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

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

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

İkinci makalemiz, sıcak bir tartışma konusu
olan, istisnai memuriyet uygulamalarını irdeleyen
nitelikte olup,“Kamu Yönetiminde Yönetim Karmaşası ve Siyasileşme” başlığını taşıyor. Ancak,
makale, konuyu soğukkanlı bir yaklaşımla, mevzuatın tarihsel gelişimi ve kamu yönetiminin temel
ilkeleri büyüteci altında, masaya yatırıyor. Yazarın
sağduyulu önerilerinin, meseleye ışık tutacağını
ümit ediyoruz.
Uzun soluklu yazarlarımızdan Dr. Şafak Başa,
bu sayımızda da, ateşli tartışmalara, sükûnet getirme amaçlı makalelerine bir yenisini ekliyor ve
“Özel Hayatın Gizliliği İlkesi ve Disiplin Hukuku’’
konusunu, tüm yönleriyle bizlerin idrakine sunuyor. Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve Yasalarda özel hükümlerle korunan özel hayatın, aile
hayatının ve haberleşmenin gizliliği ilkelerinin,
disiplin soruşturmalarında da özenle korunmasına, fayda sağlamasını temenni ediyoruz.
International Transperancy (Uluslararası
Şeffaflık Örgütü) nin, 2014 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi Raporu, yazarımız Hüseyin Polat tarafından
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yorumlanarak, endeksin teknik olarak nasıl hazırlandığı, sıralamanın nasıl yapıldığı gibi ayrıntılar,
sayıların karmaşasına kurban edilmeden anlatılarak, makalesinin son bölümünde, kamu yönetiminin saydamlığı ve yolsuzlukla mücadele konusunda öneriler sıralanmaktadır. Temel bakış açısı ise
çözümün; toplumun tüm kesimlerinin, yolsuzluğa
karşı duyarlılığının arttırılması ve siyasi iradenin
kararlı tutumunda gizli olduğu, sonucunda netleşmektedir.
Günlük yaşamda, sık karşılaştığımız, özel sağlık kuruluşlarında talep edilen fark ücretleri konusunda, haklı ve haksız uygulama örneklerini, yazarımız Erkan Hacıfazlıoğlu makalesinde, ayrıntılı
şekilde süzgeçten geçirerek, önerilerini bizlerle
paylaşıyor.
Kıdemli Yazarımız İbrahim Halıcı makalesinde, idari yaptırım kararlarının uygulama usul ve
esaslarını önce teorik alemde irdeledikten sonra,
fiili uygulama örnekleri ile zenginleştirerek bizlere
sunuyor.
Editörümüz Ömer Yürekli, bu sayıdaki makalesinde, Türklerin Avrupa Kimliğindeki Yeri’ni
incelerken, bütünleştirici bir yaklaşımla, Avrupalı Kimliğinin, ulusal ve etnik kimlikleri yok eden
bir kültür değil, bunların tamamını bir üst kimlik
olarak tanımlaması gerektiğine işaret ediyor. Bu
kimlik tanımlaması, reel dünyada hayat bulursa,
Türklerin Avrupa’nın önemli ve tamamlayıcı bir
unsuru olacağını, tez olarak öne sürüyor.
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Yazarımız Sedat Vahapoğlu; Tarihin İçinden
köşesinde, İslam düşüncesinin ikiye ayrıldığı tarihsel gelişim dönemine kaynaklık eden hadiseleri ve bu hadiselerin ışığında “Muaviye Bin Ebu
Süfyan” ı anlatıyor. Dünyevi meselelerin, uhrevi
meselelerle birleştirilerek mücadele arenasına
çıkartılmasının, vahim ve üzücü neticelerini, bir
kez daha yorumlamak fırsatını yakalıyoruz.
Makale yazarımız Durdu Güneş, yine mizahın
koruyucu kalkanı arkasına saklanarak, insani zaaflarımızı ve egolarımızı yerle bir etmeye devam
ediyor. Ateşli ve tartışmalı konuları içeren makalelerin ardından, bizi sarsıp kendimize getiriyor ve
tazeliyor.
Klasik hale gelen ve vazgeçilmezliğini kanıtlayan “Teftiş Kurullarımızı Tanıyalım” bölümümüzde bu sayıdaki konuğumuz,“Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı” .
Vazgeçilmezlerimiz olan, “Denetim Anıları”,
“Örnek Yargı Kararları”, “Derneğimiz faaliyetleri”, “Kamuoyu Duyurularımız” ve “2015 Mali Yılı
Pratik Bilgiler” bölümlerimiz, dolu dolu hizmetinizde…
Dostlukla ve sevgiyle, baki kalmanız dileğiyle,
selamlar…

Ali Alper Orkun
DENETDE GENEL BAŞKANI
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SANAL
ORGANİZASYONLARDA
*
İÇ KONTROLLER
Cengiz Güney1

4

1. GİRİŞ
Bilgi teknolojilerinin zaman içerisinde
gelişmesi, işletmelerin organizasyon yapılarında
değişime gitmesinde önemli bir etkiye sahiptir.
İşletmeler küresel rekabet şartlarında varlıklarını sürdürebilmek için kaynaklarını daha verimli
kullanmak ve esnek olmak zorundadır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler işletmelere bu noktada
avantajlar sunmaktadır. Elektronik ticaret yazılımları başta olmak üzere, işletmelere dönük geliştirilen kurumsal kaynak planlama yazılımları işletmelerin küresel anlamda rekabet edebilmesinde
önemli rol oynamakta, kurum içi haberleşme ve
işlemler, geliştirilen bu yazılımlar sayesinde daha
hızlı gerçekleşmektedir. Karar organları alacakları kararlara yönelik verilere daha hızlı ulaşmaktadır.
Sanal organizasyonlar bilgi teknolojileri ile
işletmecilik anlayışının bütünleşmesinin en güzel
örneğini oluşturmaktadır. Bilgi teknolojilerinin
işletme fonksiyonlarının hemen hemen tümünde
kullanılması, organizasyonel esnekliği artırmaktadır. İşletmeler bilgi teknolojilerini kullanırken
kontrol işlevinin de etkin bir şekilde çalıştığından
emin olmalıdır. Sanal organizasyonlarda fiziksel
unsurlar daha geri plandadır. İşletmeler iç kontrol ortamlarını oluştururken bilgi teknolojilerinin
kullanılmasının sonucu olan bazı farklılıkları göz
önünde bulundurmalıdır.

İç kontrol Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) tarafından, Denetim
Standartları Kurulunca yayınlanan (ASP) 78 no’lu
“ Bir Finansal Tabloda İç Kontrolün Göz Önüne Alınması” (SAS.78 Consideration of Internal
Control in a Financial Statement) başlıklı denetim
standardında şöylece yer almaktadır (Demirbaş,
2005/1: 168):
“İç kontrol; finansal raporların güvenilirliği, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, yasalara ve diğer
düzenlemelere uygunluk amaçlarına ulaşılmasını
dikkate alarak yeterli ölçüde güvence sağlamak
üzere işletmenin yönetim kurulu, yönetici ve diğer
personeli tarafından etkilenen bir süreçtir.”
Literatür incelendiğinde bilgi teknolojilerine
yönelik oluşturulan kontroller genel kontroller ve
uygulama kontrolleri olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.
Çalışma öncelikli olarak sanal organizasyon
kavramı üzerinde odaklanmaktadır. Bilgi teknolojileri ve sanal organizasyonların iç kontrol
ortamlarının incelenmesi diğer konu başlıklarını
oluşturmaktadır.
* Bu makale yazarın, “Bilgisayarlı Muhasebe Sistemlerinde Denetim
Riskleri ve Risk Odaklı Denetim” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
1 Öğr.Gör., Kocaeli Üniversitesi, Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu,
Muhasebe ve Vergi Bölümü, KOCAELİ, e-posta: cengiz.guney@kocaeli.
edu.tr
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Sanal Organizasyonlarda İç Kontroller
2. SANAL ORGANİZASYON KAVRAMI
Günümüzde bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile işletmeler daha rekabetçi bir yapıya
dönüşmüşlerdir. İşletmeler çeşitli bilgi teknolojileri uygulamalarıyla (ERP) fonksiyonlarının bir
kısmı veya tamamı bilgi teknolojilerine aktarmış,
bu durum işletmelerin çağın gereklerine ayak
uydurmalarına yardımcı olmuştur. Küreselleşme
olgusunun da kendini her yönüyle iyiden iyiye
hissettirmesi işletmeleri diğer firmalarla rekabet
etmenin değişik yollarını aramaya itmiştir. Bu
çerçevede işletmeler yapısal değişimleri dahi
göz önüne almış ve geleneksek hiyerarşik yapılanmanın yerini, bilgi teknolojilerinin de kullanıldığı değişik yapılanma modelleri almıştır. “Sanal
organizasyon” kavramı bu modellemelerden birisine verilen addır. Peki, “sanal organizasyon” ne
demektir?
Literatüre bakıldığında sanal organizasyon
için pek çok tanımlamalar yapılmıştır. Malgorzata,
sanal organizasyonu “ortak amaçları olan ve bu
amaçlara ulaşmak için mevcut kaynaklarını paylaşan bireyler ve birimler” olarak tanımlamaktadır
(Pamkowska, 2008: 33). Bir diğer tanım ise sanal
organizasyonları “geleneksel hiyerarşik yönetim
ve kontrol anlayışının uygulanamayacağı iç içe
geçmiş dinamik organizasyonlar bütünü” olarak
tanımlamaktadır (Burn, 2002:1-18). Ulaşılan en
geniş tanımda ise sanal organizasyonlar; “değişik coğrafi bölgedeki bağımsız işletmelerin belirli
piyasa fırsatlarını değerlendirmek veya belirli bir
hedefe ulaşmak için geçici veya sürekli olarak
hızlı bir şekilde bir araya gelerek iş birliği yapmaları ve kaynaklarını birleştirmeleri, elektronik
iletişim teknolojileri ile birbirilerine bağlanmaları,
sürekli haberleşme içerisinde bulunmaları, çalışmalarını koordine ederek uyumlu hale gelmeleri
ve müşterilerine ürün ve hizmet sunmaları” şeklinde tanımlanmaktadır (Ölçer ve Özyılmaz, 2007:
80).
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere sanal organizasyonlar birbiri ile ilintili farklı işlerin değer
yaratacak biçimde birleştirilmesi ilkesi üzerine
yapılandırılmaktadır. Bu çerçevede sanal organizasyonlar esasında işlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde arzcıları, dağıtım kanallarını,
hizmet sağlayıcıları ve müşterileri içerisine alan
bir sistem olarak görülebilir. Böyle bir sistemin
oluşturulmasındaki temel fayda araştırma koordi-

Temmuz - Aralık 2014/3-4

nasyon ve diğer işlemlere ilişkin maliyetlerin işletmenin rekabet gücünü artırıcı şekilde minimize
edilmesidir (Kutsikos ve Bekiaris, 2007: 36).
3. SANAL ORGANİZASYONLARIN GENEL
YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Sanal organizasyonların genel yapısının ve
özelliklerinin incelenmesi aşamasında “Bu organizasyonlara ne için ihtiyaç duyulmuştur?” sorusu önem arz etmektedir.
Günümüz iş ortamı koşullarında internet kullanımının yayılması, şebekeleşme ve birbirine bağlılık, esneklik ihtiyacı, sanal olarak pazarlanabilen
bilgi tabanlı ürünlerin mevcudiyeti, pazarın ve
kaynakların küreselleşmesi ve değişen rekabet
koşulları sanal organizasyona duyulan ihtiyacı
esas itibari ile iki temel nedene bağlamaktadır.
Bunlar, esneklik ve verimlilik şeklindedir (Ölçer
ve Özyılmaz, 2007: 81).
Esneklik, işletmelerin çevresel değişimlere, yeni pazar fırsatlarına ve müşteri taleplerine
anında cevap verebilecek bir yapıya sahip olabilmek için en iyi oldukları alanlara yoğunlaşmaları
şeklinde tanımlanabilir. Böylece işletmeler diğer
ihtiyaçlarını dış kaynak kullanımı yoluyla aşabilecek ve iç bünyelerinde ek birimler oluşturmayacaklar. Verimlilik ise en az girdi ile en fazla çıktının
elde edildiği durum olarak tanımlanabilir. İşletmeler maliyetleri, yetenekleri ve kaynakları ortakları
ile paylaşarak faaliyetleri birlikte yerine getirmekte ve ölçek ekonomisi ve uzmanlığın avantajlarından faydalanarak verimliliklerini artırmaktadırlar
(Ölçer ve Özyılmaz, 2007: 81).
Bu iki ihtiyaç sanal organizasyonlarının yapısını ve özelliklerini belirleyen temel unsurlardır.
Sanal organizasyonlar bu iki temel ihtiyaca cevap
verecek şekilde üç önemli unsuru bünyesinde bulundurarak yapılarını oluşturmaktadırlar. Bunlar,
modülerlik, heterojenlik ve siber yayılım şeklindedir. Sanal organizasyonların müşteri odaklı süreçlere odaklanmayı sağlayan, merkezkaç karar
alma yeteneğine ve sorumluluğuna sahip, farklı
yasal kuruluşlara ait olabilen oldukça küçük ve
yönetilebilen birimlerden oluşması bu organizasyonların modülerlik yönünü açıklamaktadır. Organizasyon birimlerinin güç ve yeteneklerini göz
önünde bulundurarak, farklı fakat tamamlayıcı
performans profiline sahip olması bu organizasyonların heterojenlik yönünü oluşturmaktadır.
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Cengiz Güney
Organizasyon birimlerinin siber ortama ve
zamana yayılmış olması ise bu organizasyonların
yapısal özelliklerinden üçüncüsünü oluşturmaktadır (Ölçer ve Özyılmaz, 2007: 81).

6

Sanal organizasyonlarda genel yaratıcı metotlar ve tekniklerin kullanımı, bilgisayar dosyaları
ve bu dosyaların network yığınlarının veri kaynağı
olarak kullanılması, karşılıklı iletişim ve etkileşimin yüksek düzeyde olması bu organizasyonların
yapısal özelliklerinden bazılarını oluşturmaktadır.
(Keçecioğlu ve Kelgökmen, 2004: 398) Ayrıca bu
organizasyonların oluşturulmasında sıkı bürokrasi yerine daha az bürokrasi anlamına gelen “adhokrasi - adhocracy” ilkesi de bu organizasyonların yapısal özellikleri çerisinde yer almaktadır.
Dinamik yapı, bireylerin güçlendirilmesi, yüksek
düzeyde bireysel yetenek ve entelektüel bilgi bu
organizasyonların yapısal özelliklerini oluşturan
diğer unsurlardır (Kutsikos ve Bekiaris, 2007: 40).
Ayrıca bilgisayar ağlarının yayılması, sanal organizasyonların yapısal olarak esnek ve akışkan
özellikler taşımasına katkıda bulunmaktadır (Akın,
1998: 243).
4. SANAL ORGANİZASYONLARIN OLMAZSA OLMAZI: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Bilgi teknolojileri “bir çok talimatlar kümesi
tarafından yönlendirilen ve çok çeşitli işlemleri
yerine getirebilen elektronik aletler” olarak tanımlanmaktadır (http://ncertbooks.prashanthellina.com, (Erişim tarihi: 10.03.2013):475-477).
Sanal organizasyonlar yapılanmalarında bilgi
teknolojilerinden oldukça fazla faydalanmaktadır.
Sanal organizasyonların siber ortama yayılma
özelliği yapılarında bilgi teknolojilerini kullanma
zorunluluğunu beraberinde getirmektedir.
Sanal organizasyonların yapısında bulundurduğu bilgi teknolojilerini bir sistem olarak ele alırsak, bu sistemin esas itibari ile altı unsuru bünyesinde barındırdığını belirtmek gerekmektedir.
Bunlar; donanım, yazılım, insanlar, prosedürler,
veri ve iletişim ağları şeklindedir. Bu unsurlara
ilişkin tanımlamalar ve açıklamalar şöyledir(http://
ncertbooks.prashanthellina.com, (Erişim tarihi:
10.03.2013):475-477):
• Donanım: Bilgisayarın elle tutulan ve gözle
görülen fiziksel varlıkları donanım olarak adlandırılmaktadır. Monitör, klavye, fare ve kasa içerisin-

de yer alan ana kart, mikro işlemci, ram, hard disk,
ses kartı, ekran kartı, güç kaynağı, ağ kartları ve
benzeri donanımlar bilgisayarların “temel birimleri” olarak adlandırılırken; yazıcı ve tarayıcılar gibi
bir port aracılığıyla bilgisayara bağlanan birimler
“çevre birimler” olarak adlandırılmaktadır.
• Yazılım: Donanım unsurlarının birlikte çalışmasını sağlayan kodlar kümesi yazılım olarak
adlandırılmaktadır. Altı tür yazılım bulunmaktadır:
İşletim Sistemleri: Bilgisayarın donanımlarının
birbiri ile uyumlu olarak çalışmasını sağlayan özel
programlar işletim sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Windows, Unix, SOLARIS ve MACOS
işletim sistemlerine örnek olarak gösterilebilir.
Yardımcı Yazılımlar: Bir diski formatlamak,
diski yedeklemek, kayıtlı verileri tekrar organize
etmek gibi bilgisayarın verimli çalışmasını sağlamaya yönelik geliştirilen yazılımlar yardımcı yazılımlar olarak adlandırılmaktadır.
Uygulama Yazılımları: Kesin bir görevi yerine
getirmek için tasarlanan, kullanıcı uyumlu yazılımlardır. Ms Word, Excel, PowerPoint gibi Office
programları uygulama yazılımlarına örnek olarak
gösterilebilir.
Kelime İşlemciler: Kaynak programda yer
alan verileri makine diline çevirmek için tasarlanan programlar kelime işlemciler olarak adlandırılmaktadır.
Sistem Yazılımları: Girdi birimlerinden verileri
alan ve bunları çıktı birimlerinin kullanacağı işlenmiş veriler haline dönüştüren yazılımlar sistem
yazılımları olarak adlandırılmaktadır.
Bağlayıcı Yazılımlar: Bir bilgisayarı diğer bilgisayarlara ya da sunuculara bağlayan yazılımlardır. Bu yazılımlar bilgisayarlar arasında iletişim ve
kaynak bilgi alış verişini sağlamaktadır.
• İnsanlar: Bilgisayarlarla etkileşim halinde
olan insanlar aynı zamanda canlı donanım (Live-Ware) olarak adlandırılmaktadır. Veri işletim
sistemi tasarlayan “sistem analistleri”, veri işletim sistemlerinde uygulanmak üzere programlar
yazan “programcılar”, ve bu programları çalıştıran “operatörler” canlı donanımlara örnek olarak
gösterilebilir.
• Prosedürler: İstenilen sonuçlara ulaşabilmek için belirlenen kesin talimatlar olarak adlandırılmaktadır. Donanımlar ve onların çalışmasına
yönelik hazırlanan “donanım-odaklı prosedürler”,
bir yazılımın nasıl çalıştırılacağına yönelik hazırYıl: 27 • Sayı: 127 / 128
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lanan “yazılım-odaklı prosedürler” ve bütün bilgisayarlar sistemleri içerisindeki alt sistemlerin
çalışmasına yönelik hazırlanan “iç prosedürler”
olmak üzere üç tür prosedür bulunmaktadır.
• Veri: Daha önceden toplanan ve bilgisayara girilen; bilgisayarlarda önceden belirlenmiş
programlar aracılığı ile işlenerek kullanılabilir
bilgi haline dönüşen gerçekler veri olarak adlandırılmaktadır. Sanal organizasyonlar açısından
verilerin doğru belirlenmesi ve sisteme doğru
aktarılması daha sonra karar almada kullanılacak
bilgilerin etkinliği açısından önem arz etmektedir.
• İletişim Ağları: Son yıllarda bilgi teknolojileri sistemlerinin altıncı unsuru olarak kabul gören iletişim ağları telefon hatları, mikrodalga dönüştürücüler ve uydu bağlantıları gibi imkânlarla
belirli bir bilgisayar sistemini diğer sistemlere
bağlayan unsurlar olarak tanımlanmaktadırlar.
Genel olarak bilgi teknolojilerinde veri işleme
süreci, veri girişi, girilen verileri işleme ve işlenmiş verileri değişik çıktılar haline dönüştürme
aşamalarından oluşmaktadır.
Bilgi teknolojilerinde veri işleme süreci veri
girişi ile başlamaktadır. Sisteme veri girmeyi sağlayan klavye, tarayıcı benzeri girdi birimleri ile
veriler girilmektedir. Girdi birimleri verileri merkezi işlem biriminde işlenecek şekilde elektrik sinyallerine dönüştürmektedirler. İşlenecek veriler,
girildikten sonra, ana bellekte toplanmakta ve
merkezi işlem birimi verileri ana bellekten okumaktadır. Programa göre veriler merkezi işlem
biriminde işlendikten sonra çıktı birimleri harekete geçmektedir. Çıktı birimleri, merkezi işlem biriminin kontrolünde ana bellekten aldıkları bilgileri
uygun çıktı formatlarına dönüştürmekte ve böylece veriler işlenerek bilgi halini almış olmaktadır
(Özkul, 2002: 18).
Bilgi teknolojilerinin işleyiş süreci bu teknolojilere yönelik kontrollerinin oluşturulmasında
önem arz eden bir husustur.
5. SANAL ORGANİZASYONLARDA İÇ KONTROL YAPISI
Organizasyonlarda faaliyetlerinin sayısı ve
karmaşıklığı arttıkça yönetimin organizasyon
faaliyetlerini doğrudan doğruya kontrol etmesi
Temmuz - Aralık 2014/3-4

