun
Enerji
Şartı
Andlaşması’ndan imzasını çekmesi sonrasında,
Avrupa Birliği bu defa transit ülke olarak gözünü
ülkemize dikmiş durumdadır. Yenilerde müzakere
edilerek daha da bağlayıcı transit geçiş hükümlerinin uygulamaya geçirilmesini öngören Transit
Protokolü, Rusya devletinin Enerji Şartı’ndan çekilmesi sonrasında alelacele biçimde hemen gün1
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deme getirilmiş durumdadır. Türkiye, bu noktada
hedefteki başlıca ülke görünümündedir.
Ancak, Türkiye’nin –üstelik daha da bağlayıcı
hale getirilmesi öngörülen- transit geçiş hükümlerine neden rıza göstereceği hususu, nedense
ülkemizde tartışma konusu dahi yapılmamaktadır.
Derin stratejistlerimiz bu konuda suskun kalmaktadır. Avrupa Birliği’ne teslimiyetçi bir gözle bakmayı tercih edenler bakımından, bu durum belki
ziyadesiyle normal karşılanabilir. Maamafih, keyfiyetin “yalnız ve güzel” ülkemizin kendi ulusal çıkarlarıyla bağdaşırlığı üzerinde stratejik derinlikli
kuşku bulutları dolaşmaktadır.

Sonuç
Yukarıda topluca özetlemeye çalıştığımız bu
kısa bilgiler dikkate alındığında, ülkenin menfaatlerini layıkı veçhile koruyabilmeyi teminen acilen
bir milli “dış ekonomi/enerji siyasası”nın belirlenmesi ve uygulamaya geçilmesi zorunludur kanısındayız. Aksi durumda, öngörülebilir bir gelecek
için karanlık bulutların ülke ufkuna hakim olmasından endişe edilir.
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DÜNYA’DAKİ FON
UYGULAMALARI İLE TÜRKİYE
KARŞILAŞTIRMASI VE FONLARIN
TASFİYESİNDE GELİNEN NOKTA
Ata Tosun *
GİRİŞ:
“Türkiye’de Kamu Fonu Sistemi” ve “
Türkiye’de Kamu Fonlarının Sınıflandırılması Ve
Denetim Dışına Çıkarılma Süreçleri” başlıklarıyla
yayınlanan makalelerden sonra, bu sayıda fonların dünyadaki örnekleri ile ülkemizdeki uygulamaları arasındaki farklar ve fonların tasfiye süreci
üzerinde durulacaktır. Kısaca, belirli özel amaçların yerine getirilebilmesi için kamunun oluşturduğu özel hesaplar olarak tanımlanan kamu fonları,
kamusal harcamalar yapılırken bütçe ve genel
mevzuat formalitelerinden ve zaman alıcı uygulamalardan kurtularak hızlı hareket edebilmek ve
yeni kaynak yaratmak gibi gerekçelerle yaygınlaştırılmış ancak, zamanla yürütmeyi yasama organının karşısında güçlendirme amacına hizmet
etmiştir.
1. Avrupa Birliği ve Dünyada Fon Uygulamaları:

Fonlar sadece Türkiye’ye özgü uygulamalar
değildir. Benzer uygulamalara 1970’lerden sonra batı ülkelerinde de rastlanılmaktadır (Aydın,
Oyan, 1987: 20–25). Her ne kadar nitelik ve nicelik
bakımından ülkemizdeki fon uygulamaları ile karşılaştırılamayacak boyutta da olsalar, bazı ülkelerdeki uygulamalar incelenerek Türkiye’deki fon
uygulamaları ile karşılaştırması yapılacaktır.
Ocak-Haziran 2014/1-2

Ülkemizde kamu fonu uygulaması bütçe içi ve
bütçe dışı olarak iki şekilde sürdürülmekte iken,
dünyada fonlar genellikle bütçe dışı fonlar (extrabudgetary funds, EBFs), şeklinde işlev görmekte ve bütçe büyüklükleri içerisinde yer almayan
kamu hizmetlerini kapsayan ve işleyişleri bütçenin olağan aşamalarına uymayan çeşitli hesaplar olarak tanımlanmaktadırlar. Kamu fonları ile
ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak Türkiye’de olduğu
gibi diğer ülkelerde de oldukça zordur. Bunun
en önemli sebebi, fonların esnek ve kolay kullanılabilir bir harcama aracı olarak görülmesi ve
dolayısıyla gelir ve giderlerinin detaya inilmeden,
sadece bütçe ile ilişkisi kurularak istatistiklere
girmesidir (Saygılı, 2002: 17–18).
1.1. Fransa:
Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında
Fransa’da fon uygulamaları dikkat çekmektedir.
Bu yıllarda fonlar, Hazine Özel Hesabı adıyla Parlamentonun ön denetiminin dışında yarı kamusal
kuruluşlara kaynak aktaran ya da hazine kaynaklarını kamu yardımı olarak dağıtan hesaplar şeklinde görülmektedir.

* Maliye ve Uluslararası İktisat Uzmanı, Sağlık Başdenetçisi
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Hukuki altyapıları olmayan bu fonlar savaşın
bitmesi ile birlikte tasfiye edilmişlerdir( Narinoğlu,
1995: 16–17).
Fransa’da 1940 yılından sonra bütçe dışı fon
uygulamaları bütçe harcamalarını aşınca 1956
yılında gerçekleştirilen bir reformla fonlar bütçe
disiplininin içine alınmıştır. Daha sonra 1963 yılından itibaren hükümet tekrar bir kısım kamu harcamalarını bütçe dışına çıkarma politikası izlemiş
ve yine fonların sayıları ve harcamaları artmıştır
(Çağan, 1987:8).
Fransa’da kurulan ve kamu girişimlerini, yatırımları ve modernleşmeyi destekleyen fonların
sayısı 1980’lere gelindiğinde 60 adet civarındadır
ve daha sonra tasfiye süreci başlamıştır (Aydın,
Oyan, 1987:17–25).
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1.2. Amerika Birleşik Devletleri:
Amerika Birleşik Devletleri’nde fonlar, kamu
harcamalarının ve buna bağlı olarak vergi yükünün artmasının bir sonucu olarak yeni gelir kaynağı bulma çabalarından doğmuştur. Ülkede 1895
yılında kurulan ilk fondan sonra federal yönetim,
eyaletler ve yerel yönetimler tarafından oldukça
fazla sayıda fon oluşturulmuştur. 1920’li yıllardaki
ekonomik bunalım sırasında federal devlet gelirlerinin önemli ölçüde azalması sonucunda 1929
yılından sonra fonların sayısı hızla artmıştır. 1934
yılında borçlanma sınırına bağlı olmaksızın bütün
eyaletlere tahvil ve gelir ortaklığı senedi satma
yetkisi verilmesi fonların sayısındaki artışın en
önemli nedenidir. Hastane, karayolu ve havaalanı yapımı ile su ve havagazı hizmetleri, sağlık ve
yaşlılık sigortası, kredi temini ve yerel yönetimlere
kaynak aktarmada kullanılan fonların sayısı yıllar
itibariyle artmaya devam etmiştir. 1990’lı yıllarda
ağırlıklı olarak savunma ve adalet hizmetlerine
yönelik “Federal Fonlar” ile sosyal amaçlı fonlar
“Trust fonlar” olarak ikiye ayrılabilecek fonlar için
ciddi bir muhalefet yapılmıştır. Nitekim bazı yazarlar fon harcamalarını “arka kapı harcaması”, fonları da “yeraltı devleti” şeklinde tanımlamışlardır
(Narinoğlu, 1995: 17–18).
‘Trust fonlar’da toplanan kaynağın nasıl değerlendirileceği ve bu kaynaklarla ne tür harca-

malar yapılacağı konusunda hükümetin karar
verme yetkisi bulunmamaktadır. Hesaplarını hazineye sunma yükümlülüğü olmayan bu tür fonlar,
hazineye kaynak aktarmaları durumunda piyasa
faizi üzerinden borç vermiş sayılmakta ve artık
bütçeden kaynak alamamakta ya da sınırlı kaynak alabilmektedir. Ülkemizde bu yönde bir uygulamayla henüz karşılaşılmamıştır (Saygılı, 2002:
17–18).
1.3. Japonya:
Japonya’da devlet idaresi, merkezi yönetim,
yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumlarından oluşmaktadır. Bunların gelir ve harcamaları
devlet idaresi bünyesinde oluşturulmuş bir genel
bütçe içerisinde yer almıştır. Japonya’da ayrıca
“Mali Yatırım ve Kredi Programı” adı verilen bütçe dışı bir kurum bulunmaktadır. Bu kurumun gelir
ve harcamaları genel bütçe dışında yönetilmekte, kullanım amaçları ve esasları genel bütçeden
farklılık arz etmektedir. Trust Fon Bürosu, Yaşam
Sigortası Fonu, Sınaî Yatırım Özel Hesabı ve Devlet Garantili Tahviller ve Borçlanmalar Hesabı
olarak başlıca dört fondan oluşan Mali Yatırım
ve Kredi Programı hesabında toplanan paralar
konut yapımı, eğitim, haberleşme, tarım, balıkçılık
gibi çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere diğer
bütçe dışı fon hesaplarına aktarılır. Büyük ve tek
bir fon kurumu olması nedeniyle ülkemizdeki uygulamalardan ayrışan Japonya’daki bu uygulama
bütçe içinde önemli bir yere sahiptir (Aktan, 1993:
33–39).
1.4. Çek Cumhuriyeti:
Çek Cumhuriyeti’nde, belediyeler ve ayrı bölgeler için hazırlanan yerel bütçeler kamu bütçesi
olarak adlandırılmaktadır. 2000’li yıllara gelindiğinde ülkede 5 adet bütçe dışı fon bulunmaktadır.
Bunların en önemlileri Tarım Piyasası Düzenleme
Fonu ve Çevre Koruma Fonu’dur. Diğerleri de Milli Sağlık Fonu, özelleştirme uygulamaları ile ilgili
olan Milli Emlak Fonu ve Çek Toprak Fonu’dur.
Ülkede fonlar belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi
amacı ile kanunla kurulmakta, kuruluş kanununda
da fonun amacını gerçekleştirmek için kullanıla-
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cak kaynakların tamamı sıralanmaktadır. Ülkemizdeki Özelleştirme Fonu’na benzer yapıda olan
Milli Emlak Fonu’nun denetimi parlamento tarafından yapılmaktadır. Yine, sağlık ile ilgili kamu
harcamalarının üçte ikisini karşılayan Milli Sağlık
Fonu zorunlu bir sağlık sigortası niteliğinde olması
ve gelirlerinin tamamını işverenler ve çalışanlardan yapılan kesintilerden karşılaması suretiyle
ülkemizdeki fon uygulamalarından farklı özellikler
göstermektedir. Zira fonun harcamalarıyla verilen
hizmetlerden yararlananların aynı zamanda fonun
kaynaklarını temin edenlerden oluşması ayırt edici bir özelliktir (Saygılı, 2002: 24–25).
Yukarıda verilen örnek ülke uygulamaları dışında diğer birkaç ülkedeki fon uygulamalarına
da genel hatlarıyla değinilecek olunursa; Rusya
Federasyonu’nda, çalışanların ve işverenlerin
kaynak aktardıkları 5 adet sosyal amaçlı fonun
yanı sıra araştırma ve geliştirme projelerine destek veren ve çeşitli yatırımların finansmanında
kullanılan 50’den fazla endüstriyel amaçlı fon
bulunmaktadır. Bu ülkede, daha çok kredi yoluyla desteklemede ve maliyetlerin azaltılmasında
kullanılan fonların gelirlerinin, ilgili oldukları ürünlerin satış hâsılatından veya üretim maliyetlerinin
belli bir yüzdesinden kaynaklandığı görülmektedir. Yine Rusya’da fonlar sadece kanunla ya da
Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulabilmesi açısından Türkiye’deki uygulamayla farklılık göstermektedir. Almanya’da fonların sadece öngörülmemiş
harcamaları karşılamak amacıyla kullanılması,
Çin Halk Cumhuriyeti’nde ise, sayılarının yaklaşık 900 adet olması ülkemizdeki fon uygulamaları
ile farklılıkları olarak belirtilebilir (Saygılı, 2002:
22–27).
Yukarıda bazı ülkelerdeki fon uygulamalarının
incelenmesinden, Türkiye’deki fon uygulamalarından kuruluş şekilleri, kaynakları, harcamaları,
sayıları, kaynaklarının kullanıldığı alanlar ve daha
da önemlisi kaynaklarının hangi amaçla hangi kesimlere kullanıldığı açılarından farklılıkların olduğu görülmektedir.
2. Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Fonlar:
Kaynağını dış ticaret işlemleri üzerinde uygulanan vergi ve benzeri uygulamalardan alan
fonların bazıları, özellikle de eş etkili vergi nitelikli
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olanlar Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizde sorun olmuştur. Türkiye’de kaynaklarını dış ticaret
işlemlerinde uygulanan vergilerden alan kimi fonlar, isimleri Gümrük Vergisi olmasalar da sonuçları bakımından benzer etkiler doğurmuştur. Bunlar
arasında özellikle ithalattan alınan Toplu Konut
Fonu dikkati çekmektedir.
Uygulama alanları zaman içerisinde genişleyen fonlar AB tarafından sürekli eleştirilmiştir.
Yürürlükte oldukları dönemlerde oldukça önemli
olan ve Gümrük Vergisine eş etkili vergi tanımına
uyan fonlar ise şunlardır;
-Toplu Konut Fonu
-Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu
-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
-Geliştirme ve Destekleme Fonu
-Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
-Madencilik Fonu
-Savunma Sanayini Destekleme Fonu
-Sinema ve Müzik Sanatını Destekleme Fonu
-Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri
Teşvik Fonu
-Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu
-Ödeme Kaydedici Cihaz Özel Fonu
-Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu
-Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Fonu
AB’ne göre dış ticarette uygulanan fonlar
Gümrük Vergilerinden daha etkin kullanılmakta
ve bu nedenle de sorun yaratmaktadırlar. AB komisyon raporlarında ilk sırada yer alan görüş, dış
ticarette fon uygulamasının kaldırılmasıdır(Aydın
,Konukman,Oyan,1991:56–59). Günümüze gelindiğinde ise bu anlamdaki fonlardan, Dünya Bankası
kredilerinin kullandırılmasında ihtiyaç duyulan
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Savunma
Sanayini Destekleme Fonu haricindeki fonlar tasfiye edilerek AB ile olan anlaşmazlıklar bir ölçüde
çözülmüştür.
3. Fonların Tasfiyesi ve Sistemle İlgili Çözüm
Önerileri:
Özellikle 1980’li yıllarda kamu kesimi içinde
büyüyen fon uygulamalarının kendine has yapıları ile ekonomideki kaynak ve harcama denge-
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sini bozarak kamu maliyesini disiplinden ve denetimden uzaklaştırdığını söylemek mümkündür.
Fonların 1980’li yıllardan sonra sayı ve büyüklük
açısından ulaştıkları nokta, devletin bütün gelir ve
harcamalarının bütçe çerçevesinde yapılmasını
zorlaştırmıştır.
Fonların adeta ikinci bir bütçe olarak ortaya
çıkmasının sakıncaları vardır. Her şeyden önce,
kamu harcamalarında yasama organının denetiminden uzaklaşması hukuk devleti ilkesiyle çelişmektedir. Fonların devletin mali yapısını düzenleyen kanunlara tabi olmamaları da ayrı bir çelişki
konusudur. Topladıkları kaynaklar ve yaptıkları
harcamaların izlenememesine ve kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına yol açmaktadır.
Fonların disiplin altına alınması 1980’li yılların
sonlarına doğru zorunluluk haline gelmiştir. İlk
defa 1988 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nda konuyla ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede,
1991 yılından sonra yeni bir politika ortaya konmuş ve fonların ıslah ve tasfiye edilmesi çalışmalarına başlanmıştır. 1992 Mali Yılı Bütçe Kanunu
ile Müşterek Fon Hesabı oluşturulmuştur. Yine
aynı kanunla getirilen önemli bir yenilik de fonların gelir ve harcama gerçekleşmeleri konusunda
aylık sürelerle bilgi vermesi zorunluluğudur. Müşterek Fon Hesabı uygulaması ile fon hesaplarında
o güne kadar süren karmaşa bir ölçüde giderilmiş, fon harcamalarının izlenmesi ve denetlenmesi için gerekli ortam hazırlanmıştır. 1993 Mali Yılı
Bütçe Kanunu ile fonların bir bölümü bütçe içine
alınmıştır. Gizli fonlar dikkate alındığında 1993 yılında bütçe içine alınmayan fon sayısı 43 adettir
(Aydın, 1993:6).
Fonlarla belirli amaçlara ulaşmak için kaynak
tahsis edilir. Amaçları ve hangi kaynaklardan yararlanacakları kendi mevzuatlarında açıkça belirtilir. Kurulması ile ulaşılması öngörülen amacın
gerçekleşmesi yani işlevinin sona ermesi, fonun
yürürlükten kaldırılması için yeterli bir nedendir.
Öte yandan, kimi fonlar mevzuatlarında belirtilen
gelirlerinin tahsil ve takibini yapamamakta ya da
çeşitli düzenlemelerle gelirlerinden yoksun kalmaktadır. Bu durumun süreklilik kazanması sonucunda, hukuken var olan ancak uygulamada
işlemeyen fonlar ortaya çıkmıştır. Fon sistemine,

bizzat sistemi yaratan siyasal yönetimlerce dahi
hâkim olunamamasının yarattığı sorunlar nedeniyle, iktidar partileri tarafından dahi sistemin
daraltılmasını gündeme getirmiştir (Aydın ve
Oyan,1992:5).
Fonların bütçeyi tali olmaya itip ‘fon ekonomisi’ olacak büyüklüğe ulaşması ve kamu maliyesine vazgeçilmez bir şekilde yerleşmiş olmaları
tasfiye kararını da güçleştirmiştir (Aydın,1995:2).
Fon sistemi, 2000 ve 2001 yılındaki tasfiye sürecinden sonra 2010’lu yıllara gelindiğinde, toplam altı fonla yürütülmektedir. Bunlar bütçe içi
Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ve bütçe dışı Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Özelleştirme
Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Tanıtma
Fonudur.
Fon uygulaması kamu kaynaklarının kullanımı
anlamına geldiğinden, harcamaları üzerinde etkili
bir kamu denetiminin sağlanması da gerekmektedir. Kamu ekonomisi içerisinde oldukça önemli
boyutlara gelen ve denetimden yoksun olan fonların, siyasi iradenin keyfi harcamalarına zemin
oluşturabilecek bir yapıda olduğu anlaşılmış ve
1993 yılında tasfiyeleri konusunda somut bir adım
atılarak bazı fonlar bütçe içine alınmak suretiyle
tasfiye edilmeye başlanmıştır. Fonların tasfiyesinde milat olarak kabul edilen 2000 ve 2001 yıllarında ise, bütçe içi ve bütçe dışı olmak üzere toplam
69 adet fon tasfiye edilmiştir. Tasfiye süreci, bazı
fonların sadece adlarını değiştirmek, bazılarının
ise gelirlerini genel bütçe içinde göstererek giderleri için de bağlı olduğu bakanlığa ya da idareye ödenek aktarmak suretiyle uygulanmış olsa da,
denetim ve şeffaflığı sağlayarak kullanım alanları
ve harcamalarını belirlemek adına kayda değer
bir aşama olarak nitelenebilir.
Ülkemizde mevcut haliyle fonlardan bütçeye
aktarılan gelirlerin detayları hakkında net bir bilgiye ulaşmak ortak bir veri tabanı olmadığı için
oldukça zordur. Bu bağlamda, fonlar konusunda
DPT tarafından yayınlanan verilerden hareketle,
fonların tasfiyesinde dönüm noktası olan 2000
yılından sonra, KKGD’nde yer alan fonlar için
bütçeye konulan ödeneklerin GSMH’ya oranının
göreceli olarak azaldığı, bunun da fon sisteminin
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Dünya’daki Fon Uygulamaları İle Türkiye Karşılaştırması Ve Fonların Tasfiyesinde Gelinen Nokta
küçültülmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Toplam kamu yatırımları içerisinde fon yatırımlarının ve fon yatırımlarının GSYİH’ya oranlarının da
bu paralelde bir seyir izleyerek azaldığı görülmüştür.
Fon sisteminin ekonomi üzerindeki bir diğer
etkisi de toplam kamu yatırımları içerisinde fon
yatırımlarının önemidir. Bu çerçevede, 2000 ve
2001 yıllarındaki tasfiye sürecinden önce fon yatırımlarının toplam kamu yatırımları içerisindeki
oranının 1989 yılından sonra sürekli % 10’lu rakamlarda olduğu, tasfiye sürecinden sonra ise %
10’un altına düştüğü gözlenmiştir. Bu çerçevede,
2002 yılından itibaren sıfırlı rakamlarla ifade edilen fon yatırımlarının toplam kamu yatırımları içerisindeki oranları 2007 yılından sonra % 0 olarak
gerçekleşmiştir. Aynı şekilde fon yatırımlarının
GSYİH’ya oranları da tasfiye sürecinden sonra
giderek düşmüş ve bu oran da 2002 yılından itibaren % 0 olarak gerçekleşmeye başlamıştır. Bunun
nedeni ise, 2002 yılından sonra fon yatırımlarının
GSYİH’ya oranlanamayacak ölçüde küçük kabul
edilmiş olmasıdır.
Fonlar ölçüsüz, disiplinsiz ve sürekli olarak
kullanıldıkları için çeşitli olumsuzluklara yol açtıkları gibi, belirli bir disiplin altında, belli bir boyutta
ve gerektiği yerde kullanıldıklarında da belirlenen
hedeflere çabuk bir şekilde ulaşacak bir yapıya
sahip olduklarından harcamalarda süratlilik ve
etkinlik sağlayabilirler. Bunun için ilkeleri doğru
tespit ederek bu ilkelere uyulması konusunda denetim yapmak şarttır.
Fon sisteminden tamamen vazgeçilmeden de
yapılacak bazı düzenlemelerle optimum faydanın sağlanabileceği görülmektedir. Bunun için
bazı öneriler yapılacak olursa; Türkiye’de bugüne kadar olan uygulamalardaki olumsuzlukları
bir yana bırakarak, mali sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için, iyi düzenlenmiş bir planprogram-bütçeleme sistemi ile desteklenecek bir
fon sisteminin ekonomi için faydalı olacağı söylenebilir. Kamu kaynakları ile bütçeden karşılanan
harcamalarda bulunan fonların sürekli olarak
büyümelerini engellemek gerekmektedir. Fonların gelirlerinin bütçeye aktarılması ve buradan
başka fonlara veya kamunun başka harcama ka-
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lemlerine kaynak oluşturulması fonların kuruluş
amaçları dışına çıkmalarına neden olmaktadır.
Sistemin tamamen tasfiye edilmesi yerine bütçe
içine alma uygulaması ile bütçe açıklarını kapatma veya örtme işlevi de üstlenen fonlar vergisel
nitelik kazanmıştır. Bu anlamda kendi kuruluş
amaçları dışına çıkan fonların ya tamamen bütçe
dışına çıkarılması ya da kapatılması daha uygun
olacaktır. Harcamaları için bütçeye ödenek konulan fonların, bu kaynakları sosyal amaçlar ve
ülke sanayisi ile dış ticaretin geliştirilmesinde
kullanmaları gerekmektedir. Bu sayede istihdam
yaratılarak fon kaynaklarının ekonomiye olumlu
yansıması sağlanacaktır. Bütçe dışında bırakılan
fonlar ise olağanüstü durumlar haricinde kendi
kaynakları ile harcamalarını yapmalıdır. Olağanüstü durumları fon mevzuatlarında tanımlarken
de, ‘gibi’, ‘v.b.’ şeklindeki, esnek ve uygulayıcıya
takdir yetkisi verecek ifadelerden uzak durulmalı
ve olağanüstü haller saymak yoluyla net olarak
belirtilmelidir. Fonların gelirlerini sağlayan kişilerin, fonlardan sunulacak hizmetten yararlanacak
kişilerden oluşmasına dikkat edilmesi hakkaniyetli olacaktır, yani dolaylı değil doğrudan bir faydamaliyet unsuru içermelidir.
Fon sayısında artışın önüne geçilebilmesi ve
böylece kontrol edilebilir boyutlarda kalabilmesi
için, bütçe süreci ve harcamalarla ilgili mevzuatın katı kurallardan uzak tutulması gerekmektedir.
Böylece, bütçe dışında rahat ve hızlı hareket etmek amacıyla kurulan fonların bu amaçla kurulmaları engellenecektir. Ancak, harcamalarla ilgili
mevzuata verilecek esnekliğin, kontrol ve denetim mekanizmasının hareket ve yaptırım alanını kısıtlayacak ölçüde olmamasına dikkat edilmelidir.
Kanun Hükmünde Kararname ve hatta idarenin
düzenleyici işlemleri ile fon kurulması uygulamasına hiçbir şekilde izin verilmemelidir. Zira kanundan daha alt hukuki düzenlemelerle kurulan ya da
faaliyetlerine devam eden bütçe içindeki fonların
mevzuatlarında idarenin isteği doğrultusunda sürekli değişiklikler yapılabilmekte ve uygulamalarda keyfilik görülebilmektedir.
Fonları kullanarak öncelikli harcama alanlarına kaynak tahsisi yapılabildiğinden, bu harcama
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Ata Tosun
alanları mevcut kaynakların dağılımında siyasi
tercihlere göre şekillendirilebilmektedir. Bu durum da hem hakkaniyetten hem de fonun amacından uzak bir hal almaktadır. Fonların harcama
alanları açıkça ve en azından orta vadeli bir politika ile belirlenmelidir.
Fon mevzuatlarında fonun görevleri içine
“kanunlarla ve diğer mevzuatlarla verilen diğer
görevleri yapmak” gibi, sihirli bir cümle konulmasının engellenmesi de gerekmektedir. Zira bu
cümle ile fonun harcamaları siyasi iradenin istediği doğrultusunda şekillenmektedir.
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Sonuç itibariyle; istisnai olarak kullanıldıklarında ekonomiye fayda sağlayacak fonların, ekonomi içerisindeki büyüklüklerine ve üstlendikleri
görevlerin kendilerini vazgeçilmez hale getirmemelerine dikkat edilmelidir. Bu bağlamda, mevcut haliyle sistemde var olan olumsuzluklarından
dolayı ya tamamen fon uygulamalarından vazgeçilmesi ya da yukarıda öneri niteliğinde sayılan
düzenlemelerle ekonomiye fayda sağlayabilecek
bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği düşüncesiyle
sevgi ve saygılarımı sunarım.
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GKRY’NİN
AB ÜYELİĞİ YASAL MIDIR?
Nejat Çoğal *
Avrupa Birliği, 2004 yılında, uluslararası anlaşmalar hilafına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni
Birliğe dâhil ederken ihmal ettiği “Birliğin Kurucu İlkelerini”, Türkiye söz konusu olunca gündeme getirmektedir. Oysa, Güney Kıbrıs’ın güya
tüm Ada’yı temsilen AB üyesi yapılmasıyla hem
uluslar arası anlaşmalar (Zürih ve Londra Anlaşmaları) ve hem de AB’nin “komşularıyla problemli olan (sınır sorunları olan) ülkelerin AB’ye
üye olamayacağı” kuralı çiğnenmiştir. Ne var ki
Kıbrıs’ta çözüm “AB’nin kurucu ilkelerine” göre
değil, “Ada’nın gerçekleri temelinde ve uluslar
arası hukuka uygun bir şekilde” gerçekleşecektir.
Brüksel’in 2004’te yapılan yanlışı düzeltmek yerine, bu yanlışa dayanarak Türkiye’nin AB sürecini
engellemeye çalışması, tam anlamıyla bir çifte
standarttır.
Kıbrıs meselesinin AB platformuna taşınarak
bu kanaldan Rumlar lehine bir çözüme ulaşılması
senaryosu, GKRY’nin 1990 yılında Avrupa Topluluklarına tam üyelik başvurusu ile start almıştı.
Aslında Rumların AB süreci, tamamen yasadışı
kazanımlar elde edebilme umuduyla başladı diyebiliriz. 1980’lerin sonunda Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreou Kıbrıs Rum liderliğini,
AB üyeliği için ikna etmeyi başarmış ve senaryo
uygulamaya geçirilmişti. Bu şekilde, Rum/Yunan
Ocak-Haziran 2014/1-2

tarafı, Türkiye’nin ileride muhtemel AB tam üyelik
başvurusundan ve tam üyelik sürecinden azami
ölçüde yararlanılacaktı. Kısaca, Türkiye’nin Avrupa perspektifi istismar edilecekti. Nitekim, 2005
yılında Yunanistan, Türkiye-AB Gümrük Birliği
sürecinin başlatılabilmesi için GKRY ile müzakere
tarihi verilmesini şart koşmuş ve bu şantajı karşılığında istediğini almıştı.
İşte bu beklentilerle başlatılan GKRY’nin AB
üyelik süreci taraflar arasında ciddi tartışmalara kaynak teşkil etmiştir. Türkiye 1959 Zürih ve
Londra Anlaşmalarına aykırı olacağı iddiasıyla bu
başvuruya karşı çıkmıştır. Rumlar her defasında
Yunanistan’ın da desteğiyle Türkiye’nin itirazlarını bertaraf etmeyi ve hatta adım adım ilerlemek
suretiyle 2004 yılında AB’ye tam üye olmayı başarabilmişlerdir. Ne var ki Rum/Yunan tarafının
bu başarısı bugün AB için ciddi bir hata, Türkiye
için ise talihsiz bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Geldiğimiz noktada Rumların AB üyeliği,
hem Türkiye-AB ilişkilerinin ve hem de Doğu Akdeniz’deki barış ve istikrar ortamının temellerine
atılmış bir dinamit misali, birçok krizin başlıca sebebi olarak gündemi meşgul etmektedir.
* Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
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2004 yılında, Kıbrıs Türk Halkının Annan Planına “evet”, Kıbrıslı Rumların “hayır” demesine
rağmen, üstelik de Birliğin prensiplerini çiğnemek
uğruna, Kıbrıs Rum Kesimi’nin tüm Ada’yı temsilen AB üyesi yapılması büyük bir hata olmuştur.
Yunanistan’ın 2004 yılındaki genişleme dalgasını
veto etme şantajına boyun eğen (boyun eğmiş
gibi görünen) Brüksel, uluslar arası anlaşmaları
da çiğnemekten geri kalmamıştır. Rumların haksız bir şekilde AB üyesi yapılması esasen Ada’da
devam etmekte olan kapsamlı çözüm sürecini
de baltalamış bulunmaktadır. AB üyesi olmanın
ve uluslar arası camiada meşru Kıbrıs hükümeti
olarak tanınıyor olmanın verdiği rahatlıkla hareket eden Rumların adil ve kapsamlı bir çözüme
yanaşmalarını beklemek nafiledir.
Kuşkusuz Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlarla
yapılacak kabul edilebilir bir ortak çözüm çerçevesinde AB üyeliğini desteklemişlerdir. Fakat,
Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle bir anlaşmaya
varmadan AB üyeliğine kabul edilmesi, esasen
Kıbrıslı Türklere, Türkiye ile birleşmekten başka
bir alternatif bırakmamıştır. 1
Peki, GKRY’nin AB üyeliği yasal mıdır? Rumların AB üyeliği 1959 Londra ve Zürih Anlaşmalarına, 1960 Garanti Anlaşması’na ve 1960 Kıbrıs
Cumhuriyeti Anayasasına aykırı değil midir? Hatta, AB’nin temel prensipleri ihlal edilmemiş midir?
AB’nin bu üyelikten ne gibi bir çıkarı olmuş ya da
bu üyelik AB’ye nelere mal olmuştur? Bu bölümde
bu konuları irdelemeye çalışacağız. Bu bölümün
hazırlanmasında, milletlerarası camiada geniş
kabul gören, tanınmış uluslar arası hukukçu Professor Maurice H. Mendelson’un görüşlerinden
de yararlandığımızı belirtmekte fayda bulunmaktadır.2
1990 yılında GKRY, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ adıyla AB’ye üye olmak için başvurdu. 1993 yılında,
Avrupa Komisyonu, bu başvuru hakkında olumlu
görüş belirten bir rapor yayınladı. Bu dönem1
2

Michael
STEPHEN, “The Cyprus Question”,
Northgate
Puplications, london, 2011, sf. 133.
Professor Maurice H. MENDELSON, “Why Cyprus Entry Into
The European Union Would Be Illegal”, Proceedings of a panel
discussion held at the Turkish Embassy in London, 8 November
2001. The Turkish Embassy, London, 2002.

de AB Komisyonu, Kıbrıs Rum otoritelerinin tüm
Ada veya tüm Ada nüfusu adına konuşmaya
yetkisi olmadığı yönündeki KKTC’nin itirazını da
reddetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de
KKTC’nin, Ada’da ayrı bir devlet oluşturulduğu
yönündeki başvurusunu reddetmiş ve Avrupa Birliği, BMGK’nin bu görüşünü takip etme ihtiyacını
duymuştur.
1925’ten 1960 yılına kadar Kıbrıs, İngiliz Kolonisi olarak kalmıştır. 1959 yılında, Türk ve Yunan
hükümetleri bir araya gelerek, Kıbrıs’taki iki toplumun liderlerinin de onayını almak suretiyle bağımsız bir Kıbrıs hükümetinin ana prensipleri üzerinde anlaşmaya varmışlardır. İki toplumun karşılıklı şüpheleri ve özellikle de nüfusu az olan Kıbrıs
Türk Toplumunun güvenlik endişelerini gidermek
bakımından çok sayıda güvenlik tedbirleri anayasaya yerleştirildi. Bunlar anayasanın değiştirilemez maddeleriydi ve dışişleri konusunda alınacak
birçok kararlarda olduğu gibi belli konularda her
iki topluma da veto hakkı veriyordu.
Uluslar arası alanda Kıbrıs’ın bağımsızlığını
kazanmasıyla birlikte üç temel anlaşma üzerinde mutabakata varıldı; İttifak Anlaşması, Kuruluş
Anlaşması ve Garanti Anlaşması. İttifak anlaşması ortak savunma ve Ada’da konuşlanacak Türk
ve Yunan Askeri konusunu düzenlemekteydi.
Kuruluş Anlaşması esas olarak Ada’daki İngiliz
egemen üslerinin elde tutulmasıyla ilgiliydi. Bizim
konumuzu ilgilendiren anahtar Anlaşma, Garanti
Anlaşması’dır.
Garanti Anlaşması; “Kıbrıs Cumhuriyeti bir
taraf ve Yunanistan, Türkiye ve İngiltere diğer
taraf” ifadesiyle başlamaktadır.
“MADDE 1. Kıbrıs Cumhuriyeti, kendi bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini devam
ettirmeyi ve anayasaya saygıyı güven altına almayı üstlenir. (taahhüt eder)
Kıbrıs Cumhuriyeti, ayrıca tümüyle veya bir
bölümüyle herhangi bir devlet ile hiçbir şekilde siyasi veya ekonomik bütünleşmeye girmeyeceğini
taahhüt eder. (sorumluluğunu yüklenir)
Kıbrıs Cumhuriyeti, bu maksatla adanın gerek
birleşmesini, gerekse taksimini doğuracak doğrudan doğruya (direkt olarak) veya dolaylı olarak
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gerçekleştirmeye yardımcı ve teşvik edici tüm hareketleri yasaklar.
MADDE 2. Yunanistan, İngiltere ve Türkiye,
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1’nci maddede belirtilen
taahhütlerini kaydederek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü, güvenliğini ve
anayasanın temel maddeleri ile oluşan durumu
(state of affairs) tanırlar ve garanti ederler.
Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin diğer herhangi bir devlet ile gerek birleşmesini. gerekse Ada’nın taksimini doğrudan doğruya, veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardım ve teşvik edici bir amacı olan tüm
hareketleri kendi yetki ve ilgileri oranında önlemeyi üstlenirler. “
Burada belirtilmesi gereken ilk husus Garanti Anlaşması’nın hâlâ yürürlükte olduğudur. Bazı
akademik yorumcular Anlaşmanın geçerliliğini
sorgulamaktadırlar. Ancak, taraflardan hiçbirisi
böyle bir pozisyona girmemiştir. Yani taraflardan
hiçbirisi Anlaşmanın geçersiz olduğunu ya da
sona erdiğini iddia etmemiştir. Yine taraflardan
hiçbirisi, bazıları öyle bir eğilim içinde olsalar bile
Anlaşmayı sona erdirecek diplomatik (resmi) bir
adım atmamıştır. BMGK de böyle bir pozisyon
içine girmemiştir. Tüm bunlar göstermektedir ki
Garanti Anlaşması hâlâ yürürlüktedir.
Hukuki olarak hâlâ geçerli olan 1960 düzenlemeleri, bir başka deyişle Garanti ve İttifak Anlaşmaları, Kıbrıslı Türkler için Lozan Anlaşması statüsündedir. 1963-1974 tarihleri arasında Ada’da
yaşanan acı olaylar dikkate alındığında, Kıbrıs
Türk Halkı, kendisi açısından tek güvenilir garantinin Türkiye’nin etkin güvencesi olduğuna inanmaktadır. Aslında Garanti Anlaşmasında öngörülen garanti, sadece üçüncü devletlere karşı değil,
öncelikle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendisine karşı
öngörülmüştür. Çünkü yıkılmak için bir devlet
kurmak istenmemiştir. Bu yüzden Garanti Anlaşmaları, kural olarak muayyen bir süre için değil,
sürekli geçerli olmak üzere akdedilmiştir. Dolayısıyla Garanti Anlaşmalarının karakteri, tamamen
“süreklidir” ve tabiatı gereği “çekilme veya fesih”
imkânı yoktur. Ayrıca, Kurucu Anlaşmalarla Garanti Anlaşması’nın birbirinden bağımsız olarak
mütalaa edilmesi mümkün değildir. Yani, 1960’ta

Ada’da kurulan sistem ya bütünüyle uygulanacak
ya da bütünüyle geçersiz kılınacaktır. GKRY’nin
bugün Kurucu Anlaşmaların geçerliliğini koruduğunu iddia etmesi, Ada’nın tümü üzerinde hak
iddia etme gayretlerinin bir sonucudur. Ancak
Kurucu Anlaşmalar 1963’ten itibaren Rumlar tarafından ihlâl edilmiş, bu da 1960 yılında kurulan
devletin sonunu getirmiştir. Buna karşın 1960 tarihli anlaşmaların ihlâli paralelinde ortaya çıkan
gelişmeler, 1960’ta kurulan devletin yıkıldığını ve
onun yerine iki yeni devletin doğduğunu ortaya
çıkarmıştır. 3
Öte yandan, orijinal Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının, Ada’da vukuu bulan birçok yıkıcı olaylara rağmen hâlâ yürürlükte olup olmadığı hususu bir başka tartışma konusu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kıbrıs Rum tarafı, fiili statünün bir
gereği olarak Anayasanın sadece bazı bölümlerinin uygulanabilir olduğunu ve bazı bölümlerinin uygulanmasının ise imkânsız olduğunu iddia
etmektedir. Ne var ki bu görüş birçok soruyu
da beraberinde getirmektedir ve bu bakımdan
kabulü imkânsız görünmektedir. Zira 1960 Kıbrıs
Cumhuriyeti Anayasası değiştirilemez maddeleriyle bir bütündür ve kısmen uygulanma imkânı da
bulunmamaktadır.
Kaldı ki bu Anayasa normal-ulusal bir anayasa
niteliği taşımamaktadır. Yani bu anayasa, uluslar
arası hukuk çerçevesinde ve bazı dış devletlerin
müdahalesiyle hazırlanmış olağanüstü bir anayasadır. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti hem ulusal ve
hem de uluslar arası uzlaşmanın bir neticesidir.
Garanti Anlaşmasıyla ve dolayısıyla Anayasa’nın
temel maddeleriyle hem Kıbrıs ve hem de Garantör Devletler Ada’da oluşturulan fiili statüyü muhafaza etmeyi taahhüt etmişlerdir.
Nitekim, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın 50.
Maddesinin 1. Fıkrası şöyledir;
“Cumhur Başkanı ve Cumhur Başkan Muavini, Temsilciler Meclisinin aşağıdaki konular ile
ilgili herhangi bir kanun veya kararına veya onun
herhangi bir kısmına karşı kesin veto hakkına, ayrı
ayrı veya müştereken, sahiptirler:
3

Soyalp TAMÇELİK, “Kıbrıs’ta Güvenlik Stratejileri ve Kriz Yönetimi”,
ODTÜ Yayıncılık, Ekim 2009, Sf. 149-151.
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(a) Yunanistan Krallığının ve Türkiye Cumhuriyetinin ikisinin birden katıldığı milletlerarası teşekküller ve ittifak anlaşmalarına Cumhuriyetin
katılması müstesna olmak üzere, dışişleri;
…”
Kısaca, Ada’daki her iki Toplum da Kıbrıs’ın
uluslar arası örgüt üyeliğine karşı ayrı ayrı veto
hakkına sahiptir. Taraflar bu veto hakkını ancak
Türkiye ve Yunanistan’ın birlikte taraf ya da üye
olmadıkları uluslar arası örgütlere üyelik için
kullanabileceklerdir. AB de işte böyle örgütlerden bir tanesidir. Anayasa’nın 50. Maddesinin 1.
Fıkrası (a) bendi ve Garanti Anlaşması’nın 1. Ve
2. Maddesi açık hükümler içermektedir. Garanti
Anlaşması’nın 1. Maddesinin 2. ve 3. Paragraflarını bu noktada tekrar hatırlamakta yarar bulunmaktadır;
“Kıbrıs Cumhuriyeti, ayrıca tümüyle veya bir
bölümüyle herhangi bir devlet ile hiçbir şekilde siyasi veya ekonomik bütünleşmeye girmeyeceğini
taahhüt eder. (sorumluluğunu yüklenir)
Kıbrıs Cumhuriyeti, bu maksatla adanın gerek
birleşmesini, gerekse taksimini doğuracak doğrudan doğruya (direkt olarak) veya dolaylı olarak
gerçekleştirmeye yardımcı ve teşvik edici tüm hareketleri yasaklar.”
Görüldüğü üzere, Kıbrıs’ın başka herhangi
bir devletle doğrudan veya dolaylı birleşmesini
hedef alan faaliyetlerde bulunması da Garanti
Anlaşması ile yasaklanmış olup bu yasak garantör güçlerin taahhüdü altına alınmıştır. Bu da
göstermektedir ki yasağı getirenler enosis’i yani
Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi tehlikesini göz
ardı etmemişlerdir. Bununla birlikte, Anlaşmanın
“Yunanistan’la birleşmeden” değil “herhangi bir
devletle(devletlerle) birleşmeden” bahsettiğini,
bu anlamda Kıbrıs’ın Türkiye ile birleşmesinin de
yasaklanmış olduğu hususu burada belirtilmelidir.
Rum tarafını destekleyen birleşik görüşe göre
AB üyeliği, Yunanistan ile enosis’i teşkil etmek
anlamına gelmemektedir. Ancak burada dikkate alınması gereken husus şudur ki Garanti Anlaşması sadece enosis’i yasaklamamaktadır. Bu
yasak çok daha geniş bir çerçevede ele alınmak
durumundadır. Tekrar hatırlatmak gerekirse, Garanti Anlaşması, Kıbrıs’ın dolaylı ya da direkt,
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ekonomik ya da siyasi, kısmen ya da tamamen
başka herhangi bir devletle birleşmesini veya bu
birleşmeyi amaçlayan faaliyetlerde bulunulmasını yasaklamaktadır. Yani, yasaklama sadece
Türkiye ve Yunanistan’la sınırlı değildir. Mesela,
Kıbrıs’ın Malta ile birleşmesi de Garanti Anlaşmasıyla yasaklanmış bulunmaktadır. Ayrıca, Anlaşmada yer alan “any state” ifadesi çoğul bir anlam
içermekte yani birden fazla devleti kastetmektedir. Buradan çıkan sonuç şudur ki herhangi bir
devletle birleşme yasağı, birden fazla devletle
birleşme yasağını da içerir ki Avrupa Birliği birden fazla devletin oluşturduğu bir birliktir.
Bir an için Anlaşmadaki “state” ifadesinin
tekil bir anlam ifade ettiğini düşünsek bile -ki
burada bu devlet Yunanistan olacaktır- durum
yine de değişmeyecektir. Zira Anlaşma sadece Yunanistan’la tam bir siyasal birleşmeyi yani
enosis’i yasaklamamaktadır. Yasak aynı zamanda ekonomik de olsa Yunanistan’la kısmi birleşmeyi de kapsamaktadır. Böylesi bir birleşme
dahi Yunanistan’la direkt ya da dolaylı, kısmi ya
da tamamen ekonomik ya da siyasi birleşmek
anlamına gelecektir ki bu da Anlaşmayla yasaklanmıştır. Kıbrıslı Rumların AB üyeliği ile birlikte,
GKRY-Yunanistan arasındaki bağ daha da kuvvetlenmiştir. Elbette Yunanistan’ın Fransa’yla
veya İngiltere’yle de bağları bulunmaktadır. Fakat
gerçekçi olmak durumundayız. Zira Kıbrıs Rum
nüfusunun Yunanistan’la dil, din, tarih, kültür ve
siyasi duyarlılık bakımından çok yakın bir ilişkisi
mevcuttur.
GKRY Lideri Glafkos Klerides’in (3 Haziran 1997
tarihli Rum basınına yansıyan) “Cumhuriyet’in AB
üyeliği, hedefi doğrultusunda atılmış tamamen
kozmetik bir adımdır.” şeklindeki açıklaması,
Rumların gerçek niyetini göstermesi bakımından
anlamlıdır. Yine, Yunanistan Başbakanı Kostas
Simitis’in, Rumların AB’ye katılım sözleşmesinin
imzalanmasının hemen ardından 18 Nisan’da Kıbrıs Rum Kesimi’ni ziyaretinde, “Enosis’i başardık”
demesi, Rum/Yunan tarafının AB üyeliğinden ne
beklediklerini açıkça ortaya koymuştur.
Diğer taraftan, AB diğer uluslar arası örgütlerden farklılık arz etmektedir. Mesela, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, gücü sadece
telekomünikasyon alanıyla sınırlı uluslararası bir
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örgüttür. Fakat AB için durum başkadır. Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET) nun Avrupa Topluluğuna (AT) ve nihayet Avrupa Birliği’ne dönüşmesi
kuşkusuz tesadüfî değildir. Avrupa Birliği ismi bir
ticari birliği, bir parasal birliği ifade etmektedir ki
bunun siyasi birliğe dönüşmesi için çok gerekli
adımlar zaten atılmış bulunmaktadır. AB Anayasası, Avrupa vatandaşlığı ve ortak savunma ve
dış politika uygulamaları, siyasi birliği doğru atılmış çok ileri adımlardır. Kaldı ki AB, uluslarüstü
(supranasyonel) bir yapıya sahip bulunmaktadır
ve ulus devletler egemenlik haklarının bir kısmını
Brüksel’e devretmiş durumdadırlar. Bu durumda,
Kıbrıs’ın, kısmen dahi olsa bir devletler topluluğunun parçası olmadığını söylemek, herhalde abesle iştigal olacaktır.
Kaldı ki Garanti Anlaşması sadece başka devletlerle tam bir politik bütünleşmeyi değil, aynı
zamanda kısmen dahi olsa ekonomik birleşmeyi
ve bu amaca yönelik faaliyetleri de yasaklamış
bulunmaktadır. İşte AB üyeliği, aynı zamanda
ekonomik bir birleşmeyi de beraberinde getirmektedir.
GKRY’nin AB üyeliğinin yasal olduğunu iddia
eden karşı görüşün ileri sürdüğü bir argüman da
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM üyesi olması ve
Yunanistan’ın da aynı zamanda BM üyesi olması ve dolayısıyla bu durumun AB üyeliğiyle aynı
olduğunun ileri sürülmesidir. Ancak bu noktada
şu husus dikkatlerden kaçmaktadır; bu konu 1960
Anlaşmaları hazırlanırken değerlendirilmiş ve
Kıbrıs’ın uluslar arası örgütlere üye olabileceği
hususu kabul edilmiştir. Bu durumda şu iki ana
parametrenin özellikle ihmal edildiğini söyleyebiliriz; birincisi BM, uluslar arası Telekomünikasyon
Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü gibi organizasyonların gevşek birlikler olduğudur. AB gevşek bir
organizasyon değildir. İkincisi, Kıbrıs’ın uluslar
arası organizasyonlara üyeliğine ancak Kıbrıs
Cumhuriyeti Anayasası’nın temel maddelerinde
düzenlenen iki şarttan bir tanesi karşılanırsa izin
verilebilir. Birinci şart Türkiye ve Yunanistan’ın
birlikte uluslar arası örgütün üyesi olmasıdır. Bu
şartlar BM, Dünya Sağlık Örgütü ve UTB için sağlanmıştır. Bunlar için bir problem yoktur. Ancak
bir diğer şart vardır ki o da GKRY’nin AB üyeliğini
yasadışı kılmaktadır. Bu da, Kıbrıs’ın, Türkiye’nin
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üye olmadığı AB’ye katılma kararına karşı, Kıbrıs
Türk Toplumunun yasal veto hakkına sahip olmasıdır. İşte GKRY’nin AB üyeliği sırasında Kıbrıslı
Türklerin bu vetosu da dikkate alınmamıştır.
Öte yandan, Anayasa ve Kuruluş Anlaşması
hükümlerine göre Kıbrıs garantör ülkelere, “en
çok kayrılmış ülke” (most favoured nation” muamelesi yapmak zorundadır. Bu noktada GKRY’nin
tüm Adayı ve dolayısıyla Kıbrıslı Türkleri değil sadece Kıbrıslı Rumları temsil ettiğini bir kez daha
hatırlatmakta yarar bulunmaktadır. Farzedelim
ki birleşmiş bir Kıbrıs Devleti AB üyesi oldu. Bu
durumda dahi, Kıbrıs’ın Birlik üyesi olmayan
Türkiye’ye en çok kayrılan ülke muamelesi yapması nasıl mümkün olabilirdi? Yani, Kıbrıs’ın
Türkiye’den önce AB üyesi yapılması esasen
Türkiye’nin uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan bir hakkını da ortadan kaldırmaktadır ki bu
da Kıbrıs’ın AB ile kısmi birleşmesini (GKRY’nin
AB üyeliği) yasadışı kılan bir diğer faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Konuya biraz da AB prensipleri açısından bakalım. AB Kıbrıslı Rumları tek taraflı olarak üye
yapmakla büyük hata yapmıştır ve bu hatalarını
Merkel gibi bazı AB Liderleri ve siyasetçileri de
daha sonra itiraf etmişlerdir. AB Kıbrıslı Rumları
haksız bir şekilde üye yaparken bir yandan uluslar arası anlaşmaları yok saymış ve bir yandan da
genişleme konusundaki en önemli prensibini yani
“komşularıyla problemli olan (sınır sorunları
olan) ülkelerin AB’ye üye olamayacağı” kuralını
çiğnemiştir.
GKRY’nin 1990 tarihli tam üyelik başvurusunun
ardından, 1993 yılında, AB Komisyonu, başvuru ile
ilgili bir rapor yayınlamış ve bu raporda tümüyle Rumların perspektifi esas alınmıştır. Raporu
kaleme alan Serge Abou, rapordan sadece bir
ay önce AB Bakanlar Konseyi tarafından kabul
edilen Kopenhag Kriterlerini dikkate almamıştır. Abou’nun fikirleri büyük ölçüde Kıbrıs Rum
Hükümeti’nin görüşlerini yansıtıyordu ve Kıbrıs’ta
siyasi istikrar olması gerektiği kuralını yok sayıyordu. Eğer Kıbrıs Rum Kesimi Kıbrıs Türk Kesimi
ile yapılacak bir anlaşma üzerine Ada’da istikrar
sağlayamıyorsa, bu, Kıbrıs’ın politik olarak istikrarsız olduğu anlamına gelmektedir. Eğer, Kıbrıslı
Rumlar nüfuzları altında olduğunu iddia ettikleri
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topraklarda hükümet edemiyorlarsa, politik vaziyet istikrarsız demektir.4
Ayrıca AB, 2004 yılında Ada’da yapılan referandumda Annan Planı’na “evet” demeleri halinde Kıbrıslı Türklerin de Rumlarla birlikte AB
üyesi yapılacaklarına dair söz vermiş ve fakat bu
sözünde durmamıştır. Üstelik Plana “hayır” diyen
Rumlar üye yapılırken, Kıbrıslı Türkler dışarıda
bırakılmıştır. Kuşkusuz AB bu çifte standartlı tutumuyla Kıbrıs Meselesini içinden çıkılmaz hale
getirmiş ve aynı zamanda büyük bir probleme de
taraf olmuştur.
Kıbrıs Rum Kesimi’nin, güya tüm Ada’yı temsilen ve ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ adıyla, meşru Kıbrıs
Hükümetiymiş gibi AB’ye alınması, Brüksel’in bir
diğer yasadışı adımı olarak tarihe geçmiştir. Bu
noktada Ada’nın tarihi gerçeklerinden kısaca
bahsetmekte yara bulunmaktadır: 1960 Ortak Kıbrıs Cumhuriyeti 1963 yılında Rumlar tarafından yıkılmış ve Kıbrıslı Türkler bu devletin tüm mekanizmalarından kovulmuşlardır. Böylece, Ortak Kıbrıs
Cumhuriyeti iki toplumlu, fonksiyonel federatif
devlet niteliğini kaybetmiştir. Bu tarihten itibaren
Kıbrıs Rum Devleti, tüm Ada’yı değil, sadece Kıbrıslı Rumları temsil etmektedir. Halen Ada’da iki
ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ifadesiyle, “GKRY yarım
bir devlettir”. Bu gerçek, BM çözüm planlarında
ve bazı kararlarında da teyit edilmiştir.
Garantör devletler tarafından 30 Temmuz 1974
tarihinde kabul edilen Cenevre Deklarasyonu’nda
şu iki husus teyit edilmiştir; 5
a) Anayasal Hükümet artık mevcut değildir,
b) Kıbrıs’ta iki ayrı özerk yönetim vardır; biri
Kıbrıs Türk, diğeri Kıbrıs Rum.
Garanti ve İttifak Anlaşmaları BM tarafından
tescil edilmiş uluslar arası anlaşmalardır. Yıllarca
Kıbrıslı Türkler Ada’nın azınlık unsuru gibi değer4

5

Christopher BREWIN, “Why Cyprus Entry Into The European
Union Would Be Illegal”, Proceedings of a panel discussion held
at the Turkish Embassy in London, 8 November 2001. The Turkish
Embassy, London, 2002. Sf.12-14.
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lendirilmiştir. Ancak bu varsayım tamamen yanlıştır. Zira Kıbrıslı Türkler Rumlarla eşit haklara
sahip olup bu hakları uluslar arası anlaşmalarla
garanti altına alınmıştır. İngiliz Parlamentosu 1956
ve 1958 de olmak üzere iki defa, Kıbrıslı Türklerin
self-determinasyon haklarının varlığını teyit etmiştir. Öyleyse, eğer Kıbrıslı Rumlar Yunanistan’la
birleşmeye karar verebiliyorlarsa, neden Kıbrıslı
Rumların Türkiye ile aynı şeyi yapma hakları inkâr
edilmektedir? 6
Kıbrıs Türk Halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vasıtasıyla, kendi topraklarında egemenliğini kullanmaktadır. Ada’da her iki halk, eşit
siyasi haklara sahiptir. KKTC toprakları, AB’nin
iddia ettiği gibi sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin etkin
kontrolü altında olmayan toprakları değildir. Bu
topraklar, Kıbrıs Türk Halkının öz vatanıdır. AB’nin
bu gerçekleri görmezden gelerek, Kıbrıslı Rumları
tüm Ada’yı temsilen üye yapmaları tarihi bir hata
olmuştur ve Kıbrıslı Türkler için bir anlam ifade
etmemektedir.
Netice olarak, Kıbrıslı Rumların “Kıbrıs Cumhuriyeti” adıyla AB’ye üye yapılması, yasa dışı bir
hareket olmuştur. Buna göre;
1) Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerin veto
hakkını görmezden gelerek, “1959 Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Temel Yapısı’na Dair Zürih ve
Londra Anlaşmaları”nın 8. Maddesi ile “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın” 50. Maddesinin 1.
Fıkrasını ihlal etmişlerdir.
2) Kıbrıslı Rumlar, Avrupa Birliği ile ve dolayısıyla Yunanistan’ın da dâhil olduğu 27 AB ülkesiyle birleşmek suretiyle, 1960 Garanti Anlaşması’nın
1. ve 2. maddeleri hilafına hareket etmiştir.
3) AB üyesi olan Garantör Ülkeler İngiltere
ve Yunanistan, GKRY’nin tek taraflı AB üyeliğini veto etmeyerek (ya da izin vererek), Garanti
Anlaşması’nın 2. Maddesini ihlal etmişlerdir.
4) Kıbrıslı Rumların AB üyeliği aynı zamanda,
BM Güvenlik Konseyi’nin 649 (1990) sayılı Kararına da aykırılık teşkil etmiştir. Söz konusu Karar,
6
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mevcut durumu daha da kötüleştirecek adımlardan kaçınmaları için her iki tarafa da çağrıda bulunmaktadır. 7
Garanti Anlaşması halen yürürlüktedir ve bu
Anlaşmanın 2. Maddesine göre, Türkiye, İngiltere
ve Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın
temel maddeleriyle oluşturulan düzeni korumayı garanti emişlerdir. Garantör Devletler ayrıca,
Kıbrıs’ın başka herhangi bir devletle doğrudan ya
da dolaylı olarak, kısmen veya tamamen, ekono7

mik veya siyasi birleşmesini veya bu birleşmeyi
amaçlayan girişimleri yasaklamışlardır. Bu yasağı
uygulamak bizatihi garantör devletlerin ödevidir.
Ne yazık ki AB üyesi olan İngiltere ve Yunanistan,
GKRY’nin tek taraflı AB üyeliğini veto etme yetkisi
varken bu yetkilerini kullanmamışlar ve böylece
uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir. Altına imza
attıkları anlaşmayı ihlal eden bu ülkelerin, tarih
önünde sorumlulukları bulunmaktadır.

Michael STEPHEN, a.g.e. sf. 132.
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SÖZLEŞMELİ PERSONEL “DİĞER KAMU
GÖREVLİLERİ”NE DAHİL MİDİR?
Nihat Kayar *
GİRİŞ
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Cumhuriyetin ilk personel kanunu olan mülga 18 Mart 1926 tarih ve 788 sayılı Memurin
Kanunu’ndan başlayarak günümüze kadar, memurluk temel istihdam biçimi olarak benimsenmiş,
memurlar, genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken aslî ve sürekli kamu hizmetlerini yürüten temel kamu görevlisi olarak görülmüştür. Sözleşmeli personel ise, tarihsel olarak günümüzdeki
anlamıyla ortaya çıktığı 1960’lı yıllardan bugüne
kadar, giderek çeşitlilik ve yaygınlık kazanarak,
aslî ve sürekli kamu hizmetlerinin yürütülmesinde
alternatif bir istihdam biçimi haline gelmiştir.
Günümüzde, memurlarla sözleşmeli personel
arasında iş güvencesi, haklar ve çalışma koşulları
yönünden giderek azalan bir farklılık göze çarpmaktadır. Bunda, yasal düzenlemelere öncülük
eden yüksek yargı içtihatlarının etkisi önemlidir.
Ancak, siyasî kaygılarla rutin olarak çıkarılan kanunlarla, sözleşmeli personele memur kadrosu
verilmesi nedeniyle, memur sayısı daima sözleşmeli personelin çok önünde olmuştur (Tablo 1).
Yaygınlaşan ve çeşitlenen (4/B’li, KİT sözleşmelileri, özel teşkilat kanunlarına göre istihdam
edilen sözleşmeliler, yerel yönetim sözleşmelileri,
sağlık sözleşmelileri, askerî sözleşmeliler, sözleş-

meli sanatçılar, sözleşmeli bilişim uzmanları, sözleşmeli yasama uzmanları) sözleşmeli personel
istihdamının, kamu görevlileri sınıflandırmaları
içindeki yeri konusunda ise tartışma bulunmaktadır. Bu makalede, öğretideki tartışmaların ve yüksek mahkeme içtihatlarının ışığında, sözleşmeli
personelin 1982 Anayasası’ndaki (m. 128) “diğer
kamu görevlileri” kapsamına girip girmediği tartışılacaktır.
KAMU GÖREVLİLERİNİN
SINIFLANDIRILMASI
1) Terminoloji Sorunu.- Kamu görevlilerinin
sınıflandırılması konusunda, pozitif hukukta ne
Anayasal ne de yasal düzeyde bir açıklık olmaması, öğretide ve yüksek yargı içtihatlarında farklı sınıflandırmaların yapılmasına neden olmuştur.
Kamu görevlilerinin hukukî durumları incelenirken, daha en başta “kavramsal bir sorun” olduğu ,1 Anayasada kamu görevlileri konusunda
bir “terim birliği olmadığı”2 ve 13 değişik maddede kamu personeli için farklı kavramlar kullanılmış olmasının terim birliği sağlanmasını engelle*
1
2

Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü.
Gözübüyük, A. Şeref, Tan, Turgut, İdare Hukuku-Genel Esaslar-Cilt
I, Turhan Kitabevi, Ankara 1998, s. 572.
Gözler, Kemal, İdare Hukuku (Cilt II), Ekin Kitabevi, Bursa 2009, s.
628.
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diği belirtilmektedir.3 Gerçekten de Anayasa’da,
farklı isimlendirmeler yapılmıştır. “Kamu görev ve
hizmetinde bulunanlar“, “Kamu hizmetine girenler“, “Kamu hizmeti görevlileri“, “Memurlar ve diğer kamu görevlileri“, “Devlet memurları”, “Kamu
kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri” ve “İşçi niteliği taşımayan diğer kamu
görevlileri“ terimleri gibi farklı ve karşılaştırmaya
kalkıldığında bir kavramsal kargaşa yaratan çeşitlilik görülmektedir. Oysa 1924 (m.92, 93, 94) ve
1961 (m.117, 118, 119) Anayasalarında yalnızca
memur terimi kullanılmıştı. Madde gerekçesinde (m.128), getirilen düzenleme ile kamu hizmeti
görevlilerinin çalıştırılma biçimlerine göre, kendi
içinde ayrılmasının kanun koyucuya bırakıldığı
belirtilmiştir. 4
Görüldüğü gibi 1982 Anayasası, memur yanında diğer kamu görevlileri terimini de konuya dahil
ederek, 1961 Anayasası döneminde memur - işçi
ayırımı konusunda yaşanan hukukî sorunları ortadan kaldırmaya çalışırken daha fazla kavram
kargaşasına yol aşmıştır.
Konuya ilişkin temel maddeye (m.128) bakıldığında memur ve diğer kamu görevlisi açıkça
tanımlanmamış, ancak dolaylı olarak bir tanım
yapabilmenin de yolunu açmıştır. Buna göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri, Devletin, kamu
iktisadî teşebbüsleri (KİT) ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle
yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği
aslî ve sürekli görevleri gören kamu görevlileridir.
Bu tanımdan yola çıkarak, şu unsurların belirleyici olduğunu söyleyebiliriz: (1) Memurlar ve diğer
kamu görevlileri, Devlet, KİT ve diğer kamu tüzelkişilerinde istihdam edilen kamu görevlileridir. (2)
Memurlar ve diğer kamu görevlileri, Devlet, KİT ve
diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına
göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerini gören kamu görevlileridir. Genel idare esasları, “açıklanması kolay kavramlardan değildir.
Öylesine değildir ki, bugüne değin kavramın açıklığa kavuşturulması için hep ipucu verilmekle ye3
4

Keskin, Bayram, Sözleşmeli Personel, Adalet Yayınevi, Ankara,
Ekim 2010, s. 71
Akad, Mehmed, Dinçkol, Abdullah, Gerekçeli-İçtihatlı 1982
Anayasası-Madde Gerekçeleri Ve Maddelerle İlgili Anayasa
Mahkemesi Kararları, Alkım Yayınevi, 1998 İstanbul, s. 492-493.
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tinilmiş, tam olarak açıklaması yapılamamıştır.”5.
Ancak, genel idare esaslarından “kamusal yönetim biçimi“ anlaşılması gerektiği konusunda öğretide görüş birliği vardır. 6 (3) Memurlar ve diğer
kamu görevlileri, Devlet, KİT ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle
yükümlü oldukları kamu hizmetlerinden aslî ve
sürekli görevleri gören kamu görevlileridir.
Burada asıl tartışma yaratan konu, makalenin konusunu oluşturan, “diğer kamu görevlileri”
kavramının kapsamına kimlerin girdiğidir.
2) Memurlar.- 788 sayılı Kanun, memuru,
“kendisine devlet hizmeti tevdi olunan ve sicil-i
mahsusunda mukayyet olarak umumi veyahut
hususi bütçelerden maaş alan kimse” olarak
tanımlamıştı.7 Buna göre memurun dört özelliği
vardır: “Memur kendisine bir amme hizmeti tevdi edilen kimsedir”; Memur, memurluk siciline
kayıtlı olmalıdır; Memur, “umumi veyahut hususi
bütçeden maaş alan kimse”dir; Memur, ücretle
çalıştırılan müstahdemlerden farklı olarak “maaş
alan kimse”dir.
İdarenin aslî personelini, kural olarak, Devlet memurları oluşturur.8 Ancak, bugüne kadar,
Türkiye’de Anayasal düzeyde bir memur tanımı yapılmamıştır. Madde gerekçesinde (m.128),
“kamu görevlileri için genel bir düzenleme” yoluna gidildiği, “dolaylı biçimde de olsa memur tanımı yoluna gitmekten kaçınıl”dığı zira, “böyle bir
tanımın unsurlarını açık ve kesin biçimde Anayasada vermenin” olanaklı görülmediği belirtilmiştir. Anayasa’daki hükümden yola çıkarak memur
tanımı yapmanın doğru olmadığı, çünkü aynı tanımın hem memurlar ve hem de diğer kamu görevlileri için geçerli ortak bir tanım olacağı, bunun
da memuru, diğer kamu görevlilerinden ayırmaya
yaramayacağı belirtilmektedir.9
657 m.4’de, kamu hizmetlerinin memurlar,
sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler
5
6
7
8
9

Serim, Bülent, “Anayasa Mahkemesinin Son Kararı ve KİT
Personeli”, AİD, Yıl: 1989, C.22, S.3..
Gözübüyük, Tan, agk., s. 578.
Onar, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Hak Kitabevi,
İstanbul 1952, s. 782., Adal, agk, s. 178. Aslan, agk, s. 249.
Balta, Tahsin Bekir, İdare Hukukuna Giriş, TODAİE Yayın No: 117,
Ankara 1970, s. 49.
Gözler, Kemal, Kaplan, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, 13. Baskı,
Ekin Yayınevi, Bursa Ocak 2013, s. 621.
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eliyle görüleceği belirtilmiş, maddenin (A) fıkrasında memur, (B) fıkrasında sözleşmeli personel,
(C) fıkrasında geçici personel, (D) fıkrasında ise
işçi tanımlanmıştır. Kanunun 5. maddesinde de bu
Kanun’a tabi kurumların10 bu dört istihdam şekli
dışında personel çalıştıramayacağı belirtilmiş ve
bu konuda bir memur tanımı da verilmiştir.
657 sayılı Kanun’a göre, mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel
kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, 657 sayılı Kanun’un uygulanmasında
memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki
kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır
(m.4/A). Ancak, 657 sayılı Kanun, gereksiz olarak,
memur kavramını genişleterek, “devamlı yardımcı” hizmetlerin de memurlar eliyle görülmesi yolunu açmıştır.11 Buna göre, kamu görevlilerinin
içinde yer alanlardan kimlere memur denilmesi
gerektiği konusunda şu üç ölçüte bakılması gerekir: (1) Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinde istihdam; (2) Genel idare esaslarına göre yürütülen
kamu hizmetlerini ifa ile görevli olma; (3) Görülen
hizmetin aslî ve sürekli kamu hizmeti niteliğinde
olması.12 Bu şartlar, seçimlik değil, kümülatif
olup, bir kamu görevlisinin memur sayılabilmesi
için her üç koşulu da taşıması gerekir. 13
3) Diğer Kamu Görevlileri.- Diğer kamu görevlileri ilk defa 1982 Anayasası ile konuya eklenmiştir. Ancak, Anayasa bunu yapmakla, “kamu ajanları arasında büyük bir karışıklığa ve belirsizliğe
yol açmış”tır. 14
10 Kapsam: Madde 1-(Değişik: 30/5/1974-KHK-12/1 m. Aynen kabul
15/5/1975-1897/1 m.) Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar,
İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin
kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda,
kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden
Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında
uygulanır./Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda
belirtilen özel hükümler uygulanır.
11 Gözübüyük, Tan, agk., s. 592.
12 Giritli, İsmet, Bilgen, Pertev, Akgüner, Tayfun, İdare Hukuku, Der
Yayını, İstanbul 2001, s. 402; Gözübüyük, Tan, agk., s. 592; Gözler,
Kaplan, agk., s. 621-622.
13 Gözler, Kaplan, agk., s. 621-622.
14 Güran, Sait, “Anayasa Mahkemesi’nin 1982 Anayasası Döneminde
Personel Hukukuna Bakışı”, http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/
anayasa_yargisi/anyarg6/saitguran.pdf (Erişim: 02/06/2014).

a) Anayasa Mahkemesi kararlarına göre.Anayasa Mahkemesi’nin kimi çelişkili karar ve
yorumları, diğer kamu görevlilerinin kapsamının
belirlenmesi konusundaki tartışmaları artırmıştır. Mahkeme ilke koymak yerine, önüne gelen
davalarda ayrı ayrı saptamalarda bulunmuştur.15
Mahkeme’nin konuya ilişkin içtihatlarına bakıldığında, tarihsel süreç içerisinde, diğer kamu
görevlileri kavramını, içine sözleşmeli personeli
de ekleyecek biçimde genişletici içtihat geliştirdiği gözlenmektedir.
Anayasa Mahkemesi, 19/4/1988 tarihli kararında, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 7.
maddesindeki16 sözleşmeli personelin kamu hizmeti göreceğini, bunların sözleşmeli durumuyla
memur sayılamayacağının kuşkusuz olduğunu
belirterek, sözleşmeli personeli genel çizgileriyle,
kamu hizmetinin aslî ve sürekli bir görevinde, memur ve işçiden ayrı, kamu hukuku bağlantısı olan
kimse olarak tanımlamış ve sözleşmeli olarak çalışan böyle bir görevlinin, ‘diğer kamu görevlisi’
sayılabileceğine karar vermiştir. Çünkü m.128’de
geçen “diğer kamu görevlileri”, memurlar ve işçiler dışında kamu hizmetinin gerektirdiği aslî ve
sürekli görevlerde yönetime kamu hukuku ilişkisiyle bağlı olarak çalışanlardır.17
Yüksek Mahkeme, 308 sayılı KHK’nin iptali
istemiyle açılan davada, 22/12/1988 tarihinde verdiği bir başka kararda, sözleşmeli personelin, “diğer kamu görevlileri“ kapsamına dahil edilemeyeceğine karar vermiştir. Mahkeme’ye göre, diğer
kamu görevlileri kategorisi, yalnızca atamayla gelen kişilerden oluştuğu için, sözleşmeli personel
“diğer kamu görevlileri” kapsamında sayılamaz.
Çünkü atama, bir “şart işlem“ olduğu ve işlemin
15 Arslan, O. Ender, 1982 Anayasasına Göre Kamu Personel Rejimi,
Seçkin Yayınevi, Ankara 2007, s. 55.
16 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kanun No: 3359, Kabul Tarihi:
7/5/1987, RG, 15/5/1987, 19461. MADDE 7.- Sağlık işletmesi
uygulamasına geçirilen sağlık kuruluşlarında; genel idare,
teknik, sağlık ve yardımcı sağlık, eğitim ve öğretim, avukatlık, din
ve yardımcı hizmetler sınıflarına dahil personel; kadro karşılık
gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ile
ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin
hükümlerine tabi olmaksızın sözleşmeli personel statüsünde
eleman çalıştırılabilir...
17 Anayasa Mahkemesi, E. 1987/16, K. 1988/8, Karar Günü: 19/04/1988,
Kararlar Bilgi Bankası.
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konusu, objektif hukuk kuralları ile düzenlendiği
için tarafların iradesinden etkilenmez. Sözleşmeli personel istihdamında ise “akdî” bir durum
söz konusudur ve atamadan tamamen farklıdır.
Genelde sözleşmenin tarafları arasında özgür ve
karşılıklı irade uyumu esastır. 18
Mahkeme, 4/4/1991 tarihli bir başka kararda
da, 399 sayılı KHK’de sözü geçen sözleşmeli personelin 128. maddenin kapsamı dışında kaldığına,
bunların m.128’de yer alan ve atamaya tabi diğer
kamu görevlileri kapsamına dahil edilmelerine
anayasal olanak olmadığına karar vermiştir. 19
Anayasa Mahkemesi, sonraki yıllarda içtihat
değişikliğine gitmiş ve “kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde, kamu hukuku
ilişkisiyle çalışan” kamu görevlilerini, diğer
kamu görevlileri kategorisine almak gibi oldukça genişletici bir yoruma gitmiştir.
Mahkeme, özellikle 2008 yılında verdiği bir
kararda diğer kamu görevlilerinin kapsamını oldukça genişletmiştir. Mahkeme, 5258 sayılı Aile
Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un
kimi hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada,
idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen kamu
görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarının da Anayasa m.128’de yer alan
“diğer kamu görevlisi” kapsamında olduğuna ve
bunun Anayasa’ya aykırılık oluşturmadığına karar
vermiştir. Mahkeme’ye göre, m.128’de sözü edilen “diğer kamu görevlileri” kavramı, memurlar
ve işçiler dışında, kamu hizmetinin gerektirdiği
asli ve sürekli görevlerde, kamu hukuku ilişkisiyle
çalışanları kapsamaktadır. 20
Danıştay’a göre, genel idare usullerine göre
sürekli ve asli bir görevi yürütür hale gelen sözleşmeli personel, diğer kamu görevlileri kategorisine dahildir. Zira bunların hukukî durumu memurların hukukî durumu gibi büyük ölçüde idare
tarafından düzenleyici işlemlerle belirlenmekte
ve hukukî durum yine idare tarafından tek yanlı

18 Anayasa Mahkemesi, E. 1988/5, K. 1988/55, Karar Günü: 22/12/1988,
Kararlar Bilgi Bankası.
19 Anayasa Mahkemesi, E. 1990/12, K. 1991/7, Karar Günü: 04/04/1991,
Kararlar Bilgi Bankası.
20 Anayasa Mahkemesi, E.1005/10, K.2008/63, Karar Günü: 21/2/2008,
RG, 7/11/2008, 27047.
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olarak değiştirilmektedir. 21
b) Öğretideki yaklaşımlara göre.- Diğer kamu
görevlilerinin kimlerden oluştuğu konusunda öğretide de bir görüş birliği olamayıp, farklı görüşler
vardır. Birinci görüşe göre, diğer kamu görevlileri yalnızca askerî personel, akademik personel
ve yargı mensuplarından oluşmakta, buna karşılık sözleşmeli personel “yardımcı” olup, diğer
kamu görevlileri kapsamında yer almamaktadır.22 İkinci görüşe göre, diğer kamu görevlileri
askerî personel, akademik personel, yargı mensupları yanında sözleşmeli kamu görevlilerini de
kapsamaktadır.23Üçüncü görüşe göre, 657 sayılı
Kanun’da belirtilen sözleşmeli ve geçici personel,
Anayasa’da belirtilen diğer kamu görevlileri kategorisini oluşturur.24
Diğer kamu görevlileri kavramına sözleşmeli personelin dahil edilmesini, 1980 sonrasında
gündeme gelen esneklik tartışmalarına bağlayan
Aslan, 128’inci maddenin tarihsel ve toplumsal
kuruluşuna ve lafzî yorumuna bakarak, bu kavramın kapsamına statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilen personel kategorilerinin girdiğini ve
bu kapsama sözleşme ilişkisi ile istihdam edilen
personelin alınmasının olanaklı olmadığını söylemektedir.25
Güran’a göre, diğer kamu görevlileri de memurlar gibi Devletin, KİT ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle
yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri yerine getiren kamu
görevlileridir. Yani, diğer kamu görevlileri, idare
ile “kamu hukuku ilişkisi“ bulunan ve hizmetin “aslî elemanı” sayılacak görevlerde çalışan
kamu görevlileridir. Buna göre, sözleşmeli, ancak
“aslî” fakat “arızî-geçici” nitelikteki “istisnaî”
21 Danıştay, 12. D., E.2009/364 (Y.D.); 12. D., E. 2010/982, Tarih:
17/5/2010, Kazancı İçtihat Bankası.
22 Giritli, Bilgen, Akgüner, agk., s. 398.
Aslan, 1982 Anayasasına Göre Kamu Personel Rejimi, s. 91-95
Aslan, Onur E., Kamu Personel Hukuku, AÜ AÖF: 2701/1667, Eskişehir,
Ağustos 2012, s. 153.
23 Gözübüyük, Tan, agk., s. 577. Akgüner, agk., s. 45.
Nur Karan, Yıldırım/Yasin/Karan/Özdemir/Üstün/Tekinsoy, İdare
Hukuku, XII Levha Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul Mart 2011, s. 294.
24 Gözler, Kaplan, agk., s. 623. Gözler ve Kaplan, askerî personel,
akademik personel ve yargı mensuplarının hukukî statüsü
konusunda görüş belirtmemiştir.
25 Arslan, 1982 Anayasasına Göre Kamu Personel Rejimi, s. 50.
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yani “özgün” nitelikteki görevler için düşünülebilir; bir de, opera, bale ve tiyatro gibi özel idare
esaslarına tabi hizmetlerin aslî görevlerinde.26
Gülmez, Anayasa Mahkemesi’nin 308 sayılı KHK
ile ilgili kararını değerlendiren yazısında, m.3 ile
belirlendiği gibi, “Sözleşmeli personel, bir hizmet
sözleşmesi ile çalışan ve işçi statüsünde olmayan
personeldir.” cümlesindeki “hizmet sözleşmesi”
nedeniyle, sözleşmelinin diğer kamu görevlileri
arasına giremeyeceğini belirtmiştir. O’na göre,
hizmet sözleşmesi, genel idare esaslarına göre
yürütülmesi gerekli bulunan kamu hizmetlerinin
gerektirdiği aslî ve sürekli yerine getirilmesinde
başvurulan bir idare hukuku işlemi değil, özel
hukuk işlemi olduğu için, hizmet sözleşmesine
dayanan bir çalışma ilişkisi, Anayasadaki idare
hukukuna bağlı iki personel türü olan memurlar
ve diğer kamu görevlileri içinde düşünülemez.
Bunların “diğer kamu görevlileri”nden sayılabilmesi için, öncelikle, idareyle kurulan iş ilişkisinin
idare hukuku alanına giren bir “idarî sözleşme”
ile kurulması gerekir. 27
Onar’a göre, tüm memur statüsü tek bir kanunla düzenlenemez. Bütün memurları kapsamına alan genel bir kanun düzenlendikten sonra,
çeşitli hizmet alanlarına göre, memurluğun karakterlerini taşıyan, ancak çalıştıkları hizmet alanının özelliği itibariyle birbirinden farklı hükümlere
tabi bulunan personel hakkında özel kanunlar
yapılmalıdır. Özelliği olan personel, ait oldukları
hizmet personelini düzenleyen açık hükümler varsa bunlara, bunun dışındaki konularda kendi özel
statülerinde genel kanun hükümlerine, böyle bir
atıf olmayan durumlarda ise, idare hukukunun ve
hukukun genel ilkelerine tabi olurlar. 28
Öğretide ve yargısal içtihatlar karşısında; idarenin yürütmekle yükümlü olduğu aslî ve sürekli
kamu hizmetlerini, idarenin gözetim, denetim ve
sorumluluğu altında yürüten ve düzenli aralıklarla
kendisine aylık veya ücret adı altında ödeme yapılan kamu çalışanları, diğer kamu görevlisidir. 29
26 Güran, Sait, “Anayasa’nın 128 Ve 129’uncu Maddeleri Yönünden
Kamu Görevlileri İle Bakanların Durumu, AİD, Cilt 17, Sayı: 3,
Ankara, Eylül 1984, s. 28-35.
27 Gülmez, Mesut, “Sözleşmeli Personel, Anayasa ve Uluslararası
Kurallar”, AİD, Cilt 21, Sayı 4, Aralık 1988, s. 25-44.
28 Onar, agk., s. 801
29 Serim, Bülent, “Sözleşmeli Personelin Hukuki Statüsü”, AİD, Yıl.
1988, C.21, S.1, s.135-154.

TARİHSEL AÇIDAN SINIFLANDIRMA VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Bu tartışmaların ışığında, genel idare esaslarına göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini yürüten kamu görevlilerini Şekil 1’deki gibi
sınıflandırabiliriz. Anayasa m.128’e göre, genel
idare esaslarına göre yürütülen aslî ve sürekli
kamu hizmetlerini yürüten kamu görevlileri memurlar ve diğer kamu görevlileridir. Diğer kamu
görevlilerini ise, özel statülü diğer kamu görevlileri ve idarî hizmet sözleşmesi ile çalışan diğer kamu görevlileri (Akdî personel) ve olarak iki
gruba ayırabiliriz. Özel statülü diğer kamu görevlileri, hâkim ve savcılar, akademik personel, askeri
personel ve 657 sayılı Kanuna göre özel personel
kanunları olan diğerleri 30, idarî hizmet sözleşmesi
ile çalışan diğer kamu görevlileri ise, sözleşmeli
personel ve geçici personeldir. Aşağıda bu konu
ayrıntılı biçimde anlatılmaktadır.
1) Özel Statülü Diğer Kamu Görevlileri.- Özel
statülü diğer kamu görevlileri, (a) Hakim ve savcılar, (b) Akademik personel, (c) Askeri personel
ve (d) Diğerleri (657 sayılı Kanun’un 1. maddesinin
son fıkrası gereğince kendi özel kanunları kapsamına girenler) kategorisine girenlerdir. Özel statülü diğer kamu görevlileri, (i) Devletin, KİT ve diğer
kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerden kendi
görev alanları ile ilgili olan görevleri gören kamu
görevlileridir. (ii) Bunların idare olan bağları, bir
kamu hukuku ilişkisi olup, memurlar gibi atama ile
kamu hizmetlerinin yürütülmesine katılırlar. (iii)
Bunların, meslekî faaliyetlerinin özgünlüğü nedeniyle, kendi özel personel kanunları vardır.
2) İdarî Hizmet Sözleşmesi İle Çalışan Diğer
Kamu Görevlileri
a) Sözleşmeli Personel
Memurin Kanunu Dönemi.- Cumhuriyet’in ilk
personel kanunu olan 18/3/1926 tarih ve 788 sayılı
Memurin Kanunu, kamu görevlilerini memur ve
müstahdemler olarak iki gruba ayırmıştı.31 Me30 657 m.1/3-Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri;
hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan
görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay, … özel kanunları
hükümlerine tabidir.
31 RG, 31/03/1926, 336.
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murlar da Büyük Millet Meclisi’nin 1928 yılındaki
428 sayılı “tefsiri”32 ile “Devlet Memuru” ve 788
sayılı Kanun’a değil, önce 1931 tarihli Belediye
Memur ve Müstahdemleri Hakkında Nizamnameye, sonra da 1943 tarihli Belediye Memur ve Müstahdemleri Nizamnamesine tabi olan “Belediye
memuru” olarak ikiye ayrılmıştı.
Devlet işlerinde kullanılan bazı çalışanlara,
maaş veya memurluk sıfatı verilecek yerde ücret
verilerek müstahdem olarak istihdam edilmesi iki
nedene dayanmaktadır: Birincisi, bunlara gördürülen “kamusal iş pek ehemmiyetsiz addolunan”
işlerdendir (Resmi dairelerde kapıcıların, odacıların gördükleri işleri gibi). İkincisi, gördürülen
“kamusal iş ehemmiyetli olmakla beraber sürekli
işlerden değildir, geçici işlerdendir.”33
788 sayılı Kanun (m.1), memuru, kendisine
“Devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli mahsusunda mukayyet olarak umumi veyahut hususi
bütçelerden maaş alan kimse”, müstahdemi ise,
“Devlet işlerinde ücretle kullanılan ve memurin
sicilinde mukayyet bulunmayan ve memurin hukuk ve salahiyetinden müstefit olmayan kimse”
olarak tanımlamıştı. 34 788 sayılı Kanun’daki bu
tanımlama, Cumhuriyet döneminin “ilk sözleşmeli
personeli” olarak önemli görülmüştür.35 Ancak
müstahdemlerin, sözleşmeli personelin günümüzdeki ve 657 sayılı Kanun’daki düzenleniş biçimiyle
bir benzerliği olduğunu söylemek güçtür. Nitekim
bu Kanun’da sözleşmeliğin bir istihdam şekli olarak tarif edilmediğini söyleyen Sayan-Albayrak
ikilisine göre, müstahdemler sözleşmeyle ve statü
rejimi dışında çalıştırılıyor olsalar da, bunlar, günümüzdeki anlamıyla “istisnaî” ve “özel ihtisas”
gerektiren hizmetleri yerine getirmek üzere istihdam edilen personel niteliğinde olmayıp, işçilere
benzer bir şekilde bedensel yönü ağır basan nitelikteki “yardımcı hizmetler” görevlerini yürüten
kamu personelidir. 36
32 1924 Anayasası kanunların yorumlanmasını da BMM’nin görevleri
arasında saymıştı.
33 Derbil, Süheyp, İdare Hukuku - Cilt I (İdarî Kaza - İdarî Teşkilat),
AÜHF/20, Ankara 1940, s. 341.
34 Ekmekçioğlu, A. İhsan, Ünver, H.Şinasi, İlgili Mevzuatla Birlikte
Memurin Kanunu ve Memurin Muhakemat Kanunu, İkinci Basılış,
Hazine Yayınları, Ankara 1960, s. 3.
35 Keskin, agk., s. 9
36 Sayan, İpek Özkal, Albayrak, Süha Oğuz, “İstisnailikten
Genelliğe,Geçicilikten Sürekliliğe: 4/B Sözleşmeli Personel
İstihdamı”, AİD, http://yayin.todaie.gov.tr (Erişim: 2/6/2014).
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30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun’la
(m.9)37 ve 25/4/1958 tarih ve 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Muayyen
ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çalıştırılacak
Yevmiyeli Personel Talimatnamesi” ile yüksek ücretle teknik personel istihdamı amaçlı iki düzenleme38 yapılmıştır. Ancak yapılan bu ve benzeri
düzenlemeler, “istihdam şeklini hem miktar itibariyle artırmış, hem de içinden çıkılmaz bir hale
sokmuştur”39. Günümüzdeki anlamıyla sözleşmelinin doğuşu için 657 sayılı Kanun’u beklemek
gerekmiştir.
657 sayılı Kanun Dönemi.- 657 sayılı Kanun,
kamusal istihdam biçimleri arasına, daha sonra
çeşitlenecek ve yaygınlaşacak olan, günümüzdeki anlamıyla sözleşmeli personel istihdamına
ilişkin düzenleme de getirmiştir. Bu Kanun’la
yalnızca Devlet Planlama Teşkilatı’nda çalışacak yabancı uzmanlar için getirilen sözleşmeli
personel uygulaması 1970’li yıllardan başlayarak
yaygınlaşmaya başlamış, özellikle 1980 sonrasında tekrar çok partili sisteme geçildikten sonraki
dönemde, Türk kamu personel yönetiminin temel
istihdam biçimi olan memurluk statüsü aleyhine
gelişme göstermiştir. 40
Düzenlemenin ilk şeklinde, sözleşmeli personel, “yurtta yapılamayan özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç gösteren belirli istisnai görevlerde”
kurumların bu kanundaki esaslara uygun olarak
görev kanunları ile alacakları yetkiye dayanılarak,
geçici süreli ve sözleşme ile çalıştırılan kişiler
olarak tanımlanmıştı. Düzenleme ilk yapıldığında,
bu hüküm kapsamına girecek olan personelin sınırlı olacağı, “olsa olsa, atom enerjisi sahasındaki
bazı ihtisas personeli”nin bundan yararlanacağı
söylenmişti. Bu düzenlemeye gelinen yıllarda,
37 M.9- Alelûmum maaşlı veya daimî ücretli hizmetlere aid kadroların
teşkilât kanunlarına bağlanması şarttır. Ancak muvakkat
müddetlerle ifası icab eden ve daimî mahiyet arzetmiyen hizmetlerin
bütçe kanunlarına bağlı (E) cetvellerine dahil tertiblerden alınacak
kadrolarla idaresi caizdir. RG, 08/07/1939, 4253.
38 M.9- Alelûmum maaşlı veya daimî ücretli hizmetlere aid kadroların
teşkilât kanunlarına bağlanması şarttır. Ancak muvakkat
müddetlerle ifası icab eden ve daimî mahiyet arzetmiyen hizmetlerin
bütçe kanunlarına bağlı (E) cetvellerine dahil tertiblerden alınacak
kadrolarla idaresi caizdir. RG, 08/07/1939, 4253.
39 Adal, agk., s. 179.
40 Kayar, Nihat, Kamu Personel Yönetimi, Güncellenmiş 5. Baskı, Ekin
Yayınevi, Bursa, Eylül 2014, s. 83.
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sözleşme ile istihdam şeklinin çok genişletildiği
ve amacından sapılarak “bir nevi kayırma ve bol
aylık verme” şeklindeki uygulamalara kaydığı da
belirtilmişti. 41
Bu dönemde, aslî ve sürekli kamu hizmetlerinin yürütülmesinde memur istihdamı dışında ve
sözleşme ile personel istihdamı, 15/4/1958 tarih
ve 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile
yürürlüğe konulan “Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde çalıştırılacak Yevmiyeli Personel Talimatnamesi”nde 1968 değişikliği ile hayata
geçirilmiştir.42 Yönetmelik’te belirlenen daire ve
teşekküllerle bunlara bağlı müesseselerde yalnız
“muayyen ve muvakkat müddetli işlerde yatırım
ve masraf tertiplerinden yevmiye ile teknik eleman istihdam”43 olunabileceği, bu kurumların
“daimî mahiyet arzeden ve kadro mevzuu olan
işlerinde yevmiyeli personel” çalıştırılamayacağı
belirtilmişti. Ancak, Yönetmeliğin yürürlükte olduğu ilk 7 yıl içinde “aynı muvakkat işte devamlı
olarak çalışan yüzlerce personel” istihdam edilmiştir.44
21/3/1968 tarih ve 6/9789 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Muayyen ve
Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çalıştırılacak
Yevmiyeli Personel Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin değiştirilmesine, 10 uncu maddesine
2 fıkra ve bir madde ile bir geçici madde eklenmesine dair Yönetmelik”le “Bu elemanlar zaruret
hallerinde daimî hizmetlerde de istihdam edilebilirler.” hükmü getirilerek asli ve sürekli hizmetlerde yevmiyeli teknik personel istihdamına olanak
sağlanmıştır.45
Yevmiyeli teknik personelin hukukî statüsü yine bu dönemde çok tartışılmıştır. Bunların,
41 Adal, agk., s. 185
42 RG, 30/04/1958, 9895.
43 Madde 2- Birinci maddede yazılı teknik eleman tabirinden, 6235
numaralı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun
şümulüne giren yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve
mimarlarla, jeolog, kimyager, fen memuru, tekniker ve emsali teknik
meslek sahibi olanlar kastedilmiştir./ Yukarıda sayılı mesleklerin
îcabettirdiği tahsili haiz olmamakla beraber bilfiil teknik işlerde
çalışmak suretiyle yetişmiş ve ehliyetleri tesbit edilmiş bulunan
kimseler de bu tabire dâhildir.
44 Elektrik Mühendisleri Odası, “4/10195 Sayılı Muayyen ve Muvakkat
Müddetli Hizmetlerde Çalışacak Yevmiyeli Personel Yönetmeliği
Üzerinde Odamız Görüşü”, EMO Dergi No: 422. http://www.emo.
org.tr/ekler/91f5a1e50d6a0ff_ek.pdf?dergi=422 (Erişim: 04/06/2014).
45 RG, 04/04/1968, 12866.