zorlaşmaktadır. Organizasyon yönetimi ortaya
çıkabilecek olumsuzlukların üstesinden ancak etkin bir iç kontrol sistemi kurarak gelebilmektedir
(Demir, 1999: 89). Peki, “iç kontrol” ne demektir?
Literatüre bakıldığında iç kontrol; “İşletme
varlıklarını korumak ve her türü kayıpları önlemek, muhasebe verilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin etkinliğini geliştirmek ve yönetim politikalarına bağlılığı
özendirmek amacıyla oluşturulan bir örgüt yapısıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır (Demir, 1999: 89).
Diğer bir tanım ise Amerikan Sertifikalı Kamu
Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) tarafından,
Denetim Standartları Kurulunca yayınlanan (ASP)
78 no’lu “ Bir Finansal Tabloda İç Kontrolün Göz
Önüne Alınması” (SAS.78 Consideration of Internal Control in a Financial Statement) başlıklı denetim standardında şöylece yer almaktadır (Demirbaş, 2005/1: 168):
“İç kontrol; finansal raporların güvenilirliği, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, yasalara ve diğer
düzenlemelere uygunluk amaçlarına ulaşılmasını
dikkate alarak yeterli ölçüde güvence sağlamak
üzere işletmenin yönetim kurulu, yönetici ve diğer
personeli tarafından etkilenen bir süreçtir.”
İyi bir iç kontrol; yeterli sayı ve nitelikte personel varlığı, iyi bir örgüt yapısı, iyi bir belge akış
düzeni, iyi bir muhasebe sistemi ve iyi bir iç denetimin varlığıyla mümkün olmaktadır (Haftacı, 2007:
145).
Bilgi teknolojilerini örgütlenmesinde sıkça
kullanan sanal organizasyonların iç kontrol unsurlarını; genel kontroller ve uygulama kontrolleri
olmak üzere iki başlık altında incelemek mümkündür (Selvi, Türel ve Şenyiğit, 2007: 6).
5.1. Genel Kontroller
Genel kontroller verilerin elektronik bilgi
ortamlarında sınıflandırıldığı ve kaydedildiği bütün sistemler için geçerli kontrol yöntemleridir
(Jancura, 1987: 72).
Sanal organizasyonlar açısından genel kontroller ise organizasyon içerisinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek hata
ve yolsuzlukları önlemeyi ve ortadan kaldırmayı
hedefleyen politikalar, uygulamalar ve süreçler
olarak kendini göstermektedir (Selvi vd., 2007: 6).
Literatürde genel kontroller esas itibariyle
beş grupta incelenmektedir. Bunlar (Hubbard ve
Johnson, 1991: 229):
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1. Elektronik bilgi ortamı organizasyonuna ve
bilgi işleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik
kontroller,
2. Uygulama sisteminin geliştirilmesi ve belgelemeye yönelik kontroller,
3. Donanıma yönelik kontroller,
4. Bilgisayara ve veri kütüklerine ulaşmaya
yönelik kontroller,
5. Bütün bilgisayarlı muhasebe sistemini etkileyen diğer veri ve yöntem kontrolleridir.
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5.1.1.Elektronik Bilgi Ortamı Organizasyonuna ve Bilgi İşleme Faaliyetlerinin Yürütülmesine
Yönelik Kontroller
Sanal organizasyonlarda meydana gelen hilelerin bilgi işlem personelinden, hataların
ise organizasyon bozukluğundan kaynaklanması organizasyonların bu alanlara yönelik gerekli
kontrolleri oluşturmasını kaçınılmaz kılmaktadır
(Tokaç, 2005: 278).
Bilgilerin elektronik bilgi ortamlarında işlenip saklanması kuruluşların organizasyon planlarında “Elektronik Bilgi İşlem Departmanı” gibi bir
departmanın var olmasını gerektirmektedir. Üst
düzey yöneticilerin aldığı yönetsel kararlar bu departmanlarda işlenen ve saklanan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliliği ile yakından ilgilidir. Bu
durum bilgi işlem departmanlarının etkin organizasyonunun ve faaliyetlerinin sürekli izlenmesinin
önemini artırmaktadır.
Elektronik bilgi işlem departmanlarının organizasyonunda en önemli veri işleme sorumlulukları sistem analisti, program yazıcısı, bilgisayar
operatörü, kütüphane birimi ve veri kontrol birimi
şeklinde paylaştırılmaktadır. Bunlara ilişkin açılamalar şu şekildedir (Arens, 1984: 510):
• Sistem Analisti: Sistemin genel tasarımından sorumludur. Sistemin diğer birimlerinin
uyacağı genel hedefleri ve özel uygulamalar için
geliştirilecek özel tasarımları düzenler.
• Program Yazıcısı: Sistem analistinin belirlediği bireysel hedeflere bağlı olarak, uygulamaya
dönük akış şemaları geliştirir, program hazırlar,
hazırladığı programı test eder ve sonuçlarını belgelendirir.
• Bilgisayar Operatörü: Bilgisayarın ve bilgisayara bağlı ekipmanların fiziksel işlemlerini (phisical operation) inceler.

• Kütüphane Birimi: Verilere yetkili olmayan
kişilerin ulaşmaması bu birim sayesinde gerçekleştirilir. Program ve diğer işlem dosyaları bu birim sayesinde şifreli giriş-çıkış güvenliği olan ayrı
bir oda da fiziksel olarak korunur.
• Veri Kontrol Birimi: Bilgi işlem tarafından
işlenen verilerin kontrol edildiği birimdir. Aynı zamanda tüm sistemin bütün yönüyle verimliliğini ve
etkinliğini test eder.
Elektronik bilgi ortamı organizasyonuna ve
bilgi işleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik
olarak organizasyonlar, “görevlerin ayrılığı” ilkesine bağlı kalarak kontrol ortamlarını oluşturmalıdırlar. Görevlerin ayrılığı ilkesinin en önemli noktası; kayıtlara konu olan olaylara (örneğin satış)
karar veren kişilerin, bu olayları kayıtlara geçiren
kişilerin ve varlıkları saklayan kişilerin ayrı kişiler
olmasının gerekliliğidir. Bu bağlamda;
 Veri işlemleri süreci ile ilgili birimlerin işlemlerin yaratılması ve yetkilendirilmesi faaliyetlerinden ayrılmasına yönelik kontroller,
 Veri işleme süreci içerisindeki faaliyetlerin (programlama, dosyaların korunması, veri kabulü ve dağıtımı) birbirinden ayrılmasına yönelik
kontroller organizasyon planı içerisinde yer almalıdır (Saka, 2000: 36-37).
5.1.2. Uygulama Sistemlerinin Geliştirilmesi
ve Belgelemeye Yönelik Kontroller
Organizasyonlar ihtiyaçlarını karşılayamaz
hale gelmesi ya da ileride karşılayamayacağı düşüncesi ile mevcut sistemlerini geliştirme
yoluna gitmektedirler. Uygulama sistemlerinin
geliştirilmesine yönelik kontroller; sistemlerin işletmelerce belirlenen standartlara, politikalara ve
süreçlere uygun şekilde geliştirilmesine yönelik
tasarlanabilmesini sağlayan kontrollerdir (Tokaç,
2005: 279).
Bu bağlamda işletmeler temel olarak;
 Yeni oluşturulan veya gözden geçirilen
sistemlerin test edilmesi, değiştirilmesi, uygulanması ve belgelenmesine yönelik faaliyetlere ilişkin,
 Uygulama sistemlerinde değişiklik yapılması süreçlerine ilişkin,
 Sistem ile ilgili belgelerin yetkisiz kişilerce
erişiminin engellenmesine ilişkin,
 Dış kaynaklardan uygulama sistemlerinin
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elde edilmesi süreçlerine ilişkin faaliyetler üzerinde kontrol sağlamayı hedeflemektedirler (Saka,
2000: 37).
Belgelemeye yönelik kontroller ise bilgisayarda var olan bilgi saklama birimlerinin ve sistem
belgelerinin bütünlüğünü güvence altına alan
süreçleri içermektedir (Saka, 2000: 38). Belgeleme süreçleri ise temel olarak aşağıdaki unsurları
kapsamaktadır (Cook ve Winkle, 1984: 36):
 İncelenen sistem unsurunun diğer sistem
unsurlarını ne şekilde tamamladığı hakkında bilgiler,
 Sistem akış seması,
 Girdi ve çıktı gereksinimleri,
 İşlem yöntemleri,
 Donanım gereksinimleri,
 Diğer gerekli kontroller.
5.1.3. Donanıma Yönelik Kontroller
Bilgi teknolojisi (Bilgisayar) üreticisi tarafından, donanım aksaklıklarını ve hataları belirlemek ve raporlamak amacıyla donanım içerisine
yerleştirilen kontrollerdir. En yaygın olarak kullanılan donanım kontrollerine ilişkin açıklamalar şu
şekildedir (Hubbard ve Johnson, 1991: 232-233):
• Eşitlik Kontrolleri (Parity Check): Bilgisayara girilen veriler bit (binary digits) olarak
ifade edilmektedir. Bilgisayar sistemine bir veri
girişi yapıldığında, bazı veri unsurlarına ek bir bit
daha eklenmektedir. Bütün veriler bilgisayara
girildiğinde bit sayıları hesaplanmakta ve veriler
bir yerden diğer bir yere taşındığında toplam bit
sayısının aynı olması gerekmektedir. Eğer toplam
bit sayısı aynı değil ise bu verilerin sisteme doğru
aktarılmadığını, veri aktarımında bir problem olduğunu belirtmektedir.
• Eko Kontrolleri (Echo Check): Girdi ya da
çıktı biriminden merkezi işlemciye, yapılması istenen işlemin doğru olarak algılanıp algılanmadığına ilişkin gönderilen işaretlerdir.
• Geçerlilik Kontrolü (Validity Check): Veriler bilgisayara kodlar ile aktarılmaktadır. Geçerlilik kontrolleri verilerin sisteme doğru kodlar ile
aktarılıp aktarılmadığını incelemektedir. Bilgisayarda daha önce tanımlanmış olan kodlar ile giril-

Temmuz - Aralık 2014/3-4

mek istenen verilere ait kodlar karşılaştırılmakta,
eşlenmeyen kod olduğunda bu girilmek istenen
verinin doğru kodlanmadığını göstermektedir.
• Dosya Koruma Halkaları (File Protection
Rings): İstenmeyen verilerin kaza ile veri dosyasına aktarılmasını engelleyen, donanıma eklenen
koruma halkalarıdır.
• İkili Okuma Kontrolleri (Dual Read
Check): Verilerin bilgisayarca yanlış okunmasını
engelleyen kontrollerdir. Sisteme girilmek istenen veriler ikinci kez okunmakta ve ilk okunan
ile karşılaştırılmaktadır. Eğer arada fark varsa bu
verilerin bilgisayarca doğru okunmadığını göstermektedir.
5.1.4. Bilgisayara ve Veri Kütüklerine Ulaşmaya Yönelik Kontroller
Bilgisayara ve veri kütüklerine ulaşmaya
yönelik kontroller; elektronik bilgi işlem birimine,
kayıtlarına ve dosyalarına erişmeyi sınırlamaya
yönelik kontrollerdir. Ulaşım kontrolleri olarak
adlandırılabilecek bu kontroller, yetkisiz kişilerin
verilere fiziksel ya da elektronik ortamda ulaşmasını engellemeye yönelik kontrollerdir. “kapı
kilidi (door lock)”, “tek biçimli koruma (uniform
guard)”, “şifreleme (password)”, “dosya koruma
kodları (file protection codes) gibi yöntemler bu
amaç için kullanılmaktadır (Hubbard ve Johnson,
1991: 234).
5.1.5. Bütün Bilgisayar Sistemini Etkileyen
Diğer Veri ve Yöntem Kontrolleri
Bilgisayar sisteminin kuruluş içerisinde
birbirine entegre sistem halinde kullanılması, bir
uygulamada meydana gelen hatanın sistemi bütünüyle olumsuz etkilemesi gibi bir sonuç doğurmaktadır. Bu yüzden bütün elektronik bilgi ortamını olumsuz etkileyebilecek sorunlara karşı çözüm
yolları geliştirilmektedir.
Yangın, su basması gibi doğal afetler karşısında bilgisayarların fiziksel güvenliğini sağlamaya
yönelik kontroller bu gruba dâhil edilmektedir
(Hubbard ve Johnson, 1991: 234).
5.2. Uygulama Kontrolleri
Verilerin sisteme tam olarak, zamanında
ve sadece bir kere girilmesini, elektronik bilgi ortamında tüm işlem ve süreçlerin istenen sıra ve
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düzen içinde gerçekleşmesini, raporların tam ve
güvenilir olarak üretilmesini sağlayan kontrollere
uygulama kontrolleri denmektedir (Selvi vd. 2007:
6).
Uygulama kontrolleri verileri doğrulamaya, test etmeye; yapılan işleri kayıtlandırmaya ve
sınıflandırmaya ve ana kütükleri güncelleştirmeye
yönelik tasarlanan yöntemler üzerinde yoğunlaşmaktadır (Jancura, 1987: 72). Uygulama kontrollerin düzenlenmesi, genel kontrollerin varlığı ve bu
kontrollerin yapılış şekli ile yakından ilgilidir. Eğer
genel kontroller veri kütüklerini yeterli bir şekilde
koruyamıyor ise, yetkisiz bilgi girişlerini ve veri
değişimi manipülasyonu riskini önleyemiyor ise,
uygulama kontrolleri de, iç kontroller açısından,
etkili ve yeterli olamaz (Tokaç, 2005: 280). Uygulama kontrolleri girdi, süreç (işlem) ve çıktı kontrolleri olmak üzere üçe ayrılır (Jancura, 1987: 72).
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5.2.1. Girdi Kontrolleri
Veri girişi aşamasında bilgisayar tarafından gerçekleştirilen kontrollerdir. Organizasyon
meydana gelebilecek muhtemel hata ve hileler
genellikle giriş bilgilerinin yanlış olmasından
kaynaklandığı için girdi kontrolleri önemlilik arz
etmektedir. Girdi kontrolleri bilgisayara girilecek
bilgilerin geçerli, tam ve doğru olmasını sağlamaya yönelik oluşturulan kontrollerdir (Jancura,
1987: 72).
Girdi kontrolleri; yetki (authorization), dönüşüm (conversion), ileti (transmission) ve hatalı
veri (rejected data) kontrolleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bu kontrollere ilişkin açıklamalar şu
şekildedir (Hubbard ve Johnson, 1991: 235-237):
• Yetki Kontrolleri: Bu kontroller “kaynak
belge” ve “şifreleme” kavramlarını içermektedir.
Kaynak belge sadece kaynak olarak gösterilen
belgelerden veri kabulünü belirtirken, şifreleme
sadece yetki verilen kişilerin veri girişi yapabileceğini belirtmektedir.
• Dönüşüm Kontrolleri: Bu kontroller “anahtar doğrulama”, “mantıklılık ve limit kontrolleri”
kavramlarını içermektedir. Anahtar doğrulama;
ikinci bir operatör kullanılarak önceden tanımlanmış anahtar kodların doğrulanması demektir.
Eğer orijinal veri ikinci operatör ile anahtarlandırılan ile aynı değilse bilgisayar işlem yapmayı reddeder. Mantıklılık ve limit kontrolleri ise; girilmek
istenen verilerin önceden tanımlanmış limitlere

uygun olup olmaması ile ilgilidir. Limit dışı veriler
bilgisayarca mantıklı bulunmamakta ve veri girişi
yapılamamaktadır.
• İleti Kontrolleri: Verilerin bir yerden diğer
bir yere iletilirken verilerin kaybolması ya da yeni
verilerin ortaya çıkması gibi durumların kontrollerini içermektedir.
• Hatalı Veri Kontrolleri: Hatalı verilere ulaşma ve onların düzeltilmesi gibi durumları içermektedir. Sadece yetki verilmiş kişiler bu hatalı
verilere ulaşabilmekte ve düzeltebilmektedir.
5.2.2. Süreç Kontrolleri
Süreç kontrolleri bütün işlerin bilgisayar
tarafından planlandığı gibi gerçekleştirilmesi,
yapılması istenen işlemlerin yapılması, yapılması
istenmeyen işlemlerin de yapılmamasını sağlayacak kontrollerdir (Jancura, 1987: 73). Ayrıca süreç
kontrolleri işleme sürecine girilen veriler dışında
her hangi bir verinin sürece dâhil edilmemesi
ve süreçten çıkarılmamasına yönelik kontrolleri
içermektedir (Hubbard ve Johnson, 1991: 236).
Süreç kontrolleri mekanik kontroller, programlanmış kontroller ve güncelleştirme kontrolleri olmak üzere üç gurupta incelenmektedir (Saka,
2000: 66).
Mekanik kontroller, bilgisayarca gerçekleştirilen işlemlerin güvenilirliğini artırmaya
yönelik donanım sistemi içerisine yerleştirilen
kontrollerden oluşmaktadır. Girilen verilerin birden fazla okunması yoluyla doğruluğunun onaylanması, aritmetik işlemlerin tekrarlanarak doğruluğunun onaylanması mekanik kontrollere örnek
olarak verilebilir. (Saka, 2000: 66). Programlanmış
kontroller ise bilgisayar donanımı içerisine değil
bilgisayar programları içerisine yerleştirilen kontrollerdir. Önceden belirlenmiş limitler dışında her
hangi bir işlem yapılmak istendiğinde kullanıcıyı hata mesajı ile uyaran limit kontrolleri, süreç
sonunda mantık dışı bir sonuca ulaşıldıysa kullanıcıyı uyaran mantık kontrolleri, işlenecek verinin geçerliliğini test eden geçerlilik kontrolleri,
işlenecek verileri tanımlayan manyetik tanımlama
kodları programlanmış kontrollere örnek olarak
verilebilir (Hubbard ve Johnson, 1991: 237). AyYıl: 27 • Sayı: 127 / 128
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rıca girdi kontrollerinde anlatılan kontroller, veri
işleme süreci içerisinde, verinin program içerisinde dolaşımı sırasında tekrar kullanılabilir. Güncelleştirme kontrolleri ise kullanılan programda
gerekli güncelleştirmeler gerçekleştirildiğinde
mevcut olan verilerin bütünlüğü ve doğruluğunun
kaybolmamasına yönelik kontrollerdir. Bilgisayar
giriş işlemlerinin seri numaralarını önceden belirlenmiş ve sisteme tanıtılmış numaralar yardımı ile
kontrolünü sağlayan bilgisayar sıralanım kontrolleri; bilgisayar hafızasında bulunan dosyalardaki
bilgiler ile girişi yapılan bilgilerin karşılaştırılarak,
bellekte bulunan bilgiler ile uyuşmayan işlemlerin
el ile yapılacak araştırmalar için raporlanmasını
sağlayan bilgisayar eşleştirme kontrolleri; giriş
aşamasındaki işlemlerin gruplara ayrılarak söz
konusu grupların her biri üzerinde belli noktalarda verilerin bütünlüğüne ve doğruluğuna yönelik
belge sayılması, adet sayılması, parasal değerlerin toplamı ve rakamsal toplamlar yolu ile gerçekleştirilen yığın kontrolleri, güncelleştirme sırasındaki veri bütünlüğüne ve doğruluğuna yönelik
kontrollere örnek olarak gösterilebilir (Saka, 2000:
45-52).
5.2.3. Çıktı Kontrolleri
Çıktı kontrolleri; çıktıların girdi kontrolleri sonuçları ile karşılaştırılarak varsa farklılıkların nedenlerinin araştırılmasına ve önlemler alınmasına
yönelik kontrollerdir (Cook ve Winkle, 1984: 363).
Çıktının tahrip edilmesi, doğru olmayan
çıktı üretilmesi, ilgililere gönderilmeden önce
bilgisayar çıktısında hatalı değişiklik yapılması,
çıktının çalınması, çıktının yetkisiz olarak elde
edilmesi ve çıktının yetkisiz kişilere ulaştırılması
gibi durumlar çıktı kontrollerinin önemini ortaya
koymaktadır (Demir, 2005: 152).
İşletmelerin çıktı kontrollerini oluştururken
göz önünde bulundurulması gereken iki önemli
husus bulunmaktadır. Bunlar; bilgi işlem sonuçlarının doğru ve tam olması ile çıktıların yetkili
kişilerce elde edilmesini sağlayacak önlemlerin
alınmasıdır (Hubbard ve Johnson, 1991: 237).
Bilgisayarlı muhasebe sisteminde girdi, bilgi
işleme ve donanım kontrolleri karşılıklı olarak iyi
biçimde oluşturulmuşlar ise çıktılar da yüksek bir
güvenilirlik derecesine sahip olurlar. Aksi halde
çıktıların güvenilirlik derecesi zayıf olacaktır (Tokaç, 2005: 282).
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6.SONUÇ
Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin işletmelere pek çok yeni fırsatlar sunması, küresel rekabet
şartlarında ayakta kalabilme açısından önemlidir.
İşletmeler organizasyon yapılarını bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı “sanal organizasyon” anlayışına göre oluşturarak esneklik ve
verimlilik avantajı sağlamaktadırlar. Ancak bilgi
teknolojilerinin avantajlarının yanında beraberinde getirdiği bir takım olumsuzluklar da bulunmaktadır. İşletmeler etkin bir iç kontrol oluşturarak bu
olumsuzlukları ortadan kaldırmaya ya da minimize
etmeye çalışmaktadırlar.
Sanal organizasyonların iç kontrol ortamı
temelde genel kontroller ve uygulama kontrollerinden oluşmaktadır. Genel kontroller; elektronik
bilgi ortamı organizasyonuna ve bilgi işleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik kontroller, uygulama sisteminin geliştirilmesi ve belgelemeye
yönelik kontroller, donanıma yönelik kontroller,
bilgisayara ve veri kütüklerine ulaşmaya yönelik
kontroller ve bütün bilgisayarlı muhasebe sistemini etkileyen diğer veri ve yöntem kontrolleri
olmak üzere beş temel grupta incelenmektedir.
Uygulama kontrolleri ise girdi kontrolleri, süreç
kontrolleri ve çıktı kontrollerinden oluşmaktadır.
İşletmeler bilgi teknolojilerindeki yeniliklerin beraberinde getirdiği riskleri minimize edecek
yeni iç kontroller geliştirerek, esneklik ve verimlilik açısından daha rekabetçi bir yapıya sahip
olabilirler. Bünyelerinde kuracakları “bilgi işlem
departmanları” sayesinde ihtiyaç duyulan yenilikleri geliştirebileceklerdir.
KAYNAKÇA