“Devlet memuru sayılmayacağı”46 , “memur kavramı içinde mütalaa edilmesi” ve “memur sayılma niteliklerinin ağır bastığı” 47, “teknik elemanlar
memur statüsünde değil, yevmiyeli olarak” istihdam edildiği ve “teknik personelin statik bir statü
içinde istihdamı[nın] doğru ve mümkün” olmadığı,
“işçi statüsünün en uygun statü olduğu”48 gibi
farklı düşünceler ileri sürülmüştür. Uyuşmazlık
Mahkemesi, kamu hukukuna giren ve statü hukukuna dayanan idarî bir anlaşmazlığın mevcut
olduğundan bahisle uyuşmazlığın idari yargıda
çözülmesi gerektiğine ,49 Danıştay ise statüsü düzenleyici tasarruflarla belirlenmiş bir kamu görevlisi ve idarenin ajanı olan yevmiyeli teknik personelin emekli edilmeleri veya görevlerine son verilmesi durumunda, İş Hukukuna ve İş Kanununa
ilişkin bulunan kıdem tazminatının işçi sayılmadığı
gerekçesiyle verilmemesinde mevzuata uymayan
bir yön bulunmadığına karar vermiştir. 50
Sözleşmeli personel tanımı, 31/5/1974 tarih ve
12 sayılı KHK ile maddenin ilk halindeki düzenlemenin amacına daha uygun düşen tanımı, amacından önemli ölçüde saptıracak kadar genişletilmiştir. 51 26/5/1975 tarih ve 1897 Kanun’la sözleşmeli personelin istihdam alanı daha da genişletilmiştir.52 Buna göre, sözleşmeli personel sadece
geçici işle için değil, Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projele46 Gündoğdu, Burhan, “Yevmiyeli Personel Yönetmeliğine Göre
Çalıştırılanlar Devlet Memuru mudur, İşçi midir?”, İnşaat
Mühendisleri Odası Dergisi, 1 Ocak 1969.
http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/2832.pdf (Erişim: 4/6/2014
47 Köseoğlu, Haluk, “4/10195 Sayılı Kararnameye Bağlı Yönetmelik
Hükümlerine Göre Çalıştırılan Personelin Hukukî Durumu”, Ankara
Barosu Dergisi, 1969/3, s. 468-472. http://www.ankarabarosu.org.
tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1969-3/3.pdf (Erişim: 4/6/2014).
48 Mimarlar Odası, “Teknik Personele Uygulanan Statünün
Eleştirisi”, (Türkiye 1. Teknik Eleman Kurultayına Sunulan Bildiri
), Mimarlar Odası Dergisi, Sayı 4, Nisan 1974. ttp://dergi.mo.org.tr/
dergiler/4/468/6861.pdf (Erişim: 4/6/2014).
49 Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1984/9, K. 1984/11, Karar Tarihi:
09/07/1984.
50 Danıştay, E.1984/02590, K. 1984/00856, http://www.kararevi.com/
(Erişim: 4/6/2014).
51 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bazı
Maddeler Eklenmesine Dair KHK, RG, 31/05/1974, 14901
52 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bazı
Maddeler Eklenmesine Dair 12 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, No: 1897,
Kabul Tarihi: 15/5/1975, RG, 26/5/1975, 15247.
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rin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve
işlerliği için şart olan durumlarda da istihdam söz
konusudur. Bu suretle geçici olmayan aslî ve sürekli nitelikteki görevlerin, memur statüsünde olmayan kişilere gördürülmesi yolu, bu nitelikte bir
istihdamı öngörmüş bulunan 4/10195 sayılı Yevmiyeli Teknik Personel Kararnamesi‘nden sonra
tekrar açılmıştır. Bu durum, idarî zorunluluklardan
çok, memur statüsünde bulunanlara göre daha
fazla ücret verme isteğinden kaynaklanmaktadır.53
Sözleşmeli personel istihdamı, özellikle 1990’lı
yılların başlarına kadar Anayasa Mahkemesi ve
Danıştay kararları nedeniyle, hükümetlerin istediği bir istihdam biçimi olarak yerleştirilememiştir.
Yargı kararlarıyla güvenceli ve statü hukukuna
benzer bir istihdam biçimi haline gelen sözleşmeli
personelin haklarını genişleten mevzuat değişiklikleri, yargı kararlarının istemeyerek de olsa
mevzuat haline getirilmesinden başka bir şey
değildir. Bu gelişmelerde, bu istihdam biçimine
karşı, istihdam baskısından kaynaklanan sürekli
ve yükselen bir toplumsal karşı çıkış da etkili olmuştur. 54
Yargı kararlarında, sözleşmeliler için, memurlar gibi statü hukukuna benzer bir durum yaratıldığı belirtilmektedir. Anayasa Mahkemesi’ne göre,
sözleşmeli personel yönünden, anlaşmazlıkları
idarî yargıda çözümlenmesi gereken statü hukukuna bağlı bir personel kategorisi oluşturulmuş
ve 399 sayılı KHK ile KİT’lerdeki sözleşmeli personel, memurlara benzer yasal güvenceye kavuşturulmuştur. 55
Sözleşmeli personel ile idare arasındaki
hukuki bağ, “idarî hizmet sözleşmesi“ ile kurulmaktadır. Uyuşmazlık Mahkemesi’ne göre, işçi
sayılmayan bir kamu görevlisi ile idare hukuku
esaslarına göre düzenlenen hizmet sözleşmesi,
idarî hizmet sözleşmesi niteliği taşır. Mahkeme’ye
göre, idarenin kamu görevlisi sayılan personeli ile
arasındaki ilişki, idare hukuku ilkelerine dayanan
ve idare hukuku ilkeleriyle düzenlenen bir kamu
53 Canman, agm., s. 3-23.
54 Kayar, Kamu Personel Yönetimi s. 84.
55 Anayasa Mahkemesi, E. 1990/12, K. 1991/7, Karar Günü: 4/4/1991,
Kararlar Bilgi Bankası.

Ocak-Haziran 2014/1-2

hukuku ilişkisidir.56 Bu sözleşmeler, idare hukuku alanında bulunan ve idareye tek taraflı olarak
kullanabileceği yetkiler tanıyan bir düzenlemedir.
Sözleşme kuralları, tıpkı genel düzenleyici işlemler gibi uygulanma gücü olan ve idare tarafından
uygulanması zorunlu ve gerekli bulunan normlardır. 57 Bu nedenle sözleşmelerde yer alan hususlar, çalışanlar açısından bir yerde, onlar için
güvence niteliğindedir.
İdarî hizmet sözleşmesinin bizatihi kendisi
de sözleşmeli çalışanlara bir güvence sağlar.
Sözleşmeli personel çalıştırmanın idarenin takdirinde olduğu gerekçesiyle sözleşme feshedilemez.58 Danıştay’a göre, sözleşmeli personel ile
idare arasında yapılan hizmet sözleşmesinde,
sözleşme süresi içinde; “verilen hizmetin ortadan
kalkması veya sona ermesi” veya açıklanan diğer
nedenlerle, gerekli duyurma yapılarak sözleşme
tek taraflı olarak feshedilebilir. Sözleşmenin feshi konusunda idareye takdir yetkisi tanınmakla
birlikte, bu yetkinin kullanımının mutlak olmadığı,
kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu
ve takdire dayanan işlemlerin sebep ve maksat
yönlerinden yargı denetimine tabi bulunduğu hususları idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. 59
Sözleşmeli personel, özel bir meslek bilgisine
ve uzmanlığına gereksinim duyulan zorunlu ve istisnai işler için, sözleşmelerinde belirtilen ücretle
istihdam edilen görevlilerdir.60 Esasen idarenin
personeli sözleşme ilişkisiyle istihdam edilemez.
Kamu hizmetlerine girmek ve girdikten sonra da
ayrılmak hususlarında kişinin iradesi etkili olmasına rağmen, hizmetin işleyişi, çalışma koşulları
ve ücret konusunda etkisi yoktur. Kaldı ki, idare
kamu hizmetine personel alımında özel kesim
gibi geniş takdir yetkisine de sahip değildir. 61
Dolayısıyla sözleşmeli personel istihdamı, kamu
56 Uyuşmazlık Mahkemesi, K. 2001/113, E. 2001/106, Karar Tarihi:
24/12/2001. RG, 1/4/2002, 24713.
57 Danıştay 8. D., K. 1998/1846, E. 1996/920, Karar Tarihi: 22/05/1998.
Kazancı İçtihat Bankası.
58 Yayla, Yıldızhan, İdare Hukuku, Beta Basım A.Ş., İstanbul, Eylül
2009, s. 297.
59 Danıştay 12. D., Karar: 1999/651, Esas: 1998/930, Karar Tarihi:
20/04/1999.
60 Bozkurt, Ömer, Ergun, Turgay, Sezen, Seriye (Ed.), Kamu Yönetimi
Sözlüğü, TODAİE Yayın No: 283, Ankara, 1998, agk., s. 225. Giritli,
Bilgen, Akgüner, agk., s. 403.
61 Karahanoğulları,Onur, Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim),
Turhan K., Ankara 2002, s.160.
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yönetiminin aslî değil istisnaî bir personel istihdam biçimi olarak kabul edilmelidir. Ancak, kamu
kesiminde sözleşmeli personel uygulaması, sınırlı
ve istisnaî bir istihdam biçimi olmaktan çıkarak,
“sürekli” bir istihdam biçimi haline gelmiştir.
Sözleşmelinin “illakî geçici nitelikte işler için”
kullanılamayacağını ve memurlar ile sözleşmeliler arasında ayırım konusunda işin “geçiciliğisürekliliği”nin de memur-sözleşmeli ayırımında
bir ölçüt olarak kullanılamayacağını savunan
Gözler ve Kaplan’a göre, sözleşmeli, 128’inci
maddedeki diğer kamu görevlileri kategorisine
“tartışmasız” dahildir.62 Sözleşmeli personel “diğer kamu görevlileri” kategorisine dahil edildiğinde, m.128 gereği, “kamu hizmetinin aslî ve sürekli
bir görevinde” de çalıştırılabilir.63
Bülent Serim, 1988 yılında yazdığı yazısında,
“Acaba genel idare esaslarına göre yürütülen
aslî ve sürekli kamu görevleri memurlar gözardı
edilerek yalnız sözleşmeli personele yürüttürülebilir mi?” sorusunu sormuştu. Ona göre, sözleşmelilik, belirli bir işte uzmanlaşmış kişileri yüksek
ücretle çalıştırarak, işi en iyi biçimde yürütmek
ve sonra da çalışanı ilişiğini keserek Devlet bütçesine gereksiz yere yük olmasını önlemek için
geliştirilmiş bir statü olmasına rağmen, bu amaçtan sapılmıştır. Hizmetin aslî kamu hizmeti olması,
onun sürekli olmasını da gerektirmekte, sürekli
görev de, sürekli çalışan, çalışma güvencesi olan
personel ile yürütülmelidir. Çünkü gerekli olan
kamu hizmetinin istikrarını, sözleşmeli personel
ile korumak zordur.64
Günümüzde, personelinin tamamı sözleşmeli
olarak istihdam edilen kurumlar vardır.65 Bunun
anlamı, bu kurumların aslî ve sürekli kamu hizmetlerinin tamamen sözleşmeli personel ile yürütülmekte olduğudur. Bu ise, sözleşmeliliğin artık geçici olmaktan çok, sürekli ve neredeyse kesintisiz
bir istihdam biçimi haline geldiğidir. 66
62 Gözler, Kaplan, agk., s. 625.
63 Odyakmaz, Zehra, “Genel Olarak İdarenin Sözleşmeleri”, http://
webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/2_12.pdf / (Erişim: 31/5/204).
64 Serim, “Sözleşmeli Personelin Hukuki Statüsü”, AİD.
65 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İller Bankası, Kamu İhale
Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu, EPDK, RTÜK, TMSF, PTT
66 Kayar, Nihat, Sözleşmeli Personel Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa,
Eylül 2014, s. 22.

Sonuç olarak, sözleşmeli personel, genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken aslî ve
sürekli kamu hizmetlerinin yürütülmesine geçici
ya da sürekli olarak katılan, idare ile olan istihdam bağı, bir kamu hukuku bağı olan idarî hizmet
sözleşmesi ile kurulan ve diğer kamu görevlileri
kategorisine giren kamu görevlileridir.
b) Geçici Personel (4/C’liler)
Kamu ve özel kesimde, kolaylıkla kısıtlanabilir istihdam biçimleri her zaman tercih edilmiş ve
uygulama alanını düzenli ve güvenceli istihdam
türleri zararına genişletme isteğini de beraberinde getirmiştir. 657 sayılı Kanun’un öngördüğü
geçici personele ilişkin 657 m.4/(C) hükmü, Tekel
direnişine kadar “bilinmeyen” ve bilimsel yazında
da üzerinde durulmayan bir konu olmuştur.67 Bu
eylemler, konuyu önce, toplumun ve akademik
dünyanın ilgi alanına almış, sonra da Danıştay ve
Anayasa Mahkemesi gündemine taşınmıştır. 68
4/(C) istihdamının kullanım alanları.Türkiye’de geçici personel, 657 m.4/(C)’ye dayanan Bakanlar Kurulu Kararları ile özel kanunlara
ve bu kanunlara dayanan düzenleyici idari işlemlerle istihdam edilmektedir. Bu istihdam türü 657
m.4/(C) ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla, (1) Kısmî
zamanlı geçici öğretici istihdamı (MEB taşra teşkilatında, İngilizce Dil Öğreticiliği ve Bilgisayar
Öğreticiliği görevlerinde Kısmî zamanlı geçici
personel istihdamı ile bu personele ödenecek
ücretlere ilişkin ekli Karar’la 69), (2) Özelleştirme
kaynaklı geçici personel istihdamı, (3) Diyanet İşleri Başkanlığında kısmî zamanlı geçici imam-hatip ve kısmî zamanlı geçici kur’an kursu öğreticisi
ve (4) Üniversitelerde canlı model istihdamı; özel
kanunlarda da ise, (1) TBMM geçici personeli

67 Gülmez, Mesut, 4/C, http://www.sosyalhaklar.net/2010/bildiri/
gulmez2.pdf (Erişim: 23/5/2011).
68 Sönmez, Fikret, Kamu Personeli Yönetimi, EÜ İTİA Yayın No: 64/65,
İstiklal Matbaası, İzmir 1977, s.162-163. Giritli, Bilgen, Akgüner, agk.,
s. 404. Aslan, 1982 Anayasasına Göre Kamu Personel Rejimi, s.3144, Güneşer - Demirci, Aytül, “İstihdamda Geçici Personel Sorunu”,
Mülkiye, Cilt XXXI, Sayı: 254, Bahar-2007, s. 89-98. Akgüner, agk., s.
56-57. Yayla, agk.. Gülmez, Mesut, “4/C”, http://www.sosyalhaklar.
net/ (Erişim:23/5/2011). Yıldırım, Yasin, Karan vd., İdare Hukuku, 2.
Baskı, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, Mart 2011, 302-303. Gülmez,
Mesut , 4/(C) Anarşisi, (Hukuksuz Dayanaklarıyla 4/C’ler ve 4/C’liler
1965-2012), Legal, İstanbul 2012.
69 RG, 29/11/2003, 25301.

Yıl: 27 • Sayı: 125 / 126

Sözleşmeli Personel "Diğer Kamu Görevlileri" ne Dahil midir ?
(6253 m.29/8)70 , (3) TRT geçici personeli (2954
m.49) 71, (3) TÜİK’te anketör istihdamı (5429 m.49)72
ve (4) Yüksek Seçim Kurulu’nun “diğer seçim işlerinde devamlı ve geçici personel” istihdamı 73
olarak gerçekleşmektedir.
SONUÇ
1982 Anayasası, Devletin, KİT ve diğer kamu
tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerin, “memurlar ve
diğer kamu görevlileri” eliyle görüleceğini hükme
bağlamış (m.128) ve diğer kamu görevlileri kavramını ilk kez kullanmıştır. Ancak, kamu görevlilerinin sınıflandırılması ve diğer kamu görevlilerinin
kimlerden oluştuğu konusunda, pozitif hukukta
Anayasal ve yasal düzeyde bir açıklık getirilmemiştir. Bu durum, öğretide ve yargısal içtihatlarda
farklı sınıflandırmaların yapılmasına yol açmış,
sözleşmeli personelin kamusal istihdam biçimleri
arasındaki yeri tartışma yaratmıştır.
788 sayılı Memurin Kanunu’nda müstahdemlere ilişkin getirilen tanımlama, Cumhuriyet döneminin “ilk sözleşmeli personeli” olarak önemli görülmesine karşın, bunların, sözleşmeli personelin
günümüzdeki ve 657 sayılı Kanun’daki düzenleniş biçimiyle bir benzerliği yoktur. Günümüzdeki
anlamıyla sözleşmelinin doğuşu için 657 sayılı
Kanun’u beklemek gerekmiştir. 657 sayılı Kanun,
kamusal istihdam biçimleri arasına, daha sonra
çeşitlenecek ve yaygınlaşacak olan, günümüz70 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu,
Kanun No: 6253, Kabul Tarihi: 1/12/2011, RG, 18/12/2011, 28146.
71 Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu, Kanun No: 2954, Kabul
Tarihi: 11/11/1983, RG, 14/11/1983, 18221 (2.Mükerrer). Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu İşçi Sayılmayan Geçici Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelik, RG, 27/04/2001, 24385.
72 Türkiye İstatistik Kanunu, Kanun No: 5429, Kabul Tarihi: 10/11/2005,
RG,18/11/2005, 25997.
73 Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkinda
Kanun, Kanun No: 298, Kabul Tarihi: 26/4/1961, RG, 2/5/1961, 10796.
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deki anlamıyla sözleşmeli personel istihdamına
ilişkin düzenleme getirmiştir. Bu Kanunla yalnızca
DPT’de çalışacak yabancı uzmanlar için getirilen
sözleşmeli personel uygulaması sonraki yıllarda
yaygınlaşmaya başlamış, özellikle 1980 sonrasında, Türk kamu personel yönetiminin temel istihdam biçimi olan memurluk statüsü aleyhine gelişme göstermiştir.
Günümüzde, personelinin tamamı sözleşmeli olarak istihdam edilen kurumlar vardır. Bunun
anlamı, bu kurumların aslî ve sürekli kamu hizmetlerinin tamamen sözleşmeli personel ile yürütülmekte olduğudur. Bu ise, sözleşmeliliğin artık
geçici olmaktan çıkarak, sürekli ve kesintisiz bir
istihdam biçimi haline gelmesi anlamına gelmektedir.
Anayasa m.128’e göre, genel idare esaslarına göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini yürüten kamu görevlileri memurlar ve diğer
kamu görevlileridir. Diğer kamu görevlilerini ise,
özel statülü diğer kamu görevlileri ve idarî hizmet sözleşmesi ile çalışan diğer kamu görevlileri (Akdî personel) ve olarak iki gruba ayırabiliriz.
Özel statülü diğer kamu görevlileri, hâkim ve savcılar, akademik personel, askeri personel ve 657
sayılı Kanuna göre özel personel kanunları olan
diğerleri, idarî hizmet sözleşmesi ile çalışan diğer
kamu görevlileri ise, sözleşmeli personel ve geçici personeldir.
Sonuç olarak, sözleşmeli personel, genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken aslî ve
sürekli kamu hizmetlerinin yürütülmesine geçici
ya da sürekli olarak katılan, idare ile olan istihdam bağı, bir kamu hukuku bağı olan idarî hizmet
sözleşmesi ile kurulan ve diğer kamu görevlileri
kategorisine giren kamu görevlileridir.
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Şekil 1: Genel İdare Esaslarına Göre Yürütülen
Aslî ve Sürekli Kamu Hizmetlerini Yürüten Kamu Görevlileri

A. Memurlar
(657 sayılı Kanun'a Tabi olanlar)

40

B. Diğer Kamu Görevlileri
1. Özel Statülü Diğer Kamu Görevlileri
a) Hâkimler ve savcılar
b) Akademik personel
c) Askeri personel
d) Diğerleri
2. İdarî Hizmet Sözleşmesi İle Çalışan
Diğer Kamu Görevlileri (Akdî Personel)
a) Sözleşmeli personel
b) Geçici personel

Şekil2: Memurin Kanunu'na Göre İstihdam Biçimleri
Müstahdem

Memur

İşçi

1. Devlet Memuru
2. Belediye Memuru
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Tablo 1: Kamu Personelinin İstihdam Şekillerine Göre Dağılımı (Eylül 2014)
Toplam
Mahalli
TSK
İstihdam Türü
Bakanlık +
KİT
bağlı + ilgili
İdareler
2.213.159
5.148
Memur
118.754
29.218 2.366.279
Hâkim-savcı
15.656
15.656
121.443
Öğretim elemanı
121.443
657-4/B
9.906
70.429
3.361
94.850
Sözleşmeli
personel
Diğerleri
11.154
Sürekli
55.353
121.637
19.303
302.678
İşçi
77.414
Geçici
8.892
6.643
9.992
212.831
Askerî personel
212.831
253.744 261.352 3.113.737
137.573
2.457.624
TOPLAM

Tablo 2: 657 sayılı Kanun'a Göre Kamusal İstihdam Türleri (1965 - 2014, 657 m. 4)
Düzenleme Tarihi
İstihdam Türü
75
1)
Devlet
memuru
/
2)
Sözleşmeli
personel/
Maddenin İlk şekli
3) Yevmiyeli personel
1) Devlet memuru/ 2) Sözleşmeli personel/ 3) İşçiler
1327 sayılı Kanun-14/8/1970
2 sayılı KHK-30/12/1972
1 ) Devlet memuru/ 2) Sözleşmeli personel/

12 sayılı KHK-31/5/1974
1897 sayılı Kanun-26/5/1975
Son hali

3) Geçici personel/ 4) İşçiler
1) Memur/ 2) Sözleşmeli personel/ 3) Geçici personel/ 4)
İşçiler
1) Memur 76/ 2) Sözleşmeli personel/ 3) Geçici personel/ 4)
İşçiler

74 http://www.dpb.gov.tr (Erişim: 22/09/2014). Merkez Bankası ve
kamu bankalarındaki (T.C. Ziraat Bankası A.Ş, T. Halk Bankası A.Ş.,
Vakıflar B.T.A.O) özel hükümlere tabi personel sayısı: 58.535. Geçici
personel: 23.666. Kapsam dışı işçi sayısı 3.444.
75 Kapsam dışı: Hakimler ve savcılar, TSK, öğretim elemanları,
belediye ve il özel idaresi memurları.
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76 Canman, Doğan, “Devlet Memurları Kanununun Genel Görünümü
Ve Sorunları”, AİD, Cilt 18, Sayı 1, Mart 1985. “Devlet memuru deyiminin
kaldrılıp onun yerine memur denmesinin nedeni, mahalli idareler
personelinin de kanun kapsamına alınmış olmasıdır.”.
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İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA
İLİŞKİN KANUN YOLLARI
İbrahim Halıcı *
1. GİRİŞ
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İdari yaptırımlar; idarenin bir yargı kararına
gerek olmadan yasaların açıkça verdiği bir yetkiye dayanarak idare hukuku ile bazı ceza hukuku
ilklerini dikkate almak suretiyle idari işlemlerle
uyguladığı cezalardır.
İdarece uygulanan yaptırımların önemli bir
bölümü idare hukukundadır. Bu yaptırımların yaygın olmasının nedeni, belediyelerin uyguladığı
yaptırımlar, trafik cezaları ve imar konuları gibi
toplumu yakından ilgilendi¬ren alanlarda olmasıdır. Günümüzde idari yaptırımlar, gün geçtikçe
artan bir önem kazanmaktadır. Basının promosyon uygulamalarını kontrol altına almak için çok
yüksek miktarlara varan yaptırımların çözümler
arasında düşünülmesi, kaçak yapılaşmayı önlemek için yüksek miktarlarda uygulanan imar para
cezaları ve belirli yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması gibi yaptırımlar son zamanlarda, idari
yaptırımların daha sık gündeme gelmelerine neden olmaktadır.
İdari yaptırımlar, idari düzeni korumaya
yö¬nelik müeyyideler olup, önleyicilik ve zorlayıcılık özelliklerine sahiptirler. İdari yaptırımlar, idari usullerle ve idarece uygulanır. Bu yaptırımlar
belli bir kişi veya topluluğu hedef alırlar. Yine idari

yaptırımlar, cezai müeyyidelerden farklı özelliklere sahiptirler. Müeyyideye tabi kılınan eylemin
niteliği, uygulayan merci ve uygulanan usul ile
hukuki sonuçları itibariyle ceza yaptırımı uygulamasından farklıdırlar. İdari yaptırımların yasal bir
dayanağının olması gerekir. Yasanın açıkça yetki
verdiği ve yasaklamadığı durumlarda idare, idari
yaptırımlara başvurabilir.
Anayasa Mahkemesinin 23.10.1996 tarih ve
E.1996/48, K.1996/41 kararında, "İdarenin bir yargı
kararına gerek olmaksızın yasaların açıkça verdiği yetkiye dayanarak idare hukukuna özgü yöntemlerle, doğrudan doğruya bir işlemi uyguladığı
yaptırımlara, verdiği cezalara idari yaptırım denilmektedir." şeklinde bir tanım yapmıştır.
Uyuşmazlık Mahkemesinin 08.05.1998 tarih ve
E.1998/10, K.1998/12 sayılı kararında "...kanunun
öngördüğü bir cezanın idarenin bir organı eliyle
uygulanabilmesi" idari yaptırım nitelendirilmesi
için yeterli bulunmaktadır.

* İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü
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2. KABAHATLER KANUNUN GENEL KANUN
OLMA NİTELİĞİ
Hukuk devleti, hukukun üstün olduğu, hukuk
kurallarının onu koyanlar dahil her kişi ve kuruluşu bağladığı, kişilere hukuki güvenliğin sağlandığı
devlettir. Devletin tüm organlarının faaliyetlerinin yargısal denetimi, hukuk devletinin olmazsa
olmaz ilke ve kuralıdır. Diğer bir deyişle, hukuk
devleti kavramı, idarenin işlem ve eylemlerinin
yargısal denetime açık olması gerektiğini ifade
etmektedir.
İşlem ve eylem yapabilme yeteneğine sahip,
her zaman faal olan, bazı ve ayrıcalık ve üstünlüklere sahip (idari işlemin tek yanlı, icraî olması ve
hukuka uygunluk karinesinden yararlanabilmesi
gibi), resen harekete geçebilme yeteneği bulunan
idare karşısında bireylerin korunması, sadece
idarenin yargısal denetimi ile mümkün olabilecektir.
Anayasanın 125 inci maddesine göre "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu
açıktır. "
Yine Anayasanın 36 ncı maddesinde, "Herkes,
meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle
yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak
iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir." hükümleri yer almaktadır.
Anayasanın 125 inci maddesi gereği idarenin
yargısal denetimi için 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu ile idari yargı mercileri
kurulmuştur.
13.03.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, idari yaptırımlara karşı yapılacak başvuruların ve itirazların sulh ceza mahkemeleri (madde
27) ve ağır ceza mahkemelerince (madde 29) karara bağlanmasını öngörmektedir. Hatta Kanunun 5560 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmadan
önceki 3 üncü maddesi, bu kanun hükümlerinin
diğer kanunlarda düzenlenen idari yaptırımlar
hakkında da uygulanacağını öngörmüştür. Başka
bir de¬yişle, idari yaptırımların tümünün yargısal
denetimi, adli yargı mercilerine bırakılmıştır.
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5326 sayılı Kabahatler Kanunun 3 üncü maddesinin "Yargı ayrılığını benimsemiş olan Anayasal rejimde, idari işlemlere karşı adli yargının
gö¬revlendirilmesinin, Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen hukuk devletinin unsurlarından
olan belirlilik ve hukuki güvenlik ilkelerine, idarenin her türlü eylem ve işlemini idari yargı denetimine tabi tutan 125 inci maddesine ve buna bağlı
olarak temyiz merciini değiştirmesi sebebiyle de
155 inci maddesine aykırı oluşturduğu gerekçesiyle iptali için adlî yargı mercilerince Anayasa
Mahkemesine çok sayıda başvuruda bulunulmuştur. Anayasa Mahkemesi, 01.03.2006 tarih ve
E.2005/108, K. 2006/35 sayılı kararıyla anılan Kanunun 3 üncü maddesi iptal edilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında, yasama organının yasa yapma yetkisinin hukuk devleti ilkesi ile sınırlı olduğu, bu kapsamda
yasa yapma yetkisinin hukuk devletinin önemli ilkelerinden olan belirlilik ve hukuki güvenlik ilkeleri ile sınırlı olduğu belirtilmiştir. Kararda, yasama
organının yasa yaparken, Anayasanın benimsediği yargı ayrılığı ilkesini göz önünde tutması ve
idari yargının etkisizleştirilmemesi gerektiği belirtilmiştir.
Anayasa Mahkemesi iptal kararında, idari işlemlerin yargısal denetiminin idari yargı mercilerine verilmesi gerektiğini, ancak bazı istisnai durumlarda belli bir temele dayanıyorsa, bazı idari
işlemlerin yargısal denetiminin adli yargı mercilerine verilmesinin Anayasaya aykırı olmayacağına
karar vermiştir.
Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesinin
iptali ile meydana gelen hukuksal boşluk, kamu
yararını olumsuz etkileyeceğinden, yasama organına yeniden düzenleme yapması için süre tanımak amacıyla iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe
girmesine karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine,
06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Kanunun 31'inci
maddesi ile Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesi şu şekilde değiştirilmiştir:
a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde,
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b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası
veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını
gerektiren bütün fiiller hakkında,
uygulanır.
Yapılan düzenleme ile 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun genel kanun olma niteliği korunmakta, sadece idari para cezalarının düzenlendiği
özel kanunlarda belirlenmiş olan kanun yollarının
uygulanması saklı tutulmaktadır. Dolayısıyla, idari
para cezalarının düzenlendiği kanunlarda kanun
yoluna ilişkin özel bir düzenleme bulunması halinde bu hükümler uygulanacaktır. Belediyeleri
ilgilendiren ve idari yaptırım uyguladıkları sadece 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanun ile
2872 sayılı Çevre Kanununda özel düzenleme bulunmaktadır.
Örneğin 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet
Kanununun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında
“……. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir…” hükmü yer aldığından,
kanun yoluna başvurma hakkında Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Buna göre, 5326 sayılı Kanunun kanun yolu
dışındaki diğer genel hükümleri tüm idari para
cezaları hakkında uygulanacak, idari para cezalarının düzenlendiği kanunlarda kanun yoluna
ilişkin özel bir düzenlemenin bulunmaması halinde 5326 sayılı Kanunun idari yaptırım kararlarına
karşı getirdiği kanun yoluna ilişkin hükümleri de
uygulanacaktır.
Bu itibarla, idari yaptırım kararlarında bulunması gereken hususlar, kararların ilgililere tebliğ usulü, özel kanununda hüküm bulunmaması
koşuluyla idari yaptırım kararlarına karşı kanun
yoluna ilişkin hükümler (başvuru yolu ve süresi,
itiraz yolu ve süresi), ödeme usulü, zamanaşımı,
idari para cezalarının gelir kaydedileceği kamu
idareleri gibi düzenlemeler genel hükümler olup,
ilgili Kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Diğer taraftan, 5326 sayılı Kanun hükümlerine
aykırı hükümler getiren yeni Kanunların yürürlüğe
girmesi halinde, yeni kanunla getirilmiş olan hükümlerin uygulanacaktır.

Anayasa Mahkemesinin Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesini iptalinden sonra, adli yargı
denetiminin Anayasaya aykırı olduğu göz önüne
alınmaya çalışılarak 3 üncü madde hükmü yeniden düzenlenmişti. Ancak bu maddeye göre, kabahat yaptırımı karşısında yine iki farklı merciine
başvuru durumu doğmuştur. Başka bir deyişle,
idari para cezası ve mülkiyetin ka¬muya geçirilmesi kararlarına karşı adli yargıya, faaliyetten
men, işyeri kapatılması, ruhsat veya belgenin iptali gibi diğer idari tedbirler hakkında idari yargıya
başvurulacaktır.
Kabahatler Kanununun 27 nci maddesine 5560
sayılı Kanun ile eklenen 8'inci fıkra hükmü şu şekildedir: "İdarî yaptırım kararının verildiği işlem
kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının
görev alanına giren kararların da verilmiş olması
halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte
idarî yargı merciinde görülür." Bu düzenleme ile
idari para cezalarına ilişkin olarak idari yargının
görev alanı genişletilmiştir. Örneğin kabahatli
hakkında idari para cezası yanında, kaçak yapının
yıkılması, faaliyetten men, ruhsatın iptali gibi idari
yaptırımlardan birine karar verilmesi halinde tüm
bu idari yaptırımlara karşı idari yargı mercilerine
başvuruda bulunulacaktır.
Bununla birlikte, Kabahatler Kanunun Ek 1'inci
maddesine göre; "4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi mahkemelerinin
görevine ilişkin hükümler saklıdır." denilerek vergi
kabahatleri veya vergisel idari yaptırımlara karşı Kabahatler Kanunu uygulanamayacaktır. Öte
yandan, özel kanunlarında açıkça (Çevre Kanunu
gibi) Danıştay veya idari yargı mercilerinin görevli
kılınması durumunda da Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanamayacaktır.
Belediyeleri ilgilendiren 4207 sayılı Tütün
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü
Hakkında Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve
Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 1608 sayılı
Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye
Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı
Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 3194

Yıl: 27 • Sayı: 125 / 126

İdari Yaptırım Kararlarına İlişkin Kanun Yolları
sayılı İmar Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanun, 831
sayılı Sular Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu hükümlerine göre verilecek idari para cezalarında itiraz mercii belirtilmemiştir. Bu nedenle
5326 sayılı Kabahatler Kanunun 3 üncü maddesi
gereğince, idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi
tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh
ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî
yaptırım kararı kesinleşir. Ancak kabahatli hakkında idari para cezası yanında, kaçak yapının
yıkılması, faaliyetten men, ruhsatın iptali gibi idari
yaptırımlardan birine karar verilmesi halinde tüm
bu idari yaptırımlara karşı idari yargı mercilerine
başvuruda bulunulacaktır.
Belediyeleri ilgilendiren 2872 sayılı Çevre Kanununda itiraz mercii açıkça belirtildiğinden, idari
para cezası kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde idare mahkemesinde dava
açılabilir. Dava açmış olmak idarece verilen cezanın tahsilini durdurmaz.
Yine belediyeleri ilgilendiren bir başka Kanunda 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanundur.
Bu Kanunda itiraz mercii belirtildiğinden, cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün
içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.
İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini
durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
3. İDARİ PARA CEZALARININ KESİNLEŞMESİ
Kabahatler Kanununun 5560 sayılı Kanunla
değişik 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında
“Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler
tarafından verilen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde,
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil
olunur.” hükmü yer almaktadır.
Kabahatler Kanunu, genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen ve süresinde ödenmeyen
idari para cezalarının takip ve tahsilinde idari
yaptırım kararlarının kesinleşme şartını aramamaktadır. Ancak, bu idari para cezalarının dü-
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zenlendiği özel kanunlarda yer alan hükümlerin
dikkate alınacağı tabiidir.
İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna
başvurulmaması veya kanun yoluna başvurulması halinde yargılama aşamalarının son bulması
neticesinde idari para cezalarının takip edilebilir
aşamaya gelmesi, idari para cezasının kesinleşmesidir.
Kabahatler Kanununun 5560 sayılı Kanunla
değişik 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının
(a) bendi hükmü nedeniyle idari para cezalarının
düzenlendiği kanunlarda kanun yoluna ilişkin düzenlemenin bulunması halinde, bu düzenlemelerin uygulanması gerektiğinden, idari para cezalarının kesinleşmesi aşağıdaki şekilde olacaktır.
3.1. Kabahatler Kanununa Göre İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi
5326 sayılı Kanunun 27 ila 31 inci maddelerinde idari yaptırım kararlarına karşı başvuru yolu,
başvurunun incelenmesi, itiraz yolu, vazgeçme ve
kabul ile masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi hususları düzenlenmiştir.
Söz konusu hükümlere göre, idari yaptırım kararları;
3.1.1. Kararın ilgilisine tebliğ edildiği tarihten
itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine
başvurulmadığı takdirde bu sürenin bitiminde kesinleşir.
3.1.2. Kanuni süresinde sulh ceza mahkemesine başvurulması halinde,
- Sulh ceza mahkemesinin kararına itiraz edilmemiş ise kararın taraflara tebliğini takip eden 7
nci günün bitiminde,
- 2.000.-YTL’ye kadar (bu tutar dahil) idari para
cezalarına ilişkin sulh ceza mahkemesinin karar
tarihinde,
kesinleşir.
3.1.3. Sulh ceza mahkemesi kararına ya da
mahkemeler tarafından verilen idari yaptırım kararlarına karşı ağır ceza mahkemesine itiraz edilmesi halinde itiraz üzerine verilen karar tarihinde
kesinleşmektedir.
3.1.4. Kabahatler Kanunun 27 nci maddesine
5560 sayılı Kanunla eklenen;
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- (6) numaralı fıkra ile soruşturma konusu fiilin
suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle
idarî yaptırım kararı verilmesi ve kovuşturmaya
yer olmadığı kararına itiraz edilmesi halinde idarî
yaptırım kararına karşı başvurunun kovuşturmaya
yer olmadığına ilişkin karara karşı yapılacak itirazı inceleyen itiraz merciinde inceleneceği hükme
bağlandığından,
- (7) numaralı fırka ile kovuşturma konusu fiilin
suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle
idarî yaptırım kararı verilmesi ve fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı
kanun yoluna gidilmesi halinde, idarî yaptırım kararına karşı itirazın da beraat kararını inceleyen
mercide inceleneceği hükme bağlandığından,
bu durumlarda kesinleşme kanun yollarının
tüketilmesine bağlı olarak belirlenir.
3.1.5. Kabahatler Kanununun 27 nci maddesine 5560 sayılı Kanunla eklenen (8) numaralı fıkrasında ise idarî yaptırım kararının verildiği işlem
kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının
görev alanına giren kararların da verilmiş olması
halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddialarının bu işlemin iptali talebiyle birlikte
idarî yargı merciinde görüleceği düzenlenmiş olduğundan, bu kapsamdaki idari yaptırım kararları
idari yargılama sürecine bağlı olarak kesinleşir.
3.2. Kanun Yolu Saklı Tutulan Hallerde İdari
Para Cezalarının Kesinleşmesi
İdari para cezasına yönelik Kabahatler Kanununun hükümleri dışında kanun yolu öngörülmesi
halinde, ilgili kanunlarında yer verilen kesinleşme
nedenlerine bağlı olarak idari para cezaları kesinleşecektir
Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan
kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde
karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru,
kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.
Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat
tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir
dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha
olarak verilir.
Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına

ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller
açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.
İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından
verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.
Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat
oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına
karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir.
Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat
oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz
da bu kanun yolu merciinde incelenir.
İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev
alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık
iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî
yargı merciinde görülür.
4. KANUN YOLLARI
Kabahatler Kanununda idari yaptırımlara ilişkin "başvuru" ve "itiraz" şeklinde iki çeşit yargısal
denetim öngörülmüştür. Başvuru, 5326 sayılı Kanunun 27'nci maddesine göre; İdari para cezası
ve mülkiye¬tin kamuya geçirilmesine ilişkin idari
yaptırım kararına karşı, kararın teb¬liği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mah-kemesine başvurulmasına "
başvuru yolu", bu karara karşı en yakın ağır ceza
mahke¬mesine başvurulmasına ise "itiraz yolu"
denilmiştir.
4.1. İdari Para Cezasına Karşı Başvuru Yolu
Başvuru yolu, idarece verilen idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin
idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya
tef¬himi tarihinden itibaren en geç onbeş gün
içinde, sulh ceza mahkemesine başvurabilme imkanıdır.
İdari para cezasına karşı başvuru yolu 5326
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İdari Yaptırım Kararlarına İlişkin Kanun Yolları
sayılı Kabahatler Kanunun 27 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre;
İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı,
kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en
geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine
başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.
Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan
kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde
karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru,
kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.
Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat
tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir
dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha
olarak verilir.
Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına
ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller
açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.
İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından
verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.
Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat
oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına
karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir.
Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat
oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz
da bu kanun yolu merciinde incelenir.
İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev
alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık
iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî
yargı merciinde görülür.
Kabahatler Kanunu dışındaki kanunlarda
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öngörülen idare mahkeme¬sine yapılan itiraz
davasında ilk inceleme, İYUK'un 14 ve 15'inci
maddele¬rinde öngörülen usüle göre yapılacaktır.
4.1.1. Başvuru Davasının Esastan İncelemesi
Kabahatler Kanununun 28'inci maddesinde,
sulh ceza mahkemesinin dilekçenin usulden kabulüne karar vermesinden sonra takip edilecek
usul şu şekilde belirtilmiştir.
Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda;
a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine,
b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının,
başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh ceza
mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin
bulunmaması halinde başvurunun usulden kabulüne,
Karar verilir.
Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve
kuruluşuna tebliğ eder.
İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç onbeş
gün içinde mahkemeye cevap verir. Başvuru
konusu idarî yaptırıma ilişkin işlem dosyasının
tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte
mahkemeye verilir. Mahkeme, işlem dosyasının
aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî yaptırım kararına
karşı başvuruda bulunan kişi sayısından bir fazla
nüsha olarak verilir.
Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap
dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; talep üzerine veya re'sen tarafları çağırarak belli bir gün ve
saatte dinleyebilir. Dinleme için belirlenen günle
tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat edilir. Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama, yokluklarında ka-
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rar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat
yazısında açıkça belirtilir.
Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin hükümleri, bu
başvuru ile ilgili olarak da uygulanır.
Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru
sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya konulur.
Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde idarî yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son
sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde idarî yaptırım kararı verilen tarafın kanunî temsilcisi veya
avukatı tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son
kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklar.
Mahkeme, son karar olarak idarî yaptırım kararının;
a) Hukuka uygun olması nedeniyle, "başvurunun reddine",
b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, "idarî yaptırım kararının kaldırılmasına",
Karar verir.
İdarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda gösterildiği kabahatler dolayısıyla verilmiş
idarî para cezasına karşı başvuruda bulunulması
halinde, mahkeme idarî para cezasının miktarında
değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne karar
verebilir.
İkibin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına
karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir.
4.2. İdari Para Cezasına Karşı İtiraz Yolu
İdari para cezasına karşı itiraz yolu 5326 sayılı
Kabahatler Kanunun 29 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre;

Mahkemenin verdiği son karara karşı, yargı çevresinde yer aldığı ağır ceza mahkemesine
itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten
itibaren en geç yedi gün içinde yapılır.
İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme
yapılarak verilir.
Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak "itirazın
kabulüne" veya "itirazın reddine" karar verir.
Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ
edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme halinde
ayrıca taraflara tebligat yapılmaz.
İdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi
tarafından verilmesi halinde bu karara karşı itiraz
mercii en yakın ağır ceza mahkemesidir.
Kanun yoluna başvuran kişi, bu konuda karar
verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir.
Vazgeçme halinde bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz.
İlgili kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme
tarafından karar verilinceye kadar kanun yolu
başvurusunu kabul ederek idarî yaptırım kararını
geri alabilir.
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MEYVE TADINDA
ROMANLAR
Her kitap okuyucusu, kitap üzerine düşünür
mutlaka. Kitabı müzikle, resimle, doğayla, kainatla
,insanla , başka varlıklarla ve eylemlerle kıyaslayanlar olmuştur. Ve benzetenler… Mesela Nermi
UYGUR “Benzetişler” başlıklı denemesinde; “Kitap Aynadır”, Kitap Arkadaştır.”, “Kitap Çağrıdır”,
“Kitap Penceredir”, “Kitap İnsandır”, “Kitap Besindir”, “Kitap Gömüdür”, “Kitap Sağlık Yoludur”,
“Kitap Ağaçtır”, “Kitap Denizdir”, “Kitap Evrendir” alt başlıkları açmış ve bu benzetişlerini gerekçelendirmiştir 1… Kitap okuma uğruna gözlerini kaybeden Cemil MERİÇ de; “Kitap Limandır”,
“Kitap istikbale yollanan mektup”, “Denize Attilan
bir şişe her kitap”, “Çocuğum, çocuklarım”, “Kitap kainata açılan kapı” benzetmeleriyle tanımlamıştır kitabı…
Ben de kitapları özellikle de romanları meyveye benzetirim… Farklı lezzette, farklı güzellikte,
farklı iklimlerde yetişen, tatları, kokuları, rayihaları farklı meyvelere…
Bazı meyveler çok tatlı çok yumuşaktır…
Tazeyken de lezizdir kurutulunca da… İncir
gibi… Hele ilaç görmemiş dağ incirini, yeşil –sarı
arası tatlı bardacıkları bulabilirseniz yemenin
* Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi, DENETDE Eski Genel Başkanı
1 Nermi UYGUR; Tadı Damağımda Yapı Kredi Yayınları 1995
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Fazlı Köksal *
tadına doyulmaz… Yemesi de zevkli ve kolaydır… Her yaşa da hitap eder… Tıpkı Reşat Nuri
Güntekin’in, Refik Halit Karay’ın, Kemal Tahir’in,
Ömer Seyfettin’in, Orhan Kemal’in romanları
gibi… Çocukken okurken aldığınız hazzı, gençken
de hissedebilirsiniz, yaş kemale erince de, yaşlanınca da…
Bazı meyveleri yemek, sabır ister, çaba ister… Mesela; nar… Kabuğunu soyacaksınız,
üstünüzü başınızı leke yapmadan taneleyeceksiniz, sonra lezzetine vararak yavaş yavaş yiyeceksiniz… Belki yerken çekirdeklerinden rahatsız
olacaksınız… Ama müthiş zevk de alacaksınız…
Bitirdiğinizde o rayihayı hiç unutmayacaksınız….
Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ını, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü ,
Peyami Safa’nın Yalnızız’ını okumak da aynı nar
yemek gibidir… Başlangıçta zorlanırsınız, sabırla okumaya devam ederseniz, edebilirseniz, her
sayfasında, hatta her satırında ihtimam gösterirseniz alacağınız lezzet müthiştir… Ve O tadı hiç
unutamazsınız…
Bazı meyveler iz bırakır… Yerken elinizi, ağzınızı o meyvenin salgıladığı boya boyar… O meyveleri yediğinizi herkes anlar… Karadut gibi, taze
ceviz gibi… Bazı kitaplar da okuyanda derin izler
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bırakır… Roman, okuyucusunu o kadar etkiler ki,
okuyucu çocuğuna roman kahramanının ismini
koyar… Mesela Nihal Atsız’ın Bozkurtların Ölümü romanının kahramanları “Kürşat” ve “Almıla” onbinlerce kişiye isim olmuştur… Ben de ilk
kızıma Almıla ismini vermek istemiş, ama ailemin
itirazı üzerine verememiştim… “Güntülü” ismi de
Atsız’ın Ruh Adam romanının yayınından sonra
konmaya başlayan bir isimdir… İnce Memed’den
etkilenen pek çok okuyucu da çocuğuna Memed
(“h”siz) ismi vermiştir… “İnce Memed” olarak
nüfusa kaydettiren de çok olmuştur…
Bazı meyveler tatlı değildir… Ayrı bir lezzettir;
ekşidir, mayhoşdur, hatta bazılarına göre acıdır…
Ama hayatın gerçeğidir… Can eriği, ekşi elma,
goruk, greyfurt bu tür meyvelerden ilk aklıma gelenler.. Bazı romanlarda da üzüntü, elem, keder,
acı, gözyaşı hakimdir… Okurken gözyaşlarınızı
tutamazsınız, onların acılarını içinizde hissedersiniz… Mesela; Cengiz Dağcı’nın Kırım Türkü’nün
sürgünlerini, acılarını, vatan hasretini anlattığı
kitapları “Korkunç Yıllar”, “Yurdunu Kaybeden
Adam”, “Badem Dalına Asılı Bebekler”, “Ölüm ve
Korku Günleri”2 , Ayşe Kulin’in Yugoslavya’nın
dağılmasından sonra Bosna'da yaşanan insanlık dışı olayları kadın duyarlılığı ile aktardığı
“Sevdalinka”sı, Zülfü Livaneli’nin Yahudi Soykırımını ve Nazi Almanyası saflarında çarpışan Kırım
Türklerinden oluşan Mavi Alay’ın hazin macerasını anlattığı Serenad’ı ve hiç şüphesiz Halit
Hüseyni'nin (Khaled Hosseini) çok farklı romanı,
Uçurtma Avcısı… Ekşi meyve tadındaki romanlardan ilk aklıma gelenler… Listeye Reşat Nuri’nin
Acımak’ı, Steinbeck’in Fareler ve İnsanlar’ı gibi
onlarca romanı eklemek de mümkün…
Bazı meyveler gençlere mahsustur… Kütür
kütür Amasya Elmasını , Ekmek Ayvasını çocukken yiyemezsiniz… Yaşlanınca da dişiniz kesmez…Yine yiyemezsiniz… Tıpkı genç yaşlarda
okunan; Jules Verne’in, Jack Landon’un, Oğuz
Özdeş’in, Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun, İpek
Ongun’un romanları gibi…
2

Bu kitaplardan ikisi, Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam,
diğer eserlerine göre üslup açısından çok daha ileri düzeydeydi.
Bu iki romanından aldığım zevki diğer kitaplarından almadım,
alamadım. Sonradan öğrendim ki, bu iki kitabı Ziya Osman Saba
redakte etmiş… Redakte ederken bile Türkçeye hakimiyetini
konuşturmuş, üsluba katkı sunmuş…

Bazı meyveleri sevmeseniz de, daha önce tadına bakmamış olsanız da, hem reklamı tanıtımı
iyi yapıldığı için hem de merak ettiğiniz için, yemek zorunda hissedersiniz… Yersiniz ama hoşlanmazsınız, tadı yabancı gelir… Çoğu zaman da
bitiremezsiniz… Ama bir süre sonra acaba tadını
mı alamadım diye düşünerek yeniden yemeyi denersiniz….Bazı tropikal meyveler gibi…Mesela
Avakado… Defalarca yemeye çalışmama rağmen sev(e)medim… Orhan Pamuk’un her kitabını
da, reklam kampanyalarının etkisiyle aldım… Defalarca deneme rağmen çoğunu bitiremedim…
Aynı avakadoyu hiçbir seferinde tamamen yiyemediğim gibi…
Bazı meyvelerin tamamını bir seferde yemeniz mümkün değildir… Mesela karpuz ve kavun
gibi… Bir dilimini keser yersiniz… Tatlıdır, suludur, lezizdir… Yemediğiniz bölümünü buzdolabına kaldırırsınız, ertesi gün ikinci dilimi kestiğinizde ilk günkü tadı bulamazsınız… Üçüncü dördüncü günde, ilk günkü lezzetten eser kalmamıştır…
Nihayetinde kaldırır atarsınız… Nehir romanlar
olarak tanımlanan birbirinin devamı niteliğindeki
romanları da büyük meyvelerin dilimlerine benzetirim. Romancı duyarlılığı ile iyi kurgulanan ilk
kitaplar genelde güzeldir. Kitabın tutması üzerine
ticari kaygılarla birinci kitabın devamı niteliğinde
yazılanlarda aynı lezzeti bulamazsınız… Mesela
Henri Charrierie'nin yaşam öyküsünü anlattığı
otobiyografik romanı “Kelebek”in milyonlarca
satması üzerine yayıncıların isteği üzerine kaleme aldığı O’nun devamı niteliğindeki romanı
“Banko”da okuyucu aynı lezzeti bulamadı… Keza
Yaşar Kemal’in “İnce Memed”indeki gerçeklik,
duyarlılık, akıcılık, ticari kaygılarla kaleme alınan
İnce Memed’in devamı niteliğindeki “İnce Memed 2,3,4” de yoktur… Benzer durumu Mustafa
Necati Sepetçioğlu’nun Anadolu’nun Türkleşme
İslamlaşma sürecini anlattığı nehir romanları Kilit,
Anahtar, Kapı, Konak, Çatı isimleriyle başlayan ve
toplam 12 cildi bulan nehir romanlarında da görürüz… Kilit ve Anahtar konusu, anlatım tarzı ve
akıcılığı ile okuyucuyu sararken serinin üçüncü
kitabı olan Konak’tan sonraki romanlarda konudaki zorlama, kahramanlarının yapaylığı, romancılıktan ziyade ideolojik tarih propagandistliğin
ön plana çıkması okuyucuyu yorar… Serinin ilk

Yıl: 27 • Sayı: 125 / 126

Meyve Tadında Romanlar
kitaplarını bir solukta, elden bırakmadan okumama karşılık, Konak’tan sonraki 2-3 kitabı zorlanarak okudum..Daha sonra da seriyi okumayı bıraktım… Ancak; başlangıçta tek ve kapsamlı bir
kitap olarak kurgulanan, ara vermeden kaleme
alınan, fakat romanın çok uzun olması nedeniyle
ciltlere bölünerek yayınlanmak zorunda kalan
nehir romanları bu kapsamın dışında tutmak gerekir…. Bunun en güzel örneği de Hasan İzzettin
Dinamo’nun İstiklal Savaşımızı anlattığı 8 ciltten
oluşan 3 “Kutsal İsyan” isimli romanıdır… Sekiz
cilt olmasına rağmen, baştan sonra aynı akıcılıkla
giden, okuyucuyu sarıp sarmalayan nadir nehir
romanlardandır…
Bazıları her meyveyi sevmez.… Elma ve mandalina dışında bir meyve yemeyen bir arkadaşım
var mesela… Annem de muzu hiç sevmez, ağzına
almaz.. Bazıları da her meyveyi yer ama bazılarını çok severek yer… Okuyucu kitap ilişkisinde
de aynı durum geçerlidir… Bir yazarın ilk kitabını
beğenirsek, üslubunu seversek, genelde diğer
kitaplarını da alırız. Benim okumalarım da öyledir… Çok sevdiğim yazarların; Dostoyovski’nin,
Tolstoy’un, E.Hemingway’in, B. Shaw’ın, Attila İlhan’ın, Peyami Safa’nın, Kemal Tahir’in,
Refik Halit Karay’ın4 , Tarık Buğra’nın, Cengiz
Aytmatov’un, Emine Işınsu’nun tüm romanları
vardır kitaplığımda… İhsan Oktay Anar’ın romanlarıyla yeni tanıştım ve etkilendim… O’da kitaplığımın demirbaşı olmaya aday.
Bazı meyveleri ait olduğu topraklar dışında
yetiştirdiğinizde, çoğu zaman aynı kalitede ürün
alamazsınız… Tropikal meyveleri ülkemizde de
yetiştiriyorlar, ama genellikle aynı tadı almanız
mümkün olmuyor. Malatya’nın şekerpare kayısısını da başka bir yörede aynı vasıfta yetiştiremiyorsunuz. Keza Iğdır kayısısını, Yeşilyurt kirazını
da ülkemizin başka yerlerinde aynı kalitede yetiştirmek çok zor… Araştıran, topraktan, ağaçtan,
meyveden iyi anlayan bahçıvanlar bu genellemenin istisnası oluyor… Tercüme kitaplar da ait
oldukları topraklar dışında yetiştirilen meyvelere
benzer… Hiçbir kitabı tam olarak çevirmek müm3
4

Cilt kalınlıklarının farklı tutulması nedeniyle, 7 ciltten ve 5 ciltten
oluşan baskıları da vardır
Bahsettiğim Refik Halit Karay’ın kitaplarının eski baskıları.
Dilini sadeleştirdikleri (!) yeni baskılar tam bir rezalet. Resmen
katletmişler Refik Halit Karay’ı

Ocak-Haziran 2014/1-2

kün değildir… Kitap tercüme edilince, yalnızca
yazarın eseri olmaktan çıkar , yazar ve çevirmenin ortak eseri olur. Tema yazara aittir, üslup ve
anlatım çevirmene, yani bahçıvana… Can Yücel;
“Çeviri kadın gibidir: güzeli sadık, sadığı güzel
olmaz.” Derken ne kadar haklıdır… Yıllar önce
Knut Hamsun’un bir kitabını almıştım; Dünya Nimeti. Behçet Necatigil’in Türkçemize kazandırdığı kitabı müthiş haz alarak okumuştum.. Behçet
Necatigil’in şiirsi çevirisinin, romandan zevk almamda ne büyük payı olduğunu Knut Hamsun’un
ikinci kitabını okumaya çalışınca anladım… Knut
Hamsun’un Dünya Nimeti’ni okurken duyduğum
haz, O’nun Açlık isimli romanını da almama neden oldu.. Ama Açlık’ı okuyamadım, çünkü çeviri başkasına aitti ve berbattı… Ortaokulda iken
Türkçe Hocam Mustafa Dinçer bana Dostoyevski
okumamı önermişti ve ilave etmişti; “bulabilirsen
Nihal Yalaza Taluy’un çevirisi olsun.” Benim
Dostoyevski ile bilahare de diğer Rus romancılarla tanışıklığım Nihal Yalaza Taluy’un çevirileri
ile başladı. Nihal Yalaza Taluy’un çevirilerinden
aldığım tadı, diğer mütercimlerin Rus Yazarlardan
yaptıkları çevirilerde bulamadım .5 Amerikalı yazarlardan yapılan çevirilerde favorim bir başka
Nihal’dır; Nihal Yeğinobalı…. John Steinbeck,
Pearl S. Buck, Oscar Wilde ve Mark Twain’i Onun
çevirilerinden tanıdım… İngilizce’den çevirilerde
Seçkin Selvi, Fatih Özgüven ve Tomris Uyar da
önemli ve ciddi isimlerdir… Almanca Tercümelerde Behçet Necatigil’in, Fransızca Çevirilerde
Cemal Süreya’nın üzerine yoktur. Ne yazık ki,
Cemal Süreya çok az roman çevirmiştir… Kısacası, çeviri romanda, çevirmen de romancı kadar
önemlidir… Onun için tercüme kitapları alırken,
öncelikle beğendiğim çevirmenlerin çevirdiği
kitaplarını almaya çalışırım, çevirmeni araştırırım.… Bir kanaate varamazsam kitapçılarda
5-10 sayfasını okurum, beğenmezsem sahafların
yolunu tutar eski baskıları araştırırım. Yine de bir
sonuç alamazsam çevirilerden kalın olanını tercih
5

Nihal Yalaza Taluy, klasiklerin nasıl çevrilmesi gerektiğine ilişkin
görüşlerini 1943 yılında Tercüme dergisinin 71. sayısında şöyle
dile getirmiş: "Hiç olmazsa klasik eserlerin tercümesinde laubali
olmayalım. Çünkü onları okuyacak olanlar yalnız yolculuk esnasında
trende ve vapurda vakit öldürmek veya bir şey okumuş olmak için
alınan 25 kuruşluk kitap serilerinin dalgın ve müsamahakâr karii
değil, dünya edebiyatını öğrenmek isteyenlerdir. Bunlar arasında
bilhassa da genç nesil vardır. Onlara, her şeyin en iyisini, en
temizini ve en doğrusunu vermek borcumuzdur."
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ederim...6
Kırsal nüfusun çoğunlukta bulunduğu, meyve
üretiminin sınırlı olduğu, meyvelerin ulusal pazara
sevk edilemediği dönemlerde Anadolu’da çokça
tüketilen; alıç, muşmula, ahlat, hannup gibi meyveleri artık pazarda bulmak pek mümkün değil…
Bulmak için özel çaba göstermek gerekiyor…
Tıpkı köy nüfusunun ağırlıkta olduğu dönemlerde
yazılan köy romanları gibi… Nüfus yapısındaki
değişimle birlikte, bir zamanın çok satan “sosyal
gerçekçi” köy romanları da yok oldu… … Köy
romanları konusunda Attila İlhan haklı çıktı7 …
Bir zamanların en çok okunan romancıları; Fakir
Baykurt’un, Bekir Yıldız’ın, Talip Apaydın’ın, Mahmut Makal’ın kitapları ancak sahaflarda bulunabiliyor. Çünkü, bu romanlarda anlatılanlar artık
toplumun çok büyük kesimine uzay romanından
daha yabancı..
Önce kâr diyen kapitalizm pek çok şey gibi
meyvelerimizi de bozdu, hormonla şişirilmiş meyveler, kabak aşısı karpuzlar piyasayı sarınca,
toplumda organik meyve merakı başladı. Dün
kimsenin yüzüne bakmadığı kurtlu elmalar, şekilsiz armutlar rağbete bindi… Edebiyat dünyasında
da yazıldıkları dönemde kıymeti bilinmeyen, yazdıklarını yayınlayacak yayınevi bulamayan bazı
yazarlar, bir eleştirmenin, bir yayınevinin dikkatini çekince yıllar sonra değeri anlaşılıp gündeme
gelebiliyor, yaşarken hiç basımı yapıl(a)mayan
kitapları öldükten sonra onlarca baskı yapabiliyor…. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar, Mesela
6

Son yıllarda romanları kısaltma modası çıktı. Bazı yayınevleri
çeviri kitaplardan bazı bölümleri atıyorlar, hatta romanın özetini
çıkarıyorlar. Orijinali 600 sayfa olan bir romanın 600 sayfalık
çevirisini de 300 sayfalık çevirisini de görmek mümkün. Dolayısıyla
en kalın çeviri en az makaslanmış çeviri demektir aynı zamanda.
7
" 1970'lerde köy romancılığı yaygındı. Halbuki şehirleşmeyi
yaşıyorduk . Hiçbir eleştirmen çıkıp da, " siz ne yapıyorsunuz yahu,
bu köy romanları saçmadır şimdi biz şehirleşiyoruz" dememiştir.”
(Söyletme Kötüyü" Röportajlar-2, Hazırlayan : Belgin Sarmaşık Bilgi
Yayınevi, İstanbul 2005.s. 351-352.)
“ Köyden çıkalı 25 sene olmuş, onbeşinci kitabında hâlâ o 25 sene
önceki köy.Hani o köyü,o kasabayı anlatırken,değişik bir anlatımla
gelse, yüreğim yanmayacak, en ilkel anlatım, en alışılmış konum
!Tek özelliği ne oluyor o zaman,Türk köylüsü ya da kasabalısının
“ neler çektiğini “ göstermesi öyle mi ? Ezber ettik birader. ” Yok
kasabada akşam olunca içine gariplik çökermiş de,yok köyde
öğretmenle imam dalaşıp dururlarmış da,yok cezaevinde’ adem
baba ‘ koğuşunda hükümlüler çıplak dolaşırmış da...Anladık
birader,yeter artık..Biraz da roman yazın.(Milliyet Sanat 11 temmuz
1975 )

Yusuf Atılgan, Mesela Bahaettin Özkişi…
Sayamadığım, özelliklerine vurgu yapamadığım, adlarını dahi duymadığım binlerce çeşit meyve var…. Muz, ananas, üzüm, yaban mersini, keçi
boynuzu, mandalin, portakal, çilek, armut, ayva,
şeftali, nektarin, mango… Ve her birinin onlarca
çeşidi… Mesela üzüm; razaki, çavuş, keçi memesi, gül, kalecik karası, parmak, dirmit,müşküle,
kardinal, Hasandede, hafızali, narince, öküzgözü,
Besni, sultani, ata sarısı, karalık …. Mesela Armut; deveci, Ankara, dalkıran, yağ, akça, destebasan, wiliams, santa maria, bahri bey, etruşka,
naşi, bardak, bozdoğan, Hamza ağa, katırbaş…
Aynı gibi gözüken meyvelerin lezzeti, kokusu,
sertliği, dayanıklılığı, kullanım alanı nasıl farklı
farklı ise, Roman ve Romancılarda o kadar farklıdır…. Konusu ile, üslubu ile, anlatım tarzı ile….
Goethe, Balzac, Gorki, Sthendal, A.Gide, Hans
Fallada, A.Dumas, Marguez, Namık Kemal, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Safiye Erol, Yakup Kadri,
Halide Edip, Kemal Bilbaşar, Necati Cumalı, Ahmet Altan, Yılmaz Gürbüz, Ahmet Ümit, Elif Şafak,
İskender Pala ve onbinlercesi… Ben lezzetini
bilmediğim her meyvenin tadına bakmak, okuma
imkanı bulamadığım her yazardan birer roman
okumak isterdim… Ne yazık ki mümkün değil..
Meyve sevmeyen insanlar da var etrafımda,
meyveyi sevenler de… Aynı kitap okumayı sevenler ve sevmeyenler olduğu gibi… Meyveyi
sevmeyenlerde iki özelliğin ön plana çıktığını
gözlemledim; ya ailelerinde meyve yeme alışkanlığı yoktur, ya da ilk yedikleri meyve hoşlarına
gitmemiştir. Meyveden soğumuşlardır. Kitap okumayı sevmeyenler de, ya kitap okunmayan evde
büyümüşlerdir, ya da; ilk okudukları kitabı zorla,
sevmeden okumuşlardır… Ben o konuda çok
şanslıydım; çok kitap okunan bir evde büyüdüm.
İlk tanıştığım yazarları (Kemalettin Tuğcu ve Ömer
Seyfettin) da çok sevdim. Dolayısıyla kitapları…
Umarım gelecek kuşaklar meyveleri de kitapları da çok severler…
Yine umarım ki, ülkemin çocukları; sağlığa zararlı kimyasal içerikli abur-cuburlar yerine meyve
yerler… Bilgisayar oyunları ile oynamak yerine
kitap okurlar…
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TARİHİN İÇİNDEN
TÜRK TIP TARİHİNİN ABİDE ŞAHSİYETİ;
Ord. Prof. Dr.
A. Süheyl ÜNVER (1898-1986)
B.İzzet Taşcı *
olarak kullanılmıştır.

GİRİŞ
Kültür tarihimize ve tıp tarihine çok önemli
katkılarda bulunmasına rağmen, Ord. Prof. Dr. A.
Süheyl ÜNVER’in adı ağırlıklı olarak sadece akademik çevrelerde bilinmekte, özellikle sağlık camiası tarafından bu büyük bilim adamı yeterince
tanınmamaktadır.

Bu açıdan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl
ÜNVER’in yeni kuşaklara tanıtılması büyük önem
arz etmektedir.

Bu makalemizde, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl
ÜNVER’in Tıp ve Kültür tarihine yaptığı katkılar
üzerinde durulacak ve Ord. A. Süheyl ÜNVER’in
eğitimi, kendine mahsus özellikleri, eserleri, hangi
konularda bilimsel literatüre katkılarda bulunduğu hususları irdelenecektir.
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Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER, yaşamı boyunca birçok ilklere imza atmış çok önemli bir
bilim insanı ve kültür adamıdır. Uluslararası deontoloji camiasında saygın bir yere sahiptir.
Ord. Prof ÜNVER, sadece Deontoloji ve Tıp
Tarihi alanında değil, minyatür, tezhip, hüsnü hat,
resim, nakış, ebru, astronomi, mimarlık tarihi, musiki, gastronomi gibi alanlarda da kültür tarihimize
çok önemli katkılarda bulunmuştur.
Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER, Türk Tıp Tarihi Kurumunun kurucusu ve ilk başkanlarındandır. Aynı zamanda Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER,
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve
Tıp Tarihi Kürsüsünün de kurucusu ve ilk Kürsü
Başkanıdır.

RESİM-1: Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER’in
öğrencileri tarafından yapılmış bir karikatürü.
Karikatürde Ord. Prof. ÜNVER’in çizmiş olduğu
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi amblemine
doğrudan bir gönderme vardır

Senelerce Tıp Fakültelerinin Deontoloji kürsülerinde Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER’in yazdığı
tıp tarihi kitapları ve makaleleri okutulmuş, çizimleri tıp fakültelerinin ve tıp kurumlarının amblemi

* Sağlık Bakanlığı, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Başdenetçi.
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I.BÖLÜM
1.1.Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER’in Hayatı:
Ahmet Süheyl ÜNVER 1898 tarihinde İstanbul
Haseki’de doğmuştur. Babası Posta Müdürü Mustafa Enver Bey’dir. Anne tarafından Dedesi ise
meşhur hattat Hasekili Mehmet Şevki Efendi’dir.
(OZANOĞLU, 2011: 29)
Ord. Prof. ÜNVER, küçük yaşlardan itibaren
hat ve güzel yazı (kaligrafi) sanatları ile uğraşmıştır. İdadi öğrencisi iken resim hocası, Süheyl
ÜNVER’in resimlerini çok beğenmiş ve kendisini
Türk resim tarihinin zirvelerinden Hoca Ali Rıza ile
tanıştırmıştır.
Hoca Ali Rıza Süheyl ÜNVER’in resimlerini çok
beğenmiş ve ona kendi yapmış olduğu kara kalem
resimlerini hediye etmiştir. (KARAATA, C.A. 2006:
9-30,)
Süheyl ÜNVER 1915 yılında Askeri Tıbbiyeye
kaydolmuş, bir sömestr sonra 1916 yılında Darülfünün Tıp Fakültesine naklen geçmiştir.
Ord. Prof. ÜNVER, genç bir tıp öğrencisi iken
“Medreset’ül Hattatîn (Hattatlar Medresesi) okuluna devam etmiş, bu okuldaki tanınmış hocalardan ebru, hat ve tezhip icazetleri almıştır. (SAYAR, A.G. 2011)
Ord. Prof. Dr. ÜNVER, 1920 yılında İstanbul Darülfünun Tıp Fakültesini bitirmiş, 1921 yılında Vakıf
Gureba ve Haseki Hastanelerinde dermotoloji ve
zührevi hastalıklar konusunda ihtisasa başlamıştır.
1927 yılında Paris’e gitmiş, yanında dâhiliye
ihtisası yaptığı ünlü tıp bilgini Prof. Dr. Marcel
LABBE’nin Türk Tıp Tarihi konusundaki soruları
karşısında yetersiz kalınca, Türk Tıp Tarihi konusunda da ayrıca akademik çalışmalar yapmaya
karar vermiştir. (SAYAR, A.G. 2011)
Ord. Prof. Dr. ÜNVER, 1929 yılında Paris’te
dâhiliye uzmanı olmuştur.
Türkiye’ye dönüşünde 1930 yılında İstanbul
Darülfünün Tıp Fakültesi Farmakodinamik Doçentliğine atanmıştır.
1933 yılında kurulmasına ön ayak olduğu Tıp
Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsünün başına getiril-

miştir. ÜNVER, 1939 yılında Tıp Tarihi ve Deontoloji Profesörü olmuştur.
Ord. Prof Dr. A. Süheyl ÜNVER Türk Tarih
Kurumu Başkanlığının yanı sıra birçok akademik
kurum, kuruluş ve birliğin üyeliklerinde bulunmuş,
bu organizasyonların yöneticiliğini de yapmıştır.
Ord. Prof Dr. A. Süheyl ÜNVER başta Fransa
olmak üzere; Amerika, Almanya, İtalya, Hollanda,
İran, Irak gibi ülkelerde akademik çalışmalarda
bulunmuştur.
1954 yılında Ordinaryüs olan Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl ÜNVER arkasında Fransızca, İngilizce,
Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça ve Urduca dillerinde yazılmış 2500 kadar eser bırakarak
1986 yılında vefat etmiştir. (KARAATA, C.A. 2006:
9-30, SAYAR, A.G. 2011 )
1.2. Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER’in Eserleri:
Ord. Prof. Dr. ÜNVER’in kendi el yazısıyla kaleme aldığı çok sayıda hâlâ basılmamış notları ve
defterleri bulunmaktadır.
Defterlerin çoğu birbirinden değerli resim, çizim, eskiz ve orijinal bilgi ihtiva etmektedir.
Notlarından derlenen birtakım bilgiler bugün
dahi muhtelif makalelere ve kitaplara konu olmaktadır.
Ord. Prof. ÜNVER gezdiği, gördüğü, okuduğu
konuların neredeyse tamamını muhtelif defterlere ve dosyalara kaydetmiş ancak bu notlar henüz
tam olarak tasnif edilmemiştir.
Ord. Prof. ÜNVER’in biriktirdiği dokümanlarının çoğu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çapa Tıp Fakültesi, Türk Tarih Kurumu ve İstanbul
Süleymaniye Kütüphanesine “A.Süheyl ÜNVER
arşivi” olarak, varisleri tarafından bağışlanmıştır.
Ord. Prof ÜNVER’in basılı eserlerinden Tıp
Tarihiyle ilgili olanlardan en önemlileri Türk Farmakoloji Tarihi (1960), Tıp Tarihi (1943), Uygurlarda Tababet (1936), Tarihte Eski Türk Hastaneleri
(1933), Fatih Darüşşifası (1932), Kitabül Cerrahiyeyi İlhaniye (1932) ve Selçuk Tebabeti (1933)’dir.
(MESARA,G.2008: 40-41, KAZANCIGİL, Aykut. G.
MESARA, A.G.SAYAR: 2011)
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Türk Tıp Tarihinin Abide Şahsiyeti; Ord. Prof. Dr.A. Süheyl Ünver (1898-1986)

RESİM-2:
Ord. Prof. ÜNVER’in Tıp Tarihi isimli meşhur kitabı.
Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER başta Fransızca
olmak üzere, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça, Urduca dillerinde eserler vermiştir. Şüphesiz
bu özelliğinin şekillenmesinde ve eser verecek
kadar çeşitli dillere hâkim olmasında, kendisinin
ihtisasını Paris’te yapması, ABD’de misafir profesör olarak çalışması, İran, Irak, Hollanda gibi
ülkelerde araştırmalarda bulunması ve köklü bir
aileye mensup olması da etkilidir. (SAYAR, A.G.
2011)
II. BÖLÜM
2.1. Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER’in Kültür Hayatımıza Katkıları:
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER Tıp Doktoru
(Cildiye ve Dâhiliye Uzmanı), tıp tarihçisi, sanat
tarihçisi, şair, yazar, etnoğraf, ressam, nakkaş,
müzehhip olarak yüzlerce farklı eserin sahibidir.
Klasik sanatlarımızın unutulmasını önlemek
için İstanbul Tıp Fakültesinde, Cerrahpaşa Tıp
Fakültesinde, Güzel Sanatlar Akademisinde,
Topkapı Sarayı Nakışhanesinde, Kubbealtı Sanat Vakfında ölümüne kadar öğrenci yetiştirerek
klasik Türk Süsleme Sanatlarının unutulmamasını
sağlamıştır. (AYVAZOĞLU, 2006, İĞREK, 2009:17)
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER o kadar çok
yönlü bir kişiliğe sahiptir ki, minyatürden, ciltçiliğe, hattatlıktan ressamlığa kadar birçok sanat
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dalında eser vermiştir. Kendisinin, Klasik Türk
Sanatlarından Ebru, Hat ve Minyatür gibi konularda zamanın tanımış hocalarından aldığı icazetleri vardır. Özellikle Topkapı Nakışhanesinde
yetiştirdiği öğrenciler olmasa klasik Türk süsleme
sanatlarının günümüze aktarımında çok büyük eksiklikler olacağı açıktır. (ÇAĞLAR, 2008)
Süheyl ÜNVER birçok kurum ve kuruluş ve
organizasyonun amblemlerini çizmiştir. Mesela
İstanbul Tıp Fakültesinin, İstanbul Üniversitesinin, (SAYAR, A.G. 2011: 598-599) Türk Tarih Kurumunun (ATAÇ, A. BAŞAĞAOĞLU, İ. 2003: 104),
Ankara Tıp Fakültesinin (MASERA,G., 2006 s.26)
amblemleri Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER tarafından çizilmiştir.
RESİM-3: İstanbul Üniversitesi'nin
simgesi olan "yılanlı amblem",
1243 tarihli Selçuklu Şifa Yurdu
motiflerinden ilham alınarak Ord.
Prof. Süheyl ÜNVER tarafından tasarlanmıştır.
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER’in tıpla ilgili
çeşitli kurum ve kuruluşlara yapmış olduğu amblem çizimlerinde, tıp tarihinin klasik Eski Yunan,
Antik Roma dönemini doğrudan yansıtan sembollerinden daha ziyade, bu sembollerin Selçuklu ve
Osmanlı dönemindeki yansımalarının stilize edilmesi çabası açıkça görülür.
RESİM-4: Ankara Tıp Fakültesinin amblemi, kurulduğu yıl Ord.
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER tarafından, geleneksel tıp simgeleri kullanılarak ve Selçuklu Şifahane
tarzı esas alınarak tasarlanmıştır.
Ayrıca geleneksel kâğıt oymacılığı (katığ) sanatı da günümüzdeki varlığını Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER’e borçludur. (KARAATA, C.A., 2006:
111)
İstanbul ilindeki birçok tarihi eserin restorasyonu Ord. Prof. A.Süheyl ÜNVER’in çizimleri ve
röleveleri sayesinde olmuştur. Bu yönüyle Ord.
Prof. ÜNVER’in Türk mimarlık tarihine de önemli
katkıları bulunmaktadır. (SAYAR, A.G. 2011)
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RESİM-5: Ord. Prof. ÜNVER’in 1960 yılında Konya
İnce Minare Medresesinin içini resmettiği suluboya çalışması (Resim MESARA, Gülbün. ÖZEN,
M.E. (2006), Sühel ÜNVER’in Konya Defterleri,
Kubbealtı Neşriyat, İstanbul. isimli eserden alınmıştır.)
A.Süheyl ÜNVER küçük mimari eserlerin
kurtarılması için de önemli çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Türk Pullarının üzerinde yer alan bazı
minyatür resimleri de Ord. Prof. Süheyl ÜNVER’
e aittir.(KARAATA, C.A., 2006: 22,38, SAYAR, A.G.
2011:592)

RESİM-6. Ord. Prof. Dr. ÜNVER, Türk Mezar Taşları üzerine yazdığı bir makalesine ilişkin olarak
bilimsel çalışma yaparken. (Resim gezgindergi.
com sitesinden alınmıştır.)
Ord. Prof. Dr. A.Süheyl ÜNVER’in Romanya ve
Yunanistan Devlet Nişanları (OZANOĞLU, 2011:
32) ve birçok ulusal ve uluslararası ödülü bulunmaktadır. Bu ödüllerden bazıları 1975 Tübitak
Hizmet Ödülü, 1985 Kültür Bakanlığı Sanat Büyük
Ödülüdür. KARAATA, C.A., 2006: 113)

2.2.Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER’in Tıp Tarihine Katkıları
Ord Prof Dr. A.Süheyl ÜNVER’in kaleme aldığı
Tıp Tarihi isimli kitap uzun yıllar Tıp Fakültelerinin
Deontoloji Kürsülerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. (ÜNVER, S. 1943, SAYAR, A.G. 2011:593594)
Ord Prof Dr. A.Süheyl ÜNVER’in özellikle Selçuklular üzerine yaptığı çalışmalar Tıp Tarihi açısından çok önemlidir.
Osmanlı Dönemi hekimleri üzerine yazdığı
monografiler de Osmanlı Tıbbına ışık tutacak
cinstendir.
İslam Tebabetinde Türk Hekimlerinin Mevkii
ve İbni Sinanın Türklüğü (1937), Anadolu Beylikleri ve Tıp Tarihimiz (1938), Selçuklular Döneminde
Tıp (1940) gibi önemli eserlerinde Türk Tıbbının
görkemli geçmişini gözler önüne sermiştir. (SAYAR, A.G. 2011:588-592)
Ord. Prof ÜNVER, yetiştirdiği öğrencileri de ile
Türk Tıp ve Deontoloji tarihinin sağlam temeller
üzerinde yükselmesini sağlamıştır.
Batı Avrupa ülkelerinde tıp tarihi anlatılırken
Türk Tıbbına değinilmemesi Ord. Prof. Dr. Süheyl
ÜNVER’in sayesinde son bulmuş ve onun yazdığı
eserler kaynak gösterilerek bu alanın önü açılmıştır (SAYAR, A.G. 2011:249)
Farmakoloji tarihi konusunda da eski ilaç
terkipleri ve tedavi usulleri üzerine yazdığı kitaplar konusunda ilkleri oluşturur. (SAYAR, A.G.
2011:597)
Ortaya çıkardığı orijinal ve tarihi tıbbî terkipler
geleneksel tıp uygulayıcıları tarafından halen kullanılmaktadır.
Hali hazırdaki Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı
olan Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR, Ord.
Prof Dr. Süheyl ÜNVER hakkında yazdığı üç adet
farklı makalede 1933 yılında Ord. Prof. Dr. Süheyl
ÜNVER’in deontoloji ile tıp tarihinin ayrı branşlar
olduğunu ifade ettiğini, hasta hakları, hekim hasta
ilişkileri gibi günümüzün tartışma konularının Ord.
Prof. Dr. Süheyl ÜNVER tarafından daha o yıllarda
işlendiğini, belirtir. (ERDEMİR, A. D. 2008)
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Türk Tıp Tarihinin Abide Şahsiyeti; Ord. Prof. Dr.A. Süheyl Ünver (1898-1986)
Bu yönüyle Ord. Prof. Süheyl ÜNVER’in neredeyse bir asır öncesinden günümüz hukukçuları
arasında tartışma konusu olan hususlara değinmesi, kendisinin nedenli önemli bir bilim adamı
olduğunun açık ispatıdır.

RESİM-7: Ord. Prof. ÜNVER hat sanatı ile uğraşırken, 1960. (Resim dünyabizim.com sitesinden
alınmıştır.

III. SONUÇ
Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER çok yönlü kişiliği ve birçok konuda kendini yetiştirmiş olmasıyla
öne çıkmış bir abide şahsiyettir.
Bu makalemizde de belirtildiği üzere Ord. Prof.
Dr. Süheyl ÜNVER’in mimariden tıbba, resimden
gastronomiye, minyatürden matematiğe kadar
çok farklı alanlarda, çok farklı dillerde eserler
verdiği görülmektedir.
Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER’in halen birçoğu
kütüphanelere bağışlanmış çalışma notlarının
tasnif edilmesi, aldığı notların kitaplaştırılması
kültür tarihimiz açısından önemlidir.
Özellikle Tıp Fakültelerinin Deontoloji ve Tıp
Tarihi kürsülerindeki genç akademisyenlerin Ord.
Prof. Dr. Süheyl ÜNVER hakkında akademik araştırmalar yapmaya teşvik edilmesi ve Hocanın aziz
hatırasının unutturulmaması dileğimizdir.
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DENETİM ANILARI
Dr. Yusuf Aydın *
Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar
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Hepimizin bildiği başlıktaki atasözünün anlamı
özet olarak, “Hiçbir şeyden çekinmeden doğruyu
söyleyen kişileri kimse sevmez.”
İnsanlar, toplum içinde yaşamaya başladığından beri, çıkarı gereği, her düşündüğünü, her
duyduğunu olduğu gibi anlatmaktan kaçınmış,
hep bir şeyler gizleyerek başkalarıyla ilişkilerini
kurmuştur. Öyle ki gizlediklerini başkalarından
çıkar sağlamak için söylemez. Çıkarı için, doğru
olmadığına inandığı şeyleri bile söyler. Oysa insana yakışan, kendisini olduğu gibi ortaya koymaktır. Doğru bildiklerini hiç kimseden korkmadan,
«başkaları ne der?» diye bir endişeye kapılmadan
ortaya koyanlar, iyi insan oldukları halde, geneldeki çıkarcı insanlar tarafından hoş karşılanmaz,
söylenenler çıkarlarına dokunacağı için kimse
böylelerinin yakınlarında olmasını istemez, öyle
olunca da doğrucu kişiler (ki bazen bunlara “Doğrucu Davut” lakabı da takılmıştır), belirli bir yerde
barınamazlar.
Yaklaşık 12 yıl önce şahit olduğum bir olay bu
atasözünün ne kadar yerinde söylenmiş bir söz
olduğunu bana acı bir tecrübeyle göstermiştir.
Aşağıda özet olarak (kişi ve kurum isimleri zikredilmeden) anlatılmış anıyı okuduğunuzda siz de
bana hak vereceksiniz.

Geniş kapsamlı bir soruşturma görevi nedeniyle İstanbul’da bulunuyordum. 2002 yılında Koalisyon Hükümeti olan 57.Hükümet yerine 58.Hükümet kurulmuş, hükümet değişikliği sonrasında
soruşturma görevleri artmıştı. Bana verilen görev
onayı, görev yaptığım Bakanlığa bağlı Kurumunun tüm Marmara bölgesinde bulunan binalarının
yapım ve onarım ihalelerinin incelenmesi görevi
idi. Gerek 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında
hasar görmüş gerekse yeni deprem yönetmeliğine uygun olmayan binaların takviye inşaatları ile
bir çok yeni bina inşaatı soruşturma kapsamında
olduğundan iş yüküm oldukça ağırdı. Bu nedenle
benim koordinatörlüğümde 2 Bakanlık Müfettişi
ile 3 Kurum Müfettişi soruşturmayı yürütüyorduk.
Soruşturma kapsamında incelenmesi gereken, inşaat imalatlarının proje, mahal listesi ve
teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığı
hususu teknik bir konu olduğundan bilirkişi heyeti oluşturulması ihtiyacı hasıl oldu. Birlikte çalıştığım diğer müfettişlerle toplantı yapıp bilirkişi
olarak tayin edeceğimiz mühendislerin hangi bakanlık ya da kurumdan veya üniversiteden temin
edileceği konusunu görüştük.

* Sağlık Bakanlığı Sağlık Başdenetçisi
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Denetim Anıları
Bu görüşmeler sonucunda, inşaat ihalelerini
incelediğimiz kurumun özerk olması ve (o dönem
yürürlükte olan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan ayrı kendi ihale mevzuatı bulunması nedeniyle, kendi ihale mevzuatlarına hakim olduklarından
bu kurumda görev yapan mimar ve mühendislerden bilirkişi tayin edilmesine karar verdik.
Bilirkişi seçimini yaparken, soruşturma kapsamında bulunan ihaleler ile ilgisi olmayan mühendisler ile teknik bilgi, tecrübe ve becerisi üst
düzeyde olan mühendis ve mimarların bilirkişi
olarak tayin edilmesine özen gösterip büyük titizlikle araştırma yaparak 1 Elektrik, 1 Makine, 1
İnşaat Mühendisi ile 1 Mimar belirledik. Bunları
bilirkişi tayin ettik, evrak ve projeleri bilirkişilere
vererek çalışmaya başladık.
Özellikle devam eden inşaatlarda oldukça
fazla hak ediş yolsuzluğu, yani yapılmamış işlerin
yapılmış gibi gösterilip haksız menfaat temin edilmesi (edimin ifasına fesat karıştırılması) hususları karşımıza çıkınca Bilirkişi Heyeti çok ayrıntılı
ve titiz çalışma yaparak bu durumdaki imalatları
belgeleriyle ortaya koydu. Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen imalatların bedelleri müteahhitlere ödendiği için haksız yapılan ödemelerin
sonraki hak edişlerden kesilmesi gündeme geldi.
Kamu zararını gidermek amacıyla, devam eden
inşaatlar için hak edişlerden, biten ve kabul aşamasında olan inşaatlar için ise kesin hesaplardan
kesinti yapılmaya başlanınca müteahhitler gerek
Bakanlık gerekse Kurum nezdinde kulis çalışmaları yapmaya, hem müfettişleri hem de bilirkişileri
zan altında koyacak iftira niteliğindeki iddialar ile
yıpratmaya ve iş şevkini kırmaya çalışsalar da,
soruşturma görevini veren Makam, kamu zararları ve usulsüzlükler hakkında ayrıntılı olarak,
belgelere dayalı kanıtlar ortaya konularak tarafımızdan bilgilendirildiğinden bu çabaları sonuçsuz
kaldı. Müteahhitler tarafından başlatılan iftira ve
yalanların boşa çıkarılmasında Bilirkişi Heyeti
tarafından yapılan çalışmaların çok büyük yararı
oldu. Zira, her bir imalat ayrıntılı olarak bu raporlarda incelenmiş, proje ve teknik şartnamelere
aykırı imalatlar ile eksik yapılmış imalatlar ayrıntılı
olarak Bilirkişi Raporlarında gösterilmişti.
Soruşturma bitirilip raporlar teslim edildikten,
bu raporlarda önerilen adli ve idari cezalar, ihale
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aşaması ile inşaatların kontrolü, hak ediş hazırlanması ve ödenmesi, geçici ve kesin kabulünün
yapılması aşamalarında görev alan memurlar (ki
aralarında Kurum Başkanının da dahil olduğu üst
düzey kurum bürokratları) hakkında uygulanmaya başlandıktan sonra ceza alan bu kişiler sanki
kendilerinin hiç suçu yokmuş gibi suçu ortaya çıkaranları (Müfettiş ve Bilirkişi Heyeti) suçlamaya,
böylelikle kendilerini aklama çabası içine girdiler.
Müfettişler hakkında bir şey yapamayan bu
memurlar Kurumda mimar ve mühendis olarak
görev yapan Bilirkişi Heyetine saldırmaya, onları rahatsız etmeye başladılar. Özellikle bu soruşturmalar sonucunda ceza alan mühendisler
aynı kurumda çalıştıkları için mesai arkadaşı oldukları Bilirkişilere her gördüğü yerde “Müfettişin adamları” diye lakap taktıklarından, tek suçu
(suç olarak kabul edilirse) yapılan usulsüzlükleri
ve yolsuzluğu ortaya çıkarmak, devletin zararını
bulup onu gidermek ve devlete en iyi şekilde hizmet etmek, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamak olan bilirkişileri işyerinde huzursuz ettiler. Bu
durum öyle bir aşamaya geldi ki baskılardan bunalan bilirkişiler izin ve rapor almak suretiyle bu
huzursuz işyeri ortamından ve baskılardan uzak
kalmaya çalıştılar
Öte yandan, soruşturmalar sonucunda disiplin cezası alan ve ayrıca mahkemelerde yargılanmaya başlayan üst düzey Kurum Bürokratları
görevlerinden alınmadıklarından amir yetkisini
kullanmak suretiyle bu bilirkişiler üzerinde mobing uygulamaya başladılar.
Bu baskıcı tutum ve uygulamaları sadece bilirkişilere değil, Müfettişlere verdikleri doğru ve
samimi ifadelerle usulsüz ve yolsuzluğun ortaya
çıkmasına yardımcı olan İstanbul’daki teknik personele de uygulamaya, en riskli ve kötü görevlere
bu teknik elemanları vermek, çok basit gerekçelerle disiplin cezaları ile tecziye etmek ve il dışına tayinlere kadar mobing uyguladılar. Örnek
vermek gerekirse, İstanbul’daki ailesinin yanında
ikamet eden bekar mimar bayan doğruları söylediği ve yolsuzlukların ortaya çıkmasını sağladığı için hakkında çok komik gerekçelerle disiplin
cezası verilip sürgüne yollandı. İstanbul’da istenmiyor ise en azından ailesine yakın olacağı için
Kocaeli iline tayin edilmesi yönünde yaptığı talep
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Dr. Yusuf Aydın
kabul edilmeyerek Ankara’ya tayin edilmek suretiyle cezalandırıldı.
Sonuçta, bilirkişilere, ceza alan üst düzey yöneticilere ve sürgüne gönderilen mimar bayana
ne oldu hepimiz merak ediyoruz değil mi?
Hemen söyleyelim.
Soruşturmalar sırasında Müfettişliğimizce bilirkişi tayin edilen mimar ve mühendisler, kendilerine uygulanan baskı ve mobing nedeniyle daha
fazla dayanamayarak yıllarca hizmet verdikleri,
evleri gibi bildikleri kurumlarından ayrılmak ve
başka bakanlık ve kurumlara tayin istemek zorunda kaldılar. Gittikleri kurumlarda bilgi ve becerileri ile kendilerini kabul ettirip üst düzey görevlere
geldiler.
Usulsüzlük ve yolsuzluk yaptıkları için idari ve
adli ceza önerilen ve bu cezaların büyük kısmı uygulanan memur ve üst düzey bürokratların bazıları bir süre sonra görevlerinden alındı.
Sürgüne gönderilen, gittiği yerde ev tutama-

yıp kamu misafirhanelerinde kalan ve her hafta
sonu İstanbul’a ailesinin yanına gitmek zorunda
kalan bayan mimar ise, üst düzey bürokratların
değişmesi ile tekrar eski görev yerine yani ailesinin bulunduğu İstanbul iline geri tayin edildi.
Evet sevgili dostlar, anıyı okudunuz. Okuduktan sonra ilk aklınıza gelen atasözü ne olabilir?
Açıkçası benim aklıma tek atasözü geliyor:
“Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar”
Ancak bu atasözü gerçek olduğu için doğru
söylemekten vaz mı geçeceğiz, yolsuzluk ve usulsüzlük yapanları görmemezlikten mi geleceğiz,
bizim de başımıza bunlar gelebilir hatta daha kötüleri gelebilir diye korkacak mıyız?
Bunun cevabı sizde, tüm müfettişlerde.
Unutmayalım; “Dürüst insanın hem bedeni
hem ruhu rahattır”. Bir insanın geride bırakacağı
en değerli mirası DÜRÜSTLÜK ve GÜZEL AHLAKTIR. Ahlak bozulduğunda ve iyiler bir şeyler yapmayıp korktuğunda, kötülük serpilir.
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YOLSUZLUK VE MİZAH
Durdu Güneş *
Günlük hayatımızda çok sık kullandığımız yolsuzluk; kamu güç, görev ve yetkisini kullanarak
dolaylı ya da dolaysız yasa dışı özel çıkar elde
etmek anlamına gelmektedir. Yolsuzluk; rüşvet,
irtikap, görevi kötüye kullanma, sahtekarlık, kayırmacılık gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkar.
Esasında geçmişten beri yolsuzluk kaynağının, bizzat devlet, politikanın ise doğasında yozlaşma olduğu konusunda görüşler ortaya atılmıştır.
Bir zamanlar yolsuzluk ve rüşvet “köşe dönücülük” adı altında sevimlileştirilmiş ve hedef haline getirilmişti. Emek sarfetmeden köşe dönmek,
rüşvetin isim değiştirmiş hali idi.
Tarihte, devlet yönetimindeki yolsuzluklar ve
bu yolsuzluklara karşı yapılan mücadeleler geniş
yer almıştır. Yolsuzlukları dile getiren yazarlar, şairler ya da muhalifler kendi dönemlerinde mağdur
olmuş, hapse atılmış, öldürülmüş daha sonraki
dönemlerde ise fazilet kahramanı olarak anılır olmuştur.
Yolsuzluk bir toplumun trajik bir yarası iken,
yolsuzluğu yapan egemenlere karşı mağdurlar,
hayatın güldürücü yönünü ortaya çıkaran mizahı
kullanarak onları gülünç duruma düşürmeye çalışmışlardır. Böylelikle mizah hem yolsuzlara karşı
Ocak-Haziran 2014/1-2

bir silah olarak kullanılmış hem de yolsuzluk mağduru insanlar bu trajedinin mürekkebine mizah
kullanarak su katmışlardır.
Şöyle bir soru akla gelebilir. Yolsuzluk sadece devlet yöneticilerinin bir hastalığı mıdır, yoksa
toplumsal kültürde var olup ancak yönetimle fırsat yakalandığında ortaya çıkan bir özellik midir?
Rivayet edilir ki, milletvekili seçilen bir kişiye seçmen “Milletvekili oldun, sakın kendini
Ankara’da bozma” diye tavsiyede bulunmuş. Milletvekili ise: “Siz sütseniz ben de kaymağınızım,
süt bozuksa kaymağı da bozuktur” demiş.
Dolayısıyla yolsuzluğu, fırsat yakalayan toplumsal bir zihniyet gibi düşünebiliriz.
Yolsuzluk konusunda, toplumsal zihniyetimizi
göstermesi bakımından şu atasözleri manidardır:
“Boş torba ile at tutulmaz.” “Üzümünü ye bağını
sorma” “Bal tutan parmağını yalar” “Su akarken
testiyi doldurmalı” “Ar dünyası değil, kâr dünyası” “Para insanı ipten kurtarır.” “Paran varsa
herkes senin kulun, paran yoksa tımarhane senin
yolun” “Paranın gittiğine değil, işinin bittiğine
bak” “Eli boşa ağa uyur derler; eli doluya ağa buyur derler.”
* Şair, yazar, Hukuk Müşaviri
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Durdu Güneş
“Gemisini yürüten kaptandır” “Devletin malı deniz, yemeyen domuz.” Bunlar bilinçaltımızda yolsuzluğa giden bir güzergahtır.
Yolsuzluk ve mizah konusunu, yolsuzluk ve fıkralar, yolsuzluk ve mizahi anekdotlar, yolsuzluk ve
hiciv şeklinde inceleyebiliriz.
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YOLSUZLUK VE FIKRALAR
Yolsuzluk konusunda ağırlıklı olarak rüşvet
fıkraları yer alır. Rüşvet fıkraları da en fazla hiç
olmaması gereken adalet müessesine yöneliktir.
Kadılarla ilgili fıkralar rüşvet üzerine kuruludur.
Fıkraların hafızada kalıcı olması, bir virüs gibi
kulaktan kulağa yayılır olması, anonimleşerek yasanın yaptırımına muhatap olmaması nedeniyle
etkili bir anlatım ve yolsuzlarla mücadele aracı
olmuştur.
Rüşvet fıkralarında rüşvetçiler gülünç duruma düşürülerek hem yolsuzla mücadele hem de
ahlaki bir ders amaçlanır. Aşağıdaki Nasreddin
Hoca fıkrası buna güzel bir örnektir. Nasreddin
Hoca’nın Konya kadısından bir mahkeme kararı
alması gerekmiş. Ancak Kadı her gidişinde “bir
kaç gün sonra gel” diye Hoca’yı atlatıyormuş.
- “Kadı, yiyici bir adamdır, rüşvet vermezsen iş
gördüremezsin” diye dostları Hoca’yı uyarmışlar.
Hoca bir çömlek bal götürmüş ve hemen o gün istediği kararı elde etmiş.
Kadı o akşam balın tadına bakmak istemiş,
ama bir de ne görsün, çömleğin üstünde iki parmak bal var, dibi tezek dolu...
Ertesi sabah mahkeme kollukçusuna:
- “Nasreddin Hoca’yı bul bana getir. Kararda
bazı bozukluklar olduğunu söylersin.” diye emretmiş.
Hoca, mahkemede Kadı’nın önüne getirilmiş.
Kadı kükremiş:
- “Sen akşam yemeğinde bana bok mu yedirecektin ?”
- “Yoookk!... akşam yemeğinde değil” demiş
Hoca. “ Sen o boku, kararı vermek için çömleği
alırken yedin!...”