AKIN, H.B. (1998). “Bilişim Teknolojilerinin Evrimi ve Bilişim Teknolojilerinin Çağdaş İşletmelerde Stratejik Yönetim Üzerindeki Etkisi”. Çukurova
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, C.8, S.1
ARENS, A.A. & J. K., Loebbecke (1984). Auditing: An Integrated Approach, , 3. Edition, Prentice Hall, New Jersey.
BURN, J.M. & Ash, C. (2002). “Knowledge
Managment Strategies for Virtual Organizations”,
Modern Organizastions in Virtual Communities ,
Kisielnicki J(ed) IRM Pres Hershey.

11

Cengiz Güney

COOK, J.W. & Winkle, G. M. (1984). Auditing,
3. Edition, Houghton Mifflin Company, Boston.
DEMİR, V. (1999). “İç Kontrol Yapısı ve SAS
55 ile SAS 78’in Karşılaştırılması”, Muhasebe Finansman Dergisi, Yıl:8, Sayı:11.
DEMİR, B. (2005). “Muhasebe Bilgi Sistemlerinde Bilgi Güvenliği”, Muhasebe ve Finansman
Dergisi, Sayı:26.
DEMİRBAŞ, M. (2005). “İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen
Değişmeler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, Yıl:4, Sayı:7.
HAFTACI, V. (2007). Muhasebe Denetimi, Avcı
Ofset, İstanbul.

ÖLÇER, F. & Özyılmaz, A. (2007). “Elektronik Ticaret ve Sanal Organizasyonlarda Uygulanması”,
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, C.12, S.2.
ÖZKUL, D. (2002). “Bilişim Sistemleri Kavramı
ve Bilişim Sistemleri Denetimi”, Sayıştay Dergisi,
Sayı:44-45, Ocak-Haziran.
PAMKOWSKA, M. (2008). “Autopoiesis in
Virtual Organizations”, Revista Informatica Economica nr., 1(45).
SAKA, T. (2000). “İşletmelerin Bilgi Teknolojileri Sistemlerinin Denetimi ve Türk Bankacılık
Sektöründe Bir Uygulama”, (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul).

HUBBARD, T.D. & Johnson, J.R. (1991). Audi-

12 ting, 4. Edition, Dame Publications, Houston.

JANCURA, E.G. (1987). “Elektronik Bilgi İşlem
ve Resmi Denetleme”, Derleyen: Nejat Karabakal,
Denetim Teknikleri, Sayıştay Başkanlığı Yayınları,
Ankara.
KEÇECİOĞLU, T. & Kelgökmen, D. (2004). “Sanal Takımları Yönetmek”, Review of Social Economics and Business Studies, Vol. 5/6.
KUTSIKOS, K. & Beklaris, M.G. (2007). “ IT
Governance Auditing in Virtual Organizations”,
Managment or International Business and
Economic Systems – MIBES Transactions on
Line, Vol.1, Issue.1, Autumn.

SELVİ, Y. & Türel, A. & Şenyiğit, B. (2007).
“Elektronik Bilgi Ortamlarında Muhasebe
Denetimi”,http://archive.ismmmo.org.tr/docs/
sempozyum/07Sempozyum/12-YAKUP%20
SELV%C4%B0.doc (Erişim Tarihi: 10.03.2013).
TOKAÇ, A. (2005). Uygulamacı Gözüyle İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu ve Denetimi,
Tunca Kitapevi, İstanbul.
_________,“Applications of Computers in
Accounting”, http:// ncertbooks.prashanthellina.
com/class_11.Accountancy.AccountancyII/Ch12.pdf (Erişim Tarihi: 10.03.2013).

Yıl: 27 • Sayı: 127 / 128

KAMU YÖNETİMİNDE YÖNETİM
KARMAŞASI VE SİYASİLEŞME:
İSTİSNAİ MEMURİYET UYGULAMASI
Nihat Kayar *
GİRİŞ
Türkiye’de kamu hizmetine girme hakkı, tarihsel olarak Anayasal düzeyde siyasal bir hak olarak düzenlenmiştir. 1876 tarihli Kanuni Esasi’ye
göre, memur olabilmek için, devletin resmi dili
olan Türkçeyi bilenler (m.18), yeterlik ve yeteneklerine göre, uygun memurluk kadrolarına atanabilirlerdi (m.19). 1924 Anayasası, siyasal hakları
kullanabilen Türklerin yetenek ve hak edişlerine
göre Devlet memuriyetlerine girebileceklerini
(m.92) düzenlemişti. 1961 Anayasası ise “Hizmete girme” başlıklı 58’inci maddesinde üç temel
ilkenin Anayasal düzeyde varlığını güvence altına
almıştır. 1982 Anayasası da 70’inci maddesinde
tek kelime farkla aynı ilkeleri korumuştur. Buna
göre, “serbestlik”, “eşitlik” ve “görevin [1961’de
ödevin]1 gerektirdiği niteliklerden başka nitelik
aranmaması” kamu hizmetine girişte temel ilkeler olarak benimsenmiştir. Her iki Anayasa da,
kamu hizmetlerine girme hakkını, “Siyasi Haklar
ve Ödevler” başlıklı bölümde, “katılma/aktif statü
* Öğr. Gör., Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü.
1 “Bu ‘ödevin’ sözcüğünü kim, hangi nedenle ‘görevin’ sözcüğü olarak değiştirdi; bunu saptayamadım. Sayın Prof. Dr. Aldıkaçtı, anılarını
yazacak; belki bu noktada bir açıklama getirir...”, Yahya K. Zabunoğlu,
“Kamu Hizmetine Girme, Hizmette Kalma ve Yükselme Hakkı”, İnsan
Hakları ve Kamu Görevlileri Sempozyumu (Yayına hazırlayan Mesut
Gülmez), TODAİE: 243, Ankara, 1992, s. 180.
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hakkı” olarak düzenlemiştir. 1982 Anayasası’nın
madde gerekçesinde, 1980 öncesi dönemde uygulamada titizlik gösterilmeyen ve kötüye kullanılan bir alan olması nedeniyle konunun düzenlendiği belirtilmiştir. 2
“Yetenek ve hak ediş”e göre bir başka deyişle liyakat ilkesine göre, kamu hizmetine sınav
yöntemiyle atanmak genel kural olmakla birlikte, kanunla belirlenen istisnai hallerde sınavsız
kamu hizmetine girmek de olanaklıdır. Ancak bu
hallerde dahi, idarenin liyakat ve eşitlik ilkelerine dikkat etmesi gereklidir. Aşağıdaki Kutu’da,
Devlet Memurluğuna Sınavsız Giriş halleri gösterilmiştir. Kamu hizmetlerine sınavsız girilebilecek “istisna”lar görüldüğü gibi, istisna olmaktan
öteye geçmiş durumdadır. İşte, bu yazının konusu
olan ve 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu (m.59, 60, 61, 163) ile bazı özel
kanunlarda düzenlenmiş olan istisnai memuriyet
düzenlemesi de sınavsız olarak belirli memurluk
kadrolarına atanmayı sağlayan yollardan birisidir.
Bu yazıda, Türkiye Kamu Yönetiminin güncel bir
2 “Kamu hizmetlerine girme vatandaşların en tabii hakkıdır. 1961-1980
arası, partilerin, uygulamada pek titizlik göstermedikleri bir maddedir.
Prensip olarak, kamu hizmetlerine girme hakkı 1961 Anayasasında olduğu gibi aynen muhafaza edilmiştir. Ancak kamu hizmetine alınacak
memur ve kamu görevlileri ile ilgili düzenlemede bu hakkın kötüye kullanılmasını önleyecek hükümler getirilmiştir.”.
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sorunu olarak, istisnai memuriyet uygulamasının
tarihsel gelişimi ve kamu personel rejiminin ilkeleri üzerindeki idarî ve siyasi etkileri tartışılacaktır.
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I. TANIMI VE NİTELİĞİ
İstisnai memuriyet, 657 sayılı Kanun’un atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın
tahsis edilmiş derece aylığı ile atama yapılabilen
ve Devlet memurları içinde görece daha hassas,
hükümet politikalarının yürütülmesindeki etkisi
nedeniyle kısmen de olsa siyasi nitelikli (siyasi
nitelikli olmayan istisnai memurluklar da vardır)
memurluklardır. Ancak, istisnai memurluk kadrolarına atananların da, 1982 Anayasası’na göre
(m.128/1), Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve
diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına
göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri yürütmekle yükümlü memur kavramı içinde oldukları
unutulmamalıdır.
İstisnai memuriyetler, siyasi ve idarî nedenlerle genel personel rejiminden istisna tutulan ve
özellik taşıyan memurluklardır.3 İstisnai memur
ise, aynı zamanda, atama yönünden, diğer memuriyet kadroları için gerekli olan kimi şartlardan
bağışık tutulan kamu görevlileridir. Bu kadrolara,
halen ya da daha önce Devlet memurluğunda bulunanlar atanabileceği gibi, bu kadrolara atanmak
yoluyla ilk kez memurluğa başlayabilmek de olanaklıdır.4 İstisnai memuriyet, 657 sayılı Kanun’da
ilkeleri belirlenen genel memuriyet statüsünden,
atanma koşulları ve yöntemi, yetki, görev ve sorumluluklar, görevden alma sebepleri ve yöntemi
yönlerinden farklı bir statü olarak düzenlenmiştir.5
İstisnai memuriyet, liyakat sisteminin ve Anayasanın reddettiği bir kurum değildir. Bunlar,
memurluğa atama yolunu açan, memur statüsü
içinde bir formül olup, özel ve farklı nitelik arayan
görevlere uyan memurları getirme, genç yetenekleri değerlendirme, idareye belli bir esneklik
3
Cahit Tutum, “Yönetimin Siyasallaşması ve Partizanlık”, Amme
İdaresi Dergisi, Sayı: 9/4, Aralık 1976, s. 16.
4
Anayasa Mahkemesi, Esas: 2012/18, Karar: 2013/80, Karar Günü:
18/06/2013, RG, 28/12/2013, 28865.
5
Danıştay İDDK, Esas: 2007/36, Karar: 2012/1271, Tarih: 26/092012,
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.

kazandırma yöntemidir. Ancak bu görevlere yapılacak atamalarda, siyasal nitelik ve siyasal liyakat
değil, mesleki liyakat ve idarî ihtiyaç yani “görevin gerektirdiği nitelikler” aranmalıdır. Bu nedenle istisnai memuriyet kurumunun, idare içindeki
belli kadrolara siyasi saiklerle atama yapılmasının
önünü açan bir düzenleme olarak kullanılmaması
gerektiği yaklaşık 34 yıl önce ifade edilmiştir.6
657 sayılı Kanun’da, Devlet memurlarının
kamu hizmetlerini yerine getirirken sadece hizmetin gereğine uygun hareket etmeleri gerektiği,
vatandaşlar arasında siyasi tercihlerinden dolayı
herhangi bir ayırım yapamayacakları hükme bağlanmıştır. Kanun’un “Tarafsızlık ve devlete bağlılık” kenar başlıklı 7’nci maddesine göre, “Devlet
memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi
bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya
zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar;
görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi
ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar
ve bu eylemlere katılamazlar.”. Bu nedenle, istisnai memuriyet kadrolarına atananların da genel
memurluk statüsü içinde bulunan memurlar gibi,
siyasi ayrımcılıktan uzak bir şekilde görevlerini
yerine getirmeleri hukuksal bir zorunluluktur. Aynı
zamanda 1982 Anayasası’nın (m.129/1), memurlar
ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlü
olduklarını hükme bağlayan düzenlemesinin de
zorunlu bir sonucudur.
Aynı şekilde, idarenin de, istisnai memuriyet
statüsündeki kadrolara, özellikle de memurların
ve bu arada özellikle idarenin üst kademelerinde
ve sorumluluk mevkilerindeki kadroları işgal eden
vali ve büyükelçi gibi atamalarda kamu hizmetlerinin gereklerinin göz önünde tutulması, siyasi
kadro ile aynı görüşü benimseme ve aynı felsefeyi
paylaşma gibi bir ölçüte göre hareket edilmemesi
de gerekir. 7
İstisnai memurluk kadroları, “Güven mevkileri” olarak da isimlendirilen, görevsel ve niteliksel
6 Sait Güran, Memur Hukukunda Kayırma Ve Liyakat Sistemleri, İÜHF
Yayın No: 2781-627, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1980, s. 207.
7
Danıştay İDDK, Esas: 2007/36, Karar: 2012/1271, Tarih: 26/092012,
Karşı Oy, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.
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açıdan özellik gösterdiği için hukuksal açıdan
özel hükümlere tabi tutulan makamlardır. Ülkenin
siyasal ve idarî gereksinimlerinden doğsa da, liyakat ve kariyer ilkelerinin zedelenmemesi için,
istisnai memurluk kadroları sınırlı tutulmalıdır.
İstisnai memurluk, esnek istihdam biçiminin tipik
bir örneği olarak idareye kolaylık sağlar. Ancak
idarenin takdir yetkisine dayanarak yaptığı bu
atamalar, diğer memurluk kadrolarına göre daha
az güvencelidir. 8
II. İSTİSNAİ MEMURİYET DÜZENLEMELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
1. İlk Düzenleme.- Türkiye’de istisnai memurluk uygulaması ilk kez, 24/05/1929 tarih ve 1452 sayılı Devlet Memurlarının Tevhit ve Teadülüne Dair
Kanun’la başlamıştır.9 1452 sayılı Kanun’da (m.7),
Devlet memuriyetine bidayeten [ilk olarak] girmek
isteyenlerin azamî 15. dereceye kabul olunacakları, bunlardan yüksek mekteplerden mezun olanların 12. ve yüksek bir mektepten mezun olmakla
beraber ecnebî memleketlerde de yüksek bir
ihtisas mektebinden diploma almış olanların 10.
derecedeki memuriyetlere kabullerinin caiz olduğu ve 15. ve 12. derecelere kabul edileceklerden
“garp lisanlarından birine vukufu bilimtihan sabit
olanlar”ın bir derece mafevk memuriyetlere alınabilecekleri hükme bağlanmıştı.
Aynı maddede istisnai memuriyet kapsamında
değerlendirilecek olan kadrolar da sayma yoluyla
belirtilmişti. Buna göre, “(A) serisindeki memuriyetlerden Umumî müfettişlik10 , valilik ve elçiliklerle Riyaselicümhur dairesi memurini, hukuk müşavirleri, Kalemi mahsus müdürleri ve mütercim8
Ö. Bozkurt, T. Ergun, S. Sezen (Ed.), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yayın No: 283, Ankara, 1998, s. 117, 118.
9 Devlet Memurları Maşatının Tevhit Ve Teadülüne Dair Kanun, No:
1452, Kanun Tarihi: 18/05/1929, RG, 30/06/1929, 1229.
10
Umumi müfettişlik, 25/06/1927 tarih ve 1164 sayılı Umumî
Müfettişlik Teşkiline Dair Kanun’la oluşturulmuştur. RG, 16/07/1927,
634. Umumî müfettişler, İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) kararı
ile atanan (m.1); Dahiliye vekâletine (İçişleri Bakanlığı) bağlı, “mıntakaları dahilinde asayiş ve inzibatın teminine nezaret ve kavanin ve nizamatın tamamii tatbik ve icrasını mütemadiyen takib ve murakabe ve
vekâletleri kanunen haiz oldukları salâhiyetlerden İcra Vekilleri Heyetince kendilerine tevine karar verilenleri istimal eden [kullanan]” kamu
görevlileridir (m.3).
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: Cemil Koçak, Umûmî Müfettişlikler
(1927-1952), 2. Baskı, İletişim Yayınları, Nisan 2010.