** **
Hakim rüşvetten yargılanan Genel Müdüre
sorar: “ Niçin rüşvet aldın?” Genel Müdür masumluğunu iddia edercesine cevap verir: “ Ama
ben parayı alırken helal ettirdim hakim bey!”
** **
Keloğlanla arkadaşı bir kovan arıyı çalarlar.
Yakalanıp mahkemeye çıkarılırlar.
Kadı,Keloğlanın arkadaşına bakar, “olayı anlat” der.
Keloğlanın arkadaşı anlatmaya başlar:
"Bir arı geçti vız
Kar yağdı kapandı iz
Çaldık arıyı Keloğlanla biz.
Kadı bir Keloğlana bir arkadaşına bakar, sonra:
"Ellişerden yüz
Minder altına diz
Arka kapıdan cız
Mahkemeyi gördük biz" demiş.
** **
Yine geçmiş zamanlarda zengin bir adamın
köpeği ölmüş. Köpeğini çok seven adam, köpeğine mezar yaptırmış. Arkadaşlarını toplamış, acısını belirten bir konuşma yapmış ve yemek tertip
etmiş.
Bunu dönemin kadısına şikayet etmişler.
Kadı adamı çağırmış ve öfkeyle “Bire zındık,
bire kafir bu ne hal bu İslam diyarında küffar adeti
sürdürüyorsun, köpeğin ölüyor ona cenaze merasimi düzenliyorsun” diye çıkışmış.
Adam “Efendim o köpek bildiğiniz köpeklerden değildi. Hatta Efendi hazretleri vefat ederken
size bir kese altın vermemi vasiyet eyledi” diye bir
kese altını kadının kürsüsüne bırakmış.
Kadı bakmış ki, bir kese altın önünde duruyor.
Hemen sesini yumuşatmış ve “Milletin ağzı torba
değil ki büzesin. O mübareğin cenazesine yetişemedik, bari ruhuna fatiha okuyalım” demiş.
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Yolsuzluk ve Mizah
Bir yaz günü cırcır böcekleri saz çalıyor, karıncalar çalışıyormuş. Karıncalar, “Şimdi saz
çalıyorsunuz, kışın da oynayacaksınız herhalde”
demiş.
Cırcır böcekleri “Siz öyle sanın biz hem yaz
hem kış saz çalıyoruz” Karıncalar “Nasıl olur?”
deyince “Biz hayali ihracat yapıyoruz” demişler.
Karıncalar düşünmüş demişler ki “Çalışan
biziz, üreten biziz. Bunlar nereden hayali ihracat
yapıyor. Tek üreten biz olduğumuza göre demek
ki bunlar bizden çalıyorlar. Bizde çalışmayalım
bakalım. Nasıl hayali ihracat yapacaklar.”
Karıncalar şefi bu durumu tereddütle karşılamış, eğer karıncalar da çalışmasa kışın hepsi telef
olacak. Şef karınca diğerlerine seslenmiş: “Evlatlarım biz çalışmamıza devam edelim. Gün gelecek
onlardan gerekçeli mal beyanı sorulacaktır.”
YOLSUZLUK VE ANEKDOTLAR
Yolsuzluk konusu düşünürlerin, yazarların şairlerin anekdotlarında da önemli yer tutar. Çoğu
zaman rüşvet yiyenlerin adı sanı kalmaz ama onlarla mücadele eden ve çile çeken insanlar unutulmaz.
Her dönemde yolsuzluklar olur. Ama yolsuzlar
genelde güçlü egemen kişilerdir. Onlara karşı söz
etmek büyük risktir. Her an hapsi boylayabilirsiniz.
İşte böyle riskli dönemlerde, geçmişteki rüşvetle
mücadele eden insanların hatıraları, sözleri imdada yetişir. Ölülerin diliyle konuşursunuz. Çünkü
kimse ölü insanları cezalandıramaz. Esasında onların ruhaniyetleri yolsuzlukla mücadelede manevi bir güç olarak toplumda varlığını sürdürür.
Diyojen, bir gün sokakta giderken hakimlerin,
devlet hazinesinden bir küçük şişe çalmış bir adama işkence yapmak üzere götürdüklerini gördü ve
dedi ki:
"İşte, büyük hırsızlar bir küçük hırsızı yakalamış götürüyorlar."
** **
Şair Esref'e sordular: "Neden o zehirli taşlamalarında çoğu kez isim kullanmıyorsun?Kimin
için yazıldıkları belli degil ?"
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Esref:
" Neden olacak, bütün alçaklara uygulanıp,
numarasız gözlük gibi kullanılsın diye.." der.
** **
Neyzen Tevfik’e sorarlar:
-Neyzen, çalarken mi neşelenirsin, yoksa neşeli olduğun zaman mı çalarsın?
Maliye Bakanı hakkında yolsuzluk dedikodularının dolaştığı bir dönemdir.
Neyzen: "Maliye Vekili değilim ki, çalarken
zevk alayım"....
** **
Koca Ragıp Paşa sadrazam iken bir gün ahbaplarına hitaben “Rüşvet almadığınıza yemin
edebilir misiniz?” dedikten sonra, oradakiler yemini billah ederek rüşvet almadıklarını söylerler.
Mecliste meşhur Haşmet de vardı ve bir köşeye çekilmiş sessizce duruyordu.
Ragıp Paşa, “Haşmet, Rumeli de hayli mansıplarda bulundun. Sessizce durup yemin edemediğine bakılırsa bir hayli rüşvet almışa benzersin”
deyince, Haşmet “ Sultanım, Müslümanlarda, yalan yere yemin edenler çatlar diye bir itikat vardır.
Şimdi ben efendilere bakıyorum. Eğer çatlamazlarsa ben de yemin edeceğim” demiş.
** **
YOLSUZLUK VE HİCİV
Hiciv, bir kişi, olay ya da durumun, iğneleyici
sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilmesidir. Rüşvet
yolsuzluk, birilerini zengin ederken birilerini fakirleştirir. Geçmişte makam sahiplerinin mal mülk
hırsına kapılarak rüşvete tevessül etmeleri devlette güvensizliğe yol açmış ve devletin çöküşe
geçmesine sebep olmuştur.
Bu durum değişik zamanlarda şairlerin hicivlerine konu olmuştur. Aşağıda bunlardan örnekler
verilmiştir.
“Selâm verdim rüşvet değildir deyü almadılar”
Fuzuli (1483-1556)
** **
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“Halkın emvalin alup sonra teseli virmek
Füls-i mahiyi soyup yağda pişürmek gibidür
Gusfendanun idip kat-ı tarik-Inefesin
Bacağından üfürüp sonra şişirmek gibidür”
(Halkın mallarını alıp sonra teselli vermek balığın pullarını soyup yağda pişirmek gibidir. Koyunların nefes yolunu kesmek ve bacağından üfürüp
şişirmek gibidir”
Nabi (1642-1712)
** **
"Rüşvet ile yazar hakim hücceti
Hüccet ile alır kadı rüşveti"
Seyrani (1807-1866)
** **
"Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efraz
Birkaç kuruşu mürtekibin cây-ı kürektir"
(Açıklaması: Yüksek ve şerefli mevkilerdeki
güçlerine güvenip milyonları çalanlar başı dik,
alnı açık dolanırken; birkaç kuruş çalan hırsız kürek cezasına çarptırılır.)
Ziya Paşa (1825-1880)
"Yiyin, efendiler yiyin; bu han-ı iştiha sizin;
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Efendiler! Pek açsınız, bu çehrenizde bellidir.
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı, kim
bilir? "
Tevfik Fikret (1867-1915)
"Bir soğan soyulurken yaşarıyor da gözler
Hazine soyulurken aldırmıyor öküzler
Hayadan eser yoktur nafile bütün sözler.
Beyhude inat etme, salla hemen başını

Gerdan kır, belini bük, al gitsin maaşını"
(1941)
Abdullah Çağlayan
** **
Ne demek efendim bey ve amele
Fakir soymak yakışır mı kemale
Rüşveti hak bilip her dakka hile
Yapıp yapıp kafa çektim ise yuh
Mahsuni Şerif (1940-2002)
** **
Rüşvet vermek rüşvet almak nasıl şey
Hazineden para çalmak nasıl şey
Terlemeden zengin olmak nasıl şey
Biz ne bilek beyim büyükler bilir
Abddurrahim Karakoç (1932-2012)
** **
Şak şak gerçek tartı oldu
Şarlatanın tahtı oldu
Rüşvet makam rantı oldu
Bunu demek yasak oldu
Aşık Şemsi
Neticede yolsuzluk bir toplumu devleti içten
içe kemiren bir hastalıktır. Mizah bu hastalığın altını çizer .Karl Kraus; “Yolsuzluk fahişelikten daha
kötüdür. Fahişelik bir tek bireyin ahlakının bozulmasıdır, oysa yolsuzluk tüm toplumun ahlakını
tehlikeye düşürür” der. Yolsuzluğun önlenmesi,
iyi bir eğitim, ahlak değerlerinin yerine oturması,
hukukun egemen olması, yönetimde şeffaflığın
sağlanması gibi birçok değerlerin bir araya gelmesi gerekir.
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TEFTİŞ KURULLARIMIZI TANIYALIM
DEVLET MALZEME OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ
KURULU BAŞKANLIĞI
Hazırlayan : Necip F. Uygun *

Merhabalar değerli meslektaşlarım. Bu sayımızın misafiri Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Başkanlığı. Sizleri tanıtım yazısıyla baş
başa bırakırken, bu vesile ile tüm meslektaşlarıma sağlık, huzur ve başarı dolu günler diliyorum.
Tarihçe
Osmanlı Devletinde, özellikle saray erkanının
kırtasiye malzemesi ihtiyacı, hâceler (hocalar) sınıfına mensup Dışkâğıt Emini denilen görevli kimseler tarafından karşılanırdı. Bu görevliler, ihtiyaç
konusu kırtasiye malzemesini, senet veya makbuz
karşılığında ilgililere teslim ederlerdi. Dışkâğıt
Ocak-Haziran 2014/1-2

Eminliği 1833 tarihinde “Aklam-ı Seb’a Hocalığı”
adıyla kurulan daireyle birleştirilmiş ve böylece
devletin muhtelif birimlerinin her türlü sarf malzemesi ihtiyaçları bu daire tarafından karşılanırken;
İçkâğıt Emini, sarayın Enderun kısmının çeşitli kırtasiye ve malzeme ihtiyacını karşılamak ve dağıtmakla görevlendirilmiştir.
Saray dışındaki resmi daireler ile Ordu-yu
Hümayun’un kâğıt, kalem, mürekkep vb. kırtasiye
çeşitlerinin teminini ve bunların ihtiyaç duyulan
yerlere dağıtımını yapan görevlilere Kağıtçıbaşı
ve Kağıt Emini denirdi.
İkinci meşrutiyetten sonra, benzeri görevler
Levazım Müdürlüğü tarafından yerine getirilmeye başlanmış ve zaman içinde devlet birimlerinin
ihtiyaç duyduğu muhtelif kırtasiye malzemesi ve
çeşitlerinin, daha mükemmel ve yeterli ölçüde
tedarik, temin ve dağıtımının oluşturulacak bir
Genel Müdürlük eliyle yapılması, bazı siyasi partilerin programlarındaki ekonomi politikalarının
hedefleri arasında yer almıştır.

* SB S. Başdenetçisi
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68

Mesela, 1911 yılında kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın Programında aynen “ …devlet için
satın alınacak herşeyin bir umum müdürlük vasıtasıyla gerçekleştirilmesi (madde 63) “ denilerek,
o tarihlerde bugünkü DMO’ya benzer bir kamu
örgütü kurulmasının amaçlandığı görülmektedir.
Cumhuriyet döneminde ise, devlet daire ve
müesseselerinin her nevi kırtasiye ihtiyaçlarını
tek elden tedarik ve temin edilmesi hususunda ilk
defa 1926 yılında 713 sayılı “Muavezene-i Umumiye Dahilindeki Devairin Kırtasiye İhtiyacatının
Sureti Tedarikine Dair Kanun” çıkarılmış ve buna
göre Maliye Bakanlığı bünyesinde “Kırtasiye Müdürlüğü” kurularak bu Müdürlüğe faaliyetlerini
yürütmesi için 1.500.000 TL sermaye tahsis edilmiştir.
1946 yılına gelindiğinde Kırtasiye Müdürlüğü;
bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, muhtelif
malzeme ihtiyaçlarının daha geniş çapta karşılanması amacıyla döner sermayeli “Devlet Kâğıt
ve Basım Genel Müdürlüğü” adı altında yeniden
yapılandırılmış ve devletin; her türlü kağıt, karton
ve kırtasiye ürünlerinden, çeşitli büro mefruşatı,
makineleri ve donanımları ile nakil vasıtalarına
varıncaya kadar, muhtelif malzeme ihtiyaçlarının tek elden karşılanmasının sağladığı tasarruf
ve kolaylıklar yanında, zamanla artan, değişen
ve çeşitlenen ihtiyaçların, özellikle standart ve
kaliteli ürünlerle en ekonomik biçimde ve yeterli
ölçüde karşılanabilmesi amacıyla faaliyetlerini

sürdüren bu Genel Müdürlük; diğer ülkelerdeki
uygulamalardan ve benzeri kurum ve kuruluşların
yapılanmalarından da esinlenilerek hazırlanan ve
11.03.1954 tarihinde kabul edilen 6400 sayılı kanunla “Devlet Malzeme Ofisi” adı altında Maliye
Bakanlığı’na bağlı ve 100 milyon sermayeli bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak, ayrı bir tüzel kişiliğe
kavuşturulmuştur.
Başkanlığın Yapısı, Statüsü ve Müfettiş sayısı
1954 yılından sonra Ofis’te “Baş Murakıplık”
kimliğinde organize edilen denetim birimi; kısa bir
süre sonra “Teftiş ve Kontrol Müdürlüğü” adı altında, 1974 yılında da “Teftiş Kurulu Başkanlığı”
olarak yeniden yapılandırılmış olup, 60 yıldır faaliyette bulunmaktadır.
Teftiş Kurulu Başkanlığı, 19.12.1993 tarihli
Resmi Gazetede yayınlanan ve 06.04.2012 tarihli Resmi Gazetede ilave edilen hükümlerle DMO
Teftiş Kurulu Yönetmeliği dahilinde görev ifa etmektedir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı bir Başkanla, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından
oluşmakta olup, Kurul doğrudan Genel Müdürlük
Makamına bağlıdır.
DMO Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dadır.
Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri
şunlardır:
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Teftiş Kurullarımızı Tanıyalım

Teftiş Kurulu, Ofisin merkez ve taşra teşkilatıyla müesseseleri ve iştiraklerinin ve Ofis personeli tarafından kurulmuş her türlü sandık, dernek
ve vakıfların (Tüzüklerinde buna dair açık hüküm
olması halinde) bilcümle işlem ve hesaplarını ve
işletme hesaplarını tetkik, teftiş ve tahkike yetkilidir.
Ofis Müfettişleri Genel Müdürlük Makamına
bağlı olup, doğrudan doğruya Genel Müdür adına
teftiş, tetkik ve tahkikle görevli ve yetkilidirler.
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Teftiş Kurulu Başkanlığında hali hazırda bir
Başkan, 8 Başmüfettiş, 4 Müfettiş ve 10 Müfettiş
Yardımcısı görev yapmaktadır.
Teftiş Kurulu Başkanlığında kuruluşundan bugüne kadar, yedi Başkan görev almış olup, halen
Başmüfettiş Beşir ERDOLU bu görevi yürütmektedir.
Başkanlığımız Ofisin kuruluşundan bu yana
üst düzey yetişmiş insan gücü temini yönünden
merkez konumunu devam ettirmekte ve bugüne
kadar bir Genel Müdür ve dört Genel Müdür Yardımcısını Kurul bünyesinden çıkarak Ofise hizmet
etmiştir.
Önemle belirtmek gerekirse Teftiş Kurulu; bir
kamu kurumu olarak Ofisin görev ve fonksiyonlarının, kamu yararı gözetilerek en etkin biçimde
yürütülmesi açısından, geçen zaman içindeki
bütün faaliyet alanlarında devamlı surette idareye yardımcı olmuş ve denetim çabaları dışında
gerçekleştirdiği araştırma ve inceleme çalışmalarının yanısıra, hizmetiçi eğitim faaliyetlerine eğitici olarak katılmış ve yüzlerce Ofis personelinin
yetişmesine katkı sağlayarak yeniliklerin hayata
geçirilmesinde küçümsenmeyecek katkılarda bulunmuştur.
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YARGI KARARLARINDAN
SEÇMELER
Dr. Şafak Başa *
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YARGITAY KARARI:
4. Hukuk Dairesi 2004/3906 E. , 2005/1275 K.
• RÜCUAN TAZMİNAT
• 2330 S. NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA K. [ Madde 3 ]
ÖZET: ARAÇ KOMUTANI OLAN ÖLENİN SON
DERECE ÖZENLİ DAVRANIP EMRİNDEKİ ASKERLERİN DAVRANIŞLARINI DA DENETLEMESİ
GEREKİR. ÖZENSİZLİĞİN ASIL NE-DENİ ÖLENİN
KEYFİ HAREKETLERİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR. BU NEDENLERLE TAZMİNAT MİKTARINDA
ÖLENİN KUSURU ORANINDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKİR.
İÇTİHAT METNİ: Davacı Hazine vekili tarafından, davalı Adem aleyhine 19.6.2001 gü-nünde
verilen dilekçe ile 2330 sayılı Yasadan doğan
rücuen tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; mahkemece davanın kabulüne
dair verilen 18.1.2003 günlü kararın Yargıtayda
duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tara-

fından süresi içinde istenilmekle; tetkik hakimi
tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki
kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya
uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin
değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları reddedil-melidir. 2-Diğer
temyiz itirazlarına gelince; dava, 2330 sayılı Yasadan doğan rücuen tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, dava kabul edilmiştir. Olay tarihinde
Y… Jan-darma Komutanlığında görevli olan Kd.
Çvş. Mehmet komutasındaki ve içinde davalının
da bulunduğu askerlerle görev dönüşü komutanın
isteği üzerine Salda Gölü kenarında durmuştur.
Araçtaki görevli erin silahını alan araç komutanı
Mehmet avlanmak için ateş etmiş ve davalıya
boş kovanları toplatmıştır. İkinci kez avlanmak
için durduğunda davalı komutanın kendilerine de
avlanmak için izin vereceğini düşünerek silahını
atış konumuna getirmiş ancak izin verme durumu
olmayınca horozu kapatmayı unutmuştur.
* Mülkiye Başmüfettişi
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Yargı Kararlarından Seçmeler
Araca binip görev yerine dönerlerken sarsıntıdan silah patlamış ve komutan vefat etmiştir.
Açıklanan şu maddi olgu itibariyle olayın görev
sırasında meydana gelmediği ve görevle bağlantılı olmadığı anlaşılmaktadır. Ölenin, davalı da
dâhil olmak üzere görev dışı böyle bir avlanma
eylemine girmemiş/olsaydı bu sonucun meydana
gelmeyeceği şeklinde mantıksal illiyet bağı ileri
sürülebilir. Ne var ki mantıksal illiyet bağı hukuk
düzeninin öngördüğü uygun illiyet bağı olarak kabul edilemez. Yerel mahkemece, ölen kişinin eyleminin sonucun meydana gelmesinde uygun illiyet
bağı oluşturup oluşturmayacağı tartışılmamıştır.
Davalının olayda özensizliği açık olmakla birlikte
bu özensizliğin asıl nedeni ölenin keyfi hareketinin olayı başlatmış olmasıdır. Gerek davalının ve
gerekse ölenin konumlan itibariyle ölen kişi araç
komutanı olduğundan son derece özenli davranması, emrindeki kişileri davalı da dâhil olmak üzere hareketlerini denetleyip araca bindikten sonra
tüm erlerin silahlarını kapatmalarını kontrol etmek
zorundadır. Başlangıçtaki keyfi davranmasının
devamı, olarak denetim görevini de yerine getirmemesi ölenin özensizliğini ve bölüşük kusurunu
oluşturur. Mahkemece, bu durumun gözetilerek
tazminat miktarından karşı kusur nedeniyle bir
indirim yapılmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın (2) sayılı bentte
gösterilen nedenle (BOZULMASINA), diğer temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve
peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine,
15.2.2005 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY YAZISI: Dosyadaki yazılara, kararın
dayandığı delillerle yasaya uygun neden-lerle ve
özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre, yerinde görül-meyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun kararın
onanması görüşünde olduğumdan çoğunluğun
bozma kararına katılmıyorum.
KARŞI OY YAZISI: Davalı temyiz aşamasında,
aynı olaydan ötürü müvekkili hakkında bu dava dışında iki dava daha açıldığını; bir davanın derdest
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olduğunu, diğer davanın ise Dairemizce bozulduğunu belirterek buna ait bozma ilamını temyiz
dilekçesine eklemiş, bu dosyada verilen kararın
dahi aynı gerekçeyle bozulmasını talep etmiştir.
Temyiz di-lekçesine ekli olup dosyada mevcut
bulunan Dairemiz 2.12.2003 tarih ve 2003/400313902 sayılı bozma ilamında bölüşük kusur indirim yanında "tazminat miktarı davacıyı yoksulluğa
düşüreceğinden" ikinci bir İndirim de yapılması
gerektiği benimsenmiştir. Ancak, çoğunluk bu
dosyada ikinci indirim konusunda bozma yapmamıştır. Tazminatı ödeyecek kişinin aynı kişi
olması, bahsi geçen dosyada yapılması gerektiği
bildirilen ikinci indirimin bu dosyada da yapılması
gerektiği kanısında olduğumdan çoğunluğun bu
hususu da bozma nedeni yapmaması şeklinde
görüşüne katılamıyorum.
DANIŞTAY KARARI:
T.C.
DANIŞTAY
Onikinci Daire
Esas No: 2002/2424
Karar No: 2005/4113
ÖZET: EKSİK SORUŞTURMAYA DAYALI OLARAK VE ORANI BELİRTİLMEKSİZİN DAVACININ
AYLIKTAN KESME CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK
GÖRÜLMEDİĞİ HAKKINDA.
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı):
İstanbul Valiliği
Karşı Taraf
:…
İsteğin Özeti : … Vergi Dairesinde memur
olan davacının, 657 sayılı Yasanın 125/C-b maddesi uyarınca aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … günlü ve … sayılı işlemin eksik
soruşturmaya dayalı ve aylıktan kesme cezasının oranı belirlenmeksizin tesis edilen işlemde
hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptali
yolunda İstanbul 3. İdare Mahkemesince verilen
25.01.2002 günlü, E: 2000/1595, K:2002/48 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari
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Dr. Şafak Başa
Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesi uyarınca
bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi: M… K…
Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun
olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği
düşünülmüştür.
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Danıştay Savcısı: F… T…
Düşüncesi: 657 sayılı Yasa'nın 127. maddesinde bu kanunun 125. maddesinde sayılan fiil
ve halleri işleyenler hakkında belirtilen süreler
içinde disiplin soruşturması başlatılması gerektiği, 128. maddesinde de soruşturmanın tamamlanmasından sonra disiplin amirleri veya
kurullarca disiplin cezasının verileceği kurala
bağlanmış Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte'de paralel hükümler
yer almış Yönetmeliğin 10.maddesinde disiplin
amirlerinin memurların uyarma, kınama, aylıktan
kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve
memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli
süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak,
gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme
yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek
sorumluluğunda oldukları belirtilmiştir. Bu hükümlerin incelenmesinden; herhangi bir fiilin işlenildiğinin öğrenilmesi halinde disiplin amirince
bir soruşturmacı atanarak ayrıntılı bir soruşturma
yapılmasının sağlanması gerektiği, soruşturmacı
atanmadan ve yöntemine uygun bir soruşturma
yapılmadan disiplin cezası verilemeyeceği sonucuna varılmaktadır. Temyiz istemi ile inclenmekte
olan dava dosyasında, Vergi Dairesinde memur
olan davacı hakkında Vergi Dairesi Müdür vekili
tarafından alınan savunmaya dayalı olarak veri-

len disiplin cezasının soruşturmanın eksik olduğu
gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmaktadır. Olayda
bağımsız bir soruşturmacı atanmadan ve usulüne
uygun bir soruşturma yapılmadan disiplin cezası
verilmesi hukuka aykırı bulunmaktadır. Açıklanan nedenle, Mahkeme kararının bu gerekçeyle
onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince
işin gereği düşünüldü: İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde
belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkündür. İstanbul 3. İdare Mahkemesince
verilen 25.01.2002 günlü, E: 2000/1595, K: 2002/48
sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule
uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de
bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan
kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
18.11.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
SAYIŞTAY KARARI:
Sekizinci Daire, Karar Tarihi: 18.4.2006, Tutanak No: 5741
Kararın Konusu: BELEDİYE AVUKATLARINA
VEKÂLET ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİN-DE KANUNLA GETİRİLEN SINIRLAMALARA UYULMASI
GEREKTİĞİ.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Saymanlığı
2003: “Belediyede 657 sayılı Devlet Memur-ları
Kanununa tabi olarak çalışan avukatlara vekâlet
ücretlerinin ödenmesinde 657 sayılı Kanunun
146’ncı maddesi ile getirilen, 600 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile
çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının on
iki katı sınırlamasına uyulmaması sonucu, fazla
ödenen tutarın sorumlulara ödettirilmesine…”
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Torba Kanun Tasarısının
100. Maddesinin Değiştirilmesiyle
İlgili DenetDe Kanun Teklifi
Hazırladı
73
DENETDE olarak, ‘‘İş Kanunu İle Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısının’’ 100. Maddesinin, KAMU DENETİM sistemi açısından zararları
ve KAMU YÖNETİM sisteminin tümü için tehlikeleri ile ilgili olarak; AK Parti Grup Başkanvekili
Nurettin Canikli, MHP Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyeleri Mehmet Günal ve Erkan Akçay, CHP Grup
Başkanvekili Akif Hamza Çebi, 17/07/2014 tarihinde ziyaret edilerek bilgi sunulmuş, bahse konu
maddenin vereceği telafisi imkansız zararların
önüne geçilmesi için, kanun metninde yapılması
gereken değişiklikler anlatılarak, Derneğimiz tarafından hazırlanan değişiklik taslağı ile gerekçesi kendilerine yazılı olarak sunulmuştur.
Bahse konu mevzuat değişikliği teklifimiz şöyledir:
İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISININ 100. MADDESİNİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE
Ocak-Haziran 2014/1-2

DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN Devlet Denetim Elemanları Derneği’nin TEKLİFİ
TEKLİF
MADDE 100- 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı bakanlıklar ve bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin
Kanuna Ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan (2 sayılı cetvelde yer alan
Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Vergi
Müfettişleri, Bankalar Yeminli Murakıpları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri
hariç) görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil
memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına;
açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve
bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka
bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine
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getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkansız zararları doğuran hallerden sayılmaz.
Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına
konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır.”
GEREKÇE
Bütün kurum ve kuruluşlarda idari organizasyonda yer alan birimlerin işlem ve etkinliklerinin
denetimi; meslek içi eğitimden geçmiş, genel
denetim tekniklerini ve soruşturma yöntemlerini
bilen “Uzman” elemanlarca yapılmaktadır. Devlet
denetim elemanlarının tamamına yakını, hemen
hemen aynı temel hukuk ve ekonomi disiplinlerini içeren bir yarışma seçme sınavı sonucunda
mesleğe kabul edilmekte, üç yıl süreli teorik ve
uygulamalı eğitim ve bu eğitim sonrasında yapılan yeterlilik sınavı ile mesleğe atanmaktadırlar.
Denetim hizmetleri, uluslararası alanda ayrı
bir kariyer olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de, teftiş kurullarının tarihsel gelişimi, kariyer
niteliği taşıyan bir yapılanmaya temel oluşturmaktadır. Örneğin, Maliye Teftiş Kurulu’nun 28
Ağustos 1879 tarihli “Teftiş-i Muamelet Nizamnamesi” ile başlayan ve “Rumeli Islahat Layihası”,
“Umur-u Umumiye-i Maliye Müfettişlerine Dair
Nizamname” gibi safhalardan geçen kariyerlik
doğrultusundaki oluşum süreci, müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlilik sınavı esasını getiren 1914
tarihli “Maliye Hey’eti Teftişiyesi Hakkındaki Nizamname” ile tamamlanmıştır.
Yargı kararlarında da müfettişlik mesleğinin kariyer yapısı açıkça vurgulanmış; “Denetim
hizmetlerinin diğer idari hizmetlerinden ayrı olarak düzenlenmiş bulunması” bu konuya ilişkin
Danıştay İçtihatlarıyla, İdare Mahkemesi kararlarının standartlaşmış gerekçesi haline gelmiştir. (Örn. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel
Kurulu 21/10/1983 gün, E.1983/16. K.1983/25; Danıştay 5 nci Dairesi 05/12/1979 gün, E.1978/7382
K.1979/4731; Trabzon İdare Mahkemesi 21/10/1985
gün ve E.1985/181 K.1985/502, Danıştay 5 nci Dairesi E:2007/1347, K:2009/3719 sayılı kararı; Danıştay 2 nci Dairesi E:2012/8653; Danıştay İdari Dava
Daireleri Genel Kurulu YD İtiraz 2013/293 sayılı

kararı).
Bu itibarla; özel kanunlarla getirilen istisnalar
dışında, teftiş kurullarının kariyer yapısının özenle
korunması gerektiğine inanılmaktadır. Mesleki nitelik standartlarının sağlanmasının ve sağlıklı bir
teftiş sistemi kurulmasının önde gelen şartlardan
birisi de; kendi istekleri olmadıkça müfettişlerin
başka idari görevlere atanmasının engellenmesidir. Bunun için Türk kamu yönetiminde “Müfettişlik güvencesi” kabul edilmiştir. Buna göre,
Teftiş hizmetleri, diğer idari hizmetlerden ayrı bir
kariyer olarak düzenlendiğinden, kamu hizmetinin
selametle yürütülmesini engelleyecek sebepler
olmadıkça, denetim elemanları başka görevlere
atanamazlar.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul
edilen 'Torba Kanun'daki bir düzenlemeye göre,
2451 sayılı Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarında
Atama Usulüne Dair Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı
Cetvellerde kayıtlı kamu görevlileri ile ilgili görev
yeri ve unvan değişikliklerinde idari yargı yürütmeyi durdurma kararı veremeyecek. İptal kararı
halinde idare bunu iki yıl içinde yerine getirecek.
Bu süre içinde yerine getirmezse yöneticilerin
cezai sorumluluğu da olmayacak. 2 sayılı listede
bakanlık teftiş kurulu başkanları ve müfettişleri ile
vergi müfettişleri, bankalar yeminli murakıpları ve
iş müfettişleri de yer almaktadır.
Danıştay kararlarında da açıkça belirlenen
müfettişlik güvencesinin ve kariyer esasının fiilen ortadan kaldırılması, denetim elemanlarında
bulunması gereken fonksiyonel bağımsızlığı sona
erdirecektir. Fonksiyonel bağımsızlık; tarafsız,
nesnel, hukuka uygun ve ön yargısız davranmayı, çıkar çatışmasından uzak durmayı ifade eder.
Görevden alınması halinde yürütmeyi durdurma
talebinde dahi bulunamama, iptal kararı alsa dahi
uzun süre görevine dönememe potansiyel tehdidi
altındaki bir denetim elemanının fonksiyonel bağımsızlığından ve müfettişlik güvencesinden söz
edilemez. Fonksiyonel bağımsızlığı sağlayan en
önemli mekanizma da müfettişlik güvencesidir.
Bu itibarla, maddenin teklifte önerdiğimiz şekilde
değiştirilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.
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30 NİSAN 2014 TARİHİNDE
DENETİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
KAPSAMINDA YAPILAN KONUŞMALAR
75
DENETDE GENEL BAŞKANI ALİ ALPER
ORKUN’ UN AÇILIŞ KONUŞMASI
Değerli milletvekillerim, kıymetli akademisyenler, saygıdeğer meslektaşlarım,
Kamu Denetimi camiasına, sınırsız şekilde negatif bakan anlayışlar ile sınırsız derecede pozitif
bakan anlayışlar arasında, analitik düşüncenin,
insaflı ve objektif bakış açısının izlerini sürmeye
çalıştığımız ve kamu denetim sistemimizin yeniden inşasına yönelik ideallerimizi paylaşmayı
hedeflediğimiz etkinliğimizde, bizlerle birlikte
olduğunuz için, derneğimiz adına şükranlarımızı
sunuyorum.
30 Nisan 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün
9. Ordu Birlikleri Müfettişliğine atandığı gün olup,
Mustafa Kemal, Ulusal Kurtuluş Savaşını Müfettiş
kimliğiyle 19 Mayıs 1919 tarihinde başlatmıştır. Bu
tarihin önemine binaen, Gazi Mustafa Kemal’ in
9. Ordu Müfettişliğine atandığı 30 Nisan gününün
yer aldığı hafta, Devlet Denetim Elemanları Derneği Yönetim Kurulunun aldığı karar gereğince
“Denetim Haftası” olarak kutlanmaktadır. Denetim haftası etkinlikleri 2002 yılından bu yana her
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yıl 30 Nisanın içinde yer aldığı haftada icra edilmekte olup, bu çerçevede tertip edilen etkinlikler
geleneksel hale gelmiştir.
Denetim elemanı olmanın dayanılmaz ağırlığını omuzlarında hisseden bizler, yalnız ve güzel
ülkemizin, her bir köşesinde görevlerimizi yerine
getirirken hep, denetim felsefesi üzerinde yeterince düşünülüp tartışılmadığı kanaatlerimizi dile
getirmişizdir.
Şöyle ki; yeryüzünde, hangi kıtada, hangi ülkenin kamu yönetimi modeli incelenirse incelen¬sin,
kamu denetimine sahip olmayan her¬hangi bir
yönetim sistemine rastlamak imkânsızdır.
Ülkemizde kamu denetimi alanında son dönemde yaşanan ve toplumu derinden etkileyen
tartışmaların ışığında; Kamu Denetim Birimlerinin
zayıflatılması, etkisizleştirilmesi ve kenara itilmesinin, vahim sonuçları ile karşı karşıya kalıyoruz.
Zamanın ruhunun, Kamu Denetim Kurullarının, yeni bir anlayışla, içinde bulunduğu sorunların ortadan kaldırılmasını; tarafsızlığının, bağımsızlığının güçlendirilmesini ve objektif çalışma
ortamının sağlanmasını gerektirdiği açıktır. Etkin
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ve verimli bir denetim sistemine geçiş, yalnızca
denetim elemanlarının mesleki meselesi değil,
Türk Demokrasisinin ve insanlarımızın refahını ilgilendiren önemli bir mahiyet arz etmektedir.
Bu nedenle, Kamu Teftiş ve Denetim Birimleri mensuplarının, çatı sivil toplum kuruluşu niteliğinde bulunan, Devlet Denetim Elemanları
Derneğimiz, Kamu Denetim sistemimizin yeniden
inşası konusunda, önerilerini paylaşma ihtiyacını
duymuştur.
1-Kamu harcamaları ve denetimi konusunda
uzmanlığı tartışmasız nitelikte olan kamu denetim
kurullarının, kılı kırk yaran, soğukkanlı ve tarafsız
yaklaşımı perde gerisinde bırakılınca; kolluk kuvvetlerinin, sadece iletişimi dinleme yöntemiyle
kurguladığı operasyon zihniyetinin, vahim sonuçları görülmüştür.
Türk Kamu Denetim sistemine dair, etkin¬lik
ve etkililik arayışlarında, mevcut sistem dahilinde
devam edilerek, ayrıntıcı ve verim¬siz labirentlerde boğulmak yerine, gereksiz ağırlıklarından
kurtulmuş ancak hız ve etkinlik kazanmış, hedefe
kilitlenmiş, hafiflemiş bir sisteme geçişi savunuyoruz. Her şeyi kontrol etme fetişizminin şehvetinden sıyrılarak, öncelikle en vahim hataların
işlenmesini engellemek ve en önemli değerlerin
kaybolmasına engel olmak yaklaşımının, bizi sonuca götürebileceğini öngörmekteyiz. Bu cümleden hareketle; Bakanlıkların ve Genel Müdürlük
denetim elemanlarının mesleki faaliyetlerini yürütürken tarafsız ve bağımsız şekilde görevlerini yerine getirmelerini sağlamak üzere, çağdaş dünya
uygulamaları dikkate alınarak, Anayasal ve yasal
güvence sağlanmalı, Türk Denetim Yasası acilen
hayata geçirilmelidir.
Denetim birimlerinin ortak etik ilkelerinin, raporlama standartlarının, olaylara yaklaşımlarının,
doğru ve yanlış algılamalarının, aynı düzleme
oturtulacağı bir hukuksal zemin oluşturulmalıdır.
Denetim elemanlarının işe alınma, atanma,
görev, yetki ve sorumlulukları, kariyer yapıları,
teftiş birimlerinin objektif çalışma usul ve esasları, inceleme, soruşturma ve teftiş faaliyetlerinde,
eşitlik içerisinde davranılmasını sağlayacak net
ve açık hükümler bu yasada yer almalıdır.
2- Meslek taassubuna kapılmayan, kendisi-

ni de eleştirmekten ve ölçmekten kaçınmayan
nitelikte bir kamu denetim sisteminin ürettiği,
denetim ve ölçme değerlendirme rapor ve faaliyetlerinin, belli bir sistem dahilinde (kişi hakları
korunarak) kamuoyu ile şeffaf ve açık şekilde
paylaşılacağı bir sistemin kurulması, Türk kamu
yönetiminin tıkanan damarlarını açacaktır.
Kamuoyu denetimine, kendisini de açan denetim sistemi, içinde bulunduğu umutsuzluk ve
etki¬sizlik girdabından çıkarak daha yüksek kalitede ürün ortaya koy¬ma arayışı içine girecektir.
Böylece, kapalı kapılar arkasında yaşamını daha
fazla sürdüremeyeceğini ve siyasi erki yanlış yönlendiremeyeceğini anlayacak olan bürokrasi, asli
görevine dönerek, gelişmiş demokrasilerde öngörülen çizgiye gelecektir.
Kamuoyunun doğrulara daha hızlı ulaşabildiğini gören siyaset kurumu ise kendisini, hesap
verebilir yönetim anlayışını desteklemek zorunda
hissedecektir. Üretilen denetim raporları kurumların tozlu arşivlerinden kurtulacak ve bu çalışmaların gereğinin yerine getirilip getirilmediği,
toplum tarafından hassasiyetle takip edilecektir.
3- Günümüz koşullarında denetim hizmetlerinde çalışan meslektaşlarımızın motivasyonlarının
yüksek tutulması, çalışma koşullarının özendirici
hale getirilmesiyle doğru orantılıdır. Denetim elemanlarının mali ve sosyal haklarının güvence altına alınması için “Denetim Hizmetleri Sınıfı” oluşturularak, özlük hakları ve mesleki güvencelerinin
yargı mensupları baz alınarak düzen¬lenmesi
mutlaka sağlanmalıdır.
4-Son yıllarda bazı bakanlıklarda teftiş birimlerinin, müsteşar ve müsteşar yardımcısına bağlandığı görülmektedir. Bürokratik üst yöneticiye
bağlı sistemlerin mahsurları ve zaafiyetleri açık
olduğundan, denetim elemanlarının daha bağımsız ve tarafsız çalışabilmeleri için, meslek güvencesi ve fonksiyonel bağımsızlığın sağlanabilmesi
için denetim raporlarının, Millet iradesinin temsilcisi T.B.M.M. ne de sunulacağı bir sistem önerisi tartışılmalıdır.
5-Denetim birimleri arasında koordinasyonu
ve uyumu sağlamak ve mesleki standartları tespit
etmek üzere oluşturulacak Denetim Üst Kurulu
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lıkları ölçülmeli, gelişimlerine yönelik tedbir ve
uygula¬malar, planlanmalıdır.
6-Denetim elemanlarının en iyi şekilde yetiştirilmelerini ve hizmet içi eğitimlerini en iyi şekilde
almalarını ve ortak denetim kültürünü oluşturmak
üzere, Denetim Üst Kuruluna bağlı, Teftiş Akademisi oluşturulmalıdır.
7-6223 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde çıkartılan KHK’ lar ile yapılan düzenle-meler sonrasında bazı Bakanlıklarda denetim birimleri oluşturulmadığı görülmektedir. Bu bakanlıklarda da
denetim birimleri oluşturularak denetimsiz alan
bırakılmaması gerek-mektedir. Denetim elemanlarının unvanları arasındaki farklılıkların giderilmesi ve 6223 sayılı Yetki Kanununda ulaşılmak
istenen amaçlar doğrultusunda, yeniden düzenleme yapılarak, mesle¬ki kurumsal kültür muhafaza
edilme¬lidir.
8-Denetim birimlerinin isimleri ve teşkilatlanma şekilleri, kurul modeli esas alınarak, demokratik ve katılımcı anlayışla yeniden düzenlenmelidir.
Mesleğin kariyer yapısı ve özel eğitim dönemi
hiçe sayılarak, bu yetişme dönemini tamamlamadan mesleğe dışarıdan paraşütle katılımın yolu
kapatılmalıdır.
9-Denetim birimleri, kendi başarı performanslarını ölçecek değerlendirme kriterlerine bağlı
hale getirilmelidir. Diğer kurumları ölçmeye, başarı ve başarısızlıklarını değerlendirmeye çalışan
bu birimlerin, kendi başarı ve başarısızlıklarını
ölçmeleri ve değerlendirmeleri sağlanmalı ve bunun için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
10- Yolsuzlukla mücadelede başarı için; Siyasal Hesap Verme Sorumluluğu (Yürütmenin Parlamentoya karşı sorumluluğu), Yönetsel Hesap
Verme Sorumluluğu (Kamu Yöneticilerinin bağlı
olduğu bakanlarına karşı sorumluluğu) ve Vatandaşa Yönelik Hesap Verme Sorumluluğu’ nun
(Hem parlamentonun hem de bütünüyle devletin
vatandaşına karşı sorumluluğu) tam ve eksiksiz
uygulanması önem arz etmektedir. Bunun için,
ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere paralel yasalar ve ikincil mevzuat dâhil olmak
üzere, ulusal düzenlemeler tamamlanmalı, dahası saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu besleyen
faktörlerin ortadan kaldırılması gerekir.
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Bu amaçlara yönelik olarak, kamu yönetiminde saydamlığın hayata geçirilmesi, hesap verme
sorumluluğunun yönetim anlayışına yerleştirilmesi, kamu çalışanlarının mali durumlarının iyileştirilmesi, yolsuzlukla mücadele için kurumsal
yapıların oluşturulması, örgütsel denetimin etkililiğinin artırılması, adalet duygusu ve hukukun üstünlüğü anlayışının yerleştirilmesi, medya ve sivil
toplum örgütlerinin sağlıklı işleyişinin sağlanması, vatandaşların yolsuzluklara karşı duyarlılığının
artırılması sağlanmalıdır.
Denetimsizliğin bizatihi kendisi, toplumun huzurunu bozar, devlete olan güveni sarsar, kamuoyunda adalet algısının kaybedilmesi, kargaşayı ve
kendi adaletini yaratma çabalarını doğurur.
İdealist ve fedakar insanların oluşturduğu
meslek camiamızın hedefi, yeni bir bürokratik
he¬gemonya oluşturmak değil, Türk Kamu Yönetimini, sanal dünyasından çıkartıp küre¬sel düzeyde gerçekler dünyasının başarılı bir aktörü haline
getirme mücadelesine, katkı sunabilmektir.
Devlete ve millete hizmet etmeyi kendisine
düstur edinen, ülkenin her köşesinde, her koşulda, cansiperane şekilde çalışan kamu denetim
elemanlarının, bazen kamu vicdanını yaralayacak
şekilde haksız ithamlara maruz kaldığını üzülerek
görmekteyiz.
Tüm bunlara rağmen aldıkları devlet terbiyesi
ve vazife şuuru dahilinde sükûnetlerini koruyan
kamu denetim elamanları, devletinin ve milletinin
şahsi manevisinden başka hiç kimseye ve hiçbir
kuruma karşı kendisini borçlu hissetmeden, tam
bir tarafsızlık içerisinde vazifesini yerine getirmeye devam edecektir.
Sonuç olarak; sunduğu kamu hizmetlerinin
yüksek niteliğinden dolayı, kamu görevlilerinin
gurur duyacağı, insanlarının kendisine ulaşan
kamu hizmetlerinin kalitesinden mutlu olacağı bir
Türkiye’ye ulaşabilmek için, sessiz çığlığımızın
duyulması temennisi ile, selam olsun bu yolda birlikte olduğumuz meslektaşlarımıza diyor, şahsım
ve derneğimiz adına en derin sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
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AK PARTİ MİLLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN’ İN
KONUŞMASI
Öncelikle DENETDE logosu tanıtımını yapan
değerli kardeşimize teşekkür ediyorum. Böyle bir
daveti sunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu davet bana geldiğinde bu kadar kapsamlı
oluğunu tahmin etmemiştim.
Parlamentoda denetim ile ilgili birçok faaliyette bulundum. Ayrıca anayasa komisyonu başkanvekilliği görevini yürütmekteyim. Özellikle Sayın
Akçay’ın yapmış olduğu konuşmada adı geçen
kurumlarda aktif olarak çalışma yapan arkadaşlarınızdan biriyim. O yüzden denetimin ne kadar
önemli olduğunu sizler gibi bilen bir kardeşiniz
olarak aranızdayım.
Öncelikle şunu ifade edeyim, ülkemiz sosyal
ve demokratik bir hukuk devleti olarak herkesin
tabi olduğu bir anayasa hukuku var ve bu anayasamızda belirtilen denetim usulleri neyse, idarenin de bu denetim usullerine harfiyen uyması ve
bunu özümsemesi işin doğası gereğidir. Çünkü
idarenin hiçbir eylem ve işlevinin denetimsiz kalması söz konusu olamaz ve bir şekliyle de denetimsiz kalması halinde de bu ülkede demokratik
bir hukuk devletinden bahsetmemiz de mümkün
olmaz. Ebetteki iyisiyle kötüsüyle, beğensek te
beğenmesek te halen 1982 anayasasıyla yoluna
devam eden bir Ülke ve bir Parlamentonun temsilcileri olarak huzurunuzdayız. Hepimiz 82 anayasasının bir vesayet örgüsü ile ülkemizdeki tüm
kurum ve kuruluşların üzerinde büyük bir baskı
unsuru oluşturduğundan şikâyetçiyiz. Bütün siyasi partiler her türlü platformda ifade etmesine
rağmen, maalesef mecliste oluşturmuş olduğumuz komisyonla birlikte, bir sivil anayasa inşa etmek suretiyle huzurunuza gelememiş parlamenterleriz. İşte her şeyin özünde, bağlı olduğunuz
anayasa yatıyor. Orada ifade edilen denetim yolları ve denetim usulleri bir şekilde ifade edilmiş,
Asıl olan bunu ne şekilde etkin kullanabiliriz. Bu
da ülkenin demokraside geldiği noktayla örtüşmekte ve ne oranda demokratik işleyişi hazmettiğimizle alakalıdır diyebilirim. Çünkü denetimin
tam demokratik ülkelerde çok daha sağlıklı bir
yapıda idarenin eylem ve işlevleri üzerinde çok
önemli bir baskı aracı olduğu hepimizin malumudur. Ancak bunlarda birer kilometre taşı gibi