lerin bu kayıtlardan müstesna oldukları” hükme
bağlanmıştır. Ayrıca, “fevkalâde mahiyette siyasi
sebeplere veya idarî zaruretlere ve yahut meslekî
ihtisaslara mebni (B ve C11 ) serilerindeki her dereceye de İcra Vekilleri Heyeti kararile bidayeten
memur alınabileceği” ve bu suretle alınan memurların dahil oldukları derecelerin, bu memuriyetler dışındaki diğer memuriyetler için bir “hakkı
müktesep”(kazanılmış hak) teşkil etmeyeceği de
hükme bağlanmıştı.
2. İkinci Düzenleme.- İstisnai memurluk uygulaması ikinci olarak, 30/06/1939 tarih ve 3656 sayılı
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid Ve Teadülüne Dair Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.12 3656
sayılı Kanun’a (m.6) göre, Devlet memurluğuna
ilk defa alınacak olanlardan Umumî Müfettişlik,
Riyaseti Cumhur Dairesi Memurlukları, hususî
kalem müdürlükleri, mütercimlikler, elçilikler, valilikler ve hukuk müşavirliklerine 3656 m.3’de yazılı kayıtlara13 tâbi tutulmaksızın kadrodaki derece
11
Birinciden beşinciye kadar olan dereceler (A) serisi, altıncıdan on üçüncüye kadar olanlar (B) serisi, on dördüncüden yirminciye
kadar olanlar (C) serisi itibar olunur.
12
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid Ve Teadülüne Dair Kanun, No: 3656, Tarihi: 30/06/1939, RG, 08/07/1939, 4253.
13
Madde 3 — Maaşlı memuriyetlere ilk defa girenlerin menşelerine ve tahsillerine göre alınabilecekleri dereceler aşağıda gösterilmiştir:
A) Orta mekteb mezunlarından talib bulunmadığı takdirde Memurin Kanununa göre memur olabilecekler 15 inci dereceye,
B) Orta mekteb mezunu olanlar 14 üncü dereceye,
C) Lise veya muadili mekteblerden veya orta tahsille aynı zamanda
meslek tahsili veren en az beş yıllık veya orta mekteb tahsilini ikmalden sonra en az iki yıllık meslek mekteblerinden mezun olanlar 13 üncü
dereceye,
D) Lise derecesinde bir tahsil üzerine en az bir yıllık meslekî tahsil yapmış veya kurs görmüş veyahud beş yıllık meslek mektebi tahsili üzerine
en az iki yıllık daha yüksek bir meslek tahsilini bitirmiş veya orta tahsilini bitirdikten sonra en az dört yıllık meslek mekteblerinden mezun
olanlar mesleklerine aid memuriyetlerde 12 nci dereceye,
(Lise veya muallim mektebini bitirdikten sonra imtihanla orta tedrisat
muallimliği ehliyetnamesi almış olanlar maarif mesleğine bu derece ile
alınabilirler.)
E) Altı yıldan az tahsilli yüksek mekteb mezunları 11 inci dereceye,
1 - Bunlardan askerlik hizmetini ifa etmeden memuriyete intisab edecekler altı ay müddetle 12 nci dereceye alınırlar.
2 - Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya fazla olması halinde eksiği ilk
terfi müddetine eklenir ve fazlası ilk terfi müddetinden indirilir.
3 - Yüksek bir mekteb tahsilini ikmal ve diploma istihsal eyledikten
sonra yurdda veya yurd haricinde ayrıca doktora tahsilini yaparak muayyen tezini kabul ettirmiş ve buna aid vesikayı da Maarif Vekâletine
tasdik ettirmiş olanlar girebilecekleri derecenin bir derece yükseğine
alınabilirler.
F) Altı yıllık yüksek mekteb mezunları 10 uncu dereceye,
G) Lise tahsilini yurdda ikmal edenlerden yüksek tahsilini gerek
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maaşı ile memur atanabileceği belirtilmişti.
Maddede konuya ilişkin diğer hükümler ise
şöyle düzenlenmişti:
- Bu memuriyetlerde bulunanlar, belirli terfi
sürelerini doldurdukça aynı görevlerin yüksek derecelerine terfileri de yapılabilir. Ancak, bunların
bulundukları bu dereceler tekaüdlük (emeklilik)
hesabında ve diğer memuriyetlere nakil ve tahvillerinde (yer değiştirme) müktesep hak sayılmaz.
- Bu gibilerin tahvil ve tekaüdlüklerinde öğrenim durumlarına ve hizmet sürelerine göre iktisab
edebilecekleri derece maaşları esastır. Daha
önce Devlet memuriyetinde bulunduğu halde
bilâhare ayrılmış ve en az beş yılı müstemirren
(aralıksız) memurluk haricinde geçirmiş olanlar
da bu görevlere aynı suretle tayin olunabilirler.
Ancak dairesinin bağlı bulunduğu bakanlığa tâbi
alelûmum teşkilât haricinde diğer bir bakanlık
teşkilâtına dahil yukarıda sayılı memuriyetlerden
birine ilk defa olarak tayin edilecek her hangi bir
derecedeki Devlet memurları hakkında da birinci
fıkra hükmü tatbik olunabilir.
- Bu madde hükmüne göre yapılacak atama
ve terfiler adı geçen görevlerin fiilen ifasile mukayyeddir.
3. Üçüncü Düzenleme.- Konuya ilişkin üçüncü
düzenleme, 657 sayılı Kanun’la yapılmıştır. 657 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesinin ilk haline göre,
istisnai memurluklar, “Cumhurbaşkanlığı Dairesi memurluklarına, Cumhuriyet Senatosu, Millet
Meclisi, Başbakanlık, Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimî temsilciliklere, Diyanet İşleri Müşavere
Heyeti üyeliklerine, Millî İstihbarat Teşkilâtına”
olarak belirlenmişti. Bu düzenleme, mütercimlikleri, umumî müfettişlikleri ve hukuk müşavirliklerini istisnai memur olmaktan çıkartmış, özel kalem
müdürlüklerini Cumhuriyet Senatosu, Millet Mecmemleketimizde ve gerek yabancı bir memlekette bitirdikten sonra
mesleğin muayyen bir şubesinde ayrıca ihtisas yaparak ihtisaslarını
hususî kanunlarında yazılı şekilde tasdik ettirenler 9 uncu dereceye, H)
Yukarıdaki fıkralara göre 15, 14, 13, 12, 11 ve 10 uncu dereceye girecekler arasında mesleklere göre İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek
yabancı dillerden birine ve 9 uncu dereceye alınabilecekler arasında
bu dillerden ikisine hakkile vukufları kezalik İcra Vekilleri He yeti kararile teşkil edilecek bir komisyon huzurunda imtihanla sabit olanlar bir
derece yukarısına alınabilirler.

lisi, Başbakanlık, Bakanlıklar özel kalem müdürlükleri ile sınırlandırmış, buna karşılık Millî İstihbarat Teşkilâtının tüm kadrolarını ve Diyanet İşleri
Müşavere Heyeti üyeliklerini kapsamına almıştı.
Madde gerekçesinde, istisnai Devlet memurluklarının bu tasarı ile de muhafaza edildiği, ancak bu kadronun çok daraltıldığı ve bir taraftan
zaruretler kabul edilirken öte yandan zaruretlerin
zorlanması yoluyla normal bir meslek sınıfının
imtiyazlı statüye sokulmaması için dikkat gösterildiği belirtilmiştir. Bu memurluklara atama yapılırken atanma, sınavlar, kademe ilerleme ve derece
yükselmeleri gibi hükümlerle bağlı kalınmayacak,
buna karşılık bu memurlar arasında kendi sınıflarından yükselerek gelmeyenlerin, memurluktan ayrılışlarında almakta oldukları aylıklar veya
bulundukları derece ve kademeler, kazanılmış
hak sayılmayacaktır; yalnızca bu görevlerde geçirdikleri süre emeklilik sürelerine eklenecektir.
Gerekçeye göre, bu hükümle kabul edilen istisnai
memurluk statüsü, genel görünüşü ile atanmada
kolaylık sağlamasına karşılık, garantisiz bir statü
olarak düzenlenmişti. Çünkü istisnai memurluk
usulü, 657 sayılı Kanun’la getirilmek istenen sistem içinde teşvik edilecek bir usul olarak düşünülmemiştir.
Görüldüğü gibi, 1452 ve 3656 sayılı Kanunlar
gibi, 657 sayılı Kanun’un ilk şeklinde de, istisnai
memurluk uygulaması, konunun amacına ve ruhuna uygun biçimde sınırlı sayıda tutulmuştur.
Ancak, aşağıda görüleceği üzere, sonraki düzenlemelerle istisnai memuriyet kadroları sürekli artırılarak, konunun amacından uzak bir noktaya gelinmiş ve imtiyazlı kurumlar ve görevler yaratılarak kariyer ve liyakat ilkelerinden uzaklaşılmıştır.
III. İSTİSNAİ MEMURLUK KADROLARININ
ARTIRILMASI
1. Birinci Değişiklik.- 657 sayılı Kanun’daki ilk değişiklik, 30/05/1974 tarih ve 12 sayılı KHK
ile gerçekleştirilmiştir.14 Düzenleme ile istisnai
memurluklar, Cumhurbaşkanlığı Dairesi ile Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi Memurlukları,
14
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı: KHK 12, RG,
31/05/1974, 14901.
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Başbakanlık müşavirlikleri, Bakanlıklar özel müşavirlikleri, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem
müdürlükleri ve özel kalem büro memurlukları,
Bakanlıklar basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri, valilikler, büyükelçilikler, daimî temsilcilikler,
Din İşleri Yüksek Kurulu üyelikleri, Milli İstihbarat
Teşkilâtı memurlukları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği müşavirlikleri ve hukuk müşavirliği ve Genel Sekreter sekreterliği olarak genişletici bir düzenlemeye tabi tutulmuştur.
Böylece, Cumhuriyet Senatosu ve Millet
Meclisindeki, özel kalem müdürlükleri, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Memurluklarına
biçiminde genişletilmiş; istisnai memurluk kadroları arasına ilk kez, Başbakanlık müşavirlikleri,
Bakanlıklar özel müşavirlikleri, Başbakanlık ve
Bakanlıklar özel kalem büro memurlukları, Bakanlıklar basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri, Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği müşavirlikleri
ve hukuk müşavirliği ile Genel Sekreter sekreterliği kadroları eklenmiştir.
2. İkinci Değişiklik.- 657 sayılı Kanun’daki
ikinci değişiklik, 15/05/1975 tarih ve 1897 sayılı
Kanunla yapılmıştır.151897 sayılı Kanun, mevcut
kadrolara Bakanlık müşavirliklerini, elçilikleri, dış
kuruluşlardaki çalışma müşavirlikleri nezdinde
görevlendirilecek sendika uzmanlıklarını da ekleyerek genişletme uygulamasını sürdürmüş, buna
karşılık Başbakanlık ve Bakanlıkların özel kalem
büro memurluklarını kapsam dışına almıştır.
3. Üçüncü Değişiklik.- 657 sayılı Kanun’daki
üçüncü değişiklik 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı
KHK yapılarak kapsam oldukça genişletilmiştir
(m.8).16 243 sayılı KHK ise mevcut kadrolara, Türkiye Büyük Millet Meclisi memurluklarını, Bakanlar Kurulu Sekreterliğini, Milli Savunma Bakanlığı
ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro
açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerini ve yalnızca Başbakanlık ve
Bakanlıklar özel kalem müdürlükleri yerine “tüm
kurumlardaki” özel kalem müdürlükleri eklemek
15
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, RG, 26/05/1975, 15247.
16
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK, Tarihi: 29/11/1984, No: 243, Yetki
Kanunu Tarihi: 24/04/1984, No: 2999, RG, 12/12/1984, 18603.
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suretiyle istisnai memurluk kadrolarını genişletici
yaklaşımı sürdürme geleneğini sürdürmüştür.
4. Sonraki Değişiklikler Ve İstisnai Memurluk Kadrolarının Son Durumu.- Kamu kesiminde
bazı görevlerin siyasi ve idarî açıdan bazı özel
durumları söz konusu olabilir. Bu nedenle, bu görevlilerin hükümet politikalarının oluşturulma ve
uygulanma aşamalarında doğrudan doğruya rol
almaları söz konusu olduğu için, bu tür görevlere
atanacak kişilerin seçiminde siyasi ve kişisel takdir unsurunun etkili olması olanaklıdır. Bu tür görevlilerin bulundukları görevlere (bakan yardımcılığı, valilik, büyükelçilik, ulusal güvenlik hizmetleri
gibi) “duyarlı/hassas görevler” de denir. Böyle
olmamakla birlikte, özel kalem müdürlükleri gibi
bazı görevler daha vardır ki, bu görevleri yerine
getirecek kimselerin de siyasal yöneticinin kişisel
güvenini taşıması gerekir. 17
Çeşitli kanun ve KHK’lerle yapılan genişletici düzenlemelerle istisnai memurluk kadroları
sürekli artırılmıştır. Günümüzde istisnai memurluk kadrolarına bakıldığında, yukarıda verilen iki
ölçütü taşımaktan uzak ve gereksiz istisnai memurluk kadrolarının ihdas edildiği görülmektedir.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı’ndaki istisnai kadrolar, bunlara
örnek gösterilebilir. Günümüzde bu kadrolar aşağıda gösterildiği gibidir:
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği memurlukları ,18
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlukları,

Bakan Yardımcılıkları (3/6/2011 - 643 sayılı
KHK m.8 ile),
Başbakan Başmüşaviri,
Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları,
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan,
Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve
Şube Müdürleri (Uzman),
Başbakan Müşavirlikleri,
17
Cahit Tutum, “Yönetimin Siyasallaşması ve Partizanlık”,
Amme İdaresi Dergisi, Sayı: 9/4, Aralık 1976, s. 16.
18
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu, 2879,
17/08/1983, RG, 19/08/1983, 18140
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan,
Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire
Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği,
Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri,
Başbakanlık Basın Müşavirliği,
Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıkları (İdari
Hizmetler Başkanlığı hariç),
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri,
Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri,
Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği,
Bakanlar Kurulu Sekreterliği,
Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerler,
Özel Kalem Müdürlükleri,
Valilikler,
Büyükelçilikler, Elçilikler, Daimi Temsilcilikler,
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi
Başkanlığı, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıkları,
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelikleri, Diyanet
İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler
Müşaviri,
Milli İstihbarat Teşkilatı memurlukları,
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirlikleri, Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreter
Sekreterliği,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve
Başkanlık Müşavirliği,
Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliği.
5. Özel Düzenlemelerle İstisnai Memurluk
Olarak Düzenlenen Kadro Unvanları.- 657 sayılı
Kanuna ek olarak 388 sayılı KHK m.5 ile GAP İdaresi Başkan ve başkan yardımcıları hakkında ve

642 sayılı KHK m.4’e ile, Doğu Anadolu Projesi,
Doğu Karadeniz Projesi Ve Konya Ovası Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanları ve başkan yardımcıları, 6253 m.24/2 ile TBMM Başkan Müşaviri
ve Müşavirleri, 5441 m.4/(A) ile Devlet Tiyatroları
Genel Müdürü (5441 m.4/A) hakkında da 657 m.59
hükümleri uygulanacağı hüküm altına alınarak istisnai kadrolar ihdas edilme yoluna gidilmiştir.
IV. İSTİSNAİ KADROLARA ATANMA KOŞULLARI
657 sayılı Kanun’un “İstisnai memurluklara
atanmada aranacak şartlar” başlıklı 60. maddesi,
bu kadrolara atanma koşullarını düzenlemiştir.
Buna göre,
1. Genel Koşullar.- İstisnai Devlet memurluklarına 657 m.48’de yazılı genel koşulları taşıyan
kişilerden atama yapılabilir (657 m.60/1). 48’inci
maddeye göre, Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel şartlar şunlardır:
- Vatandaşlık koşulu.- Türk Vatandaşı olmak
,19
- Yaş koşulu.- 657 sayılı Kanun’un 40’ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak (Genel olarak 18
yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler.
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15
yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak
şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.),
- Öğrenim koşulu.- 657 m.41’deki öğrenim
şartlarını taşımak (Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de
alınması caizdir.),
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Belli suçlardan mahkûm olmama koşulu.TCK m.53’de belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerle19
Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı
KHK’nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
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rini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
- Askerlik koşulu.- Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik
çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Sağlık koşulu.- 657 m.53 (Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü) hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2. Özel Koşullar.- Bu kurumların kuruluş kanunlarındaki (varsa) özel hükümlere de uymak
gerekir (657 m.60/2). 657 sayılı Kanun’da bu kadrolara yapılacak atamalarda aranması zorunlu
özel koşul sadece Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanacak kişiler için belirlenmiştir. Bu
kadroya atanabilmek için, bir yabancı dili çok iyi
bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer
nitelikleri taşımak zorunludur. Devlet sanatçılarında aranacak niteliklerin de bir yönetmelikle
belirtilmesi gerekmektedir (657 m.60/3). 20
V. İSTİSNAİ MEMURLUK KADROLARINA
ATANANLARA 657 SAYILI KANUN’UN UYGULANACAK HÜKÜMLERİ
İstisnai memurluklara atananlar hakkında 657
sayılı Kanun’un atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün
hükümleri uygulanır (61/1).
İstisnai memurlar da, aslî ve sürekli kamu hizmetlerini yürüten kamu görevlileri kategorisi içine girdiklerinden diğer memurluk kadrolarındaki
kişiler gibi kamu görevi ifa ederler. Bu nedenle,
bunlar da, örneğin, 657 sayılı Kanun’da belirtilen
ödevler, sorumluluklar ve yasaklara ilişkin esaslara uymak zorundadırlar. Aynı şekilde, 657 sayılı
Kanun’un disipline ve görevden uzaklaştırma gibi
hükümlerine de tabi olduklarını kabul etmek gerekir. Benzer biçimde, ne tür bir istisnai memurluk
kadrosuna atandığına göre, görev yaptığı kurumun hiyerarşisine de tabidirler.İstisnai memurluk
kadrolarına atananların istisnailiği, dışarıdan/
açıktan atama yapılabilmesinde ve 657 sayılı
20
Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar İle
Bunların Nitelikleri Ve Seçimleri Hakkında Yönetmelik, RG, 18/2/2000,
23968.

Temmuz - Aralık 2014/3-4

Kanun’da genel memurluk kategorisi içinde bulunan memurluk kadroları için öngörülmüş olan,
ilerleme sisteminin dışına çıkılarak daha yüksek
derecelerden maaş verilebilmesindedir. Dolayısıyla, bu düzenlemelere göre, istisnai memurlar
da 657 sayılı Kanun’a tabi birer memur konumundadırlar. 21
Siyasi niteliği olan ve yüksek düzeyde uzmanlık gerektiren, 657 sayılı Kanun’un sayma yoluyla
gösterdiği sınırlı ve belirli memuriyet kadrolarına,
Bakanlar Kurulu kararnamesi ya da müşterek kararname ile yüksek derece aylığıyla dışarıdan bir
kişi atanabilir. Ancak yüksek dereceden bu tür
kadrolara giriş, kazanılmış (müktesep) hak doğurmaz. Buradan başka bir memurluk kadrosuna
geçişte, memurun girebileceği derece ile istisnai
memuriyet makamında geçirdiği görev süresine
göre yükselebileceği bir derece dikkate alınır.22
İstisnai memurluk kadrolarına yapılan atama
işlemleri, kazanılmış hak yaratmadığı için, idare istisnai memurluk kadrolarında bulunan bir
kamu görevlisini müktesebine uygun bir başka
kadroya atayabilir, ancak görevine son veremez.
Çünkü ilgili kişi, açıktan, bir defa istisnai memurluk statüsüne girdikten sonra, artık genel memurluk statüsü içine de girmiş olur. Bu nedenle, bu
kişinin memurluktan çıkarılabilmesi için, memur
olma koşullarını kaybetmesi (örneğin vatandaşlıktan çıkması) ya da açılan bir disiplin soruşturması
veya adli soruşturma ile memuriyetini kaybetmesi
gerekir.
İstisnai memurluklara atananlar hakkında 657
sayılı Kanun’un atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün
hükümleri uygulanmakla birlikte, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini (örneğin 9
dereceli istisnai bir kadroya atanalar için, 9’uncu
derecenin birinci kademesi) kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında 657
sayılı Kanun’un kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri uygulanır (61/2).
Şu kadar ki, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel
21
Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, Bakan Yardımcıları Bakanlık Hiyerarşisine Dâhil Midir?,
http://www.idare.gen.tr/gozler-kaplan-bakan-yardimcilari.pdf (Erişim:
27/12/2014).
22
Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Marifet
Matbaası, İstanbul, 1952, s. 806.
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kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimi temsilciliklere atananların,
atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayılmamak şartıyla, kademe ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde 161’inci
maddenin A bendi uyarınca23 ) değerlendirilir
(61/3).
Bu kadrolara, 657 sayılı Kanun’un atanma,
sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın
tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir
(m.59/1). Bu memurların bulundukları bu kadrolar
emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için
kazanılmış hak sayılmaz. Ayrıca, bu görevlerde
bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümeye devam eder (59/son).
Somut olayda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Kanun’un 4/(B) maddesine tabi sözleşmeli statüde çözümleyici olarak
görev yapan bir kamu görevlisi, 21/08/1998 tarihinde Başbakanlık Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği kadrosuna 9. derecenin 1. kademesi ile
açıktan atanmış, hemen sonrasında (3 gün sonra)
24/08/1998 tarihinde Başbakanlık idareyi Geliştirme Başkanlığı'na aday memur olarak atanmış
ve 12/01/2000 tarihinde asaleti tasdik edilmiş,
30/10/2001 tarihinde ise 8/1 kazanılmış hak aylık
derecesiyle tekrar Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği görevine getirilmiştir. Ataması yapılan memur, sözleşmeli olarak geçen hizmet sürelerinin
kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi için
başvuruda bulunmuş, ancak idarece reddedilmiştir.
Sözleşmeli personel olarak geçirilen hizmet
süreleri kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir. Çünkü bu durum 657
sayılı Kanun’un 36. maddesindeki “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün C-6 bendinde, m.4/B
ve m.237/e fıkrasına göre “sözleşme ile istihdam
23
Derece değişikliğinde verilecek aylık: Madde 161 – (Değişik:
12/2/1982 - 2595/10 md.) Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde, A) (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/8 md.) Bulunduğu
dereceden yukarı derecelere atanan memur; a) 68 nci maddenin (B)
bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine, b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit
olan kademenin göstergesine, Tekabül eden aylığı alır./ Alt derecede
eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır

edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde,
sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her
yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir
derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir” denilmek suretiyle açıkça hüküm altına
alınmıştır. Buna göre, istisnai memurluklara atananlara atandıkları kadronun derece aylığının ilk
kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri
tarih itibariyle kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerin uygulanmalı, 4/(B)
uyarınca sözleşmeli olarak görev yapmış olanlar
yönünden, sözleşmeli personel olarak geçirdikleri
hizmet süreleri, yine kademe ilerlemesi ve derece
yükselmesinde değerlendirilmelidir. 24
VI. İSTİSNAİ MEMURLUKTAN AYRILMA
657 sayılı Kanun’un 163’üncü maddesi, istisnai
memurluklardan ayrılanların durumunu düzenlemiştir:
1. 657 Sayılı Kanun’a Tabi Kurumlardan Atanmış Olanlar (m.163/a).- 657 sayılı Kanun’a tabi
kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa
dönmek istedikleri takdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, 657 sayılı Kanun’da
derece terfii için belirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tayininde normal derece
terfii sürelerine karşılık sayılır. Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri
kalan kısmı kademe terfiinde dikkate alınır. Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71’inci madde
hükümlerine uyulmak kaydıyla, başka bir sınıfa da
girebilirler.25
24
Danıştay 5. D., Esas: 2008/641, Karar: 2009/2589, Tarih:
13/05/2009, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.
25
Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme: Madde 71 – (Değişik:
30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
(Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/12 md.) Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu
şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır.
Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde
dikkate alınır.
Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri
sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa,
görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle
atayabilirler.
Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha
yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin
yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları
derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.
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2. 657 Sayılı Kanun’a Tabi Olmayan Kurumlardan Atananlar (m.163/b).- 657 sayılı Kanun’a
tabi olmayan kurumlardan atananlar, 657 sayılı
Kanun’a tabi kurumlarda bir göreve atanmayı
istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve girilecek derecenin sınav veya seçmesini başarmak
kaydıyla, derece ve kademe ilerlemesine sayılır.
Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz.
Danıştay’a göre de, istisnai memuriyet kadrolarına atananlara, 657 sayılı Kanun’un aday memurlara ilişkin hükümleri uygulanamaz. 26
3. Açıktan İlk Defa İstisnai Memur Kadrolarına Atananlar.- Biraz yukarıda belirtildiği gibi, istisnai memurluk kadrolarına yapılan atama işlemleri, kazanılmış hak yaratmadığı için, idare istisnai
memurluk kadrolarında bulunan bir kamu görevlisini müktesebine uygun bir başka kadroya atayabilir, ancak görevine son veremez. Çünkü ilgili
kişi, açıktan, bir defa istisnai memurluk statüsüne
girdikten sonra, artık genel memurluk statüsü içine de girmiş olur. Bu nedenle, bu kişinin memurluktan çıkarılabilmesi için, memur olma koşullarını kaybetmesi (örneğin vatandaşlıktan çıkması)
ya da açılan bir disiplin soruşturması veya adli
soruşturma ile memuriyetini kaybetmesi gerekir.
VII. İSTİSNAİ MEMURİYETİN UYGULAMADA
YARATTIĞI SORUNLAR
Bugünkü görünümüne bakıldığında, istisnai
memuriyet kurumu amacından çok uzaklaşmıştır. Uygulamada siyasi iktidara yakın kişiler,
bu kadroya atanmakta, kısa bir süre sonrada sınavsız olarak diğer memurluk kadrolarına atanmaktadırlar. Örneğin, bir kişi bakanlık müşavirliği
kadrosuna atanmakta, burada bir süre çalıştıktan
sonra da öğrenim durumuna göre başka bir kadroya (mühendis, avukat …) atanmaktadır. Hatta
hiç memuriyeti olmayan bir kişi, bir büyükşehir
belediyesinde, açıktan, önce istisnai memuriyet
olan özel kalem müdürlüğüne atanarak aynı gün
Plan Program Şube Müdürlüğünde görevlendirmek suretiyle sınav şartını yerine getirmediği de
görülmektedir.27
26
Danıştay 12. D., Esas: 1995/8281, Karar: 1998/348, Karar Tarihi: 16/02/1998, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.
27
Danıştay 2. D., Esas: 2000/3659, Karar: 2001/431, www.danistay.gov.tr.
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Oysa istisnai memurluk kadrolarında çalışan
veya çalışmış olan kamu görevlilerinin, açıktan
ilk defa merkezi sınavla atanılabilecek kadrolara
veya kurum tarafından yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile atanılabilecek
kadrolara sınavsız atanmaları, kariyer ve liyakat
ilkelerine aykırı olduğu gibi eşitlik ilkesine de uygun düşmemektedir.28 Bu kadrolara atanma ve bu
kadrolardan alınma esnek kurallara bağlanmalı
ve kanunla belirlenen kadrolar sınırlı sayıda olmalıdır. Böylece kamu personel rejiminin kariyer
yapısının korunması kolaylaşacaktır. 29
Sayıştay Genel Kurulu da 2005 yılında aldığı
bir kararla açıktan istisnai memurluk kadrolarına
atananların kısa bir süre sonra hiçbir sınava girmeden başka kadrolara atanmasını Hazine’yi zarara uğratıcı bir husus olarak değerlendirmiş ve
“kanun önünde eşitlik” ile “kamu hizmetine girmede eşitlik” ilkelerini ihlal edici nitelikte bulmuştur. Sayıştay’a göre, hizmetin gereği olarak kullanılması gereken istisnai memurluk kadrolarının,
Devlet memurluğuna girmede temel kural olan
sınav zorunluluğunu aşmak amacıyla, ancak sınavla girilebilecek memur kadrolarına (öğretmen,
mühendis, vs.) naklen atanma amacıyla kullanılması, Anayasa ve 657 sayılı Kanun’da öngörülmüş
olan kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetine girmede eşitlik ile liyakat ilkesinin ihlali anlamına gelir. Bu uygulama, Devlet memurluğu kadrolarının
liyakat esasına uymayan ve bu kadroların gerektirdiği niteliklere sahip olmayan kişilerin atanmasına olanak sağlayacağı için,30 istisnai memurluk
kurumunun ruhuna da uygun değildir.
Açıktan istisnaî memurluk kadrolarına atananlar, kural olarak diğer memur kadrolarına naklen atanabilir. Ancak, önceden sınavlara girmiş,
başarılı olmuş ve atamayı bekleyen kişilerin olması durumunda, sınavlara girmeyen veya girdiği
halde kazanamayanların istisnai memurluk uygulaması ile diğer memurluk kadrolarına atanmaları, sınava katılarak başarılı olmuş ve atanmayı
bekleyen kişiler aleyhine haksız bir durum yaratır.
28
Danıştay 5. D., Esas: 2009/4677, Karar: 2011/6294, Tarihi:
14/11/2011, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.
29
Cahit Tutum, “Kamu Personeli Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, Eylül 1990, s. 43.
30
Sayıştay Genel Kurulu, Karar Tarihi: 04/04/2005, Karar No:
5119/1.
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Ayrıca, bu uygulamanın, sınavlarda başarılı olarak atanmayı bekleyenler varken, istisnai memurluk kadrolarının sınavsız Devlet memuru teminine
yönelik bir uygulamaya dönüştürülmesi, istisnai
memuriyete atanmada tanınan kolaylığın istismarı anlamına gelir. 31
Bu amaçla yapılan atamalar, idare hukuku
literatüründe “düzmece atama” olarak nitelendirilmektedir. Düzmece atama usulünde, bir kişi
bir kamu görevine atanması, o kişinin bu görevi
ifa etmesi için değil, atanan kişiyi daha sonra
bir başka göreve atayabilmek için veya bir takım
avantajlardan yararlandırmak için yapılır.32 Sınav
koşulunu aşmak için yapılan bu atamalar, gerçekte ilk atama işleminin yapıldığı istisnai memurluk
kadrosunun gerektirdiği gereksinimden kaynaklanmamaktadır. Bu tür atamaların asıl amacı, sınav koşulu aranan memurluk kadrosuna (öğretmen, mühendis, vs.) yapılacak olan ikinci atama
işlemine meşruiyet sağlamaktır. Bu durumlarda,
istisnai memurluk kadrolarına yapılan ilk atama
işlemi, amaç unsuru yönünden hukuka aykırı olup,
“yetki saptırması” ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de, bu atamalar, ağır hukuka aykırılık içeren
idarî işlemler olup, “yok hükmünde” işlemlerdir.
Açıktan istisnai memurluk kadrolarına atandıktan sonra, diğer kadrolara nakledilmiş personelin, istisnai memur kadrosuna atanmalarındaki
hukuki sakatlık nedeniyle, atama işlemlerinin iptal
edilip edilmeyeceği konusunda düşülen duraksamanın giderilmesi konusunda yapılan başvuru
üzerine Danıştay 1. Dairesi, öznel konulara ilişkin
görüş bildirmeye yer olmadığına karar vermiştir.
Daire’ye göre, Danıştay’ın, istişari görüş bildirme
konusundaki görevi, idarenin yetki ve görev alanı
içindeki, genel ve objektif konularda, uygulamada
düştüğü duraksamaların giderilmesiyle sınırlıdır.
Oysa idare yazısında söz konusu olan durumlarda, her atama ve nakil işleminde, hem atamaya
yetkili merciin, hem söz konusu memurun, işlemin oluşumu ve varsa sakatlığına ilişkin katkıları
ve sakatlığın derecesinin öznel olarak ele alınıp
değerlendirilmesi gerekeceği kuşkusuzdur. Bu
durumda, öznel konulara ilişkin istem hakkında
31
Ak.
32
Kemal Gözler, İdare Hukuku, Cilt I, 2. Baskı, Ekin Yayınevi,
Bursa 2009, s. 1017 - 1018.

görüş bildirilmesine yer yoktur. 33
Sınavla girilebilecek kadrolara geçiş amacıyla istisnai memurluk kadroları içinde en fazla
özel kalem müdürlükleri ve müşavirlik kadroları
kullanılmaktadır. Bakanlıkların danışma birimleri
arasında bulunan bakanlık müşavirlerinin “özel
önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olabilecek özel yeteneğe” sahip bulunmaları esası öngörülmüş olup, bakanlık müşavirliğine atanacakların belirtilen niteliği taşıyıp taşımadıklarının öğrenim düzeyleri, geçmiş hizmetleri ve
bulundukları idarî görevler yönünden yapılacak
değerlendirmeye göre belirlenmesi kamu yararı amacına ve hizmetin gereklerine uygun olur.34
Bu nedenle 25 yaşında, üniversiteden yeni mezun
olmuş ve ilgili bakanlığın görev alanı konusunda
hiçbir bilgi birikimi ve deneyimi olmayan bir kişinin Bakanlık Müşavirliği kadrosuna atanması
işlemi, kamu yararı amacına ve hizmetin gereklerine uygun olmayıp düzmece atamadır.
Bir kamu görevlisi istisnai memurluk kadrolarında kural olarak görevlendirme işlemi ile çalıştırılamaz. Danıştay’a göre, 657 m. 59’da sayılan
memuriyetler arasında yer alan bakanlık müşavirliğine ilgililerin atanabilmeleri, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin
Kanun gereğince “ortak/müşterek kararname”
ile mümkündür. Bu nedenle, bir kamu görevlisi,
bakanlık müşavirliğinde kural olarak “görevlendirme” işlemiyle çalıştırılamaz. Görevlendirilen
bir kişinin bu görevde sürekli olarak bırakılması
sonucunu doğuracak şekilde yargı kararı verilemez. Bir başka ifadeyle, bu konuda idare, bir yargı
kararı ile zorlanamaz.35
İstisnai memuriyet konusundaki en önemli sorunlardan birisi de konuya ilişkin sağlıklı verilere
ulaşılamamasıdır. İstisnai memuriyet kadrolarına
açıktan veya kamuda çalışan kamu görevlileri
33
Danıştay 1. D., Esas: 1996/224, Karar: 1996/243, Tarih:
20/12/1996, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası
34
Danıştay 5. D., Esas: 1995/1960, Karar: 1996/3949, Tarihi:
19/12/1996, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.
35
Danıştay 5. D. Esas: 1997/2711, Karar: 1998/270, Tarihi:
09/02/1998, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.
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arasından yapılan atama rakamları ve bunların
daha sonra hangi kurumlara ve kadrolara atandıklarına ilişkin başta Devlet Personel Başkanlığı
olmak üzere, hiçbir resmi kurumdan veri alabilmek olanaklı değildir. Bu konuya ilişkin veriler,
daha çok TBMM’ye verilen soru önergelerinden36
ve basında çıkan haberlerden37 öğrenilmektedir.
SONUÇ
İstisnai memuriyet uygulaması, genel personel rejiminin dayandığı ilkeleri bozmadığı takdirde
ve gerçek anlamda istisna kaldığı sürece kabul
edilebilir bir yönetim aracıdır. Siyasi ve kişisel tercihlerin ön plana çıkardığı ve güven konusu söz
konusu olan kimi memurluk kadroları için istisnai
memurluk uygulanabilir ve kabul edilebilir bir yönetim tercihi olarak görülebilir.
Bu düşünce, istisnai memurluk kadrolarına
yapılacak atamalarda hiçbir ölçüt aranmayacağı

36
Örnek olsun: Başbakan ile 25 bakana 11 bin ’açık kadro’
verildi, atanan sayısı bilinmiyor - Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu,
“özel kalem ve basın müşavirliği” gibi “istisnai” görevler için sınavsız
atanmak üzere 2003’ten beri bakanlıklara 11 bin 72 kadro tahsis edildiğini açıkladı. Başesgioğlu, bu kadrolardan kaçına atama yapıldığı konusunda ise “Devlet Personel Başkanlığı’nda bilgi bulunmamaktadır”
diyerek şaşırtıcı bir yanıt verdi. Başesgioğlu, hükümetin eleştiri aldığı
konuların başında gelen kadrolaşmayla ilgili CHP Antalya Milletvekili
Hüsnü Çöllü’nün soru önergesini yanıtladı…
Kasım 2002’den sonra özel kalem ve basın müşavirliği gibi görevler için
sınavsız olarak açıktan atama yoluyla Başbakanlık ile 25 bakanlığa 11
bin 72 adet açıktan atama izni verildi. 2003’te bin 883, 2004’te bin 967,
2005’te 663, 2006’da 957, 2007’de 2 bin 287, 2008’de 3 bin 313 kadro izni
çıktı... Başesioğlu, bu atamalarla ilk kez devlet memuru olanların daha
sonra hangi kadrolara atandıklarına dair kayıt bulunmadığını da bildirdi. KPSS’yi delenler - 2002’den itibaren, emekli, malül ve vazife malulü
olarak 505 bin 723 personel devletten ayrıldı. 2003’den itibaren devlete 237 bin 372 kişi atandı. Bunların büyük bölümü öğretmenleri içeren
KPSS kapsamındaki atamalardan oluşuyor. Açıktan memur atananların
sayısı 15 bin 282 oldu.”.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/11258219.asp?gid=254
29/12/2014).

(Erişim:

37
Örnek olsun: “… KPSS’siz torpil skandalı şoke eden rakamlarla büyüyor - Karşı Gazete, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk
Koç'un açıkladığı, KPSS’siz atama skandalında, şoke edecek bilgilere
ulaştı. Hükümetin torpil listesinin 85 kişilik değil yaklaşık 400 bin olduğu öne sürüldü... Haluk Koç'un Karşı Gazete'ye verdiği bilgileri analiz
edince, torpil skandalının boyutları ortaya çıkıyor. 2003 yılında memur
sayısı: 2 milyon 155 bin. 2014 yılında memur sayısı: 2 milyon 670 bin. Aradaki 12 yılda emekli olan memur sayısı: yaklaşık 500 bin. Bu sayılar şu
anlama geliyor; emekli olanları hesaba katınca AKP'nin 12 yıllık iktidarı
döneminde yaklaşık 1 milyon memur alımı yapılmış. KPSS ile işe giren
memur sayısı: 610 bin. Açıktan atama ile işe girenler: 390 bin. http://
www.karsigazete.com/ozel-haber/akpnin-kpsssiz-torpil-skandalisoke-eden-rakamlarla-buyuyor-h18731.html (Erişim: 29/12/2014).
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ve tamamen keyfi atamalar yapılabileceği anlamına gelmemelidir. Bunlarda da mutlaka aranması
gereken eğitim düzeyi, bilgi birikimi ve deneyim
gibi objektif ölçütler aranmalıdır. Hatta bu durum
yasal bir metine dayandırılmalıdır. Çünkü, “Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden
başka hiçbir ayırım gözetilemez” biçimindeki
Anayasal hüküm (m.70/2), istisnai memurluk kadrolarına yapılacak atamalar için de geçerlidir.
İstisnai memurların, genel memurluk statüsü
içinde bulunan memurlar gibi, siyasi ayrımcılık
yapmadan görevlerini yerine getirmeleri de hukuksal bir zorunluluktur. Bu durum, Anayasa’nın
(m.129/1), memurlar ve diğer kamu görevlilerinin
Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette
bulunmakla yükümlü olduklarını hükme bağlayan
düzenlemesinin de zorunlu bir sonucudur.
Günümüzde, kamu hizmetlerine sınavsız girilebilecek “istisna”lar, istisna olmaktan öteye
geçtiği gibi, istisnai memurluk kadroları da sayıca
kamu yararı ve hizmet gerekleriyle bağdaşmayacak ölçüde artmıştır. İlk defa 1929 yılında, konunun amacına ve ruhuna uygun biçimde sınırlı
sayıda kadro ile başlatılan istisnai memurluk uygulaması, özellikle 1984 yılından sonraki düzenlemelerle sürekli artırılarak, konunun amacından
uzak bir noktaya gelinmiş ve imtiyazlı kurumlar ve
görevler yaratılarak kariyer ve liyakat ilkelerinden
uzaklaşılmıştır. Bu nedenle bu kadroların azaltılması gerekmektedir.
Bugünkü görünümüne bakıldığında, istisnai
memuriyet kurumu amacından çok uzaklaşmıştır.
Uygulamada siyasi iktidara yakın kişiler, bu kadroya atanmakta, kısa bir süre sonrada sınavsız
olarak diğer memurluk kadrolarına atanmaktadırlar. Bu amaçla yapılan atamalar, idare hukuku
literatüründe “düzmece atama” olarak nitelendirilmektedir. Sınav koşulunu aşmak için yapılan bu
atamalar, gerçekte ilk atama işleminin yapıldığı
istisnai memurluk kadrosunun gerektirdiği gereksinimden kaynaklanmamaktadır. Bu tür atamaların asıl amacı, sınav koşulu aranan memurluk
kadrosuna (öğretmen, mühendis, vs.) yapılacak
olan ikinci atama işlemine meşruiyet sağlamaktır. Bu durumlarda, istisnai memurluk kadrolarına
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Nihat Kayar
yapılan ilk atama işlemi, amaç unsuru yönünden
hukuka aykırı olup, “yetki saptırması” ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle de, bu atamalar, ağır
hukuka aykırılık içeren idarî işlemler olup, “yok
hükmünde” işlemlerdir. 38
İstisnai memuriyet konusundaki en önemli sorunlardan birisi de konuya ilişkin sağlıklı
verilere ulaşılamamasıdır. İstisnai memuriyet
kadrolarına açıktan veya kamuda çalışan kamu
görevlileri arasından yapılan atama rakamları ve
bunların daha sonra hangi kurumlara ve kadrolara atandıklarına ilişkin başta Devlet Personel
Başkanlığı olmak üzere, hiçbir resmi kurumdan
veri alabilmek olanaklı değildir.
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Yapılması gereken, yeni bir kanunla, istisnai
memuriyet kadrolarının sınırlı sayıda belirlenmesi, bu kadrolara yapılacak atamalarda aranacak
objektif ölçütler belirlenmesi ve başka kurumlara hülle amaçlı geçmelerin sınırlandırılmasıdır.
Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışının bir
gereği olarak da, bu kadrolara yapılan atamalara
ilişkin istatistiki bilgilerin Devlet Personel Başkanlığı tarafından da düzenli olarak ilan edilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde, genel personel rejiminin dayandığı kariyer, liyakat ve eşitlik ilkeleri
kırılıp dökülmeye devam edecek, bu ise yönetsel
yozlaşmaya ve kamu hizmetlerinin düşük kalitede
topluma sunulmasına yol açacaktır.

38
Sayıştay Başkanı adayı niteliği kazandırmak için bir kaymakamın vali olarak atanması işlemi, Anayasa Mahkemesi üyesi olarak
atanma koşullarını sağlamak için bir kişinin üst düzey memurluk kadrolarına (müsteşar, genel müdür) atanması işlemi ve 25 yaşında, üniversiteden yeni mezun olmuş ve ilgili bakanlığın görev alanı konusunda
hiçbir bilgi birikimi ve deneyimi olmayan bir kişinin Bakanlık Müşavirliği
kadrosuna atanması işlemleri de düzmece atamalardır.
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Kutu: Devlet Memurluğuna Sınavsız Giriş
1. Yüksek dereceli memurluk kadroları (657 m.68/B)
2. İstisnai memuriyet kadroları(657 m.59 - 61)
3. Mecburi hizmet yükümlüleri (657 m.224)
4. Başarılı milli sporcular (3289 m.30/2, Yön. Ek m.4)
5. Bazı sağlık personeli (3359 Ek m.1)
6. Terörle Mücadele Kanunu Ek m.1 Kapsamına girenler;
a) 2330 sayılı Kanun’a göre harp veya vazife malulü sayılanlar;
b) Vazife malulü sayılanlar (5434 mülga m.45, 5510 m.47/1, 3713 m.21/1-j);
c) Terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybetmiş veya engelli hale gelmiş olanlar (5233 Ek m.1);
d) MKE Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevli olanlardan
patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale
getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenler.
7. Türk Soylular (28/12/1994 - 31/12/1995 Dönemi İçin)
8. Özel bir yasal düzenleme ile
9. Çekilenlerin veya çekilmiş sayılanların geri dönmesi (657 m.92/1)
10. Kendi istekleriyle emekli olan memurların geri dönmesi (657 m.93)
11. Hastalık sonrası dönüş (657 m.105/4)
Tablo: İstisnai Memuriyet Kadrolarının Tarihsel Gelişimi (1929 - 1965)
657 m. 59 (İlk Hali)
1939-3656 m. 6
1929-1452 m. 7
Riyaselicümhur dairesi memurini Riyaseti Cumhur Dairesi Memurlukları Cumhurbaşkanlığı Dairesi memurlukları
Valilikler
Valilikler
Valilik
Büyükelçilikler, elçilikler, daimî temsilElçilikler
Elçilik
cilikler
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi,
Hususî kalem müdürlükleri
Kalemi mahsus müdürler
Başbakanlık, Bakanlıklar özel kalem
müdürlükleri
Mütercimler
Umumî müfettişlik
Hukuk müşavirleri
-

Mütercimlikler
Umumî Müfettişlik
Hukuk müşavirlikleri
-
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Millî İstihbarat Teşkilâtı
Diyanet İşleri Müşavere
Heyeti üyelikleri
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ÖZEL HAYATIN
GİZLİLİĞİ İLKESİ VE
*
DİSİPLİN HUKUKU
Dr.Şafak Başa1
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Özel Hayatın Gizliliği İlkesinin Anlamı
Her demokratik hukuk devletinde fertlere,
maddi ve manevi varlıklarını istedikleri gibi geliştirilip şekillendirebilecekleri hür bir hayat alanı
tanınır. Devletin müdahalesinden korunmuş bulunan ve bireyin küçük dünyası olarak anılabilecek
olan bu alan, temel hak ve özgürlükler ve ülkenin
siyasal rejimi bakımından hassas bir göstergedir.
Bu küçük dünyamız ne kadar geniş ise ülkede
mevcut olan siyasal rejim o kadar özgürlükçü ve
demokratik; ne kadar dar ise o kadar baskıcı ve
otoritedir.
Başta Anayasanın 20, 21 ve 22. maddeleri olmak üzere, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin
(İHEB) 12. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin (AİHS) 8. maddesinde, bireylerin
devletin müdahalelerinden korunmuş özgür bir
alana sahip bulundukları açıkça ifade edilmiştir.
Anayasamıza göre, herkes, özel hayatına ve aile
hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına
sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine
dokunulamaz (m. 20); kimsenin konutuna dokunulamaz (m. 21); herkes haberleşme özgürlüğüne
sahiptir, haberleşmenin gizliliği esastır (m. 22).
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne
göre verilmiş bir hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla

yetkili kılınan merciin yazılı emri bulunmadıkça,
kimsenin üstü, özel kâğıtları, eşyası ve konutu
aranamaz; bu eşya ile konutta bulunan eşyaya el
konulamaz; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz (m. 20, 21, 22).
Demek oluyor ki, aramanın (CMK, m. 116 vd.);
el koymanın (CMK, m. 123) kanunlarda ve kanun
haline getirilmiş bulunan uluslararası sözleşmelerde aranan şartları gerçekleşmedikçe bu koruma tedbirlerine başvurulmayacaktır. Bu şartların
gerçekleşmiş bulunup bulunmadığı yetkililerce
hukuk devleti ilkesi esaslarına uygun olarak titiz
bir şekilde araştırılacak; şartlardan biri gerçekleşmiş değilse, arama ve/veya el koyma yapılamayacaktır.
CMK’nın 116. maddesi gereğince; yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği
hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya
sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait
diğer yerler aranabilecektir. Kanun’un 118. maddesi gereğince ise; konutta, işyerinde veya diğer
kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamayacaktır. Kanun’un 119. maddesine göre; hâkim
kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet
* Bu yazı, Mülkiye Başmüfettişi Dr. Şafak BAŞA tarafından İçişleri Bakanlığına sunulan bir araştırma ve inceleme raporundan derlenmiştir.
1 Mülkiye Başmüfettişi
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savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapılabileceklerdir. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya
açık olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir.
CMK’nın 123. maddesi de; eşya veya kazancın
muhafaza altına alınması ve bunlara el konulmasını düzenlemiştir. Buna göre; ispat aracı olarak
yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı değerleri,
muhafaza altına alınacaktır. Yanında bulunduran
kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya el
konulabilecektir. Kanun’un 126. maddesi gereğince; şüpheli veya sanık ile kanuna göre tanıklıktan
çekinebilecek kimseler arasındaki mektuplara
ve belgelere; bu kimselerin nezdinde bulundukça el konulamaz. Kanunun 127. maddesine göre;
Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk
amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, el koyma
işlemini gerçekleştirebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi, yirmi dört saat içinde
görevli hâkimin onayına sunulması gerekir.
Öğretide, insanın sosyal bir varlık olduğu, bu
nedenle yaşamını ancak diğer insanlarla birlikte
devam ettirebileceği gerçeğinden hareketle, insan hayatının esas itibariyle iki yönünün bulunduğu kabul edilir. Bunlar hayatın genel ve özel yönleridir; hayatın özel yönü de özel hayat ve hayatın
gizli alanı olmak üzere ikiye ayrılır. Hayatın genel
yanının korunacak bir gizliliği bulunmadığından,
konumuz bakımından bir özelliği yoktur. Örneğin,
kamuya açık yerlerdeki davranışlarımız ve sözlerimiz herkes tarafından görülüp dinlenebilir. Buna
karşılık hayatın özel yanı her hukuk devletinde
koruma altına alınmıştır. Hayatın gizli alanı mutlak
bir şekilde korunur, hatta dokunulamaz sayılırken,
özel hayat nisbi olarak korunmuştur. Özel hayat
dar bir çerçevede, örneğin bir aile içinde söz konusu olabilirken, hayatın gizli alanı yalnızca bireyi
ilgilendirir ve ondan başkasının bu alana girebilmesi asla kabul edilemez; bu nedenle de dokunulmazdır. Örneğin bireyin cinsel yaşamı, suç teşkil
etmemek şartıyla, tamamen kendisini ilgilendirir.
Yine insanın dinsel inancı, belli konuda ne düşündüğü vs. hayatı gizli alanı içinde kalır. Anayasanın
24. maddesinde; “…kimse, ibadete, dini ayin ve
törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini
açıklamaya zorlanamaz…”, 25. maddesinde de;
Temmuz - Aralık 2014/3-4

“…kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaz…”, denilmek suretiyle bu husus dile
getirilmiştir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Özel yaşam, AİHS organları tarafından bireye
içinde kişiliğini oluşturabileceği ve geliştirebileceği bir alanın garanti edilmesi olarak yorumlanmıştır. Bu amaçla bireyin cinsel ilişki de dâhil
olmak üzere başka insanlarla değişik türden ilişki kurması olanağına sahip olması gerekir. Eğer
devlet, bu alana ilişkin müdahale oluşturan bir düzenlemeye giderse, AİHS’nin 8. maddesine müdahale edilmiş olur ve müdahalenin de ikinci fıkrada
belirtilen koşullara uygun olması aranır. Bununla
birlikte, bireyin kişiliğini geliştirme olanağını sınırlayan her düzenleme AİHS’nin 8. maddesinin koruma alanına müdahale olarak nitelendirilemez.
Özellikle bireyin özel yaşamını kamuya açması
durumunda AİHS’nin 8. maddesine müdahaleden
söz edilemez. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinde (AİHM), özel yaşamın yalnızca
giz alanını değil, aynı zamanda diğer insanlarla
ola ilişkileri de içerdiğini özellikle vurgulamakta
ve bu bağlamda bireyin meslek faaliyetlerini de
AİHS’nin 8. maddesi içinde değerlendirmektedir.
AİHS’nin 8. maddesi ile korunan konuta müdahalenin tipik örneği arama oluşturur (AİHS m. 8/2).
Birçok üye devletin iç hukukundakinin aksine arama için AİHS’nin 8. maddesi hâkim kararı aramış
değildir. Sözleşme organları, arama konusunda
özellikle ulusal hukukta kötüye kullanmalara karşı
yeterli güvence bulunup bulunmadığını araştırmakta, bu bağlamda özellikle aramayı hâkli gösterecek yeterli şüphenin mevcut olup olmadığı üzerinde durmaktadır. Öte yandan AHİM, aramanın
oranlılığı açısından da bir inceleme yapmaktadır.
Yine AHİM, hakaret suçu nedeniyle başlatılan bir
soruşturma sırasında delil elde etmek amacıyla
avukatlık bürosunun aranmasını oransız olarak
nitelendirmiştir. Terörizm şüphesi nedeniyle yapılan aramalar zorunluluk açısından yapılacak
değerlendirmede göz önde bulundurulmaktadır.
Sözleşme organları birey hakkındaki verilerin
toplanması ve depolanmasının AİHS’nin 8. maddesini koruma alanına müdahale oluşturduğu ve
bu nedenle de yasal dayanağı gerekli kıldığını
kabul etmektedir. Akustik ve optik araçlarla gizli
gözetlemeye yönelik tedbirlerin AİHS’nin 8. maddesine müdahale oluşturduğu sözleşme organlarının birçok kararında vurgulanmıştır. Devlet
organları tarafından gözetlenmeksizin herkese
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açık biçimde de olsa hareket etme yeteneğinin
AİHS’nin 8. maddesinin koruma alanına girdiği
konusunda şüphe yoktur. AHİM telefon konuşmalarını da bu bağlamda değerlendirmiştir.
Zora dayalı olarak vücudun muayene edilmesi ve kan örneği alınması, sözleşme organlarına
göre AİHS’nin 8. maddesine müdahale oluşturur.
AİHS’nin 3. maddesinde öngörülenlerden daha
az yoğun olarak vücut bütünlüğüne yönelik bu
tür müdahaleler AİHS’nin 8.maddesinin koruma
alanına girmektedir. Ceza muhakemesinde sağlık
durumu hakkında bilgi verme zorunluluğu da, özel
yaşama müdahale olarak kabul edilebilir.
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Özel Hayatın Gizliliği İlkesinin Disiplin Hukukunda Kullanılabilirliği
Özel hayatın gizliliği ilkesinin Danıştay tarafından da dikkate alındığı ve bazı kararlarda kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Danıştay İdari Dava
Dairelerinin 07.04.2005 tarihli ve KN: 2005/234, EN:
2003/417 sayılı kararında, kişinin dokunulmazlığı
ilkesi ile özel hayatın gizliliği ilkesi bir kamu kuruluşunun disiplin yönetmeliğinin iptaline gerekçe
yapılmıştır. Kararda şöyle denilmiştir (Danıştay
Dergisi; Sayı: 110);
“T.C. Anayasası’nın "Kişinin dokunulmazlığı"
başlıklı 17. maddesinde; herkesin, yaşama, maddi
ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına
sahip olduğu, tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi
deneylere tabi tutulamayacağı, kimsenin insan
haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağı kurala bağlanmıştır.
Yine Anayasanın "Özel hayatın gizliliği" başlıklı
20. maddesinde; herkesin, özel hayatına ve aile
hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına
sahip olduğu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı ilkesi yer almıştır. T.C.
Anayasası’nın 13. maddesinde yer alan; temel
hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği, bu sınırlamaların, Anayasanın sözüne
ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine
aykırı olamayacağı hükmü karşısında, Anayasa
ile güvence altına alınan kişinin dokunulmazlığı ve
özel hayatın gizliliği ilkelerinin, ancak Anayasa ile
belirlenen çerçevede kanunla sınırlanması müm-

kün olup, yürütmeyi oluşturan idari makamların
çıkaracakları yönetmeliklerle, söz konusu ilkeleri
sınırlandırıcı düzenlemeler yapması, bu ilkelerin
işlerliğini azaltacak şekilde bir takım yetkileri kendinde toplaması mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin 41. maddesinin (d) bendinde yer alan "...
cinsel ilişkiye girmiş olduğu tespit edilmiş olmak"
ibaresi, gerek okul yönetimince gerekse Bakanlığın il yönetimince, öğrenciler üzerinde keyfi bir
takım uygulamalarda bulunulmasına yol açacak
bir nitelik taşıdığı; kişinin dokunulmazlığı ilkesi ile
özel hayatın gizliliği ilkesinin var olan Anayasal
ve yasal güvencelerinin, her türlü şüpheyi içinde barındıracak ve yönetimin keyfi uygulamada
bulunmasına imkân verecek şekilde söz konusu
ibare ile zayıflatıldığı; her ne kadar davalı idarece,
uygulamada karşılaşılabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla çıkarılan 24.10.2001 tarihli Genelgede, Yönetmeliğin 41. maddenin (d) bendi ile ilgili
olaylarda sadece adli makamlarca yapılan tespit
doğrultusunda işlem yapılacağı; okul müdürlüğü
veya sağlık müdürlüğünce kesinlikle durum tespitine yönelik herhangi bir uygulama yapılmayacağı
belirtilmiş ise de; Yönetmelikte bu yönde bir düzenlemeye gidilmesindeki sakıncanın, Genelge ile
giderilmesinin hukuken mümkün olmadığı açıktır.
Buna göre, Yönetmeliğin 41. maddesinin dava konusu (d) bendinin "fuhuş yapmak" ibaresi dışında
kalan, "ya da cinsel ilişkiye girmiş olduğu tespit
edilmiş olmak" ibaresinin, Anayasanın 13, 17 ve
20. maddelerine aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından, temyize konu Daire kararında bu kısım
yönünden hukuki isabet görülmemiştir…”
Özel hayatın gizliliği kapsamında disiplin hukuku açısından tartışılması gereken konuların başında, iletişimin denetlenmesi yoluyla elde edilen
delillerin disiplin soruşturmasında delil olarak kullanılıp kullanılmayacağı, konusu gelir. Danıştay’ın
çok uzun yıllardan bu yana yerleşmiş içtihatlarından, iletişimin denetlenmesi yoluyla elde edilen
delillerin disiplin soruşturmasında delil olarak kullanılmasının kabul edildiği anlaşılmıştır. Disiplin
hukuku da maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasını
aramakta, bu hususta ceza yargılaması ve onun
metot ve kurallarıyla bağlı kalmamaktadır.
Danıştay 12. Dairesinin 27.11.2007 tarihli ve
EN: 2007/3065, KN: 2007/5534 sayılı kararı konuya açıklık getirmektedir. Danıştay bu kararında;
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Özel Hayatın Gizliliği İlkesi ve Disiplin Hukuku
Kadıköy Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı polislerin akaryakıt kaçakçılarıyla ilişki kurduğu iddiaları karşısında, üzerine ses kaydı yapan cihaz
takılı görevli vasıtasıyla tutulan ses kayıtlarına
dayanarak (ki bu eylem TCK’nın 133/2. maddesine
göre suçtur ve suç sayılan bir yöntemle delil elde
edilmiştir) Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 8.
maddesinin 7, 22 ve 27. bentleri uyarınca meslekten çıkarma cezası verilip, Ümraniye 1’nci Asliye
Ceza Mahkemesi’nce2 delillerin yasal olmayan
yolla elde edildiği gerekçesiyle beraat kararı verilmesi sonrasında İdare Mahkemesinin göreve
iade kararı sonrası yapılan temyiz incelemesinde, “…kaçakçılarla ilişki kurduğu ve bu kişilerin
işlerini kolaylaştırmak amacıyla Kadıköy Emniyet
Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuruyla tanıştırdığı hususu sabit olan davacının, …meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin
işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin
tamamını iptal eden İdare Mahkemesi kararının
bu kısmında da hukukî isabet bulunmamaktadır”
dediği, bu hali ile Yüksek Mahkemenin tamamen
yasal olmayan yollarla elde edilen delile dayalı
ispatı muteber görerek eylemin gerçekleşmiş olduğunu kabul ettiği, incelenmiştir.
Danıştay başka bir içtihadında (Danıştay 12.
Dairesinin 22.01.2001 tarihli ve EN: 2000/3517,
KN: 2001/130 sayılı kararı) ise; tanık anlatımları
ve sanığın ifadesiyle desteklenen bir televizyon
programının gizli kamera çekimleriyle ortaya çıkarılan rüşvet olayına dair davada verilen disiplin
cezasının yerinde olup, dayanak delillerin işlemi
kusurlandırmadığına, karar vermiştir.
Danıştay başka bir dosyada da (Danıştay 12.
Dairesinin 04.07.2008 tarihli ve EN: 2008/1444,
KN.2008/4333 sayılı kararı); akaryakıt kaçakçısı
bir şebekeyle işbirliği yaparak doğrudan ya da
dolaylı olarak yardım ettiğine dair bir kısım tesadüfen elde edilen telefon kayıtlarına dayanılarak
Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 8/22. mad2
İçtihada konu olayla ilgili Ümraniye 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2004/1075 E. ve 2005/1786 K. sayılı ilâmında şöyle denilmiştir:“…
Sanığın tüm aşamalarda atılı suçlamayı kabul etmemesi, sanığın atılı
eylemi gerçekleştirdiği yolunda bir tanık anlatımının mevcut olmaması,
dosya içerisinde sanığın konuşmasını içerir bir bant kaydı ve çözümü
mevcut olup, bu bant çözümünün sanığın eylemi gerçekleştirdiğini
açık ve net olarak ortaya koymadığı gibi bu bant çözümlerinin 5271 sayılı CMK’nın 148. maddesine göre ifade alma ve sorgudaki yasak usullere göre temin edildiği, bu nedenle delil olarak değerlendirilmesinin ve
hükme esas alınmasının mümkün bulunmaması, (…) BERAAT”).
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desi uyarınca meslekten çıkarma cezası verilen
ve fakat İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince
dinlemeye esas bant kayıtlarında suçu işlediğine
dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilip de İstanbul 5. İdare
Mahkemesince beraat kararının varlığı esas alınarak memuriyetten men cezası işleminin iptaline
kararı verilmesi üzerine, “… Her ne kadar İdare
Mahkemesince kaset çözümlerinden başka delil
bulunmadığı ileri sürülmekte ise de; telefon konuşmalarının Hâkim kararıyla hukuka uygun olarak elde edilmiş deliller olduğu hususu ile kaset
çözümlerindeki konuşmaların içeriği dikkate alındığında Tüzüğün 8/13. maddesindeki “Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi
ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere
açıklamak” fiilinin sabit olduğu sonucuna varılmıştır (…) dava konusu işlemin her iki fiil bakımından iptali yolunda İdare Mahkemesince verilen
kararda bir hukukî isabet bulunmamaktadır…”
biçiminde hüküm kurmuştur. Danıştay 12. Dairesinin 24.12.2008, EN: 2008/4042, KN: 2008/7250 sayılı
kararı da benzer niteliktedir.
Danıştay’ın konumuzla ile ilgili başka bir kararında (Danıştay 12. Dairesinin 24.09.2008 tarihli
ve EN: 2008/1240, KN: 2008/4858) ; 3 bir gümrük
memurunun yasal telefon dinlemeleri ve fiziki takipler sonucu düzenlenen operasyon üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan
iddianame ile soruşturma raporu ve eki iletişim
tespit tutanaklarının dayanak gösterildiği davada
ilgili idarece Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün
8. maddesinin 7, 13 ve 14. bentleri uyarınca verilen meslekten çıkarma cezasını onamıştır. Danıştay 12. Dairesinin 31.12.2008, EN: 2008/2517, KN:
2008/7440 sayılı kararı da benzer niteliktedir.
Danıştay bir başka içtihadında (Danıştay
12.Dairesinin 03.12.2008 tarihli ve EN: 2008/4878,
KN: 2008/6853); dosya kapsamındaki telefon iletişim tespit tutanakları, telefon ses çözüm kayıtları,
tanık ifadeleri ve davacı (sanık-emniyet personeli) ikrarı bulunduğu halde, akaryakıt kaçakçılarıyla
3
Bu kararda özellik arz eden husus ise Dairenin iki üyesinin
muhalefet şerhidir. Buna göre karardaki sonuca muhalefet eden iki
üye de “...verilen meslekten men cezasının ağır olduğunu, ancak daha
hafif olan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 7/B-1 maddesi uyarınca
16 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılması gerektiğini” ifade etmişlerdir ki, bu da dairenin öteden beri bu kabil delillerin disiplin
soruşturmasında kullanılması gerektiğini kabul ettiğini göstermektedir.
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görüşerek yardım ve yatakçılık yaptığı iddiası
karşısında davacının hizmet içinde resmî sıfatın
gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranış içerisinde bulunduğu gerekçesiyle Davacıya Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün
8/7. maddesi uyarınca verilen meslekten çıkarma
cezasının hukuka uygun olduğuna karar vermiştir.
Danıştay’ın yine iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasıyla ilgili getirdiği kıstasını daha da
geliştirerek disiplin soruşturmasında hedeflenen
maddî gerçeğin somut bir şekilde ortaya konmasını yeterli bulduğu bir içtihadından da bahsedilmesi gerekir. Danıştay bir davada (12. Dairesinin
30.09.2002 tarihli ve EN: 2001/3558, KN: 2002/2902
sayılı kararı); muhakkik olarak atanan bir personelin davacının TEM Şubesindeki odasında bulunan dolabında yaptığı araştırmada çeşitli porno
dergileri, porno gazete kupürleri, çeşitli illerden
gönderilmiş bayan ve erkek fotoğrafları ile mektupların bulunması ile başlayan ve davacının
memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte yüz
kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğunun saptanması üzerine meslekten ihracına giden
süreçte idarenin işleminin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir.
Danıştay’ın yukarıya özetlenen kararları değerlendirildiğinde; bu kararların Danıştay’ın çok
uzun zamandan beri yukarıda belirtildiği gibi yerleşik bir bakış açısına sahip olduğunu, Danıştay
12. Dairesi’nin disiplin hukuku ve soruşturması ile
ceza hukuku ve soruşturmalarının yekdiğerinden
tamamen farklı unsurlar içerdiğini açıkça kabul
ettiği, hatta son örnek içtihadında da görüldüğü
üzere, tamamen cumhuriyet savcısı ya da hâkim
kararı olmaksızın muhakkik tarafından personelin
dolabında yapılan aramada ele geçirilen evrakın
dahi disiplini bozan eylemin varlığını ispat etmesi durumunda delil olarak kabul edildiği, incelenmiştir. Dolayısıyla disiplin soruşturmalarında
Danıştay’ın ceza muhakemesine kıyasla fazla bir
sınırlandırma getirmediği, işlenen disiplin suçunu
ortaya çıkaran, başka bir değişle maddi gerçeğin
ortaya konulmasına yönelik delilleri kabul ettiği, böylece özel hayatın gizliliği ilkesinden biraz
uzaklaşıldığı sonucuna varılmaktadır.
Adalet Başmüfettişleri tarafından yapılan bir
araştırmada da konu Danıştay kararlarını des-