örülen ve zaman içerisinde ülkenin geldiği ekonomik seviyeyle, ülkenin geldiği siyasi seviyeyle ve
ülkenin geldiği sosyal seviyeyle de çok doğrudan
alakalı olan hususlardır. Bu yüzden ebetteki şu an
itibariyle ülkemizdeki denetim yolları ile ilgili farklı
eleştiriler olabilir. Ama bağlı olduğumuz ve şu an
itibariyle de işlettiğimiz müesseslerimiz söz konusudur. Bunlardan birisi her idarenin kendi içerisindeki iç denetimi söz konusudur ve ben şuna
gerçekten inanıyorum ve özellikle Devlet Denetim
Elemanlarının büyük bir çoğunluğunun Kamunun
birçok alanında görevli arkadaşların oluşturduğu
bir dernek olarak biliyoruz.
Kamu erkini ve Maliye’yi ifade ettiğimiz zamanda emin olun en sistemli çalışan kurumlar
arasında maliye teşkilatı olduğunu burada büyük
bir memnuniyetle ifade edebilirim. Özgeçmişimizde ifade edilmedi ama iki dönem iktidar partisinin il başkanlığı görevini ifa ettim ve bu süreç
içerisinde baro başkanlığı yaparken devletin her
kurumuyla ve yöneticileriyle bir ve beraber olma
imkânlarının da sahibi oldum. Hiçbir zaman için
şunun özellikle altını kalın çizgilerle çizebilirim ki
bizim iktidarımız döneminde her zaman insanların
mesafeli ve dikkatte özen gösterdiği kurumlardan
birisi defterdarlık olmuştur. Her zaman onlarla
ilişkilerde son derece ölçülü, en az yargıya duyulan özen kadar insanların özen gösterdiği önem
verdiğini gördük.
Şimdi elbette denetim haftası nedeniyle burada bulunuyoruz. Benim iktidar partisinin temsilcisi olarak değil, davet edilen Milletvekili sıfatıyla
huzurunuzda bulunduğumu ifade etmek isterim.
Çünkü bu konunun ehli iktidar partisinde, benden
çok daha farklı nitelikli arkadaşlarımız büyüklerimiz vardır. Ancak bu imkânı bize sunduğunuz için
tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Denetim
yollarıyla alakalı isterseniz sondan başlayarak
bir örnek vermek istiyorum. Sayın Akçay’ın da
ifade ettiği gibi, paralel yapı ile bahsedilen beş
ayrı yapıdan biri MİT olduğudur. Ve MİT’e verilen
yetkiler olduğudur, Sayın Akçay’da ifade etti. MİT
kanununun birinci imza sahibi olaraktan huzurunuzdayım. Birgül Ayman Güler hocam da, İçişleri Komisyonunda bizzat başından sonuna kadar
komisyon çalışmalarına refakat eden ve katkı
sunan bir değerli büyüğümüz. MİT kanununu ilk
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hazırladığımızda, güvenlik işleri genel müdürlüğü
yapmış olan, Niğde Milletvekilimiz Alparslan Kavaklı ile beraber Milli İstihbarat Teşkilatından bazı
ehil kişiler ile birlikte çalıştık. Sonrasında kanun
teklifimizi sunduğumuzda, hem komisyonda, hem
de genel kurulda her görüşe açık olduğumuzu,
değişiklikler yapılabileceğini, çünkü kanun tekliflerinin bir şekliyle de mutfağının, komisyonlar ve
son şeklinin de verilecek yerin genel kurul olduğunu ifade ile, bu kanun teklifini sunduğumuzda,
İktidar adına Beşir Atalay hocamız, orada bir söz
sarf etti. Biz imkân verirse, çabukça hazırlayabilirsek, MİT’inde Parlamenter denetime açılması
yönünde bir teklif sunacağız. Sonrasında, Genel
Kurul çalışmaları esnasında, özellikle MİT başta
olmak kaydıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Teşkilatı ve MASAK Mali suçlarla ilgili birim, tüm faaliyetlerinin, denetimlerinin
Parlamento tarafından yapılmasına dair bir öneri.
Bundaki amaç nedir? Özellikle bunu ifade etmek
istiyorum.
Sadece devletin diğer kurumları değil, istihbarat birimleri de dahil Parlamenter denetimlerini kontrol altına aldığımız takdirde demokraside
bir adım daha attığımızın bir göstergesidir. Eksik
olabilir, eleştirilen yanları olabilir, Muhalefet tarafından yeterli bulunmuyor olabilir, ama cesaretle
atılmış olan bu adımla, şunu gerçekleştiririz; 1 yıl
içerisinde, bu istihbarat birimlerinin yapmış olduğu faaliyetler, kendi iç bünyelerinde bir süzgeçten geçirilmek kaydıyla rapor Başbakanlığa sunulacak, Başbakanlık bu konuda gerekli incelemeyi
yaptıktan sonra Şubat ayı içerisinde Parlamentoya bu raporu teslim edecek. Parlamentoda kurulacak olan denetim komisyonu da, üç ay içerisinde hem inceleme, hem araştırma görevi yapmak
suretiyle, raporlarda bir eksiklik görmesi halinde,
konunun muhataplarını Parlamentoya çağırarak,
bu konu noktasında eksikliğin giderilmesi halinde
çalışmayı yapacak ve Meclis Genel Kuruluna sunacak. Ben şuna yürekten inanıyorum ki denetim
yollarının en önemlisi şüphesiz iç denetim. Kendi
içimizde eğer sağlıklı bir yapı oluşturur, denetimimizi sağlıklı yaparsak, bir kere Yargıya konuyu
intikal ettirmeden, idarenin içerisinde bunları
çözüme kavuştururuz. Sonrasında Parlamentoya
sunulan raporlarla da, çok fazla bir eleştiri imkânı
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kalmadan, Parlamentonun da herhangi bir itirazı
olmadan ben bunların Genel Kuruldan geçebileceğine ben inanıyorum.
Sonuç itibarı ile elbette ki denetim yollarının,
etkin bir şekilde kullanılacak olması halinde, bu
ülkede herkesin rahatlıkla kendini ifade edebildiği ve huzur içerisinde hukukun güvencesi altında
yaşayabildiği ortamı tesis etme imkânına kavuşacağız. Ben buna inanıyorum ve bundan sonraki
süreç içerisinde ülkemizin adım adım ileri noktalara ilerleyeceğini özellikle görüyor ve yaşıyorum. Gene burada bir kısım Devletin içerisindeki
yapılanmalarla alakalı ifade edilen hususlar oldu
Elbette ki bu büyük bir mesele bunca yıllık geçmiş
tarihimiz var, bin yıllık bir geçmişten geldiğini ifade eden bir Devlet yapımız var, ama her zaman da
şunu ifade ediyoruz ki bir İmparatorluk bakiyesi
olduğumuzu her ortamda unutuyoruz. Sabah bir
HSYK üyesi arkadaşımızla karşılaştığımızda, şu
cümleyi kurdu: biz İmparatorluk bakiyesi olduğumuzun farkındayız, ancak farklı fikir ve görüşlere,
maalesef açık olmuyoruz, hangimiz gelirse gelelim iktidara, sadece kendi kulvarımızdan ve kendi
perspektifimizden bakıyor, dışımızdakileri bu sürecin dışında bırakmaya çalışıyoruz. Bunun içinde
paralel yapılanma dediğimiz arkadaşları sayarsanız onlarda böyle. Sosyal demokrat olarak kendini
ifade eden arkadaşlarımız iş başına geldiği zaman
onlar da karşısındakine hayat imkanı vermiyor, Ülkücü görüşe sahip arkadaşlarımız geldiği zaman,
onlarda karşısındakine herhangi bir hayat imkanı
vermiyormuş gibi görünüyor. Şuan itibari ile oklar
elbette İktidar partisine döndürülüyor ve diyorlar
ki iktidar kendisi dışında kalan kısma hayat imkânı
vermiyor. Böyle bir durum tespiti varsa, bu bizim
eksikliğimizdir. Çünkü iktidar olarak bizler, yüzde
elli oy almışız. Bu ülkenin yüzde yüzünü kucaklamak, yüzde yüzünü özgür Anayasal kurallar içerisinde, hür ve eşit olarak yaşadığımızı hissettirmek
gerekiyor. Eğer biz bunu hissettiremiyorsak elbette ki kabahatin büyüğü bizimdir. Bu eksiklerimizi
gidermekle yükümlüyüz.
Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Birbirimizi kamplara bölmeden, birbirimizin kimliklerini
kolektif kimlikler olarak ifade etmeden, bireysel
kimliklerimizi ön plana çıkartarak, kendi bulunduğumuz iş alanlarında, çalışmalarımızla, başa-
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rılarımızla, ön plana çıkarak eğer kendimizi ifade
ediyorsak, işte o zaman Demokrasi tüm kurallarıyla işler hale gelmiş bir ülke oluruz. Ben çok kez
yaşadığım bir hadiseyi ifade edeyim. Akçay ve
Sayın Güler’in mensubu bulunduğu her iki siyasal
oluşumun da karşı çıktığı, çözüm süreci ve çözüm
komisyonunun ben sözcüsüyüm. İktidar partisinin
ve BDP’nin birlikte çalışmalar yürüttüğü, ancak
Ana muhalefet partisinin ve Milliyetçi Hareket
partisinin destek vermediği bu çalışmalarda, çalışmanın ilk günlerinde şunu ifade etmiştim. Bizim
tespit etmiş olduğumuz bu hususlarla alakalı ülkede sorunlar olduğunu, barış ikliminin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde tam manası ile tesis edilmesi
gerektiğini, ve şiddet ortamının derhal ortadan
kaldırılmasını ifade eden önergenin sahibi CHP’li
Milletvekilleri, bir grup Vekil arkadaşımızdı. Ama
daha sonraki süreç içerisinde, buradan imzalarını
çektiler. Ben o komisyonda tutanaklara geçecek
şekilde ben şunu ifade ettim. Dedim ki: “Cumhuriyet Halk Partisi belki fiili olarak burada yok, ama
önergesinde beyan etmiş olduğu hususlarla ruhu
bu komisyonun içerisinde, dolayısı ile onların
ruhlarına da sadık kalmak ve özen gösterilecek
şekilde, 76 milyonun kardeşliği için bir kısım çalışmalar yapıldı ve bu çalışmalar da, rapor haline
dönüştürüldü.” Bunu neden söyledim, tabi ki Sayın Akçay buraya hazırlıklı gelmiş. KCK ile alakalı
durumu ifade ettiği için ona cevaben söylüyorum.
Elbette ki bu Ülkenin bir tek temsil makamı vardır
o da devlettir. Devletin dışında Devlet organları içerisinde, farklı yapılarda ve farklı şekillerde
kendisini tanımlayan hiçbir yapıya demokratik bir
ülkede asla ve asla izin verilmez. Bizlerinde vermeyeceğinden emin olabilirsiniz.
Ne KCK, ne paralel yapı ne bir başka şey. Bu
ülkenin bin yıllık bir tarihi gelecekten almış olduğu
misyonlar var. İnşallah Ak Parti iktidarı olarak ta,
biz bu tecrübeleri yansıtmak yaşatmak istiyoruz.
Ancak şunu her zaman söyleyebilirim ki, 76 milyonun aynı düşüncede aynı misyonda olmasını
da kimse kimseden beklememeli. Farklı fikirler,
farklı düşünceler, bizim ülkemizin güzellikleridir.
Bu güzellikleri yaşatmak ta bizim boynumuzun
borcudur. Ben bu duygu ve düşüncelerle, özellikle Devlet Denetim Elemanları Derneğimizin bu
hayırlı çalışmasını büyük bir memnuniyetle karşı-

ladığımı, buradan ayrıldıktan sonra da Parlamentoda, burada çok etkin bir topluluğun oluşturduğu
gruba önümüzdeki sene içerisinde konunun uzmanı olarak Ak Parti grubundan, bir ismin mutlaka
katılması gerektiğini, Grup Yönetim Kurulu üyesi
de olarak ilk toplantımızda paylaşacağım ve ifade
edeceğim.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
CHP MİLLETVEKİLİ BİRGÜL AYMAN GÜLER’
İN KONUŞMASI
Dernek Genel Başkanımız Alper Beyin şahsında tüm konukları saygıyla selamlarım. Toplantının
başında iki şey dikkatimi çekti. Onları paylaşmak
isterim sözün başında. Kitapla kalemi, kırmızıyla
hilali bir araya getirmiş bir ambleme sahip olmak
nasıl bir tarih bilincine sahip olduğunuzu çok net
gösteriyor. Benim de kalbimin en gizli köşesindeki
simgeler doğrusu bunlar, ama birde Denetde’nin
denetim haftasını Mustafa Kemal Atatürk’ün dokuzuncu ordu müfettişliğine atandığı 30 Nisanda
Türkiye Cumhuriyetine armağan etmiş olması ayrı
bir önem taşıyor. Bu gerçekten yüksek bir bilim
ve tarih bilinci anlamına geliyor. Ben şimdi görev
yaptığım birim adına TBMM adına bu bilinci saygıyla selamlıyorum, efendim.
Burada Denetim ve Teftiş konusunun ustaları var, bunun teknik ayrıntılarına girmeyi doğal
olarak düşünmüyorum. Bir hatırlatma yapmak
yalnızca iyi olabilir, diye geçirdim aklımdan. Şimdi
kamu denetim sisteminin geleceğini konuşalım
diye davet ettiniz bizi, bugünü ne ki nereye doğru gidiyor? Gelecekte, şimdi bu soruyu netleştirmek lazım. Kamu sisteminin bugünü ne? Şöyle
çok uzak geleceğe değil, epey yakın son 30 yıllık
geçmişe baktığımızda, gördüğümüz şu: 1- Devletçilik kötüdür, devlet kötüdür, memur tembeldir,
çalıştırılamaz. Devletçilik 1930’ ların ideolojisidir,
terkedilmelidir. Piyasa yaratıcıdır, piyasa üzerine
inşa edelim her şeyi. Devletçilik ve Devlet piyasa düşmanıdır, o nedenle piyasayı yükselttikçe,
devleti aşağıya çekelim. Bu büyük ideolojik rüzgar küreselleşmeyle beraber dünya genelinde
ortaya çıktı ve çok etkili oldu. Zihinlerde tembel
memurun kötü devleti, yaratıcı özel sektörün özel
piyasası canlandı. İkinci olarak bu atmosferin
etkisiyle kamu işletmeciliğinin devletin ve milleYıl: 27 • Sayı: 125 / 126
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tin sırtında bir kambur olduğu iddiaları yükseldi.
Bu zihniyet operasyonu değildi artık, doğrudan
doğruya kamu reformu adı altında operasyona
girişmekti. Yani 1980’ li yıllarda başlayan KİT reformları söz konusuydu. Devlet köftecilik yapmaz,
Et ve Balık Kurumuna ne gerek var, dendi. Devlet
sütçülük yapmaz, Süt Endüstüri Kurumuna ne
gerek var dendi. Giderek devlet elektrikçilik yapmaz, bu TEK de nerden çıktı denildi. Sonra devlet
postacılık mı yapar, PTT’ ye ne gerek var denildi.
Telefonculuk mu yapar, ayakkabıcılık mı yapar,
madencilik devletin işimi denildi. Sümerbank, Etibank elden çıktı. Tütün, şeker ve benzeri alanlarda
devletin ne işi var, Tekel özelleştirilsin dendi. Çok
sayıda kamu işletmesi, devletçilik zihniyetinin, kötülüklerin yansıması denilerek hemen ardından
özelleştirme politikasının konusu edildi. Denildi
ki, bütün bu kamu işletmeciliklerini özelleştirme
yoluyla piyasaya devredeceğiz, devletin sırtındaki kamburu ortadan kaldıracağız. Burada şişmiş
istihdamlar var, bu bir tür yolsuzluktur. Bu şişmiş
haksız istihdam fırsatlarını da sileceğiz, hep beraber zenginleşeceğiz. Bu yaratıcı özel sektörün
hareket ettiği piyasada bu işler, çok daha verimli,
çok daha maliyeti düşük ucuza üretilecek, daha
hızlı zenginleşeceğiz.
1980-1990’lı yıllarda kamu sektöründeki özelleştirme sürdü. Biliyorsunuz hala sürüyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı henüz kapatılmadı.
Bu politika hangi iktidar gelirse gelsin kesintisiz
devam etti. Şimdiki iktidar da zaten bu politikanın
sahibi. 3. olarak 1990’ lı yılların ikinci yarısında,
Kamu Yönetiminin kendisinin dönüştürülmesine
tanık olduk. Doğrudan Bakanlıklar, mülki sistem,
yerel yönetimler dediğimiz hizmet üreten birimlerin özel sektörleşmesi hedefi ortaya konuldu. Bu
hedef doğrultusunda, zamane yönetim teorileri
Türkiye de inanılmaz bir heyecanla karşılandı.
Hatırlıyorsanız toplam kalite yönetimiyle biz büyük kurtuluşlara yelken açtık. Kamu yönetiminde,
şimdi toplam kalite yönetiminden bahseden yok.
Sonra stratejik yönetim teorileri ortaya çıktı. Denildi ki, kapsayıcı yönetim kuramları devletçilik
zihniyetine aittir, hatta komünizme aittir, bunlardan kurtulmamız lazım. Kamu Yönetiminin zenginleşmesi için de kapsayıcı yönetimden vazgeçmelidir, kapsayıcı denetimden vazgeçmelidir, bunların
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yerine stratejik planlama ve yönetim, performans
denetimi ile sınırlandırılmalıdır. Buna yönelik olarak Kamu Yönetimi Temel Kanunu isimli bir metin
ortaya çıktı. Onun öncesinde kamu mali yönetimi
kanunu zaten çıkmıştı, hatırlıyorsunuz ve siz uyguluyorsunuz, denetliyorsunuz zaten.
Şimdi geldiğimiz noktada Kamu Yönetimi, ya
da kamu sistemi, piyasayı düzenleme ve denetleme işi ile görevli, icracı olmayan bir yapıdır. Üst
kurullar bankacılık sektörünü, enerji sektörünü
ve benzeri temel sektörleri düzenler, regüle eder
ve denetlerler. O işi yapmazlar. O yüzden Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu TEK’ in özelleştirilmesinden sonra bir KİT yaratılmasına asla izin
vermemiştir. Üretim, iletim, dağıtım sektörlerimiz biliyorsunuz hep özelleşti ve EPDK hem bu işi
devretme hem de işi nasıl yapıyorlar meselesini
denetlemekle görevli sayıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tümüyle dışına çıkarılmış bir
yapıdan bahsediyoruz. Bütün üst kurullar böyle
çalışıyor. Ayrı bir Kamu dünyası burası. Kamu işletmelerimiz kaldı mı ? Kalmadı. Çünkü devletin
piyasaya müdahalesi demektir, doğrudan doğruya devlet fabrikalarının olması demektir. Onlar
özelleştirildi bitti zaten. Demek ki o taraf yok, bu
üst kurullardan başka elde ne var? İcracı olmayan kamu yönetimi parçası dışında ne var? Kamu
Yönetiminin kendisi var. Ne yapar bu kamu yönetiminin kendisi? Eğitim hizmeti yapar, sağlık hizmeti yapar, sosyal yardım hizmeti yapar, bayındırlık hizmetleri yapar, Savunma Bakanlığı savunma
hizmeti yapar, ama bu hizmetleri doğrudan kendisinin yapması hoş karşılanmaz. O yüzden devletin
okullarının yanı sıra özel okulların desteklenmesi,
devlet hastanelerinin, SSK Hastanelerinin yanı
sıra, özel hastanelerin desteklenmesi ve benzeri
biçimde olabildiği kadar, bu klasik Kamu Yönetimindeki hizmetlerin de piyasaya devri. O halde
şunu söyleyebilirim; bu üst kurullara benzeyen
geleneksel kamu yönetimi var karşınızda ya da en
azından bu arzu ediliyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı okullara atamaları ve buna benzeri işlemleri
yapmayacak, özel sektör yapacak vakıflar yapacak, dernekler yapacak eğitim işini. Milli Eğitim
Bakanlığı aynı EPDK gibi kurallarını koyacak,
özel sektör icra işini gerçekleştirirken, MEB denetlemesini üstlenecek. Bugünkü Kamu Yönetimi
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sistemi büyük ölçüde yaratılan, kuşkusuz tamamlanmamış bir süreç bu. Bu manzarayı gösteriyor,
bunun nasıl bir geleceği olabilir. Öyle görünüyor
ki bu 30 yıllık küreselci politika devam ederse,
Kamu Yönetimi doğrudan piyasa mekanizmasının
işlerini kolaylaştırma amacına odaklı bir sistemden ibaret olacak. Bu iyi bir şey mi, işte burada
bizim politik tercihlerimiz gündeme gelecek. Benim politik tercihime göre bu son derece kötü bir
şey. Devletçiliğin kötü, Devlet memurunun tembel
ve benzeri biçimindeki değerlendirmelerin tümü
ideolojik değerlendirmeler idi.
Türkiye’ nin iktisadını ve Türkiye’ nin yönetimini, küresel odakların eline geçirmek için yapılmış bir zayıflatma girişimiydi. Benim ülkemin 3
şeye çok ihtiyacı var, bu amaçlardan vazgeçirme
amacına hizmet etmişti: 1-Benim ülkemin bağımsızlık ihtiyacı var. Ben enerji politikalarımı piyasa
tekelinde yürütemem çünkü. Enerjide dışa bağımlılık, sanayide ve tarımda, bütün şahdamarlarımın
kesilmesi demek. Diğer iktisadi alanlar, kültürel
alanlar hepsi için bunu söyleyebiliriz. 2- Benim
kalkınma ihtiyacım var. Ne yazık ki Türkiye hala
yükselen ekonomiler sınıfında yer alıyor, ama
yükselen ekonomi dediğin bu küresel dünyada
aynı zamanda kırılgan ekonomi. Benim kırılmadan kalkınabilmem için planlama aracına ihtiyacım var. Amerika’ nın ve İngiltere’ nin stratejik
planlama dediği yöntem işlerine yarayabilir, ama
benim kapsayıcı planlama zihniyetine ihtiyacım
var. Bunun içerisinde devletin yapmak zorunda
olduğu gerekli bir fiil, icrai işler varsa hiçbir zihni
yasağa uğramamam ve devletin o işleri yapmasına, kapıları ardına kadar açmaya ihtiyacım var.
3- Adalete ihtiyacım var. Sosyal adaletsizlik, hem
nüfusun kendi içinde hem de ülkenin değişik bölgelerinde bizi perişan ediyor, benim sosyal eşitlikçi politikalara ihtiyacım var. Dolayısıyla ben her
şeyi piyasaya terk edemem, çünkü piyasa güçlü
olan yaşar diyen bir mantaliteye sahip. Ben piyasanın güçsüz olanı ölüme terk etme felsefesine
ancak devlet mekanizmasıyla, kamu hizmetiyle
karşı durabilirim, bu tabularla, piyasa fetişizmi
ile ayrıca devletçilik fetişizmi ile kendimizi diğer
araçlardan yoksun kılmamıza yol açan, bence
hiçte akli olmayan, sabitelerle davranmak Türkiye
için iyi değil. Bu nedenle piyasa fetişizmi ile ayrı-

ca Türkiye’ nin her alanda küresel aktörlere teslim edildiği bu 30 yıllık Kamu yönetimi reformunu
gelecek bakımından değerlendirdiğimde, Türkiye
açısından ben işlerin çok daha zor olacağını görüyorum. Bugün nasıl yolsuzluk ve rüşvetle başa
çıkamaz hale geldiysek, bugün nasıl en büyük
sorunumuz siyasi ahlak sorunu demeye başladık.
Niye bunları biz bugün diyoruz? 30 senedir izlenen
politikalar iyi olsaydı, stratejik yönetim stratejik
planlama, performans denetimi, adam gibi şeyler
olsaydı, biz bugün tarihimizin çok az zamanlarında yaşadığımız ahlaki çöküş sonucuna gelmezdik. Bir açıklaması olması lazım bugünün. Bence
o açıklama bu zihniyetin ve buna bir laf etmeye
kalkışanın şiddetle susturulmasıdır. Bu başka hiç
bir şey değil. Devletle denetimin sırt sırta değil de
birbirine sırtını dönmüş olması da, bu politikaların
sonucudur. O halde düzelteceğiz bunu, büyük bir
son 30 yıllık politikalar eleştirisi yapacağız.
100 yıllık bir öğretim biriminin öğrettiği şeyi
kestiler, planlama, bütçeleme, icra etme, denetleme, 4 tane ana fonksiyon var, bunların hepsini
icra da birleştirdiler. Yahu bu diktatörlüğün alt zeminidir. Planlamayı icra makamına verdi, bütçeyi
icra makamının eline verdi, iç denetçilikle teftiş
kurullarını ortadan kaldırdı. İcra makamının emrinde bütün yönetim süreçleri toplandı. Biz bunu
nasıl denetleyeceğiz dediğimizde de bize bir şey
dedi, dikkat edin, bağımsız denetim şirketleri denetleyecek. Onlar kim? Onlar kamu sisteminden
değiller, piyasa sisteminden, peki yerli piyasa
sisteminden mi bizde yok canım bizim mali müşavirlik sisteminin bizim şirketleşebilmesi için
daha çok zaman gerek. Bir şey oldu sen bütün
yönetim süreçlerini icra makamında birleştirdin,
sonra en büyük kuvvet olan denetimi de, yerli
yada yabancı, denetim şirketlerinin eline, dolaysıyla sen devletin denetimini yabancıların eline
verdin, sonra benim puanımı AA mı yaptı, BB mi
yaptı. Bu Türkiye’nin bir bütün olarak bağımsızlık,
kordonlarının koparılması demek. Çok teknik görünüyor ama siyasi ve tarihi sonucu çok büyük.
Bizim söylememiz gereken şudur: Türkiye böyle
yönetilmez kardeşim, en temel yönetim süreçlerini birbirinden ayıracağız, kamuda planlama birimimiz, bütçeleme birimimiz, denetleme birimimiz
ayrı olacak. Bunlar adeta birbirlerini kuvvetler
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dengesi gibi, karşılıklı denetleyerek yürüyecek,
ama bunların hepsi birden o icranın, amaçlarımıza uygun hareket etmesini sağlamak üzere eş
güdümlenecekler. Bu nedenle ben küreselci denetim teorilerinin, diktatörlükleri besleyen icra
makamında tüm süreçleri birleştirme zihniyetini
reddetme zamanı geldiğini, bunun yerine Türkiye’
nin ihtiyaçları doğrultusunda, yani bağımsız kalkınma, sosyal adalet çalışacak bir kamu sistemi
kurmamızın zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu
çerçevede DENETDE ’ nin Denetim Elemanları
için talep ettiği mesleki ve kurumsal isteklerin
olması gerekeni yaratacak istekler olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu taleplerin ben destekçisi
olarak elimden geleni yapmaya hazır olduğumu
huzurunuzda bir kez daha söylemek isterim, teşekkür ederim sağ olun.
MHP MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY’ IN KONUŞMASI
Sayın milletvekilleri sayın başkan, devlet denetim elemanları derneği nin çok değerli mensupları, değerli meslektaşlarım, değerli üstatlarım,
hocalarım ve değerli katılımcılar hepinizi saygı ile
selamlıyorum.
Öncelikle denetim haftası dolayısı ile yapmış
olduğunuz davet için çok teşekkür ediyorum.
Geçmiş zamanlarda da yapmış olduğunuz bu
etkinliğe katılmayı çok arzu etmeme ragmen bir
taraftan meclis çalışmaların yoğunluğu, diğer taraftan seçim bölgesinde bulunmamızın gereği nedeniyle bu davete icabet edememiştim. O bakımdan gerçekten bugün katılmayı çok arzu ettim. Bu
arzumun gerçekleşmiş olması da benim için ayrı
bir mutluluk konusu. Tabi hepimizin bilmiş oldu
konuları birbirimize anlatmanın kolaylığı da var,
sıkıcı yanları da. Fakat değerlendirme bakımından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hepimiz
belli bir formasyondan geldik ve belli tecrübeleri, birikimleri sağladık ve denetim odaklı kavram
üzerine konuşuyoruz. Ben konuşma planlarken
bir devlet kavramı, devlet bilinci, bir yönetim kavramı çerçevesinde konuyu ele alarak ana başlıklar halinde en azından belli farkındalıklarımızı
kısaca dile getirmeye çalışacağım. Sayın başkanın biraz evvel dernek logosunu anlatırken gayet
veciz şekilde ifade ettiği gibi denetimsiz sadece
devlet değil, denetimsiz hiçbir şey olmaz. DeneOcak-Haziran 2014/1-2

timsizliğin olduğu yerde de herşey olur değerli
arkadaşlar. Sadece devlet kavramı bakımından
değil, bir özel şirket, bir kahvehane işletsek, bir
bakkal dükkanı da çalıştırsak, bir aile bütçesine
dek her ne yaparsak yapalım. yönetimin badana fonksiyonlar var özel kayak ama birimi dolu
bir hükümete olur bir devlet primi dolu anayasal
çerçeve bakımına düşünürsek bilinen 5 ana üretim fonksiyonu var. Bir yönetim planlama yapar,
teşkilatlanma yapar. Yönetmenler kordinasyon
yapar, kadrolama yapar. Ve denetim yapar. Hem
kendi iç denetimini yapar, hem de kendine bağlı
kuruluşların denetimini yapar. Bu bakımdan bizim
anayasal düzenimizde de malumunuz TBMM’nin
denetim fonksiyonları vardır. Sadece TBMM’nin
denetim fonksiyonları bile ayrı bir panel konusu
olup tartışma konusu olan konulardir. Denetim
fonksiyonu yeterli ve etkin olduğunu malesef
söylemeyiz. Anayasamızın 180 inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığına devlet denetleme
kurulu vasıtasıyla denetleme imkanı getirilmiştir. Anayasa mahkemesinin de siyasi partilerin
denetlenmesine ilişkin görevleri var. güncel bir
mesele devletin en önemli kuruluşlarından olan
biri Sayıştay var. Ve son 2 yıl için diyebiliriz ki sayıştay evlilik olaylar damgasını vurdu Güncelliğini
halen koruyan bir konu Aralık 2010 yılında sayıştay kanunu çıktı. 2012’de değişiklikler yapıldı. Bu
değişiklikler yapılırken tabi ki Sayıştay’ın etkinliği
ve fonksiyonu azaltıldı. Bununla da yetinilmedi.
2013’te tekrar bir kanun teklifiyle Sayıştay’ın görevi, fonksiyonları tekrar budanmaya çalışıldı ve
kanun teklifi beklemeye alındı, geri çekildi. 2012
yılına ait Sayıştay raporları TBMM’ye gelmedi.
Tabi bu tartışmaların içerisinde olduk. Gerek komisyonlarda, gerekse genel kurullarda gelmişti
gelmemişti. gelenler evraklar rapor olup olmadıkları ve artık raporun bile tanımını yeniden yapma
ihtiyacı doğdu. Bu tartışmaların ne kadar gereksiz
olduğunu, zaman harcamak olduğunu kamuoyuna düşüren bir tape, ses kaydı ayan beyan ortaya
koydu. İktidar partisi grup başkanvekili ile başbakan danışmanı arasındaki kendilerince inkar
edilmez görüşmelerde, eğer bu Sayıştay raporları
meclise gelirse duman oluruz dedi. Neden duman
oluyor değerli arkadaşlar; çünkü orada raporlara
alınmayan aldırılmayan pek çok yolsuzluk konusu
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var. Toki ihaleleri var. Başka bir haller var. Belediye harcamaları var. Maliye merkez vergi uzlaşmaları tartışmaları var. Varoğlu var… Denetim birimleri Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Bakanlıkları
Müsteşarlıkları, Genel müdürlükleri sayabiliriz.
Devletin bütün kurumları anayasa ve yasalarda
devletin bütün birimleri mevcut. Fakat değerli
arkadaşlar içtenlikle ifade etmek istiyorum ki,
tamamen siyasal iktidar nedeniyle bu noktaya
gelmiştir. Denetimin yanlışlıkları, olumsuzlukları
yok muydu bugüne kadar? Var, tonlarca var. Fakat bazı iktidar uygulamaları bu tartışmaları dahi
yapamaz hale getirdi. Elbette denetim ve denetim
elemanlarının çağdaş, modern belli standartlara
kavuşmuş keyfilikten uzak, yönetimin ensesinde
boza pişiren denetim yapısından kurtulup utanılması gereken bir yapı vardır. Ben 25 yılın önemli
bir kısmını denetim elemanı olarak geçirdim, ama
25 yılın tamamı denetimle denetim yapmakla denetim yaptırmakta denetlemekle geçti. Aynı zamanda da Sayıştayın da müfettişlerin de denetimine tabi oldum. Yani masanın o tarafı bu tarafı
meselesi. Denetim yönetimi de iş yapamaz hale
getirmez. Bunlar ayrı bir tartışma konusu. Bunlara
bir çeki düzen vermek, sayın başkanın maddeler
halinde başlıklarında denetim standartları, devletin kanunları denetimsiz üskuru bunları mutlaka
bir şekilde tartışılıp hayata geçirilmesi gereken
hususlar, Fakat değerli arkadaşlar şunu ifade
edebilirim ki: mevcut iktidarın en sorunlu olduğu
alan denetim elemanı alanıdır. Bunu açık yüreklilik ile ifade etmek isterim. Ben şuna bağlıyorum,
kuvvetler ayrılığı ile sorunu olanların, denetim ile
sorunun olması kaçınılmaz birşeydir. Bu da anayasal bir hukuk bilinci, devlet bilinci ile ilgili bir
husus. Sadece denetimden kaçılmıyor, uzaklaşılmıyor, tabi işin birde yargı bahsi var. Yargı da
değiştiriliyor, baypass ediliyor. Konumuz yargı
olamamakla birlikte, yargı üzerinden yapılanları
da gözardı etmemekte yarar var.
Şimdi bu süreçte değerli arkadaşlar en son
cümle: devletin teşkilat yapısıda bozuldu. Ölçüsel
yapısı ziyadesiyle bozuldu. Kavramlar, kurumlar,
kurallar, ziyadesiyle zarar gördü ve değişti. Şu an
itibariyle Türkiye’de bu örgütsel yapının bozulmasıyla birlikte şunu rahatlıkla ifade edebiliyorum;
Türkiye kurum ve kurallarıyla yönetilmiyor. Buna

da mutlaka, hadiseyi bir yönetim ve denetim persfektifi çerçevesinde yasal yetkiler bakımından
bakmakta fayda var. Örneklendirecek olursak;
geçen yıl meydana gelen gezi olayları, 17 aralık
yolsuzluk operasyonları ve en son 1 Mayıs tartışmaları bu konuda adeta bir turmusol görevi görmektedir. Hatırlarsanız gezi hadiseleri çıktığında
sadece sayın Başbakan görüşlerini belirtti, konuşmalar yaptı. Eylemin yapılıp yapılamayacı, eylemcilere müdahale edilip edilmeyeceği sadece
Başbakanın iki dudağı arasındaydı. Bütün samimiyeyimle ifade ediyorum, siyasi bir eleştiri değildir değerli arkadaşlar, birazda yönetim tekniği bakımından birşeyler söylemeye çalışıyorum. Şimdi
İstanbul’un bir belediye başkanı varmı? Ayrıca bir
belediye meclisi varmı? Ve ayrıca İstanbul’un bir
mülki amiri var. İller idaresi kanunuyla belirlenmiş
görev ve yetkileri var. Bazı görevler vardır ki devredilemez. Vekaleten başkasına da veremezsiniz.
Mesela defterdarın ilin en büyük mal memuru sıfatı vardır. İlin en büyük mal memuru olma sıfatını,
ne maliye bakanı ne de Başbakan üstlneemez.
Çünkü devredilir bir yetki değildir. Hatırlayın kurumlardaki saymanlık sıfatı keyfince değiştirilebilecek sıfatmıdır? Değildir. Valilikte böyle bir
görevdir ve kanunlarda belirlidir. Emniyet Müdürü vardır. Şimdi bütün herşeyi bir Başbakan tek
başına karar verip yönetmeye kalkar ise oradan
ülkenin kuralına uygun yönetilmediğini, belediye
başkanının belediye başkanlığı yapmadığını, valinin valilik yapmadığını, yapamadığını, emniyet
müdürünün de gerekli asayiş üzerine idarecilik
yapamadığını görürüz. Benzeri durum 17 Aralık operasyonları için de geçerlidir. 1 Mayıs için
de. 1 Mayıs’ın Taksim’de yapılıp yapılamayacağı
Başkbakan’ı neden ilgilendirir. Bırakın bu işi yetkililer yapsın. Türkiye kurum ve kurallarıyla yönetilsin. Daha normal bir hale gelsin. Her cümle
ile anlayabiliriz ki artık denetimi yeniden anlama,
yeniden keşfetme, devlet kültürünü yeniden kazanma, bu çerçeve içerisinde Anayasamızdaki
kuvvetler ayrılığına dayalı bir yönetim sistemiyle
denetim müesseselerimizi çağdaş modern hale
getirmemize ihtiyaç var. Bu çerçeve içerisinde
hepimizin elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.
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“TÜRK DENETİM SİSTEMİNİN GELECEĞİ II”
BAŞLIKLI PANELDE YAPILAN KONUŞMALAR
Oturum Başkanı Prof. Dr. Muhittin Acar’ ın
Konuşması
Heyetinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.
Şimdi geçen yıl söylemiştim sanki, tereciye
tere satmak gibi bir niyetim yok. Ama sizin deneyiminiz karşısında benim Teftiş kurulu deneyimim
çok kısa, fakat teftiş kurullarıyla çalışma deneyimim az değil. En son bir projede de beraber çalıştık ve bundan sonra da birlikte çalışmaya devam
edeceğiz diye umuyorum. Birkaç şeyin üstüne
değinerek gitmek istiyorum; bir kere yumurtasız
omlet yapma becerisi var son zamanlarda. Televizyonlarda çıkan hocaların isimleri, unvanları
var. Popüler şahsiyetler. Yumurtasız omlet yapma
becerisi son zamanlarda akademisyenlerde arttı
bu yetenek, ben açıkçası bu yetenekten mahrumum. Yönetim konuşuyoruz denetim konuşuyoruz ama ya Hititler döneminden anlatıyoruz yada
başka ülkeler üzerinden konuşuyoruz. Çünkü bu
öğretim üyeleri için de daha az riskli bir olay, yani
mümkünse içinde hiç 17 aralık geçmesin, içinden
tramvay geçen şarkı vardı ya, buda tersine içinden yolcusu geçmesin, yani bu döneme ait bir
şey olmasın. Yani itham/iddia demeniz de gerekmiyor. Yani onu bilseniz de yetmiyor, dolayısıyla
bir değerli sınıf arkadaşım da var burada sevgili
Hüseyin kardeşim. Yani benim öyle bir yeteneğim
olmadığını gençlik yıllarımdan beri biliyor, dolayısı ile omlet anlatacaksak yumurta içinde olacak.
Şimdi aynı şey karşı taraf da içinde sandık geçmeyen siyaset anlatıyor. İçinden sandık geçmeyen, milletin onayından geçmeyen bir siyaset, yumurtasız omlet gibidir. Benzerlik var çünkü tekrar
ediyorum bu grup içerisinde akademisyenler de
var. Sandığı azımsama, küçümseme efendim mazeret bulma gibi, yetenekler geliştirmişler. İçinden
sandık geçmeyen demokrasi, demokrasi değildir.
Şunu diyebilirsiniz: sandıkla bitiyor mu? Nasıl
yumurta sadece omletten ibaret değilse, bizim
yumurtanın kalitesini de sorgulamamız, çift sarılımı değil mi, kokmuş mu, çürümüş mü, bunları
sorgulama hakkımız varsa sandıktan çıkanı da
sorgulama hakkımız var. Yani omletin kalitesini
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sadece yumurta vermiyor değil mi? Yumurtanın
varlığı omletin kaliteli, lezzetli olmasına yetmiyor.
Eğer kaliteli lezzetli bir omlet yemek istiyorsak,
tabi ki yumurtanın kalitesini, çürüyüp çürümediğini, kokup kokmadığını sorgulamamız lazım. Diğer
malzemeleri de sorgulamamamız lazım yağını, baharatını, tavasını, ısısını hepsini konuşmamız lazım. Organik mi değil mi falan, çünkü biliyorsunuz
Çinliler artık onunda yapayını yapmışlar. Dolayısıyla nasıl yumurtasız omlet konuşmak, paralellik
kuruyorum, sandıksız demokrasi konuşmak ayıplıysa yumurtaya ilişkin görüşlerimize değinmeden
omlet hakkında konuşmak da, yanlış olur diye düşünüyorum.
Şimdi Birgül Hocamın da değindiği gibi ben
de logonuzu çok beğendim. Sayın başkanımızın
da söylediği gibi, o iki D’nin birbirine sırtını dönmemesi için bir üçüncü D’ ye ihtiyaç var: o da
demokrasi… O iki D’yi farklı kılan, üstün kılan, birbiriyle ilişkilendirecek olan demokrasidir. Üç D’yi
başa koyuyorum her zaman Devlet, Demokrasi
ve Denetim. Çünkü demokrasi olmadığı zaman
devlet denetleme yapıyor, otoriter devletler çok
güzel denetleme yapıyor, dinliyorlar, saklıyorlar,
sızdırıyorlar, ama onun adı demokratik denetim
olmuyor. Aynı şey demokrasi varda devlet yok diyorsanız orada da sıkıntı aynı şey, çünkü orada da
denetimi mafya yapar, çete yapar. Dikey mi düşey
mi bilmiyorum ama başka yapılar yapar. Şöyle de
bir şey var: Demokrasi ayrıca denetimin, devletin denetiminin toplumla paylaşılması demektir.
Paylaşılmayan, yalnız müfettişlerin uğraşıp tozlu
rafa kaldırılan çalışmaları demokrasinin ayıbıdır.
İnsan çabasını boşa harcamışınızdır. Ayrıca da
şüpheleri giderememiş demeksinizdir. Yani sizin
kimin adına denetim yaptığınızı, neyin denetimini yaptığınızı toplumun mutlaka bilmesi gerekir.
Zaten bu toplumsal denetim elemanlarıyla ilgili,
Birgül Hocam gayet güzel anlattı. Çizilen o tembel memur, verimsiz devlet üçlemesini yararsız
lüzumsuz denetim olarak ta devam ediyor, işte o
yararlı lüzumlu, elzem olan denetimi bizim anlatabilmemiz için mutlaka ve mutlaka demokrasi ile
bağlantısını kurmamız lazımdır. Demokratik denetim ancak bizi toplumlar içinde güvende kılar.
8 Kasımda TEPAV’ da yapmış olduğum konuşma metni sitede var. Kısaca değinmek istiyorum,
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3 A’ dan bahsetmek istiyorum, şayet yargıda yaşanan sorunların denetime yansımadığını, sadece yargı ile ilgili olduğunu düşünüyorsak yanılıyoruz demektir. Bu bağımsızlık, yansızlık, dürüstlük
ve doğruluk hem yargı mensuplarının hem de yargısal kurumlar dediğimiz, Ombudsman gibi, Etik
Kurul gibi ama daha önemlisi Teftiş Kurullarının
mutlaka, sahip olması gereken ve görevlerini yaparken, fonksiyonlarını icra ederken, bunun olduğunu sadece sizlerin bilmesi yetmiyor. Bizim de
toplum olarak, demokrasi olarak vatandaş olarak,
evet denetim elemanları, evet bağımsızlık, yansızlık, dürüstlük ve doğruluk, anlamında alanlarında,
hiçbir sıkıntı ile karşılaşmıyor diye emin olmamız
lazım. Aksi takdirde bu sıkıntı yaratır. Özellikle
şunu söylemek istiyorum, bir klasik bir yaklaşım
vardı. Birgül Hocamın bahsettiği liberal hayata
biraz, liberal perspektiften bakan 80’li yıllarda
meşhur olmuş bir tanımdı bu, şöyle diyordu: Tekelci güç, takdir yetkisi çoksa, hesap verilebilirlikte azsa yolsuzluk çok olur diyordu. Fakat zaman
içerisinde bunun yetersiz kaldığı düşünüldü, çünkü, bunun birinci ayağı da aslında gücü azaltalım
derken, KİT’ler falan çıksın kalanlar da özel sektör
gibi yönetilsin deniliyordu. Bu aslında 80’li yıllarda
bayağı etkili oldu uluslararası kuruluşlarda. Ama
eksik oldu, başka amaçlara da hizmet edebileceği
çıktı ortaya. O yüzden benimde benimsediğim bir
şey var, kapsamlı bir anlayış, oda şu: EvrensellikÖznelcilik dediğimiz şey, bir devlet vatandaşlarına, etnik kökenine, dini inancına bakmadan, eşit
vatandaş olarak muamele yapabiliyor mu yapamıyor mu, yapamıyorsa, o zaman öznelcilik çıkıyor
evrenselcilik kayboluyor. Öznelcilikte de kişiye
özel ihale, her türlü ihale paketi hazırlanır, kişiye
özel neredeyse mahkeme kurulur hale geliyor. Bu
da yolsuzlukların, hem en büyük sebebi, hem de
sürdürülmesindeki en önemli hususlardan birisidir. Biz ne kadar evrenselciliğe yaklaşırsak, o
kadar yolsuzluktan uzak temiz topluma yaklaşmış
oluyoruz. Yansızlık ve kayırmacılıkta aynı şekilde.
Sizler de aynı şeyi hissediyorsunuzdur. Nasıl o
yargıda gözleri bağlı kız var, demi, adaleti temsil adına, aynı yansızlıkla devlette vatandaşlarına
yaklaşmalı, devlet denetim elemanları da aynı
yansızlıkta denetlemeye yaklaşmalı, o olmadığı
zaman kayırmacılık, gelip bütün faaliyetlerimizin

ortasına oturuyor. Bunlar olduğu zamanda çok
ciddi sıkıntı var demektir.
Yolsuzluk tanımlarında en gelişmişlerden bir
tanesi; Kaynaklar (Güç + Maddi Kaynaklar) Kısıtlar( Yasal + Normatif).
Bu işlerin temelinde kayırmacı, kollamacı
kalkınma var. Benim adam öncelikte olsun, kalkınma da öncelikle benim gibi düşünen, benim
gibi giyinen, benim gibi inanan, benim gibi içen,
benim gibi içmeyen, arkadaşlarımız olsun dediğiniz zaman yolsuzluk devam eder. Kendimizi
kandırmayalım, neden devam eder biliyor musunuz? Kurum kurarsınız başına kendiniz gibi birini
getirirsiniz, itaat edecek biat edecek birisini getirirsiniz. İhaleye çıkarsınız bizim çocuklar alsınız
dersiniz. Dolayısı ile bu kayırmacı ve kollamacı
kalkınma amacı devam ederse, Türkiye de yolsuzluklar devam eder. Biz de bunları konuşmaya devam ederiz. Dolayısıyla gerçekten piyasanın işlemesi için, piyasanın rekabet kurullarının işlemesi
için, yapılacaklar üzerinde duralım, aksi takdirde
kayırmacı kollamacı anlayış devam ediyor. İster
devletçi olsun ister piyasacı, kayırmacı solcu, hayata soldan baktığını iddia edenler bu olabiliyor.
Muhafazakarım diyenler de liberal oluyor mu?
Nasıl oluyor bu kayırmacılık, bizim çocuklar yapmaz diyor, tamda sizin çocukların yaptığı çıktı ortaya. Çok da hırsızlık da yaptıkları çıktı ortaya. Artık bunu görün yani. Bizim çocuklar yapmaz diye
bir şey yok, yapıyor. Sizin çocuklar da diğerlerinin
çocuklarından farklı değilmiş, bunu artık kabul
edin. Bundan sonra gelen çocuklar yapmasın
diye ve diğer çocukların hakkını yemesin diye ne
yapacaksınız? Onun üzerinde konuşalım. Çünkü
kayırmacı kutuplaştırmacı kültür, biz değil onlar
yaptı kültürü, bizimkiler yapmaz kültürü, yada bu
soruşturmaların nedeni aslında başka şeylerdir
kültürü, bu sorunu perdelememize sebep oluyor.
Bunu bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak buraya
not edelim. Kayıtdışılık ve kapalılık zaten var. Bu
kadar saydamlık diyoruz. Kamuoyunu bilgilendirme diyoruz. Parlamentonun en önemli denetim
yaptığı alanlardan biri bütçe denetimidir. Birisi de
bunlarla ilgili siyasetçileri de içine alan yolsuzluk
soruşturmalarıdır. Ve Guatemala’da Mozambik’te
bu işlerin nasıl işlediğini de sizler son 3-5 aydır izliyorsunuz. Dolayısı ile de ben daha fazla bir şey
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söylemeyim. Kayıtsızlık ve korkuluklar son olarak
da ona geldik. Savcı da, Hakim de bu olursa medya mensubunda bu olursa, Akademisyende bu
olursa, yumurtasız omlet yapma programları çoğalırsa, bu yolsuzluk soruşturmaları kimin işi onu
da sormak lazım.
Selamlar, saygılar sunuyorum.
Başbakanlık Başmüfettişi Bülent Tarhan’ ın
Konuşması
Zaman sınırlaması nedeniyle, slaytların bir
kısmını atlamak durumundayım. Bir de şöyle bir
hatırlatma yapmamda yarar var. Bu sunumumda kullandığım karikatürler 90’ lı yıllarda, Devlet
Denetim Elemanları Derneğinin açtığı yolsuzlukla
mücadele karikatür yarışmasından seçmelerdir.
O zaman bir kitapta oluşturmuştuk. Şimdi tarih
boyunca çok sayıda yolsuzlukla mücadele yöntemi, bunların yanı sıra önlemler söz konusudur.
Bunların belli başlıcaları anti patronaj dediğimiz
bir yöntem. Bu Amerika’da Başkan Garfield’ in
bir işsiz tarafından öldürülmesi nedeniyle, kayırmacılığa karşı her türlü nepotizme karşı, çıkartılmış bir yasa. Daha sonra ilerleyici yöntem, temel
önlemler olarak yasal yaptırımların ağırlaştırılması, bürokratik işler ve işlemlerin basitleştirilmesi,
yolsuzluğa karşı güçlü kurumsal yapıların inşası.
Şimdi Türkiye’ deki kurumsal yapılara baktığımız
zaman, yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında göreceli olarak başarılı, ancak yolsuzluğu üreten
sistemin tasfiyesi konusunda yetersiz olduğunu
görüyoruz. Önce neşter vurulması gereken alan
sanırım bu. Yolsuzlukla mücadele faktörleri arasındaki iletişim eksiliği önemli sorunlardan biri.
Bir de temelde şunu saptamamız gerekiyor; uygarlıktaki ilerleme ile sahtecilik suçlarında artış,
dolayısı ile bu sahtecilik suçları örgütsel yapılar
tarafından icra edildiği için, devletin de yolsuzlukla mücadele alanındaki, örgütlü yapıları kurması
gerekiyor. Kısaca örneklerine bakarsak diğer ülkelerde bunun öncelikle bağımsız yolsuzlukla mücadele dediğimiz bir komisyon örneğini görüyoruz. Bunlar Hong Kong, Güney Kore, Avusturalya
ve Yeni Zelanda. Bunların ilk örnekleri. Yalnız bu
sistemin kişisel olarak Türkiye’ ye uygun olmadığını düşünmekteyim. Nedeni şu: Türkiye’ de bir
savcılar soruşturma tekeli var, dolayısıyla da operasyonları savcılar yürütüyor. Oysaki bu bağımsız
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yolsuzlukla mücadele komisyonu örneğinde, üste
bir komisyon var ve alttaki birimler hem eğitim
hem operasyonel bölümü birlikte yönetiyor. Dolayısıyla da bu örnek Türkiye için tartışıldı, uygun
olmadığı da kabul edildi. Bir başkası bu Makedonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde uygulanan Ulusal Komisyon. Yolsuzlukla mücadele
komisyonu gibi değişik adlar altında örgütlenmiş,
bunların ayrıntılarına girmiyorum.
Cumhuriyet Savcılıkları ve kolluk, Türkiye’de,
hukukçuların deyimi ile, yolsuzluklar için kurulmuş müstakil yetkili bir savcılık yada mahkeme
söz konu değil. Bir ara sanırım 2003/ 2004 yılında
Adalet Bakanlığı yolsuzlukla mücadele kanunu
sevk etmişti. Fakat daha sonra, Ceza Muhakemesi Usulü Kanununda bu yolsuzlukla mücadele
kanunundaki öğelerin çoğu karşılandığı gerekçesi ile, ki ben karşılandığı düşüncesinde değilim. Türkiye’nin müstakil 3628 dışında Yolsuzlukla
Mücadele Yasasının olması gerekiyor. En azından
özel görevli olmasa da, Mahkemelerin, Savcılıkların görevlendirilmesinde yarar var.
Denetim birimlerini de slaytta sıraladım, bunları da süratle geçiyorum. Devlet Denetle Kurulu
zaten Anayasanın 108. Maddesinde tanımlanmış,
Başbakanlık Teftiş Kurulu 3056 sayılı yasanın 20.
Maddesinde tanımlanmıştır. Başbakanlık Teftiş
Kurulunun görevlerini tek tek sıralamak yerine,
bir başka konuya geçmek istiyorum. Son olarak
yolsuzlukla mücadele stratejik belgesini hazırladı.
Başbakanlık Teftiş Kurulu, bu belge bildiğiniz gibi
Bakanlar Kurulu kararıydı. Resmi gazetede yayınlandı. Şimdi bu çerçevede Başbakanlık Teftiş
Kurulunun, diğer bir önemli yanı, Avrupa birliğinin
Türkiye’de yaptığı yardımlarla ilgili soruşturmalarda muhatap kuruluştur. Önce bir Başbakanlık
genelgesi yayınlandı, daha sonra yasada yapılan
değişiklikler.
Bugün bir de saydamlığın arttırılması ve yolsuzlukla mücadele stratejisinin geliştirilmesi
kapsamında bazı bilgiler vermek istiyorum. Önce
stratejinin amacı belirlendi, stratejinin temel bileşenleri 18 madde halinde, önleme faaliyetleri, üç
madde halinde yaptırımların uygulanması, yedi
madde halinde de toplumsal bilincin arttırılması
öngörüldü. Bunlara ilişkin olarak bir komisyon kuruldu. Bu komisyon Başbakan Yardımcısının baş-
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kanlığında, Maliye, Gümrük ve Ticaret, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlıklarından oluşuyordu. Bir
de yürütme kurulu oluşturuldu. Sekreterlik görevini Başbakanlık Teftiş Kurulu yapıyor. Bu tedbir
maddeleriyle ilgili çalışma grupları oluşturuluyor.
Bu çalışma grupları, görevlerini tamamladılar. Yürütme kurullarından da bunlar geçti. Şu anda Bakanlar Komisyonunun önünde. O komisyon karar
verdiği takdirde bunlarla ilgili, hem ikincil düzenlemeler hem de yasal düzenlemelerin taslakları
hazırlanacak ve parlamentoya sevk edilecek. Bunun da saydamlık paketi adı altında sevk edilmesi
düşünülüyor.
Çok teşekkür ediyorum.
Doç. Dr. Şeref İba’ nın Konuşması
Değerli konuklar, hepinizi saygı ile
selamlıyorum.
Denetim mensuplarının çatı kuruluşu olan,
DENETDE’ nin düzenlemiş olduğu Kamu Denetiminin geleceği panelinde, olma imkanımdan dolayı memnuniyetimi ifade ederek, sözlerime başlamak istiyorum.
Parlamenter denetim, parlamento denetimi
veyahut yasama denetimi, siyasi denetim, esas
itibariyle siyasi düzlemde, yürüyen bir denetim
fonksiyonudur ve genel itibariyle denetim fonksiyonunun, çok önemli bir boyutunu oluşturmaktadır, burada akılda tutmamız gereken, siyasi denetim ya da parlamento denetimi mutlaka hükümet
üzerinden cereyan eder. Yani parlamenterler ister münferit olarak tek imza ile veya belli sayıda
imza ile başlatabilecekleri, parlamenter denetim
yollarının, muhatabı karşı taraftır, hükümettir,
Başbakandır, bakanlardır, duruma göre, yani hükümetin bakanlıklarının kendi görev taksimat genelgesindeki görev sahasındaki sorumlulukları ile
ilgilidir. Buralardan temin edilen yani bürokrasiden, temin edilen bilgiler, mutlaka ve her durumda, Bakanın imzasıyla sunulur. Milletvekillerine,
bunlar denetim yöntemine bağlı olarak zaman
zaman tutanakta yayınlanır. Zaman zaman genel
kurulda, görüşme konusu edilir. Ama her durumda mutlaka Bakanın imzasını taşır, daha doğrusu
siyaseten yürütülen bir denetim faaliyetidir.
Parlamenter denetim diye ifade edildiğinde,
kavram itibari ile klasik denetim yolları akla gelir.

Bizim Anayasamızın 98. Maddesinde TBMM’nin
bilgi edinme ve denetim yolları şeklinde düzenlenmiştir. Soru önergesi, genel görüşme, meclis
araştırması, meclis soruşturması, denetim yollarının belli başlı olanlarıdır. Literatürde ki ben de
o kanaateyim, Parlamento denetimini bu klasik
araçlara ilaveten başka parlamento çalışmalarındaki enstrümanları veya yolları da ilave etmek gerekir diye düşünüyoruz. Bunların en başında bazı
denetim fonksiyonları geliyor. Parlamento bünyesinde bir kısmı da özel kanunla kurulmuş olan KİT
denetimi mesela. Bunların en başında, insan hakları incele komisyonu, dilekçe komisyonu, şimdi
bir nevi parlamentonun bütçe bakımından biraz
yan kuruluşu gibi olan ombudsmanlık yeni kurulan bir kurum olarak, yine TBMM adına denetim
yapan Sayıştay. Bunların hepsini dahil ettiğimizde aslında karşımıza devasa bir çerçeve çıkıyor.
Parlamenter denetim olarak, parlamenter denetimi bu şekilde ifade ettikten sonra birkaç somut
örneğe değineyim ama şu soruyu sormadan, belki
de devam etmemek gerekiyor. Denetimin önemli
bir fonksiyonunu oluşturan parlamenter denetim
yeterli midir? Etkili midir? İşlemekte midir? Yani
işler vaziyette midir? Maalesef bu soruya olumlu
cevap vermek mümkün değil. Bunu kısmen siyasi temsilcilerin konuşmalarında da dinledik. Çok
doyurucu içerikli konuşmalardı, ama sormak isterdim aslında, parlamentoda denetim denilince
acaba havanda su mu dövülüyor, yoksa gerçek
anlamda bir denetim var mı? Bunun sebepleri
kaynakları neler, ne gibi çözüm önerileri konuşulabilir, tavsiyeler ileri sürülebilir?
Parlamenter denetim maalesef Türkiye de
işler vaziyette değil. Bunu da konunun bütün ilgilileri kabul eder. Muhalefete sorsanız, hatta iktidara da sorsanız, ya yok işlemiyor, ya da şeklen
işlenen yöntemler diye cevaplar duymanız sürpriz
değildir.
Bizde bir türlü realize edilemeyen iç tüzük
reformu var, Parlamentonun her yasama döneminde (birçoğunda ben de teknik uzman olarak
bulundum) iç tüzük uzlaşma komisyonları kurulur.
Parti temsilcileri arasında uzun uzadıya çalışmalar yapılır. Bir kısmı bir yasama yılı boyunca sürer ama birçok çalışmadan nedense bir sonuç
alınmaz. Şu anda değerli konuklar mecliste 1973
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tarihinden kalma 96 yılında kısmen bir paketle revize edilmiş aşağı yukarı 20 maddesi değiştirilmiş
haliyle bir iç tüzük uygulanmaktadır. Bu iç tüzük
TBMM’nin hem yasama, hem de denetim çalışmaları anlamında hantallığının temel sebebidir.
Parlamenter sistemlerin iyileştirilmesine yönelik
ileri örneklerde, iyi örneklerde çok sayıda yeni
teknikler uygulanmaktadır. Şimdi uygulanan iç
tüzükle, bu yasama döneminde yine birçok komisyon kuruldu, yine başarısız oldu, yine rafa kaldırıldı.
Aynen Anayasa çalışmasında olduğu gibi, iç
tüzük çalışmaları parlamentoda, İktidar tarafından hangi pencereden baktığınıza bağlı olarak,
diyot in ve obstrüksiyon olarak nitelendirilmektedir. Basında da çok fazla yer almaktadır. İşte iç
tüzük darbesi yapılıyor, muhalefet susturulmak isteniyor gibi, karşılıklı bir kavgaya dönüşmektedir
ve bir türlü o iç tüzük değişimi gerçekleştirilememektedir. Meclisteki sözlü soru, genel görüşme,
meclis araştırması ve gensoru ve soruşturma da
dâhil olmak üzere, Parlamenter denetim araçlarının yeterli ve işlevsel halde olmadığına dair genel bir kanaat var ama bir türlü iç tüzük reformu
yapılamamaktadır. Ayrıca Anayasada‘da negatif parlamentarizm diye ifade edilen, literatürde
Hollanda’nın, Belçika’nın çok başarılı olarak uyguladığı Parlamenter sistem içerisinde kalmak
kaydı ile yapılabilecek çok önemli yeni teknik
müdahalelerle, parlamenter denetimi işler hale
getirebilmek için, yapılması gereken acil, ama
çok acil değişiklikler var. Bunların en başında ben
her konuşmamda ifade ediyorum, Milletvekilliği
ile Bakanlık görevlerinin bağdaşmaz kılınması
gelmektedir. Milletvekilliği Bakandan ayrılması,
ya da Bakanların Parlamento dışından atanması
gerekir. Milletvekilliği ve Bakanlık görevlerinin
ayrı partiye verilmesi gerekir. Sivil toplum katılımı
Türkiye’de çok cılız, yasama süreçlerine özellikle
komisyon aşamasında, (işin mutfağı çünkü) hem
denetim hem de yasama çalışmalarına sivil toplumun, sizler gibi meslek kuruluşlarının, menfaat
gruplarının, geniş anlamdaki baroların, yasadan
ya da denetim faaliyetinden hangi kuruluş etkileniyorsa, mutlaka sürece dahil edilmesini öngören
mekanizmalar bulunmalıdır. Sözün özü parlamenter sistem, ülkemizde denetimin çok önemli bir
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boyutu. Yani siyaset üzerinde yürüyen çok önemli
boyutu, yukarıdan aşağı doğru sirayet ediyor. Diğer denetim çeşitlerini de geri besliyor. Yasama
denetimi işler vaziyette olmadığı için, bu çerçeve
içerisinde, atılması gereken adımların biran önce
atılması gerekir. Aksi takdirde, Anayasadaki bu
uzun uzadıya mesai saatlerinde çalışmalar olduğu gibi, iç tüzük çalışmaları da iç tüzük komisyonları da, boşa gitmektedir. Parlamento 1973 te
yapılmış bir iç tüzükle devam etmekte ve artık en
azından güncellemeye acilen ihtiyaç vardır.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teftiş Kurulu
Başkanı Selçuk Bakkaloğlu’ nun Konuşması
Sayın Hocam, Değerli Meslektaşlarım,
Bu konuşmanın aslında siyasi parti temsilcileri tarafından da dinlenmesi icap ederdi herhalde. Ama bunu da iletmek DENETDE’ nin bir
görevi oldu artık. Türk Kamu sistemlerinde ve
dolayısıyla Türk kamu yönetimi sisteminde denetim vazgeçilmez bir unsurdur. Ancak şekilleri tartışılabilir, uygulama şekilleri tartışılabilir. Denetim
sisteminin başarısı Kamu yönetiminin başarısı anlamına gelecektir. Çünkü Kamu kaynaklarının en
ekonomik biçimde kullanılmasını gerektiren şeylerden birinci husus, denetim konusudur. Önemli
gördüğüm hususlara değinmek istiyorum. Öncelikle bu eşit işe eşit maaş çalışmasıyla başlamak
istiyorum. İlk başta söylenen hoştu ve çok adaletli
gibi geliyordu. Ama sonradan baktık ki uzmanlarla aynı kutucuğa konulmuşuz. Tabi enteresan.
Dediğim gibi, siyasi parti temsilcileri olsa daha
anlamlı olacaktı ama basında takip etmişlerdir
mutlaka. Çok önemli konu olduğunda, toplumsal
yansımaları ağır olan konularda, şu açıklama gelir: “Müfettiş görevlendirdik sonucunu bekliyoruz.” Toplum gerçekten de bekler güvenir inanır.
Şöyle bir hitap hiç duymadım: “İki Genel Müdür
görevlendirildi, iki Uzman görevlendirildi, inceliyorlar.” gibi hiçbir şeye rastlamadım. Dolayısıyla
yaptığımız görevlerin ağırlığı, büyüklüğü düşünüldüğünde, eşit işe eşit ücret konusunun tekrar değerlendirilmesi gerek diye düşünüyorum. Aslında
çok önemli bir konu ikamet meselesi. Şimdi tabi
Müfettişlerimizin taşra görevleri çok fazla, ayrı-
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lıyorlar ailelerinden ve mutlak güvenli yerlerde
ikamet etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bunu
tecrübelerimle görüyorum. Ya Devlet bize lojman
vermedi, ya da güvenlikli sitelerde oturacak kira
yardımı yapmadı. Bunun dışında son dönemlerde
taşra görevlerinde yaşadığımız yer bulma sıkıntısı. Misafirhanelerin kaldırılması dolayısıyla büyük
şehirlerde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun
mutlaka çözülmesi lazım. Ya geçici konaklama
ücretlerimizin arttırılması gerekiyor, ya da daha
makro çözümler bulunulmalı. Bir diğer konu yıpranma payı hususu. Sanıyorum Askeriyede, poliste bu var ama müfettişler için hiç düşünülmemiş
bir konu. Oysa biz çok ciddi stratejik görevler yapıyoruz. Türkiye’nin her yerinde her mevsimde,
her koşulda ciddi görevler icra ediyoruz, ama bu
yıpranma payı ne maaşımıza ne de emekliliğimize
yansıtılmamış durumda. Bunun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Özellikle, mesela devlette şöyle bir çalışma
yapabilir. Kurumlarda strese bağlı hastalıklar ve
sonuçlarıyla ilgili. Mesela çok yakın dönemde,
çok değerli iki üstadımızı kaybettik Biri alp krizi,
biri de mide kanseri. Devletin yetiştirdiği bu insanları çok genç yaşta kaybettik. Bunların çok
ciddi araştırılması gerektiğine inanıyorum. Sayın
Başkanım yine son dönemde Kamu Yönetiminde
Teftiş kapsamında çok parçalı yapı oluştu. Bu
durumu özellikle Sağlık Bakanlığında görüyoruz.
Değerli dostlarımda var burada. İşte isimler değişti, bölündü, parçalandı, yetkiler, bağlılıklar,
enteresan noktalara gitti. Burada bir standart
getirilmeli diye düşünüyorum. Yani Çevre Bakanlığında böyle de, Sağlık Bakanlığında farklımı
denetim var. Aslında prensipler öyle olmalı, ama
pek öyle görünmüyor. Dolayısıyla standart bir
yapının getirilmesi icap ediyor. Yine bu noktada
belirtmek isterim ki, “Rehberlik” bizim adımıza da
rehberlik geldi. Ben bunu aslında bir fırsat olarak
ta görüyorum. Bugüne kadar söylediğimiz şeylerden biride şuydu: Müfettişler, kurumun geneline
hakimdir, tecrübelidir, fakat bunu bugüne kadar
personel ile pek paylaşmadım. Dolayısıyla rehberlik ismini ben bu şekilde değerlendirmeyi çok
uygun görüyorum. Son iki yılda da aslında bunu
yaptım. Otuzun üzerinde eğitim programı düzenledik. 3900’ün üzerinde personele ulaşmışız. Bu

müthiş bir rakam. O insanlar bizi tanıdı biz onları tanıdık. Farklı ortamlarda, aslında müfettişin,
çok daha farklı yönlerinin de olduğunu gördüler.
Sadece korkulan, sadece ceza yazan insan olmadığını da gördüler. Kendimizi ifade anlamında da bence büyük bir şans oldu. Aslında buda
değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Belki de en
önemli konu müfettiş yardımcılığı meselesi. Eleman alımlarında en iyileri seçiyor buna çaba gösteriyoruz. Kariyer meslek diyoruz. Ama aldığımız
Müfettiş yardımcılarını tutabiliyor muyuz? Mesela
spesifik örnek: bizim kurulda çok genç arkadaşların neredeyse tamamı gitti. Daha iyi imkanlar
var. Müfettişlik zaten zor. Aile kurmanız bile çok
zor, tutamıyoruz elimizde. Eşit işe eşit ücret konusuna biraz dönmüş olduk belki ama bu konudaki verileri kesin olarak almalıyız. Yoksa meslek
ciddi oranda kan kaybedecek, veya geri dönüşü
olmayan bir noktaya da gidebiliriz. Peki, aldığımız
müfettiş yardımcılarının eğitim şartları çok önemli, mutlaka doğru kodlamalar yapmalıyız. Yani ben
müfettiş yardımcılığına geldiğim süreçte bana
gösterilen eğitim tarzını artık ben uygulamamalıyım. Daha farklı şeyler söylemeliyim. Arkadaşlara çok daha farklı şeyler göstermeliyiz. Mutlaka
yakalamalıyız bu işi. Eğer bunlar olmazsa kariyer
meslek dediğimiz bu meslek artık kariyerlikten çıkacak. Bu çok net karşımızda duran bir gerçek.
Peki, bütün bunlar nasıl çözülür, nasıl çözülmeli?
Bir kere çok güçlü bir STK’mız var “DENETDE”
Hepimiz destek vermeli, her platformda yanında
olmalıyız kuşkusuz. Ama bizimde yapmamız gereken şeyler var. Algı yönetimini çok başarılı yaptığımızı düşünmüyorum. Eğer başarılı olsaydık,
bu kadar çok doğru yapan neden bu kadar çok
sevilmez, neden bu kadar çok yalnız kalır. Ama bu
kadarda doğru yapıyoruz. Yani algı yönteminde,
sunumda bir problem var. Bunu çözmemiz icap
eder. Mesela bir iç denetim konuşuldu. Aslında
yaptığı en iyi şeylerden biri sunumdur, sunumları
çok iyi. Küçük dokunuşlarla çok farklı noktalara
gidebilir. Bunu sağlamamız icap eder diye düşünüyorum. Bunun dışında bütün bunları iyi bir algı
sağlamak için mutlak standartlara sahip olmamız
gerekiyor. Nedir bunlar? Bağımsızlık, objektiflik,
yeterlilik. Uygulama anlamında söyleyeyim, çok
benzer bir konuya iki farklı müfettiş gittiğinde A ve
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Z raporu gelmemeli. Bu bizim güvenilirliğimizi sarsıyor. Standartları mutlaka sağlamamız icap eder.
Bir de şunu söylemek isterim, özellikle DENETDE
yöneticilerine. Amaçlarımız kısa, orta ve uzun vadeli olmalı. Küçük amaçlarımız da olabilir. Hepsi
büyük ve uzun vadeli olmamalı. Yani sürdürülebilir olması için bu işin. Çünkü hep küçük küçük

kaybederek geldik bu noktalara. Tarihe bakarsak,
küçük küçük kazanarak ta çok ileri noktalara gidebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden kısa vadeli
hedefler de koyalım, orta vadeli de, uzun vadeli
de.
Herkesi saygı ile selamlıyorum.
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KOCATEPE İNİSİYATİFİ
SURİYELİ SIĞINMACILAR
SORUNUNU TARTIŞTI
TÜRKİYE’NİN SANCILI GELECEĞİ
SURİYELİLER
92
Tunus’ta başlayan ve tüm Arap dünyasını
saran bahar rüzgarları, üç yıl önce komşumuz
Suriye’de esmeye başlayınca, ülke olarak umudu
ve şaşkınlığı bir arada yaşadık. Umudumuz, yapılan gösterilerin Suriye’nin çoğulcu demokrasiye
geçişi için bir fırsat yaratması içindi. Şaşkınlığımız
ise, Suriye’nin pandoranın kutusu gibi olmasındandı. Soğuk savaş döneminde kurulan doğu-batı
dengesinin Suriye üzerinden karşılıklı meydan
okumaya dönmesindendi.
Türkiye-Suriye ilişkilerinin “iki millet, tek
devlet” tespitini yapacak kadar sıcak boyutlara
ulaştığı dönemde olayların başlaması Türk kamuoyunu da, gelişmelere karşı nasıl tutum takınılması gerektiği konusunda ikircikli duygulara itti.
Bir yanda “Demokrasi” gibi sihirli beklenti, diğer
yanda Saddam’ın devrilmesinden sonra Irak’ta
meydana gelen kaos örneğinden alınmış dersle
statükonun bozulmaması isteği vardı.
Esasında umudu besleyen de, şaşkınlığa uğratan da, dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Beşar Esad ve ailesi ile kurduğu
ilişki idi. Her iki lider de, ailelerini yanlarına alarak
birlikte tatil yapmışlar ve devamında Halep’te iki

ülkenin bakanları toplantı düzenlemişlerdi. Her iki
ülke halkını heyecanlandıran “ortak kabine toplantısı” fotoğrafı idi. Bu nedenle güney sınırımız
sanal bir çizgiye dönmüş, Hatay, Kilis, Gaziantep,
Şanlıurfa gibi vilayetlerden insanlar günlük alışveriş için Halep’e giderken, Suriyeliler de sınır
kentlerimizin müdavimi olmuştu.
Suriye ile Bahar Kısa Sürdü
Uzun yıllar birbirini PKK zaviyesinden gören iki
devlet için, hayal edilmedik ufuklar açan bu ilişkiler, Arap baharından cesaretlenen Suriyelilerin
2011 yılının Şubat ve Mart aylarında demokrasi
isteklerini yüksek sesle dillendirmeleri üzerine
başladı.

* Kocatepe İnisiyatifi Dünya ve Türkiye sorunları karşısında kendilerini
sorumlu hisseden bu sorunlar karşısında fikir ve tutumlarıyla önyargılardan uzak çözüm önerileri üretmeye çalışan bir sivil toplum yapılanmasıdır. Çözüm önerilerini toplumun sorumlu kesimlerine ileterek fikrî
katkıda bulunmayı ilke edinmiş kişilerden oluşmaktadır.
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Kocatepe İnsiyatifi Suriyeli Sığınmacılar Sorununu Tartıştı
Sünni aşiretlerin güçlü olduğu Dera kentinde
duvarlara yazılan slogan basitti:
“Halk Düzenin Değişmesini İstiyor.”
Demokratik bir ülkede gülüp geçilecek bu slogan, Suriye’yi kan gölüne çeviren sürecin fitilini
ateşledi.
Arap ülkelerinde düzenin değişmesini istemek, devlet başkanının değişmesini istemek ile
eşdeğer idi. Nitekim, Tunus’ta Zeynel Abidin bin
Ali, Mısır’da Hüsnü Mübarek, Libya’da Muammer
Kaddafi, Yemen’de Ali Abdullah Salih değişim isteklerine direnemediler.
Amerika Birleşik Devletleri’nin, 2003 yılında
düzenlediği saldırı ile Saddam Hüseyin’i devlet
başkanlığından indirmesi ve Baas düzenini yıkıp Sünnileri iktidardan uzaklaştırması, İran’ın
Irak’taki nüfuzunu artırmış ve Suriye ile birlikte
Türkiye’nin karşısına Şii hilali çıkmıştı. Bu durum
Türkiye’nin Ortadoğu’da kendini yalnızlaştırılmış
gibi hissetmesine neden oldu. Bu sebeple, bir
yandan Mısır ile ilişkiler geliştirilirken, diğer yandan da Suriye’nin yeni dengesinde yer alma hevesini kamçılamıştı.

Sekiz Suriyeliden Biri Ülkesini Terk Etti
Suriye’de 3 yılı aşkın süredir devam eden iç
savaşta 200 bini aşkın insan yaşamını yitirdi. BM
Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre,
“Her 8 Suriyeliden biri sınırı aşıp başka ülkelere
sığındı. Suriye sınırları içinde göç edenlerin sayısı
da 6,5 milyonu buldu. Bunların yarısı çocuk.”
Türkiye, Suriye krizinden en fazla etkilenen
ülkelerin başında geliyor. Suriyeli sığınmacılar
sorunu, Türkiye’yi kısa, orta ve uzun vadede en
fazla yoracak, üzecek ve dahi meşgul edecek konuların başında geliyor.
Suriyeli sığınmacılar, Türkiye için geçici bir
durum olma noktasını çoktan geride bırakmış
durumdadır. İnsani boyutu itibarıyla devasa bir
doğal afet gibi ciddiyetle ele alınması ve aynı
zamanda siyasi, içtimai ve hukuki boyutları ile
de değerlendirme masasına yatırılması gereken
kapsamlı bir olgu ile karşı karşıyayız.

2011 yılının yaz aylarında devrileceği öngörülen Beşar Esad yönetimi, üçüncü yılında da devrilmedi. Sürecin uzamasının faturası ise, Suriye
halkına çıktı.

Kocatepe İnisiyatifi Sorunu Tartıştı
Ortaya çıkan sorun, sadece kamunun değil,
sivil toplum kuruluşlarının da çözüm aradığı bir
boyuta ulaştı. Başkanlığını Hakan Ünser’in yaptığı Kocatepe İnisiyatifi de ilk toplantısında Suriyeli Sığınmacılar sorununu ele aldı. 16 Eylül 2014
tarihinde Denetim Elemanları Derneği’nin İzmir
Caddesindeki toplantı salonunda düzenlenen
toplantıda, Başkan Hakan Ünser bir sunum yaptı.
Ardından, Kocatepe İnisiyatifi üyelerinden Alper
Orkun, Servet Akkuş, Yaşar Koçcenk, Bülent Arı,
Kazım Karakuş, Mehmet Söğüt, Kazım Yıldırım,
Ercan Çatal, Sedat Aşkın Uğur, Aslan Özdemir,
Hasan Yılmaz ve İsmail Pekyürek görüş ve düşüncelerini paylaştılar.

Sorunun başladığı yerde çözüleceğini varsayan Türkiye, büyük bir şoka uğradı. Başlangıçta Suriye’nin iç sorunu gibi görülen olaylar,
Türkiye’yi de sancılı bir geleceğin parçası yaptı.
Başkent Şam başta olmak üzere, Lazkiye, Hama,
Humus, Dera, Halep, İdlip şehirlerinde yoğunlaşan çatışmalar, Suriyeli Sığınmacılar sorununu
ortaya çıkardı. Sorunun boyutlarını öngörememek
ise, bütün Türk halkının göğüslemek zorunda kaldığı bir sosyal kaosa dönüştü.

“Suriyeli Sığınmacılar Sorunun Sebebi Değil, Sonucudur”
Suriye’de devam eden iç savaşın mağdurları,
yine Suriyeliler olmuştur. Ülkelerindeki çatışmadan kaçarak güvenli bir hayat sürmek isteyen
insanların sığındıkları ülkelerden biri de Türkiye
olmuştur. Türkiye’nin öngörülerinin üzerinde bir
nüfusun, sığınmacı statüsüyle sınırlarımıza akın
etmesi, dünyanın hiçte yabancısı olmadığı bir so-

Beklenti, Beşar Esad yönetiminin, içerde
oluşan muhalefete fazla direnemeyeceği yönündeydi. Bu nedenle, Suriye’de oluşacak yeni
statükonun koruyucusu ve kurucusu Türkiye’nin
olması beklentileri ön plana çıktı. Yapılan plan
çerçevesinde, sınır boylarındaki denetim, Suriye
muhalefetinin gidiş gelişini kolaylaştıracak şekilde gevşetildi.
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runu tekrardan gündeme getirmiştir.
Suriyeli sığınmacılar nedeniyle başta güney
sınırlarımızdaki il ve ilçelerimiz olmak üzere, Batı’daki bütün illerimiz sığınmacılarla tanışmıştır. Suriyeli sığınmacılar sebebiyle ekonomik ve
sosyal sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Peki
Suriyeli sığınmacılar bu sorunların sebebi midir,
sonucu mudur? “Suriyeli sığınmacılar sebep
değil sonuçtur. Onlar iç savaşın mağdurlarıdır.
Türkiye’de karşılaşılan sorunları Suriyeli sığınmacılar üzerinden değerlendirmek, sebepleri masumlaştırmaktır.”
Türkiye, Suriye’den gelen göç dalgasını göğüslemede uluslararası kuruluşlardan yeterince
destek alamamıştır. Bunun nedeni hükümet politikası mıdır? Yoksa uluslararası toplumun vurdumduymazlığı mıdır? Bu da ayrı bir değerlendirme
konusudur.
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Tepkilerin Nedeni Zenofobi
Uluslararası tepkiler ve demokratik gösterilerin, kısa sürede Suriye yönetimini sarsacağını
düşünen iradenin, Suriyelileri Türkiye'ye davet
ederken, ortaya çıkabilecek sosyal çatışmayı öngörememesi ise eleştiri konusudur.
Suriyeli sığınmacılar nedeniyle sağlık, güvenlik, istihdam ve yerleşim gibi alanlarda sorunlar
çıkmıştır. İşsizlik oranının yüzde 10’lar seviyesinde olduğu ülkemizde, Suriye’den gelen sığınmacıların asgari ücretin altında bir ücretle istihdam
piyasasında değerlendirilmesi, sosyal tepkilere
neden olmaktadır.
Türkiye’ye gelen sığınmacılar arasında gelir
düzeyi yüksek Suriyeliler olduğu kadar, gelenlerin büyük çoğunluğunu Suriye’nin yoksul kesimi
oluşturmaktadır. Mesleksiz olan bu kesim sorunu
daha büyütmektedir.
Ayrıca dil ve kültür farklılığı nedeniyle sosyal
uyumsuzluklar da yaşanmaktadır. Bu uyumsuzluk
zaman zaman güvensizliğe dayalı çatışmalara da
neden olmaktadır. Bunlara gösterilen tepkiler ise
“milliyetçi tepki” olarak nitelendirilmektedir. Bu
nitelendirme biçimi son derece yanlıştır. “Milliyetçiliğin yabancı düşmanlığı şeklinde yorumlanmasına neden olan” bu değerlendirmenin düzel-

tilmesi gerekmektedir.
Başbakan eski Yardımcısı Beşir Atalay, Suriyeli sığınmacılar nedeniyle meydana gelen olayları mevzi olaylar olarak değerlendirmiş ve “Göç
alan bölgelerde yaşanan bazı adli olaylar, ayrımcı bir bakış açısı ile bazen büyütülebilmekte ve
zaman zaman şiddet olayları da yaşanmaktadır.
Milletimiz doğrusu iyi bir ev sahipliği yapmıştır.
Basın ve kamuoyuna yansıyan olaylar şu anda
mevzi olaylardır. Suriyeli sığınmacı kardeşlerimiz
de hem sabırlı hem de doğrusu çok uyumludur”
demişti.
Milletinin değerlerine sahip çıkmayı ve milletine yararlı olmayı esas alan milliyetçiliğin saldırganlık gibi, yabancı düşmanlığı gibi yansıtılması,
milliyetçilik algısına yönelik bir dezenformasyon
olarak değerlendirilmelidir. Burada halkın gösterdiği tepkiyi en doğru ifade edecek kavram Zenofobi olacaktır.
Tarihsel Deneyimlerimize Müracaat Etmeliydik

İmparatorluk varisi bir millet olarak, muhaceret konusuna yabancı değiliz. 18. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren Anadolu büyük göçlere maruz
kalmıştır.
Göç eden her sosyal topluluk, kendi ihtiyaçlarının yanında, sorunlarını da beraber getirmiştir. Etnik ve kültürel kodlarıyla ülkemize gelen bu
insanlar, istemeden de olsa kendilerini bir sosyal
çatışmanın içinde bulmuşlardır.
Osmanlı Devleti’nin 1683 yılında Viyana’da
bozguna uğramasından sonra, o tarihe kadar
Batı’ya olan göç dalgası, kontrolsüz bir şekilde
tersine dönmüştür.
Türkiye’ye ilk göç, 1771 yılında Rusların Kırım’a
saldırmasını takiben Kırım Türklerinin bir kısmının
Anadolu’ya göç etmesi üzerine yaşanmıştır. Bu
göç dalgası, 1783 yılında Kırım’ın Ruslar tarafından ilhak edilmesi üzerine artarak devam etmiştir.
İkinci büyük göç dalgası 1864’te yaşanmıştır.
Bu tarihte 493 bin Çerkez, Ruslar tarafından Kafkaslardan Anadolu’ya sürgün edilmiştir.
Üçüncü büyük dalga 1877-78 Osmanlı-Rus
Savaşının ardından Kafkaslar ve Balkanlardan olmuştur. 93 Harbi olarak bilinen bu savaştan sonra
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çoğunluğu Türk olmak üzere 1,5 milyon Müslüman, Anadolu’ya sığınmıştır.
Dördüncü büyük göç dalgası Birinci Balkan
Savaşının ardından Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan’dan olmuştur. O tarihte
1,5 milyon Türk göçe zorlanmış ve salgın hastalıklar, katliamlardan kurtulabilen 600 bin Türk
Anadolu’ya ulaşabilmiştir.
Beşinci büyük göç dalgası 1917-1920 yılları arasında 2 milyon 900 bin Rus ülkelerini terk
etmişlerdir. Ruslar, başta Amerika olmak üzere
Batı’ya göç ederken geçiş üssü olarak İstanbul’u
kullanmışlardır. Bunlardan 90 bin kadarı da uzunca bir süre İstanbul’da kalmıştır.
Altıncı büyük dalga Yunanistan ile yapılan
nüfus değişimi anlaşması sonucunda 1924 yılında olmuştur. O tarihte 1 milyon 200 bin Rum
Türkiye’den gönderilirken, 500 bin kadar Türk de
Anadolu’ya gelmiştir.
Yedinci büyük dalga ise, 1952 ve 1967 yılları
arasında yaşanmıştır. Türkiye ile Yugoslavya arasında yapılan anlaşma çerçevesinde günümüzde
Makedonya, Kosova ve Sırbistan olarak tarih sahnesine çıkan ülkelerden 175 bin Türk, Anadolu’ya
göç etmiştir. İkili anlaşmalar sonucunda planlı bir
şekilde yapılan bu göç, alt yapısı hazırlanarak yürütülmüştür.
Yedinci büyük göç dalgası 1989 yılında 321 bin
Türk, Bulgaristan'dan Türkiye’ye gelmiştir.
Dokuzuncu büyük dalga 1991'deki Körfez Savaşında yaşanmıştır. O tarihte 450 bin Kürt, Türkiye sınırına akın etmiştir. Diğer göçlerden farklı
olarak 1991 yılında Irak sınırından Türkiye’ye akın
eden Kürtler, Nisan 1991’de 36. Paralelin üstünün
Irak uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin ardından ülkelerine döndüler.
Onuncu ve en büyük dalga ise Suriye'den olmuştur.
Muhacirliğin etnik bir kavram gibi kullanıldığı
ülkemizde, karşılaşılan göç sorununun çözümünde geçmiş deneyimlere müracaat edilmemesi
büyük bir eksikliktir. Tarihsel hafızanın unutulmasının ortaya çıkardığı bu eksiklik, göç dalgasının
yaratacağı sorunları öngörememeyi de beraberinde getirmiştir.
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Göçmen Bakanlığı Kurulmalı
Savaşın yarattığı yıkımın mağduru çaresiz insanların izlenen "açık kapı politikası" ile Türkiye’ye
kabul edilmeleri kaçınılmaz idi. Bu duruma karşı
çıkmak insanlık ile bağdaşmaz. Ancak, Türkiye’ye
sığınmış olan yüz binlerce Suriyelinin devlet otoritesinden habersiz, rastgele tüm ülkeye yayılmalarına ve insan kaçakçıları, kadın tacirleri gibi
suç gruplarının kucağına düşmelerine, muhtemel
toplumsal gerginliklere sebep teşkil edebilecekleri ihtimaline göz yumulması ve dahi katmerleşen
çaresizlikleri ile büyük ölçüde baş başa bırakılmaları da insanlığa sığmaz.
Her krizin kendi fırsatını beraberinde getirdiği bilinmelidir. İyi tasarlanmış eğitim, sağlık, barınma politikalarıyla Suriyeli mültecileri topluma
sağlıklı bir şekilde entegre edebilirsek, müstakbel
vatandaşlarımızın önümüzdeki yıllarda toplumumuza getireceği farklılık, yetenekler, çeşitlilik ile
ekonominin gelişimine kültürümüzün zenginleşmesine ve dış politikada etkimizin artışına katkıda
bulunacağını düşünebiliriz. Özetle Suriyelilerin
Türkiye’nin geleceğinde olumlu mu olumsuz mu
bir faktör oynayacağı bugün oluşturulması gereken geniş ve kapsamlı politikaya bağlıdır.
Sığınmacıların sayısı 1,5 milyona ulaşmıştır.
Dünyanın hiçbir ülkesi, üç yıl içinde 1,5 milyonluk
bir nüfus dalgasının yaratacağı sorunu tek başına
göğüslemeye hazır değildir.
Suriyeli sığınmacıların yarattığı sorunların kapsamlı olması, Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün (GİGM) kurulmasına neden oldu.
Bu kurum Suriyeli mülteciler krizini yönetme sorumluluğunu AFAD’dan devralacak. İdare’nin
merkezi Ankara’da, aynı zamanda ülke çapına
yayılmış ve ülke dışında da ofisleri bulunuyor.
İdare’nin portfolyosu, kelimenin en geniş anlamıyla “göç” konusuyla ilgili büyük bir yelpazeyi kapsayacak. Suriyeli sığınmacılar krizi ise, İdare’nin
gündemindeki ana başlık olacak.
Türkiye, sorunun çözümüne ilişkin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kursa da, sürecin devamına
bağlı olarak sorunun karmaşıklaşması durumunda, “Göçmen Bakanlığı” kurulması da kaçınılmaz
hale gelecektir.
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Yakın çevresi sürekli savaşlara sahne olan
Türkiye’nin, artık göç realitesinin ilk etkileneni
olarak, sığınmacılar ve mülteciler konusunda bir
akıl geliştirmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin
Almanya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri,
İngiltere gibi ülkelerdeki uygulamalar mutlaka incelenmelidir. Maruz kalınan nüfus akımı, sadece
güvenlik zaafına neden olmamakta, ekonomik,
sosyal, siyasal, dinsel sorunları da bünyesinde
barındırmaktadır. Bunun ilgili bütün kurumların
iştirak edeceği Göç Şurası düzenlenmeli, sorun
etraflı bir şekilde ele alınmalıdır.
Gelecekteki Statüleri Belirsiz
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Coğrafyamız dış müdahalelere açık hale getiren Suriye’deki iç savaşın ortaya çıkardığı sorunları, hem terör grupları, hem teröre destek
verenler, hem de teröre müdahale edenler fırsata
çevirmek istemektedir. Bu savaş kısa zamanda
bitmeyecektir. Savaşın mağdurları kendilerince
en güvenli ülke olarak gördükleri Türkiye’ye sığınmaya devam edeceklerdir. Türkiye’yi emniyetli bir
gelecek olarak gören insanlar, ülkelerinde düzenin kurulmasını takiben geri gidecekler midir? Bu
noktada belirleyici olan, Suriye’deki çatışmaların
süresi olacaktır.
Etnik Asabiyeyi ve İdeolojik Bağnazlığı Besleyebilir
Güney sınırımızdan ülkemize gelen insanlar
Arap, Kürt, Çerkez, Türkmen gibi etnik heterojenliğe sahiptir. Bu insanlardan özellikle Kürt kökenli
olanlar, 30 yıldır sürmekte olan ayrılıkçı hareketin
itici kuvvetine dönüşebilir. Yıllarca güven içinde bulunan Suriye sınırı, ayrılıkçı terörün yeni
güzergâhına dönebilir.
Bugün masum gibi görülen bir takım gruplar,
yarın devlet için tehdide dönüşebilir. Bunun en
somut örneği Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı
işgali sürecinde yaşandı. Afganistan-Pakistan
sınırında bulunan Pakistan’ın Peşâver şehri,
Afganistan’dan kaçanların çoğalmasına paralel, terör örgütlerinin ikmal üssüne dönüştü. Türkiye’ye gelen sığınmacıları da, Irak ve
Suriye’de ortaya çıkan ve bazılarının El Kaide 2

diye nitelendirdiği Irak Şam İslam Devleti örgütü, kendinin doğal paydaşı olarak görebilir. Bu
konuda alınacak ilk pratik önlem, sığınmacıların
bir şehrin yerleşik nüfusunun çoğunluğunu teşkil
edecek hale gelmemelerini temin etmektir. Kilis
vilayeti ve sınırdaki bazı ilçeler bu konuda tehdide
açık görünmektedir. 85 bin nüfuslu Kilis’in hemen
yakınında konaklayan Suriyeli sığınmacıların sayısı 73 bindir. Ayrıca, kamplarda kalmayan binlerce sığınmacı söz konusudur. Bu insanlar, Kilis’in
dokusunu şimdiden değiştirmiş durumdadır. Artık
şehirde Türkçe’den çok Arapça tabelalar görülmektedir.
Kocatepe İnisiyatifi Grubu Başkanı Mustafa
Hakan Ünser:
“TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR SINAVDAN GEÇİYOR”
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin açıklamasına göre, "Suriye, yaşadığımız dönemdeki
en büyük insanlık krizi haline geldi." Suriyelilerin
hemen hemen yarısı evlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldı.
Suriye'den kaçmak öyle sanıldığı kadar kolay
değil. Birçok kimse, ülkesinden kaçabilmek için
silahlı çetelere rüşvet ödemek zorunda kalıyor.
Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi verilerine göre, 2 Temmuz 2014 itibarıyla yakın coğrafyadaki Suriyeli mültecilerin yüzde 28’i Türkiye’de
ikame ediyor.
Türkiye 10 ilde yaklaşık 220 bin Suriyeliye ev
sahipliği yapan 22 kamp kurmuş durumda. BM
verilerine göre, dünyada en fazla “mülteci” ağırlayan 5’inci ülke Türkiye. Bunun çok yüksek bir
oranını, Suriyeliler oluşturuyor.
AFAD’ın güncellenmemiş raporuna göre,
Türkiye’ye gelen Suriyelilerin yüzde 36’sı kamplarda, yüzde 64’ü de kamp dışında yaşamlarını sürdürüyor. Kamp dışındakilerin yüzde 45’i
AFAD’a kayıtları; bunların yüzde 20’si oturma iznine sahip. Kayıt dışı Suriyelilerin varlığı, onların
sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçların yanı
sıra güvenlik konularında ciddi bir zafiyete neden
olmaya namzet bir sorun olarak temel bir nokta
olarak duruyor. Bununla irtibatlı bir durum da,
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resmi olmayan sınır noktalarından girişlerdir.
SURİYELİLER, “GEÇİCİ SIĞINMA” STATÜSÜNDE
Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin nüfusu giderek artıyor. Şu ana kadar gelen nüfus Kıbrıs Rum
Kesimi nüfusunun iki katına ulaşmış durumda. Bu
durum, kamunun üzerindeki yükü artırırken, Türk
halkını da tedirgin ediyor.
Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, “geçici sığınma” statüsünde. Bu tanım uluslararası hukuka
uygun bir tanım değil. Mültecilerin insani haklarını elde edebilmesi için daha doğru bir statü tanımlamasına da ihtiyaç var.
Bu durum, uluslar arası hukuk açısından hükümetin önüne Suriyelilere Türkiye’de kalma
ve topluma entegre olmalarını kolaylaştıracak
imkânları verip vermeyeceğinden acil eğitim ihtiyacına, iş, sağlık, barınma ve diğer ihtiyaçlarına
kadar son derece bir dizi hassas ve karmaşık konuyu gündeme getiriyor.
Suriyeli sığınmacıları kayıt altına alma çalışmaları devam etse de, ülke geneline yayılan sığınmacılara yardım ulaştırmak son derece zor ve
karmaşık hale gelmiş durumda. Kampların dışında
kalan sığınmacıların sorunlarının giderilmesi için
farklı kamusal aktörlerin devreye girmesi gerekiyor. İhtiyaç sahibi olmayan Suriyelilerin de belirlenmesi için ayrı bir çalışma yapılmalı.
Türkiye, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’ne, coğrafi çekinceyle taraftır. Bireysel sığınmacıların ve mültecilerin hak ve ödevleri, 1951 Cenevre Sözleşmesi ile düzenlenir; kitlesel sığınma durumları ise
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(BMMYK) Yürütme Komitesi (ExCom) kararları ve
genel uluslararası hukuk ile tanımlanır.
Coğrafi çekince nedeniyle Türkiye’ye kaçan
Suriyeli insanlar, resmen “mülteci” olarak nitelendirilemiyorlar. İlk göç dalgasıyla birlikte gelen Suriyeliler, başlangıçta “misafir” statüsünde
kabul edildiler. Sonrasında “geçici korunma”
statüsüne alındılar ve sığınmacı olarak adlandırıldılar. Halen Türkiye’deki tüm Suriyeliler, resmi
ve hukuki anlamda “geçici korunma” altındaki inOcak-Haziran 2014/1-2

sanlar olarak tanımlanıyorlar. Sığınmacı statüsü,
mültecilikten doğan bazı doğal haklardan yararlanılması engelleme gibi olumsuz yansımalara yol
açıyor. Bunu aşmak için yönetmelik ve genelgelerle Suriyeliler lehine özel uygulamalar yürürlüğe
sokuluyor.
Sığınmacıların mülteci statüsü kazanmaları;
oturma izni ve kalıcı vatandaşlık hakkı almaları;
sürdürülebilir ve kendi kendine yeterli iktisadi yaşam kurmaları; ayrımcılık, sömürü, kötü muamelenin ilgası; kültürel çeşitliliğe inancın temellendirilmesi gibi hususlar, entegrasyonun saydığımız
parametreler dahilindeki alt başlıkları olarak karşımızda duruyor. Şayet bu gerçekleştirilemezse,
kısa vadedeki sorunların orta ve uzun vadeli kalıcı
problemlere dönüşmesi kaçınılmaz hale gelecektir.
30 BİN VATANSIZ ÇOCUK DÜNYAYA GELDİ
Hastane kayıtlarına göre 10 ilde, 3 yılda 30 bin
vatansız çocuk dünyaya geldi. Türkiye’de doğan
bu çocuklar hukuki bir statüye sahip değiller.
Suriye’deki iç savaştan 5,5 milyon çocuk etkilendi. 10 bin çocuk savaşta öldü. Toplam 8 bin çocuk iç savaşta anne, baba ve ailesini kaybederek
kimsesiz kaldı.
İnsan kaçakçıları tarafından umutları istismar
edilen Suriyeliler, aynı zamanda uyuşturucu tacirleri tarafından da kullanılmaya başlandı. Son günlerde Bonzai’den artan ölümler nedeniyle polisin
uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını artırması, halk arasında torbacı olarak bilinen uyuşturucu madde satıcıların kendilerini geri plana
çekmelerine neden oldu. Bu durumda kendilerini
açık vermek isteyemeyen torbacılar, Suriye’de iç
savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Ankara’ya
yerleşen mültecileri piyasaya sürdü. Torbacıların,
anlaştıkları Suriyeli mültecileri uyuşturucu madde
satmak için kullandığı öğrenildi.
TÜRKİYE’DE YOK EDİLEN HASTALIKLAR GÖRÜLMEYE BAŞLANDI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye'deki kamplarda kalan Suriyelilerde kızamık, verem ve çeşitli bulaşıcı deri
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hastalıklarına rastlandığına dikkat çekmişti. Türk
Tabipleri Birliği de Suriye'den yaşanan mülteci
göçünün, kızamık vakalarının yayılmasında etkili
olduğu uyarısında bulunmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, savaştan önce
Suriye’de görülmeyen ya da kontrol altında tutulan yedi bulaşıcı hastalık tekrar sahneye çıktı.
Bunlar, Sıtma, Şark Çıbanı, Çocuk Felci, Tüberküloz, Kızamık, Tifo ve Buruselloz. Bu hastalıklar
Türkiye’de ya elimine edilmiş (görülmez olmuş) ya
da kontrol altına alınmış idi.
Toplum sağlığını tehdit eden bu hastalıklara
karşı korunmak için koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanılması gerekiyor. Ancak bazı Suriyeli
aileler, çocuklarına bağışıklık aşısı yaptırmak istemiyor. Bu durum halk sağlığı açısından büyük
tehdit oluşturuyor. Daha önce Türkiye’de yok edilen çocuk felci virüsünün yayılmaması için, Suriyeli sığınmacıların ikna edilmeleri gerekiyor. Aksi
takdirde, sadece Suriyeliler değil, Türkiye’deki
diğer çocuklar da risk altına kalacak.
SURİYELİLER, ÜCRETSİZ TEDAVİ EDİLİYOR
Suriye’de iç savaş başladığından bu tarafa
BM kayıtlarına göre 5 milyon Suriyeli ülkesini
terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerden yaklaşık 1
milyon 500 bini Türkiye’ye sığındı. Türkiye’ye sığınan Suriyelilere tedavi hizmetleri Sağlık Bakanlığı
tarafından ücretsiz verilmektedir. Sağlık giderleri
kaymakamlıklar ve AFAD tarafından karşılanmaktadır.
Türkiye, Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmetinin
yanı sıra, kamplarda eğitim ve mesleki eğitim de
veriyor.
EMEKLERİ VE BEDENLERİ İSTİSMAR EDİLİYOR
Suriye’den Türkiye’ye yönelik sığınmacı akını,
sosyal sorunlar meydana getirse de, kimi işverenler tarafından da bu durum bir fırsat olarak görülüyor. Hiçbir güvenceleri olmadan Türkiye’nin
değişik şehirlerine yerleşen Suriyeli sığınmacılar,
sigortasız ve düşük ücretle çalıştırılıyorlar. Suriyelilerin bu şekilde istihdam piyasasında değerlendirilmeleri, işsiz olan Türk yurttaşlarının tepki-

sine yol açıyor.
Diğer yandan Suriyeli kadınların sırtından
para kazananlar da var. Suriyeli genç kızlar, kadın tacirleri tarafından istismar ediliyorlar. Fuhuş
sektöründe kullanılan Suriyelilerin yaşının 12’ye
kadar düştüğü belirtiliyor. Ayrıca Suriyeliler arasında kendilerinden büyük insanların ikinci ya da
üçüncü eşi olmayı kabul edenler de oluyor. Bu
evlilikleri ticarete dönüştüren bazı kişiler, Suriyeli kadınlarla evlenmek isteyenlere 250-500 TL
arası komisyon karşılığı aracılık yapıyor. Ailelere
de ortalama 2 bin ile 5 bin TL arası başlık parası
veriliyor.
Komisyoncular Suriye’den tespit ettikleri kadınları alıcılara ulaştırıyor. Alıcıları Suriye’ye geçirip kadınları orada gösterebildikleri gibi, bazen
sınırda ya da Türkiye’ye kadınları getirip gösteriyorlar. Alıcının beğenmesi durumunda anlaşıp
‘imam nikahı’ kıyılarak kadınlar Türkiyeli erkeklere teslim ediliyor.
İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye’nin Suriye
sınırındaki ilçelerde Suriyelilerle evliliğin “hareketli” bir ticarete dönüştüğünü yazdı. Habere
göre bu durum hem Türk kadınlarda rahatsızlık
yaratıyor hem de toplumsal olarak sorunlara neden oluyor.
Bu durumu Mazed’in Annesi anlamında Um
Mazed lakaplı çöpçatanlık yapan Suriyeli bir kadın şöyle özetliyor:
"Erkekler genelde 50 ile 80 yaşları arasında.
Beyaz tenli, mavi ya da yeşil gözlü kızlar istiyorlar.
Kızların çok genç olmasını, 16 yaşından büyük olmamasını şart koşuyorlar."
Um Mazed, 100'den fazla Suriyeli kızı Türk
erkekleri ile tanıştırmış. Onlardan da tanıştırmak
için 70 dolar, evlilik için de yaklaşık 310 dolar almış.
Um Mazed’e göre yaptığı son derece yasal.
"Bu evlilikler kısa sürüyorsa benim sorunum değil,
ben sadece çöpçatanım. Bana göre fuhuş değil,
çünkü gelinle damat bir sözleşmeye imza koyuyor" diyor. Ayrıca çöpçatanlığı maddi ihtiyaçları
nedeniyle yaptığını savunuyor. Verilen yardımların yetersizliğinin kendisini bu yola sevk ettiğini
söylüyor.
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ESAD YANLILARI DA BOŞ DURMUYOR
Suriye’deki olaylar sebebiyle Türkiye’deki
Arap asabiyesi canlanırken, Hatay’ın iç ahengini
tehdit edecek gelişmelere de sahne oldu.
Bağımsız olduğu 2 Eylül 1938 yılında "Liva İskenderun" adının ‘Hatay’ olarak değiştirilmesinin
yıldönümünde dün Esad'a destek yürüyüşü düzenlendi.
Suriye bayrakları taşıyan katılımcılar "Allah,
Suriye, Beşar" sloganı attı. Suriye Haber Ajansı
SANA, yürüyüşü "Türkiye otoritelerinin 2 Eylül
1938 yılında Liva İskenderun adını ‘Hatay’ olarak
değiştirmelerinin yıldönümü münasebetiyle dün
Antakyalı yüzlerce kişi yürüyüş eylemi düzenlediler. Suriye bayrakları taşıyan katılımcılar anavatanları Suriye’ye bağlılıklarını belirtirken, katılımcılardan biri Şehit Yahya el Şağri’nin fotoğrafını
taşıdı." ifadeleriyle duyurdu.
Topyekûn, kapsamlı bir devlet politikasının
oluşturulması –zira mesele yerel bir mevzu olmanın çok ötesinde ve artık neredeyse tüm Türkiye’yi
ilgilendiren bir noktaya geldi- ve daha da önemlisi
konunun vahametinin ilgili tüm kurumlar ve siyasilerce kavranması ve tabii ki uluslararası yardım/
desteğe daha açık hale gelinmesi gerekiyor.
SURİYELİLERİN MALİYETİ HER GÜN YÜKSELİYOR
BM verilerine göre, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için bugüne kadar harcadığı para miktarı 3,5
milyar dolara ulaşmış durumda. Ancak harcanan
bu miktar, devam eden sorun nedeniyle hiçbir ihtiyacı karşılamaya yetmiyor.
Güncellenmemiş rakamlara göre, sayıları 1
milyon 500 bin kişiye ulaşan Suriyeli mültecilerin
Türkiye’ye maliyeti 7 milyar lirayı buldu. Bu rakam
aralarında Enerji, Ekonomi, Kalkınma gibi bakanlıklar başta olmak üzere 8 bakanlığa ayrılan bütçe
miktarını ise açık farkla geçti.
ESAD REJİMİ DEVRİLSE BİLE SORUNLAR
BİTMEYECEK
Suriye iç savaşının sonunda nasıl bir tablo ortaya çıkacağını kimse kestiremiyor. Zira, demokOcak-Haziran 2014/1-2

rasi talebiyle başlayan çatışmalardan, dinsel radikalizm beslendi. Gelecekte Esad’ın ve dini aşırılıklardan uzak demokratik yönetimlerin iş başına
geldiği bir Suriye ortaya çıksa bile geride bir göz
odası dahi kalmamış milyonlar kalacak. Bu insanların Suriye’ye geri dönüşünü beklemek gerçek
dışı bir öngörüdür.
Dolayısıyla Türkiye’nin, Suriyeli sığınmacıların
Türk toplumuna sağlıklı bir şekilde entegrasyonunu hedeflemesi ve bu bağlamda kafa yorması
daha isabetli olacaktır. Zira farklı uluslararası
aktörlerin Türkiye’den kabul ettiği mülteci sayısı,
Türkiye’ye sığınanların yüzde 2’sini geçmemektedir. Örneğin şu ana kadar Almanya 10 bin; İngiltere 500; İspanya 40; Bulgaristan 5000; İsveç 500
Suriyeli mülteci kabul etmiştir. Haliyle sayıları 1,5
milyona ulaşan Suriyeli sığınmacıların yüzde 90’a
yakın bölümünün Türkiye’de kalacağını söylemek
kehanet değildir.
Sığınmacıların ülkelerine yakın bir tarihte geri
dönebilmelerinin imkânsız olduğu giderek belirginleşiyor. Suriyeliler ne ülkelerine dönebilecekler, ne de üçüncü ülkelere transfer edilebilecekler; Türkiye’yi terk etmeyecekler.
Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların gelecekteki statüsüyle ilgili olarak uluslar arası desteğe
ihtiyacı olacaktır. Eğitimden, sağlığa, konut edinmeden, meslek sahibi olmaya kadar geniş bir eksende duyulan bu desteğin boyutu düzenlenecek
bir konferans ile belirlenmelidir. Konuyu yakından
takip eden Sema Karaca’nın ifadesi ile “uluslararası yardım ne birikmiş, hazır bir parasal/maddi
kaynak demektir ne de sadece BMMYK ve BM’ye
bağlı diğer kuruluşlar gibi birimlerin çalışmalarından ibarettir. Uluslararası yardım, öncelikle
sorunlu alana dair birikmiş tecrübenin yardıma
ihtiyaç duyulan bölgede toplanması demektir ve
en başta bir tecrübe ve bilgi paylaşımıdır. Sorun
uluslar arası boyutlu olduğuna göre, çözüm de
uluslar arası destek olmalıdır. Türkiye’nin bu sorun ile uluslararası destek olmadan baş etmesi
mümkün değildir.”
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SURİYELİLERE GÖSTERİLEN TEPKİNİN NEDENİ ZENOFOBİ
Hatay’da,
Gaziantep’de,
İstanbul’da,
Ankara’da meydana gelen bir takım olaylarda,
Suriyeli sığınmacılara dönük toplumsal tepkiler
oldu. Bu tepkileri “milliyetçi, faşist, ırkçı” gibi nitelemelerle eleştirenler oldu. Oysa, tepkiyi açıklayabilecek tek kavram var: XENOPHOBİA (Zenofobi).
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Zenofobi; Göçmenlere, yabancılara yönelik
duyulan korku ve nefrete verilen isim. Zenofobi,
yabancı korkusu-nefreti anlamında olup, Yunanca
(xenos, yabancı) ve (phobos, korku) kelimelerinin
birleşiminden oluşmuştur. Kişinin yabancılardan
ya da bir şekilde kendisinden farklı olan insanlardan korkmasına ve nefret etmesine verilen addır.
Değişik olanın tehlikeli olduğu düşüncesiyle oluşan bir korkudur. Irkçılık da bazen zenofobinin uç
bir türü olarak nitelendirilmektedir. Bilimkurguda
dünya-dışı varlıklardan korkma anlamına da gelir.
Amerikan Psikiyatri Birliğinin "Akıl Hastalıklarının
Teşhisi ve İstatistikleri Elkitabı"na göre bu fobi, fobinin nesnesiyle karşı karşıya kalan hastanın aşırı
bir kuruntuya kapılmasına yol açar.
Zenofobinin iki türü vardır:
Birincisi bir topluluğun içinde olan ama o topluluğun bir parçası sayılmayan bir gruba karşı
duyulan korkudur. Bu genellikle göçmenler ya da
azınlıklar olur, fakat bazen yüzyıllardır bir arada
olunan bir grup da olabilir. Zenofobinin bu türü
tehcir ve en kötü durumda soykırım gibi vahşi ve
saldırgan tepkilere de yol açabilir.
İkincisi ise temelde kültüreldir ve bu durumda korkunun nesnesinin, yabancı sayılan kültürel
farklılıklarıdır. Bütün kültürler dış etkilere maruz
kalmaktadır ancak kültürel zenofobi genellikle
belli şeylere yönlenmiştir, başka dillerden gelen
sözcükler, içinde yaşanılan toplum tarafından
benimsenmeye başlanmış tutumlar gibi. Nadiren
insanlara karşı bir saldırıya dönüşür ama, kültürel
veya dilsel saflaştırma gibi politik kampanyalarla
sonuçlanabilir.

PEKİ SONRA NE OLACAK?
Suriyeliler hükümetin kendilerini “misafir”
olarak tanımlamasına rağmen ülkemizde misafir
değil kalıcılar! Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin büyük çoğunluğu bir daha geri dönmeyecek. Hayatlarına burada devam edecekleri öngörülmelidir.
Suriyelilerin Türkiye’ye gelişleri ve geleceklerine ilişkin içerde herhangi bir itiraz söz konusu
değildir. Bu noktada, iç sorunlara neden olan Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye’deki muhalefet partilerinin takdir edilmeleri gerekmektedir.
Zira, bu sorunu güncel siyasetin dışında tutarak
sorumlu bir tutum sergilemişlerdir. Ancak, konuya
ilişkin görüşlerini iktidara da ışık tutacak şekilde
toplumla açık açık paylaşmalarında yarar vardır.
İktidarın sorunun başlangıcındaki öngörüsüzlüğünü, muhalefet de sorunun geleceğine ilişkin
yapmamalıdır.
Adana, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis
illeri başta olmak üzere, Türkiye’de yaklaşık 1
milyona yakın Arap kökenli yurttaş yaşamaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olan bu insanlara 1 milyonu aşkın yeni bir nüfus ekleneceği
hesap edilmelidir. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde
önemli bir “Suriye Diasporası” oluşacaktır. Bu
durumun pozitif ve negatif etkileri şimdiden masaya yatırılmalıdır.
Bunun yanı sıra, Türkiye’nin ivedi şekilde çözmesi gereken temel sorunlar da vardır:
Öncelikle hükümet, Suriyelere ilişkin temel
politikalarının ne olduğunu kamuoyu ile paylaşmalıdır. Çünkü, Suriyeli sığınmacılardan kamplarda yaşayanlar da, hayatlarını yıllarca bu şekilde
sürdüremeyeceklerdir.
Kampların dışında yaşayan 1 milyonu aşkın
Suriyeli de insani olmayan şartlar altında hayatlarını sürdürmektedirler. Onların bu durumu da
uzun yıllar sürdürülebilir değildir.
Tarihsel bağlar, komşuluk hukuku, inanç kardeşliği ve etnik akrabalık gibi yakınlıklar nedeniyle Türk halkı, Suriyelilere karşı geniş bir hoşgörü
göstermiştir. Ancak halkın hoşgörü ve misafirperverliğinin de yaşanan sorunların derinleşmesine
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paralel tükenmeye başladığı da görülmelidir. Çünkü, kampların dışında kalan Suriyeli sığınmacılar
bir çok şehirde mahalle aralarına dağılmış durumdadır. Şehrin işlek caddeleri ve sokaklarında
dilencilik yapanlara rastlanmaktadır. Bu durum
insanların yaşam kalitesine olumsuz yansımaktadır. Bundan dolayı, dünyanın her yerinde göçmenlere karşı oluşan negatif tepkiler ülkemizde
de yaşanabilir. Bu durum ülkede sınıfsal, etnik ve
mezhepsel gerilimi artırabilir.
Hükümetin, mevcut şartlar altında Suriyeli-

lere kamplardaki desteğini devam ettirebilmesi
oldukça zor görünmektedir. Sorun, geçici misafirlikten çıkmıştır. Şehirlerde sosyal dokunun bozulduğu görülmektedir. Kentsel dönüşüm yoluyla
Ankara’da Çinçin mahallesi, İstanbul’da Sulukule
dağıtılırken, Suriyeliler sebebiyle aynı mahalleler
yeniden ihya edilmiş durumdadır. Kendi hallerine
terkedilmiş hissi uyandıran Suriyelilerin de, bu
belirsizliği daha fazla taşımaları beklenmemelidir.
Uzun dönemli entegrasyon sistem ve süreçleri
oluşturulmazsa ulusal güvenliğe ve ekonomiye
zarar vermeleri kaçınılmazdır.
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Derneğimizden
Soma Faciasına İlişkin
Kamuoyu Duyurusu
102
Soma’da meydana gelen kaza sonrasında yitirdiğimiz 301 canımızın acısını yüreğimizde hissetmekteyiz. Başta yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız olmak üzere tüm milletimize başsağlığı
ve sabır dileriz.
Kaza sonrasında Devletin denetim ve teftiş
görevi, kamuoyunda yoğun bir biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Derneğimiz, acımızın büyüklüğü ve yanlış anlaşılmalara sebep olmamak için
bugüne kadar konu hakkında yorum yapmaktan
kaçınmıştır. Ancak, özellikle medyaya yansıyan
tek yanlı ve objektiflikten uzak birtakım iddialar,
ithamlar ve hatta suçlamalar nedeniyle aşağıda
belirtilen açıklamaların kamuoyumuzla paylaşılması ihtiyacı duyulmuştur.
1-Yaşanan büyük kazanın insani sorumluluğunu toplumun bütün kesimleri gibi yüreğimizde
hissediyoruz.
2- Bu kazanın meydana gelmesi sonrasında
oluşan mevcut karmaşa ortamı içerisinde, çalışma hayatı mevzuatının uygulanmasını denetleyen
iş müfettişlerinin hiçbir maddi delile dayanmadan, açık bir linç mantığı paralelinde suçlanmasını dehşetle izlemekteyiz. Bilgilerimiz ve yakında

kamuoyuna sunulmasını beklediğimiz meslektaşlarımızın konuyla ilgili çalışmalarının ayrıntılarının
açıklanması sonrasında, bugün hesapsızca suçlamalarda bulunan kişi ve sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinin utanacaklarını düşünmekteyiz.
Tarafsız ve bağımsız yargının yapacağı tespitler
sonrasında, hak ve adalet doğrultusunda en net
şekilde tavrımızı ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.
3-Bu suçlamalar Devletin denetim ve teftiş
görevi hakkında, yanlış anlaşılmalara ve beklentiler oluşturulmasına sebep olmaktadır.
Devlet, birçok alanda olduğu gibi çalışma
hayatına ilişkin mevzuatın da uygulanmasını denetlemektedir. Anayasal nitelikte olan bu görev,
İş Kanunu hükümleri gereği iş müfettişleri marifetiyle yerine getirilmektedir.
Açıkça belirtmek gerekir ki, iş sağlığı ve güvenliği konusu da dahil olmak üzere bütün çalışma hayatını düzenleyen kanunlarda, kanun hükümlerinin esas muhatabı işverenlerdir. Alınması
gerekli bütün tedbirler, yapılması gereken bütün
iş ve işlemlerin yükümlülüğü ve sorumluluğu işverenlerindir.
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İş müfettişlerinin misyonu, işverenlerin bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri amacıyla eğitici
ve caydırıcı yöntemlerle itici güç olmaktan ibarettir. Nitekim iş müfettişleri mevzuata uymayan işverenler hakkında idari yaptırımlar uygulamaktadır. Bu sebeplerle kapatılan veya ceza uygulanan
onlarca maden ocağı resmi kayıtlara geçmiştir.
Bu görevin kapsamı, ne yazık ki, işyerlerinde
teftiş sonrasında mevzuata uygun çalışılmasının
garanti edilmesi, teftiş edilen işyerlerinde, ilerde
mevzuat ihlalleri yapılmasının denetim sonrasında sonsuza kadar ortadan kaldırılması gibi peşin
sonuçlar doğurmamaktadır. Bakanlık denetim
elemanlarının, denetim süreci kapsamında mevcut durumun fotoğrafını çekmiş oldukları, madenlerde görevli olan ve işyeri sahipleri tarafından
ücretleri ödenen çok sayıdaki iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının ise 24 saat ve 365 gün boyunca
ilgili konuları takip etmekle yükümlü kılındıkları
göz ardı edilmektedir.
4-Yapılan araştırmalar, iş kazalarının yüzde
sekseninin yanlış davranışlardan, yüzde yirmisinin ise tehlikeli durumlardan meydana geldiğini
göstermektedir.
Müfettişlerce yerine getirilen işyerlerinde
tehlikeli durumların giderilmesinin sağlanması
veya doğru davranış biçimlerinin anlatılması görevi; sürekliliği ve devamlılığı, sağlaması gereken
ilgililer tarafından yerine getirilmediği sürece hiçbir anlam ifade etmemektedir.
Dolayısıyla, hiçbir denetim elemanı veya hiçbir kamu görevlisinin, insanların denetim sonrası
iş güvenliğine yönelik davranışlarının doğru olacağının garantisini veremeyeceği gerçeği ışığında; iş kazalarının meydana gelmesinde doğrudan
denetim elemanlarının suçlu gösterilmesinin ne
kadar insaflı bir yaklaşım olduğunu, kamuoyunun
takdirine bırakıyoruz.
5-Mevzuat hükümlerine uyulması için mutlaka
denetim elemanının varlığının aranması, genel
bir sosyal ve kültürel sorundur. Yasaların muhatapları, denetim elemanlarının işlemleri sonucu,
bir dahaki denetime kadar mevzuata uymayı rafa
kaldıracaksa ve kamuoyunun algılaması böyle
bir düzeni normalleştiriyorsa, bütün kesimlerin
görev, yetki, sorumluluk ve rollerinin yeni baştan
Ocak-Haziran 2014/1-2

tanımlanması ihtiyacından bahsedilmesinin doğru olacağını düşünmekteyiz.
6- Bizler, denetim elemanı olarak, her kesimin
kurallara uyması için çaba gösteriyoruz. Ancak,
ileri ülkelerde, toplumun çoğunluğu uyması gereken kurallara kendiliğinden uymakta, sorunlu
kişiler ve alanlar için denetim elemanlarının rol
alması beklenmektedir.
Denetimlere rağmen kural dışılık veya olumsuzluklar varsa da, o kuralları ihlal edenler sorumlu tutulmaktadır.
Bu kişilerin yerine denetim elemanlarının suçlanması, kamuoyunda yasal sorumluluğu olanlar
başta olmak üzere, mevzuata uyulması için mutlaka denetim elemanı varlığı beklentisi oluşturmaktadır. Bu durum da kurallarla yaşama kültürünün
gelişmesini engellemektedir.
7-Bu duyuru, savunma niteliğinde olmayıp,
toplumda kurallara bağlı yaşama kültürünün geliştirilmesi adına denetim elemanlarının rolüne
ilişkin bir açıklama metnidir. Çalışma hayatı da dahil olmak üzere, toplumsal huzur ve güvenlik için
çıkarılan kurallara karşı hassasiyet göstermek, bu
yönde atılan bütün adımlara destek olmak gerekmektedir. Türk kamu denetim sisteminin yeniden
inşasına dair tespit, eleştiri ve önerilerimiz, derneğimize ait denetde.org adresinde ayrıntılı olarak paylaşılmıştır.
Bağımsız ve tarafsız yargı mercilerinin çalışmaları sonucunda, tüm gerçeklerin ortaya çıkacağına dair derin inancımızı bir kez daha ifade
ederek, kamuoyuna saygıyla duyururuz.
DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
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DENETDE'NİN İNDİRİMLİ KURULUŞLAR YELPAZESİ GENİŞLİYOR ...1
Devlet Denetim Elemanları Derneği'nce çeşitli
alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında, üyelerimizin özellikle turne dönemlerindeki indirimli
konaklama ( Oda+Kahvaltı ) ihtiyacı ile sağlık,
sosyal ve kültürel alanlarda günlük hayatlarını
kolaylaştırıcı anlaşmalar sağlanarak, üyelik kartı
ibrazı karşılığında üyelerimizin ve birinci derece
yakınlarının istifadesine sunulmuştur.
Halihazırda, 26 adet kuruluşla imzalanmış bulunan anlaşmaların önümüzdeki günlerde artırılmasına gayret edilmekte olup, üyelerimizin geleceğe yönelik önerileri beklenmektedir.
DENETDE ÜYELERİNE SAĞLANAN
FIRSATLAR
A- HASTANE VE SAĞLIK HİZMETLERİ
1- ANKARA GÜVEN HASTAHANESİ
Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahi, Doku ve
Organ Nakli, Tıbbi Onkoloji vb. bölümlerde % 10
indirim.
1

2- BAYINDIR HASTANELERİ
Ankara ve İstanbul’daki Hastane ve diş
sağlığı merkezlerinde % 15-30 oranında indirim.
3- ÖZEL ÇANKAYA HASTAHANESİ
Ortopedi, Beyin cerrahi, dahiliye, üroloji,
kardiyoloji, genel cerrahi, KBB vb. hizmetlerde
SUT fiyatlarından % 20’nin üzerinde indirim.
4- ÖZEL AKAY HASTAHANESİ
Ayakta tedavi kapsamında muayene, tetkik ve tahlil hizmetinde SGK fiyatlarından % 20
indirim, yatarak tedavi hizmetlerinde SGK fiyatlarında %10 indirim.
5- TOBB – ETÜ HASTAHANESİ
Muayene, Kardiyoloji, Ağız ve diş sağlığı
vb. bölümlerde % 20 indirim.
6- DÜNYA GÖZ
Muayene, tetkik, genel ameliyat ve lazer
ameliyatta % 10-20 indirim
7- DÜZEN LABORATUVAR GRUBU
Cari fiyatlardan % 20 indirim.
B- KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

Haber: Bülent ŞEN - Selim.GÖKÇE/ D.M.O Gn. Md. Başmüfettişleri
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Denetde'den Haberler
G- CTR AKADEMİ

1- JAVDES AŞ.
Dernek üyeleri, JAVDES AŞ’nin TSK mensup ve emeklilerine sağladığı şartlardan aynen
istifade ederler.
Tüm Türkiye düzeyinde yaklaşık 300’e yakın konaklama tesisi ve otelde (3-5 yıldız dahil) yaklaşık 80.00.-TL. civarında ücretle (Oda+kahvaltı)
konaklamak mümkündür.
Ayrıca, yurt içi seyahatlerde turistik gezilerin yanısıra, uçak rezervasyonu, transfer, shuttle vb. hizmetlerde indirim sağlanmaktadır.
2- JOLLY TUR
Yurt içindeki yaklaşık 130 otelde yapılacak
rezervasyonlarda yıl boyunca sabit fiyat uygulanmak üzere % 50’nin üzerinde indirim.
3- TEMPO TURİZM
Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde; yurt içi
turlarda % 5, yurt dışı turlarda ise 40-50 Avro indirim.
C- VAKIFBANK-PLATİNİUM KART
Dernek üyelerine, kart aidatı ödenmeksizin
Vakıfbank Platinium kart sayesinde ücretsiz lounge hizmeti (havayolu ve tren garında) yurt içi
anlaşmalı otel, restoran, spor merkezi indirimi,
indirimli araç kiralama, indirimli kuru temizleme
hizmetleri vb. sağlanmaktadır.
D- BP’DEN İNDİRİMLİ AKARYAKIT
BP’den yapılacak akaryakıt alımında % 2 civarında indirim
E- AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ
Avukat Nevzat TÜRKON, dernek üyelerinin
son 10 yıl içinde bankalardan kullanmış oldukları
konut, taşıt, ihtiyaç, tüketici vb. kredilerinin bankalar tarafından alınan masraflarının ve kredi kart
aidatlarının hukuki yollarda bankalardan ücretsiz
olarak alınması işini takip edip, sonuçlandırmaktadır.
F- ANKARA ŞEHİR KULÜBÜ
Dernek üyelerini spor merkezi ve diğer sosyal
imkanlardan % 40 indirimli olarak yararlandırmaktadır.
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- Etkin hızlı okuma eğitimi,
Dernek üyelerinin grup katılımında indirim
sağlanmaktadır.
H- SARAR GİYİM
Etiket fiyatı üzerinden % 25 indirim uygulanmaktadır.
İ- SİGORTA HİZMETLERİ
1- MARSH Sigorta
İnternet adresine girerek mail adresiniz ve
DENETDE üye no. su ile sisteme üye olmak suretiyle indirimli kasko, konut vb. sigorta imkanı sağlanmaktadır.
2- AY-KAL SİGORTA
Dernek üyelerine % 7 oranında indirim sağlamaktadır.
J- YETKİN YAYINEVİ
Üyelerimize % 15 indirim sağlamaktadır.
K- ANKARA VİLAYETLER EVİ
Dernek üyelerine konaklamada indirim sağlanmaktadır.
L- OTOMOBİL SERVİSLERİ
1- PEUGEOT- GÖRAL
İşçilikde %10, yedek parçada % 5 indirim,
2-PEUGEOT-ABC
Yedek parçada %10, işçilikde %5 indirim.
3- HYUNDAİ NEZİROĞLU
İşçilikde % 20, yedek parçada % 5 indirim.
4- HONDA- EFE
% 5 işçilik indirimi.
5- OPEL- OPAN
% 10- 25 arası indirim.
6- VW-ESKİHİSAR
İşçilikde % 15, yedek parçada % 7 indirim
Yukarıda sayılan anlaşmalı kurumlarla ilgili geniş bilgi DENETDE internet sitesinde (www.
denetde.org.tr) görülebilir.
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TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE MÜFETTİŞLİK
MESLEĞİ 2
Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve PTT Müfettişi İsamettin Tolga Kara, 08/05/2014 tarihinde
19 Mayıs Üniversitesi İİBF İşletme Kulübü tarafından geçekleştirilen kariyer günlerine katılmış
ve “Türk Kamu Yönetim Sisteminde Müfettişlik
Mesleği” başlıklı sunumu ile geleceğin müfettiş
adaylarına;
Hedef
Müfettişlik Mesleği
Tarihe İz Bırakan Müfettişler
Müfettişliğe Giriş
Müfettişlerin Yetiştirilmeleri
Kariyer ve Yurtdışı Olanakları
Neden Kamuda Müfettişlik
Sadece Eleştiren Değil, Rehberlik Eden Denetim Sistemi
Konularında bilgiler vermiştir.
Konuşmasında; başarıya giden yolun tesadüf
2

olmadığını, hedeflerin belirlenmesi ve bu hedefler
doğrultusunda harekete geçilerek çalışılmasının
doğal sonucu olarak başarının geleceğini, gideceği yeri bilmeyenlerin hangi yoldan gideceklerin bir öneminin olmadığını, bu sebeple de her
şeyden önce iyi tanımlanmış, sınırları ve limitleri
belirli, makul hedeflerin belirlenmesinin başarıya
giden yolda ilk yapılması gereken şey olduğunu
belirten Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. İ.Tolga Kara,
Hedef olarak belirlenecek şeylerle ilgili bilgi sahibi olmanın, motivasyonumuzu ve kararlığımızı
olumlu yönde etkileyeceğini, bu bağlamda da kamuda kariyer yapmak isteyenler için Denetim elemanlığının belki de en güzel alternatif olduğunu
belirtip, müfettişlik mesleği hakkında detaylı bilgi
vermiştir.

Haber: İ. Tolga Kara/PTT Müfettişi
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VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
107

BAŞIMIZ
SAĞOLSUN...
Kayseri Melikgazi’de işyeri ve konut inşaatında; iş
güvenliğine yönelik yapmakta oldukları denetim sırasında meydana gelen kazada, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Naci Ayvalıoğlu ve
inşaat firması mühendisi Baki Güneş iskelenin çökmesi neticesinde, 5. kattan düşerek vefat etmişlerdir.
Görev bilinci içerisinde, hayatını hiçe sayarak gayret
gösterirken vazife şehidi olan meslektaşımıza Allah’
tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.
DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
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KİTAP TANITIMI
Azerbaycan Yüreğimce Bir Şah DamardıR
Tanıtım: Kadir Kemaloğlu*
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Azerbaycan Yüreğimce Bir Şahdamardır
Ben Yakup gibiyim uzun yıllardır
Orda Yusuf ’umun kokusu vardır
Ve hasreti gönlümde büyük Türkistan kadardır
Ayettir kitabımda, bayrağımda rüzgârdır
Azerbaycan yüreğimde şahdamardır.
Şimdi Azerbaycan'da mevsim bahardır...
Ama türküleri yine baştanbaşa efkârdır...
Düşlerime yağan kardır...
Boynu bükük diyardır...
Yardır...
Ağzı köpüren atlar üstüne yeminim vardır
Azerbaycan yüreğimde bir şahdamardır.
Yavuz Bülent BAKİLER

* Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Başmüfettişi
Azerbaycan Yüreğimde Bir Şahdamardır, Yavuz Bülent BAKİLER,
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2009.
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Ktiap Tanıtımı

Şair ve yazar Yavuz Bülent BAKİLER,
Üsküp’ten Kosova’ya ve Türkistan Türkistan adlı
eserlerinde olduğu gibi, Azerbaycan Yüreğimce
Bir Şah Damardır adlı eserinde de gezi notlarını
bir araya getirmiştir.
Aslen Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinde
kalan Ağdam şehrinden olan Yavuz Bülent BAKİLER, ulu dedelerinin de yaşadığı coğrafyanın
sosyolojik, siyasi ve tarihi değerleri ile yoğrulmuş
bu eserinde; Azerbaycan sevgisini coşkun duygularla ifade etmektedir.
Hem yazar hem de şair olan Yavuz Bülent
BAKİLER, 1980, 1982, 1984, 1986, 1999 ve 2000
yıllarında Azerbaycan ziyaretleri sonrasında,
gezi notlarını 2008 yılında kitaplaştırmıştır. Gezi
notlarını belki de bu kadar anlamlı kılan, sadece

BAKİLER’in anlatımı değildir. Zira, kitabın değişik
bölümlerinde Azerbaycan’ın Mehmet Akif’i olarak
kabul edilen merhum Prof. Dr. Bahtiyar VAHAPZADE başta olmak üzere, Prof. Dr. Xudu MEMMED, Şair Nebi HEZRİ, Şair ve milletvekili Sâbir
RÜSTEMHANLI, Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği
Başkanı Tenzile RÜSTEMHANLI, Şair Abbas ABDULLAH ve Şair Şahmar EKBERZADE’nin anlatımlarına yer verilmek suretiyle, eser adeta kısa bir
Azerbaycan tarihiyle yoğrulmuştur.
Yavuz Bülent BAKİLER’in, külekler şehri olan
Bakü’ye dair gözlemlerinin yanı sıra Gence, Karabağ, Sumgayıt ve Gebele şehirleri ile Hazar
Denizinin güzelliklerini aktardığı bu kitap, belki
de Azerbaycan üzerine yazılan en kapsamlı ve en
doyurucu eserlerden biridir.
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SÖZLEŞMELİ PERSONEL HUKUKU
Yazar: Nihat Kayar
Tanıtım: Arslan Özdemir
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Cumhuriyetin ilk personel kanunu olan mülga 18
Mart 1926 tarih ve 788 sayılı Memurin Kanunu’ndan
başlayarak günümüze kadar, memurluk temel istihdam
biçimi olarak benimsenmiş, memurlar, genel idare
esaslarına göre yürütülmesi gereken aslî ve sürekli
kamu hizmetlerini yürüten temel kamu görevlisi olarak
görülmüştür. Sözleşmeli personel ise, tarihsel olarak
günümüzdeki anlamıyla ortaya çıktığı 1960’lı yıllardan
bugüne kadar, giderek çeşitlilik ve yaygınlık kazanarak, aslî ve sürekli kamu hizmetlerinin yürütülmesinde
alternatif bir istihdam biçimi haline gelmiştir.
Günümüzde, memurlarla sözleşmeli personel arasında iş güvencesi, haklar ve çalışma koşulları yönünden giderek azalan bir farklılık göze çarpmaktadır.
Bunda, yasal düzenlemelere öncülük eden yüksek yargı içtihatlarının etkisi önemlidir. Ancak, siyasî kaygılarla rutin olarak çıkarılan kanunlarla, sözleşmeli personele memur kadrosu verilmesi nedeniyle, memur sayısı daima sözleşmeli personelin çok önünde olmuştur.
Sözleşmeli personel konusu, kamusal istihdam
biçimleri arasında, gerek teorik ve gerekse hukukî
uygulama amaçlı olarak üzerinde en az kitap yazılan
konulardan biridir.
Dağınık ve sürekli değişen mevzuat, bu konuda
çalışmayı güçleştiren nedenlerinden birisi olmuştur.
Bu konu, İdare Hukuku veya Kamu Personel Yönetimi
kitaplarında da kendisine en fazla birkaç sayfa yer bulabilmiştir. Bunun dışında, konunun daha çok makale
düzeyinde incelendiğini görüyoruz. Dolayısıyla sözleş* Nihat Kayar, Sözleşmeli Personel Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa, Eylül 2014
1 Mersin Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
2 İç Denetçi
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Kitap Tanıtımı
meli personel istihdamını tüm çeşitleri (4/B’liler,
KİT sözleşmelileri, yasama sözleşmelileri, yerel
yönetimler sözleşmelileri, sağlık sözleşmelileri, askerî sözleşmeliler) ve yönleriyle (haklar,
yükümlülükler, ...) inceleyen bu Kitap, alanında
bir ilk olması açısından önemli görülmelidir. Bu
özelliği nedeniyle, akademisyenlerin, yargı mensuplarının ve konuyla ilgili bürokratların dikkatini
çekeceği ve kendisinden sonra yeni çalışmaları
hızlandıracağı beklenmelidir.
Sözleşmeli personel konusunda, bir kitap yazmayı gerektirecek kadar tarihsel deneyim, mevzuat birikmesi ve yüksek yargı içtihatları oluştuğu
ve bunun akademik çalışmalarla da desteklenmesi düşüncesi, Yazarın bu Kitabı yazmasında
etkili olmuştur. Konular, akademik bir disiplin ve
titizlikle, akıcı bir dil ve sistematikle yazılmıştır. Kitapta yer verilen konuları özetleyen ve anlamayı
kolaylaştıran çok sayıda tablo, kutu ve şekil de
bulunmaktadır. Bu durum, düz yazının sıkıcılığını
kısmen ortadan kaldırmakta ve okumayı kolaylaştırmaktadır.
Birinci Bölümde, Sözleşmeli Personele İlişkin
Genel Konular başlığı altında, Kamu Görevlilerinin
Sınıflandırılması, Kamu Personelinin Tabi Olduğu
Mevzuat, Sendika Hakkı, Mali Ve Sosyal Haklar,
Sözleşmeli Personel Türleri, Sözleşmeli Personelin Dava Hakkı ve Sözleşmeli Personelin Sayısal
Gelişimi konuları incelenmiştir.
İkinci Bölümde, Yazarın Genel Sözleşmeli
Personel Kategorisi olarak isimlendirdiği 4/(B)’li
Sözleşmeli Personel tanımlanmış, 4/(B)’li olma
koşulları, çalışma süresi, hakları (İzin hakkı, iş
sonu tazminatı, sözleşmeyi feshetme hakkı, ücret
hakkı, ek ödeme, yeniden hizmete alınma hakkı,
görev yeri ve görev güvencesi ve diğer haklar) ve
uymaları gereken yasaklar anlatılmıştır.
KİT’lerde Sözleşmeli Personel İstihdamı
başlıklı Üçüncü Bölümde, KİT’lerin özellikleri,
KİT’lerde istihdam türleri, 399’lu olma koşulları,
görev veya görev yeri değişikliği, yasaklar, haklar, sicil ve değerlendirme, disiplin, görevden
uzaklaştırma ve KİT personelinin hukuk ve ceza
sorumluluğu incelenmiştir.
Özel Teşkilat Kanunlarına Göre Sözleşmeli
Personel İstihdamı başlıklı Dördüncü Bölümde,
Ocak-Haziran 2014/1-2

personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlar,
yalnızca üst yönetimi sözleşmeli olan kurumlar,
yabancı sözleşmeli personel, sözleşmeli bilişim
uzmanı ve TBMM’de sözleşmeli personel istihdamı konuları incelenmiştir.
Yerel Yönetimlerde Sözleşmeli Personel İstihdamı başlıklı Beşinci Bölümde, belediye görevlileri, seçimle gelenler, geçici görevlendirme
yoluyla gelenler, memurlar, işçiler ve sözleşmeli
personel olarak sınıflandırılmıştır. Belediyelerde
sözleşmeli türleri ise, 4/(B)’liler, sözleşmeli sanatçılar, tam zamanlı sözleşmeli personel, kısmî
zamanlı sözleşmeli personel ve 4/(B)'ye göre istihdam edilen kısmî zamanlı sözleşmeli personel
olarak sınıflandırılmıştır. Bölümde ayrıca büyükşehir belediye teşkilatı ve personeli, il özel idarelerinde sözleşmeli istihdamı ve mahalli idare
birliklerinde sözleşmeli istihdamı konularına da
değinilmiştir.
Sağlık Kamu Hizmetinde Sözleşmeli Personel İstihdamı başlıklı Altıncı Bölümde, Sağlık
Bakanlığı’nın örgütsel yapısı (Merkez ve taşra),
Sağlık Bakanlığı’nda istihdam türleri (Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde İstihdam Edilen
Sözleşmeli Sağlık Personeli/4924’lüler), Sözleşmeli Aile Hekimi/Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı,
Sözleşmeli Yerli Ve Yabancı Uzman İstihdamı,
Özel Sağlık Kuruluşlarında Yabancı Sağlık Meslek
Mensubu İstihdamı, Kamu Hastane Birliklerinde
Sözleşmeli Personel İstihdamı,
Gönüllü Sağlık Hizmeti Ve Sağlık Gözlemciliği) incelenmiştir.
Askeri Kurumlarda Sözleşmeli Personel İstihdamı başlıklı Yedinci Bölümde, ilk olarak askerî
hizmetlerdeki personel, Askerî Personel, Askerlik
Yükümlüleri ve Askerî Kurumlardaki Sivil Memurlar olarak sınıflandırılmıştır. Bölümde daha sonra,
Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Sözleşmeli Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş ve Er istihdamı ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Kitapta konuya ilişkin literatüre, birincil ve
ikincil düzeyde mevzuat düzenlemelerine, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi içtihatlarına ve Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine yer verilmiştir. Bu özellikleri
nedeniyle hem teorisyenlere ve hem de uygulamacılara hitap etmektedir.
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DENETİM DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ
1.

Denetim Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan bir dergidir.

2.

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

Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.

4.

Dergiye gönderilecek yazılarda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uyulması esastır.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

10. Dergide yayımlanan reklamların sorumluluğu, reklam verenlere aittir.
Yıl: 27 • Sayı: 125 / 126

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

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

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

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

E – Mail

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

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

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

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

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

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

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

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

E – Mail

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

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

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

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