tekler nitelikte değerlendirilmiştir: “Disiplin soruşturmaları ile suç soruşturma ve kovuşturmaları arasında yapısal birçok kesin ve ayrıştırılmış
farklılıklar göz önünde bulunmaktadır. Bu farklar
gereği suç ve disiplini bozan eylemin soruşturulma ve ceza tayini ayrı mantık ve süzgeçten
geçirilerek yerine getirilmektedir. Öyle ki, disiplin soruşturmasında delil olan bir şey bazen suç
soruşturmasında aynı değeri alamadığı gibi, disiplin soruşturmasında varılan sonuç suç soruşturmasını etkilememektedir. Tersi durumda suç
kovuşturmasının sonucunda verilen mahkûmiyet
kararı disiplin soruşturmasında disiplini bozduğu
iddia olunan eyleme ve failine ceza verilmesini
etkileyecek olsa bile, her iki soruşturmanın farklı
mecralar izledikleri açıktır. Bu sebepledir ki, kurum ya da kuruluşta görev alan kişilerin uyacaklarını taahhüt ettikleri kurallara riayet etmediklerini
açık ve şüpheye yer bırakmadan izah eden, maddi
âlemde sair delillerle de desteklenebilen telekomünikasyon aracılığıyla iletişimin denetlenmesi,
gizli soruşturmacı, teknik araçlarla izleme gibi
tedbirler kullanılarak ya da bilgisayarlarda, bilgisayar program ve kütüklerinde arama, kopyalama
ve el koyma yöntemleriyle ulaşılan tesadüfen elde
edilen delil ve bilgilerin disiplin hukukunda kanıt
olarak değerlendirilmeleri mümkündür. Bir başka
deyişle bu çeşit verilerin iç disiplinin muhafazası,
sorumluların cezalandırılmaları ve yeniden tanzimi bakımından kurum, kuruluş ve teşekküllerce
disiplin soruşturmalarında kullanılabilmelerinin
önünde bir yasal bir engel bulunmamaktadır.”
Kanaatimizce yukarıdaki yargı kararları ve
değerlendirmelere rağmen, ceza yargılaması açısından son derece önemli olan ve başta Anayasa
olmak üzere uluslararası sözleşmelerle de garanti
altına alınan “özel hayatın gizliliği ilkesine” disiplin hukukunda da dikkat edilmesi gerektiği; ceza
soruşturmasında olduğu gibi disiplin soruşturması yürütülürken de hakkında soruşturma yapılan
kişinin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesinin zorunlu olduğu; özel hayatın, aile hayatının ve haberleşmenin gizliliğine ve bu arada
konutuna dokunulmaması gerektiği; disiplin soruşturması yürütülürken soruşturmacının CMK ile
cumhuriyet savcısı ve hâkime tanınmış yetkileri
kullanmasının düşünülemeyeceği, değerlendirilmektedir.
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ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK
ÖRGÜTÜNÜN 2014 YILI YOLSUZLUK
ALGISI ENDEKSİ RAPORUNA
GENEL BİR BAKIŞ
Hüseyin Polat *
1993 yılında Berlin’de kurulan ve halen 100 den
fazla ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü (International Transparency) küresel
düzeyde yolsuzluk araştırmaları, şeffaflık hakkında lobi faaliyetleri ve kamuoyu bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmaları yürüten uluslararası
bir sivil toplum kuruluşudur. Değişik ülkelerdeki
sivil toplum örgütleri ve uzman kuruluşlarla birlikte faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü bağımsız ve güvenilir kuruluşlar tarafından
hazırlanan raporlar ve uzmanlardan elde edilen
yolsuzluk verilerini derleyerek yıllık küresel yolsuzluk raporunu hazırlamaktadır.
Avrupa Konseyi tarafından 4 Kasım 1999 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 27 Eylül
2001 tarihinde Strazburg'da imzalanan Yolsuzluğa
Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinde “yolsuzluk” bir
görevin olağan ifasına ya da haksız bir komisyondan veya hak edilmemiş bir yarardan veya böyle
bir hak edilmemiş yarar vaadinden fayda sağlayanın, lazım gelen davranışına etki eden haksız bir
komisyonun veya diğer hak edilmemiş bir yararın
veya böyle bir yararla ilgili vaadin doğrudan ya da
dolaylı olarak talep edilmesi, sunulması, verilmesi
ya da kabul edilmesi şeklinde tanımlanmıştır. Yine,
Türkiye tarafından da 10 Aralık 2003 tarihinde imTemmuz - Aralık 2014/3-4

zalanan Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele
Sözleşmesinde yolsuzluğun demokrasinin kurum
ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan,
sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü tehlikeye sokan, toplumsal istikrar ve güvenliği
tehdit eden yönüne dikkat çekilmektedir.
Yolsuzluk olgusu nasıl tanımlanırsa tanımlansın siyasal ve ahlaki yozlaşmaya neden olması,
vatandaşların devlete olan güvenini sarsması,
kamu kaynaklarının israfı suretiyle ekonomik kalkınmayı sekteye uğratması ve ekonomik krizleri
tetiklemesi gibi nedenlerle yüksek ekonomik ve
sosyal maliyetlerinden dolayı insanlık tarihi boyunca toplum ve devletlerin en önemli sorunlarından biri olmuştur.
Nitekim IMF tarafından yapılan bir araştırmada bir ülkenin 0 ila 10 arasındaki yolsuzluk algılama endeksindeki bir puanlık olumsuz artışın,
kişi başına GSMH’de yüzde 0,3 ila 1,8, yatırımların
GSMH’ye oranında yüzde 1 ila 2,8 ve yoksulların
gelirinde yüzde 2 ila 10 arasında düşüşe neden
olduğuna dikkat çekilmiştir.
* TKHK S. Başdenetçisi
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Bu araştırmanın sonuçları yolsuzluğun demokrasiye, eşitlik ve adalet ilkelerine ve dolayısıyla devlete olan güveni sarsmanın yanı sıra,
ülke ekonomisini negatif yönde nasıl etkilediğini
somut olarak ortaya koymaktadır.
Yolsuzluğa ilişkin doğrudan objektif ve nicel
bir ölçüm yapmak mümkün olmamakla birlikte,
yolsuzluğun bir ülkede ne kadar yaygın olduğu
hususunda kamu kurum/kuruluşları ve paydaşları nezdinde yapılan araştırmalarda (her ne kadar
yolsuzluk ilişkisi içe dönük ve gizli olsa da) bazı
bulgular elde edilebilmektedir. Bu kapsamda yapılan araştırmalarla yolsuzluğun objektif ve nicel
bir ölçümü mümkün olmasa bile en azından yolsuzluk algılaması ölçülebilmekte ve o toplumda
yolsuzluğun ne kadar yaygın olduğuna dair bir
kanaate varılabilmektedir.

Bu araştırmalardan dünya çapında en popüler olanı kuşkusuz Uluslararası Şeffaflık Örgütü
tarafından 1995 yılından beri her yıl hazırlanan ve
ölçüm yapılan ülkelerde var olduğuna inanılan
yolsuzluk algılarını yansıtan, ülkelerin 0 (en yüksek yolsuzluk algısı) ile 100 (en düşük yolsuzluk
algısı) değerleri arasında sıralandığı Yolsuzluk
Algısı Endeksidir (Corruption Perceptions Index,
CPI). Uluslararası Şeffaflık Örgütünce 03.12.2014
tarihinde açıklanan bazı ülkelere ait 2014 yılı Yolsuzluk Algısı Endeksi (CPI) skorları ve ülke sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yukardaki tabloda yer alan Yolsuzluk Algısı
Endeksinde (CPI) ülkeler 0 (en yüksek yolsuzluk
algısı) ve 100 (en düşük yolsuzluk algısı) değerleri
arasında sıralanmış olup, söz konusu tablodan da
anlaşılacağı üzere 2014 yılı Yolsuzluk Algısı En-
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Uluslararası Şeffaflık Örgütünün 2014 Yılı Yolsuzluk Algısı Endeksi Raporuna Genel Bir Bakış
deksine göre Türkiye, Makedonya ve Umman ile
birlikte 45 puanla 175 ülke arasında 64. sırada yer
almıştır. Danimarka 92 puanla 1. sırada yer alarak
yolsuzluk algısının en az görüldüğü ülke olmuştur.
Danimarka’yı 91 puanla Yeni Zelanda ve 89 puanla
Finlandiya takip etmiş, Kuzey Kore ve Somali ise
geçen yıl olduğu gibi 8 puanla yolsuzluk algısının
en yüksek olduğu ülkeler arasında en son sıralarda yer bulabilmiştir. Dünyanın güçlü ekonomilerine sahip Almanya geçen yıla göre yolsuzluk algısının en düşük olduğu 12.sıradaki yerini korurken,
ABD 19.sıradan 17.sıraya, Japonya 18.sıradan
15.sıraya yükselmiş, Rusya 127.sıradan 136.sıraya, Çin ise 80.sıradan100.sıraya gerilemiştir.
Türkiye 45 puanlık yolsuzluk algısı skoru ile 43
puan olan dünya ortalamasının üzerinde yer alırken, 54 puan olan G20 ülkeleri ortalamasının ise

altında kalmıştır. Yine, Türkiye 2013 yılında Doğu
Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında ilk sırada
yer alırken, 2014 yılında Gürcistan’ın altında kalarak 2. sıraya düşmüştür. Ayrıca Türkiye 31 Avrupa
Birliği ve Batı Avrupa ülkesinin 27’sinden daha
geri sıralarda yer almasına karşın, İtalya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan daha yüksek
sırada yer bulabilmiştir.
Diğer taraftan, Yolsuzluk Algısı Endeksinin
(CPI) ülkeler arasındaki karşılaştırmalı yolsuzluk
göstergesi olması bakımından araştırmacılardan
iş adamlarına kadar hemen hemen herkesin referans aldığı en önemli kaynak olması nedeniyle,
Türkiye’nin Yolsuzluk Algısı Endeksi (CPI) ve ülkeler arasındaki sıralaması geçmiş yıllarla birlikte
mukayese edildiğinde karşımıza aşağıdaki tablo
çıkmaktadır;
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Yukardaki tabloda yer alan Yolsuzluk Algısı
Endeksi 2000 – 2011 yılları arasında uygulanan
yöntemle ülkeler 0 (en yüksek yolsuzluk algısı) ve
10 (en düşük yolsuzluk algısı) değerleri arasında,
2012 yılından itibaren ise metodoloji güncellenerek ülkeler 0 (en yüksek yolsuzluk algısı) ve 100
(en düşük yolsuzluk algısı) değerleri arasında sıralanmıştır. Söz konusu tablodan da anlaşılacağı
üzere, Türkiye ölçüm yapılan ülke sayısının birbirine çok yakın olduğu 2007 yılında 64, 2010 yılında
56, 2011 yılında ise 61. sırada yer alırken, 2013 yılında 53. sırada yer alarak 2007 yılına göre 11 sıra
yükselmesine rağmen, 2014 yılında bir önceki yıla
göre 11 sıra birden düşerek maalesef 2007 yılındaki sıralamasına gerilemiştir.
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Türkiye yolsuzlukla mücadele bağlamında
uluslararası standartların sağlanması, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve işbirliği amacıyla,
2003 yılında Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel
Hukuk Sözleşmesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı
Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi
Sözleşmesi ve Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesini, 2004 yılında Avrupa Konseyinin Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin
Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El
Konulmasına İlişkin Sözleşme, Avrupa Konseyi
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi, Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil
Sağlanması Hakkında Sözleşme ve 2006 yılında

Hüseyin Polat
da Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesini onaylamış, ayrıca Türkiye 2004 yılında
yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren
Avrupa Konseyinin Yolsuzluğa Karşı Devletler
Grubuna (GRECO) üye olmuş ve bütün bu gelişmeler neticesinde, Yolsuzluk Algılama Endeksinde 2003 yılında 3.1 puanla 133 ülke arasında 77.
sırada yer alırken, 2006 yılında 3.8 puanla 163 ülke
arasında 60. sıraya, 2012 yılında da 4.9 puanla 176
ülke arasında 54. sıraya yükselmiştir.
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Türkiye’nin 2003 – 2012 yılları arasında Yolsuzluk Algılama Endeksindeki 10 puan üzerinden 1,8
puanlık artışla 23 sıra birden yükselmesi yolsuzlukla mücadelede yolsuzlukla mücadele kapsamında uluslararası sözleşmelere taraf olunması
ve yasal birtakım düzenlemelerin yapılmasının
önemini göstermekle birlikte, 2014 yılında Yolsuzluk Algılama Endeksinin bir önceki yıla göre 100
puan üzerinden yapılan hesaplamayla 5 puan
düşmesi sonucunda Türkiye’nin 11 sıra birden
gerilemesi, konunun salt bir hukuksal mesele olarak ele alınmasının yeterli olmadığını, sosyal ve
ekonomik boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Bu nedenle 01.02.2010 tarihinde Bakanlar
Kurulunca kararlaştırılan ve 22.02.2010 tarihli
ve 27501 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Say-

damlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin
Güçlendirilmesi Stratejisinin amacı doğrultusunda, gelişen ve değişen şartlar da göz önünde bulundurarak saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu
besleyen faktörlerin ortadan kaldırılması suretiyle
daha adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir
yönetim anlayışının geliştirilmesi için, söz konusu
Stratejinin temel bileşenleri kapsamında yer alan
ve önlemeye yönelik tedbirler arasında sayılan denetim birimlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi
(A/j), denetim raporlarından hareketle yolsuzluğa
açık risk alanlarının belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması (A/k), yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirler arasında sayılan yolsuzlukla
mücadelede görev alan birimler arasında etkin
işbirliği, bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sağlanması (B/c) ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik tedbirler arasında sayılan yolsuzlukla
mücadele ve temiz toplum temasını içeren sosyal
faaliyetlerin desteklenmesi (C/ç) hususunda bir
an evvel daha kararlı ve somut adımların atılması
elzemdir.
Unutulmamalıdır ki yolsuzlukla etkili bir mücadele yalnızca devlet denetim elemanları ile adlî
mercilerin çalışma ve gayretleriyle değil, aynı
zamanda toplumun tüm kesimlerinin yolsuzluğa
karşı duyarlılığının artırılması ve siyasi iradenin
kararlı tutumu ve sahiplenmesi ile mümkün olacaktır.
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ÖZEL HASTANELERDE ACİL SAĞLIK
HİZMETLERİNDEN FARK ÜCRETİ
ALINABİLİR Mİ? ÖZEL HASTANELER
HANGİ TEDAVİLERDEN ÜCRET TALEP
EDEMEZ?
Erkan Hacıfazlıoğlu *
Özellikle Özel Hastanelerin acil servislerine
başvuran hastalardan fark ücret talep edildiği
durumlar olmaktadır. Bu durumda acile başvuran
kişi “ben acile başvurdum niye benden ücret talep ediyorsunuz” diye yakınmaktadır. Özel sağlık
kuruluşları ve devlet hastanelerinin acil servisindeki “ACİL HAL” kavramı neyi ifade eder? “Acil
Hal” kapsamındaki hastadan fark ücret alınabilir
mi? Fark ücret alındıysa ne yapılmalıdır? Bu konuları sağlık mevzuatı kapsamında mercek altına
alalım.
“ACİL HAL” kavramı ne demektir?
Öncelikle “acil hal” ya da “acil hasta” demek,
acil servise müracaat etmiş hasta demek değildir.
Acil hasta mevzuatta şu şekilde tanımlanmıştır.
Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.1.3.b.1. başlığında acil hal: “ani gelişen hastalık, kaza yaralanma
ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale
gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale
yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna
nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen

durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir” olarak
tanımlanmıştır.
Yine Başbakanlığın 2010/16 sayılı Genelgesinde “acil hal”; “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Uygulama Tebliğinde belirtildiği şekliyle acil hal;
ani gelişen hastalık, kaza yaralanma ve benzeri
durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden
ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller
ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığında veya
başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın
ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin
doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti
olarak kabul edilmektedir. Acil sağlık hizmeti
vermekle yükümlü kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları, durumu bu tanıma uyan hastaların sağlık
güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına veya tedavi masraflarının
nasıl karşılanacağına bakmaksızın acil hastaları
kabul edecek ve gerekli tıbbi müdahaleyi yapacaktır” olarak tanımlanmıştır.

* Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Uzmanı
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Erkan Hacıfazlıoğlu
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Yine Sağlık Bakanlığının çıkardığı 2013/17 sayılı
Genelgede, acil sağlık halleri; “ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda
olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat
içinde tıbbi müdahale gerektiren haller” olarak
tanımlanmıştır. Bu üç tanım da birbirlerine çok
yakın anlamlar içermektedir. Yine bu Genelgeye
göre; acil servise başvuran hastadan acil müdahale yapıldıktan sonra ilave ücret alınabilmesi
için acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/
hasta yakınına Sağlık Uygulama Tebliği eki “Acil
Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu”
kullanılarak, yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunludur. Acil sağlık hizmetlerinin aksaklığa
meydan vermeyecek şekilde, hızlı ve etkili sunulması ve hasta mağduriyetlerinin önlenmesi
amacıyla, acil servise yapılan başvurular neticesinde “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” imzalatılan hasta ve/veya yakınlarına; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
Tebliği’nin “1.9.3-İIave Ücret Alınmayacak Sağlık
Hizmetleri” başlıklı maddesindeki sağlık hizmetleri ile “1.9.1 - İlave ücret alınması” başlıklı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi doğrultusunda
alabilecekleri ilave ücret oranına ilişkin ayrıntılı
bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.
“Acil Hal” kavramı her ne kadar mevzuatta
tanımlanmış olsa da her acil hal durumu kendi
içinde değerlendirilir ve buna göre acil hal olup
olmadığına karar verilir. Örneğin bir trafik kazası,
hayati tehlikesi bulunan yaralanma, kalp krizi gibi
haller tartışmaya mahal vermeyecek nitelikte acil
haldir. Ancak, bir hafta sonu grip olduğunu bilerek özel bir hastanenin aciline başvuran bir hasta
için “acil hal” durumu olmayacağı açıktır. Bu nedenle mevzuatta hüküm altına alınmış şekliyle “24
saat içinde tıbbi müdahale gerektiren” halleri acil
hal olarak değerlendirebiliriz.
Özel Hastaneler Hangi Tedavilerden Ücret
Talep Edemez?
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
Tebliği’nin “1.9.3-İIave Ücret Alınmayacak Sağlık

Hizmetleri” başlıklı maddesinde bunlar;
“Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
1-) Yoğun bakım hizmetleri,
2-) Yanık tedavisi hizmetleri,
3-) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
4-) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
5-) Organ, doku ve hücre nakilleri,
6-) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
7-) Diyaliz tedavileri,
8-)Kardiyovasküler cerrahi işlemleri için
(öğretim üyesi tarafından SUT’un 4.1.1 numaralı
maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç), otelcilik hizmetleri dahil olmak herhangi bir
ilave ücret alınamaz. Ancak (1) numaralı bentte
sayılan işlemlerden hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz.
Bu 8 maddeden de anlaşılacağı üzere hasta
özel hastanede yoğun bakım hizmeti, yanık tedavi hizmeti, kanser tedavisi, yenidoğan hizmetleri,
organ, doku ve hücre nakilleri, diyaliz tedavileri,
kardiyovasküler cerrahi işlemler ile ilgili özel hastanelerden alınan hizmetler karşılığı fark ücret
ödenmez. Bu durumda olup da fark ücret talep
edilen hastalarda şikayette bulunması gerekmektedir.
“Acil Hal” kapsamındaki hastadan fark ücret
alınabilir mi? Fark ücret alındıysa ne yapılmalıdır?
Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre
acil hal kapsamında olan bir hasta acile başvurduktan sonra acil müdahalesi yapılıp stabil duruma getirilmiş ise acil hal durumu bu hasta için
sona ermiş olur. Bu acil hal durumu sona erdikten
sonra hastaya bundan sonraki müdahalelerin ücrete tabi olduğu yönünde bilgi verilip onayı alındıktan sonra yapılan tetkik ve tedaviler acil hal
kapsamı dışında tutulur.
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Özel Hastanelerde Acil Sağlık Hizmetlerinden Fark Ücreti Alınabilir Mi? Özel Hastaneler Hangi Tedavilerden Ücret Talep Edemez?
Eğer bir hasta “acil hal” kapsamında yani bir
trafik kazası sonucu özel bir hastaneye kaldırılırsa burada yapılan tüm acil müdahalelerden hiçbir
ücret alınmaması gerekir. Eğer bu hastadan fark
ücret adı altında bir ücret alınırsa bu kişi bundan
sonra yasal haklarını kullanarak kendinden alınan ücreti geri alır ve bu özel sağlık kuruluşu ile
ilgili kapatmaya kadar giden bir dizi yaptırımlar
uygulanabilir. Ancak bunun için fark ücret alınan
hastanın bunu kanıtlaması gerekmektedir. Bu durumun en kanıtlayıcı belgesi de fiş, makbuz ya da
fatura alınmasıdır. Şikayetçi, fark ücret alındığına
dair belgeyi şikayet dilekçesinin ekine koyarak
bulunduğu ildeki İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Bu müracaat sonrasında “acil hal”
olduğu halde hastadan fark ücret alan özel sağlık kuruluşu hastaya almış olduğu fark ücreti geri
vermek zorunda kalır. Ayrıca bu özel sağlık kuruluşu ile ilgili olarak kapatmaya kadar giden idari
yaptırımlar uygulanır.
Sonuç olarak; acil hasta demek acil servise
müracaat etmiş hasta demek değildir. Acil hasta mevzuatta kısaca; hayati tehlikesi bulunan
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hasta olarak tanımlanmıştır. Eğer acil hasta olarak bir özel hastanenin aciline başvurduğunuzda
bu özel hastane sizden fark ücret alırsa şikayet
mekanizmasını devreye sokmanız gerekmektedir.
Bu durumda yukarıda da ifade ettiğim gibi özel
hastanenin kapatılmasına kadar giden idari yaptırımlar vardır. Bir özel hastanenin kapatılmayla
karşı karşıya kalması bu özel hastane için çok büyük bir prestij kaybıdır. Bu yaptırımla hiçbir özel
sağlık kuruluşu karşı karşıya kalmak istemez. Bu
nedenle acil hal kapsamında bulunan hastalardan fark ücreti talep edildiğinde mutlaka ve mutlaka bunun karşılığında yapılan işlemleri ayrıntılı
gösteren makbuz talep edilmeli ve bu makbuzla
“sizleri şikayet edeceğim” diye söylenmelidir. Bu
durumda hiçbir sağlık kuruluşu bu fark ücreti almaya kalkışmaz. Çünkü bunun yaptırımının ne olduğunu sizlerden çok daha iyi bilmektedirler. Sadece yapılan işlemleri ayrıntılı gösteren makbuz
talep edip sizleri şikayet edeceğim deyince bile
sizlerden para almaktan vazgeçeceklerdir. Unutmayalım ki; özel hastanelerin haksız bir biçimde
fark ücreti almasını ancak ve ancak hakkımızı
arayarak önleyebiliriz.
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İDARİ YAPTIRIM
KARARLARININ UYGULAMA
USUL VE ESASLARI
İbrahim Halıcı *
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I. GENEL HÜKÜMLER
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.
Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında
idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık
olarak tanımlanmıştır.
A) Kabahatler Kanunun Genel Kanun Olma
Niteliği
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü
maddesine göre;
a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde,
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.
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. 3194 sayılı İmar Kanunun
42 nci maddesinde itiraz merciine ilişkin düzenleme olmadığından Kabahatler Kanununa göre kararın tebliği tarihinden itibaren en geç onbeş gün
içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.
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.
* İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü
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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 uygulanacağı tabiidir.
B) Kanunîlik İlkesi
Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda
açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam
ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.
Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.
C) Kabahatin İhmali Davranışla İşlenmesi,
Kast veya Taksir
Kabahat, icraî veya ihmali davranışla işlenebilir. İhmali davranışla işlenmiş kabahatin varlığı
için kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî yükümlülüğün varlığı
gereklidir. Kabahatler, kanunda açıkça hüküm
bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebilir.
D) Kabahatten Dolayı Sorumlu Olmayacak
Kişiler
Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış
çocuk hakkında idarî para cezası uygulanamaz.
Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî
anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille
ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği
önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idarî
para cezası uygulanmaz.
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E) Kabahate Teşebbüs
Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak,
teşebbüsün de cezalandırılabileceğine dair ilgili
kanunda hüküm bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza Kanununun suça teşebbüse ve
gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri, kabahatler
bakımından da uygulanır.
F) Kabahate İştirak
Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında,
fail olarak idarî para cezası verilir.
Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan kişi
hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir.
Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı
işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idarî para cezası verilir.
Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat olarak
tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan
kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde
suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır.
G) Kabahatte İçtima
Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi
halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece
idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para
cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar
da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin
uygulanmasına karar verilir.
Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde
her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para
cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye
kadar fiil tek sayılır.
Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım
uygulanır.
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H) İdari Para Cezaları Genel İlkeler
Kabahatler Kanunu kapsamında verilen idarî
para cezalarına ön ödeme uygulanamaz, ertelenemez ve adlî sicile kaydedilmez.
Ödenmemesi halinde gecikme zammı uygulanmasına karar verilemez ve hapse çevrilemez.
(Yargıtay 2. Ceza D. 14.05.2008, 2008/10314 E.,
2008/8728 K.)
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İdarî para cezası, maktu (parasal) veya nispi
olabilir.
1- İdarî para cezaları maktu (kat'i, kesin, pazarlıksız) olabilir.
Maktu kelimesi sözlükte "kesin olarak değeri
biçilmiş", anlamı ile karşılık bulur. Maktu para cezası fiile bağlanan cezanın tek bir miktar içerdiği
durumlarda söz konusudur.
Örnek:
Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk Lirası idari para cezası
ile cezalandırılır (KK m. 37/1).
Bu şekilde kesin olarak belirlenmiş miktar
içeren cezalarda, cezayı verecek olan idarî kurul,
makam veya kamu görevlisinin ceza tayininde
takdir hakkı bulunmamaktadır. Maktu para cezasında uygulayıcıya takdir hakkı tanınmadığına
göre idari ceza; yasal düzenlemeyi yapan kanun
koyucu tarafından hukuka aykırı olan kabahat fiilinin haksızlık içeriği esas alınarak; eylemin nitelik
ve niceliğine uygun, orantılılık ilkesi gözetilerek
belirlenmelidir. İdari cezanın şekli, miktarı iyi tespit edilmeli; yaptırım, toplumda adalet ve idareye
olan güveni sarsıcı nitelikte olmamalıdır.
2- İdarî para cezaları nisbi (bir nisbete bağlanmış; belli bir orana, değere, sayıya endeksli)
olabilir.
Örnek: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu'nun 3/11. maddesine göre; “Belli kuruluşların vereceği uygunluk ve yeterlilik belgesine
tabi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin
iki katı idari para cezası verilir.“

Nispi para cezalarında da cezayı verecek olan
makam veya görevlinin ceza tayininde takdir hakkı bulunmamaktadır.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek
1. maddesine göre "İlgili idarelerce, bu fıkra hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya vekilleri hakkında, çalıştırmadığı kişi başına ve çalıştırmadığı her ay için o yıl için tespit edilen asgari
ücretin 10 katı para cezası verilir.”
2872 sayılı Çevre Kanunu 20/e maddesine
göre; "Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine
başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan
proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir."
3- İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı
gösterilmek suretiyle de belirlenebilir.
Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile
failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz
önünde bulundurulur.
Örneğin "Meydanlara veya parklara, cadde
veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya
alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişiye,
yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilir" (Kab. K. m. 42/1). Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken
işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru
ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur (Kab. K. m. 17/2). Böylece cezanın alt ve üst
sınırı gösterilen hallerde ilgili makam veya görevlinin ceza tayininde takdir hakkı bulunmakta ise
de bu hak keyfi olarak kullanılamaz. Burada "kabahatin haksızlık içeriği" ifadesinden fiilin haksızlık derecesi ve yol açtığı neticeler; "failin kusuru"
ifadesinden de failin kast veya kusurunun ağırlığı
anlaşılmalıdır.
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Kabahatlerde idari para cezasının miktarı
belirlenirken kanunda öngörülen alt ve üst sınır
arasında bir miktar belirlenebilir, alt sınırın altına
inilemez.
İdarî para cezasının miktarı belirlenirken göz
önüne alınacak bir unsur da failin ekonomik durumudur. Amaç failin bundan sonraki davranışlarında hukuk kurallarına uygun hareket etmesini
sağlamak olmalıdır. İdarî para cezaları failin ekonomik olarak çökertilmesi amacıyla kullanılmamalı, işini yürütmesini, toplum içinde yaşamasını
sağlayan ekonomik koşullarını ağır derecede
zorlaştıracak nitelikte "orantısız" olmamalıdır.
Aksi halde Kabahatler Kanunu'nun 27. maddesi
uyarınca idarî para cezasına karşı sulh ceza mahkemesine başvurulması halinde "takdir hakkı" bu
ölçülere göre denetlenecek ve 5560 sayılı Kanun
ile 28. maddeye 9. fıkra olarak eklenen hükme
göre "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 verebilecektir.
	 İşlenen kabahatin haksızlık içeriğinin değerlendirilmesi; can ve mal güvenliği ve çevrenin
korunması bakımından risk derecesi, riskin ağırlığı, bu riskin gerçekleşip gerçekleşmediği, ölüm ve
yaralama olup olmadığı vb.
	 Failin kusurunun; kabahati işleyen failin
aynı ve benzer kabahatleri daha önce işleyip işlemediği (tekerrür), kabahati bilerek ve isteyerek
işleyip işlemediği,
	 Ekonomik durumunun; kabahati işleyenin,
ticari faaliyetinin kapsamı, ürün çeşitliği, ürünlerin yüksek katma değerli ürünlerden olup olmadığı, tahmini pazar büyüklüğü, vergi matrahı ve
mümkünse bilanço değeri vb.
Yönlerinden değerlendirilerek alt ve üst sınırlar içinden ceza uygulanmalıdır. Her durumda,
ceza miktarının gerekçesi hukuken haklı ve geçerli sebeplerle ortaya konulmalı ve ceza tutanağında bu hususlar açıklanmalıdır.
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Kabahatler Kanununun 38 inci maddesinin 2
ncı fıkrasında «Yetkili makamların açık ve yazılı
izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri
tarafından yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.» hükmünde
görüleceği üzere para cezasının alt ve üst sınırı
gösterilmiştir.
Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile
failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz
önünde bulundurulur. 5393 sayılı Kanunun 34/e
maddesi gereğince para cezası tutarı belediye
encümenince belirlenmesi daha uygun olacaktır.
II. İDARÎ YAPTIRIMLAR
A) Yaptırım Türleri
Kabahatler karşılığında uygulanacak olan
idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve idarî tedbirlerden ibarettir.
İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi
ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir.
1) İdarî para cezası
İdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir.
İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda,
idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen
kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III)
sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idarî para cezalarının ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oranın
dışındaki kısmı ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve
mahkemeler tarafından verilen idarî para cezaları
Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal güvenlik
kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen
idarî para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından
verilen idarî para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki
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hükümler saklı kalmak kaydıyla, Genel Bütçeye
gelir kaydedilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının verdiği para cezaları, kendi kanunlarındaki hükümlere tâbidir. Kişinin ekonomik
durumunun müsait olmaması halinde, idarî para
cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla,
bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam
olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının
kalan kısmının tamamı tahsil edilir.
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Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken
idarî para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar,
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca
belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir. 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. Diğer
kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ve
Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen
idarî para cezaları, ilgili kanunlarında özel hüküm
bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre tahsil
olunur.
İdarî para cezası tamamen tahsil edildikten
itibaren en geç bir ay içinde durum, ilgili kamu
kurum ve kuruluşuna bildirilir.
Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren
kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde
bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir.
İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan
önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.
İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk
Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü,
nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

a) İdari Para Cezalarının Gelir Kaydı
12.05.2007 tarih ve 26520 sayılı R.G’de yayınlanan Maliye Bakanlığının (442) Seri Nolu Tahsilat
Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
5560 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanunun 17
nci maddesinde yapılan değişiklikle idari para cezalarının gelir kaydının, idari para cezasını veren
kamu idaresi ve bütçeler itibarıyla yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Buna göre;
- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III)
sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idarî para cezalarının ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oranın
dışındaki kısmı ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve
mahkemeler tarafından verilen idarî para cezaları
genel bütçeye,
- Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler
tarafından verilen idarî para cezaları kendi bütçelerine,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından
verilen idarî para cezaları, ilgili kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, genel bütçeye,gelir
kaydedilecektir.
b) İdari Para Cezalarının Tahsil Usulü
5326 sayılı Kanunun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinde idari para cezalarının tahsil
usulü; idari para cezasını veren kamu idaresi ve
idari para cezasının düzenlendiği kanunlara göre
belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre;
- Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken
idarî para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar,
Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil daireleri
tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine,
- Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler
tarafından verilen idarî para cezaları kendileri tarafından, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, 6183 sayılı Kanun hükümlerine,
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- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından
verilen ve;
a) Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idarî para cezaları kendileri tarafından, ilgili
kanunlarında özel hüküm bulunmadığı takdirde
genel hükümlere,
b) Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekenler ise özel bir belirleme yapılmamış olması halinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine,
göre takip ve tahsil edilecektir.
Genel hükümlere göre takip ve tahsil edileceği belirtilmiş olan idari para cezaları süresinde
ödenmediği takdirde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa 1 göre takip edilecektir.
c) Ödeme Zamanı
5326 sayılı Kanunda idari para cezalarının
ödeme süresine ilişkin herhangi bir hükme yer
verilmemiştir. Bu husus dikkate alındığında, idari
para cezalarının ödeme süresi, ilgili kanunlarında
düzenlenen hallerde bu sürelerdir.
İdari para cezalarının ilgili kanunlarında ödeme zamanı gösterilmemiş ise 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 37
nci maddesine göre ödeme süresinin tayini gerekmektedir.
Buna göre, özel kanunlarında ödeme süresi
belirtilmemiş idari para cezalarının, Kabahatler
Kanununun 26 ncı maddesine göre ilgilisine tebliğ
edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerektiğinden, idari yaptırım kararını veren
kamu tüzel kişilerince idari yaptırım kararlarında
“ödemenin 1 ay içinde yapılması gerektiği” hususu belirtilecektir.
İdari para cezaları zamanında ödenmemesi
halinde, gecikme cezası alınabilir mi?
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 25/12/2003
1

19.06.1932 tarihli ve 2128 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
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tarih ve 5035 sayılı Yasayla değişik 3 üncü fıkrasında “Gecikme zammı; ………. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına
gecikme zammı tatbik edilmez.” Hükmü uyarınca
idari para cezalarına gecikme zammı uygulanamaz.
d) İndirim Uygulaması
5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasında “Kabahat dolayısıyla idari para
cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi
gerçekleştirir. İdari para cezasını kanun yoluna
başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte
üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara
karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.”
hükmü yer almaktadır.
Anılan hüküm ile yapılan düzenleme;
1 - İdari para cezasını veren kamu görevlisine, para cezasının verildiği anda ödeyen kişilerin
yaptığı ödemelerde indirim uygulanacağı,
2 - İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişilerin indirim hakkından
yararlanacağı, yönündedir.
İdari para cezasının indirimli olarak ödenebilmesi için ödemenin kanun yoluna başvurmadan
önce yapılması zorunlu olduğundan, indirim;
- kanun yolu 5326 sayılı Kanunda düzenlenen
hükümlere göre belirlendiği hallerde idari yaptırım kararının tebliğ tarihinden itibaren geçecek
15 günlük başvuru süresi, mahkemeler tarafından verilen idari yaptırım kararlarında ise kararın
tebliğ tarihinden itibaren geçecek 7 günlük itiraz
süresi,
- kanun yolu 5560 sayılı Kanunla değişik 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesinin
(1) numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca
idari para cezasının düzenlendiği kanundaki kanun yolu olması halinde, bu kanunlarda yer alan
dava açma süresi, içinde yapılacak ödemelere
uygulanacaktır.
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Bununla birlikte, idari para cezalarının düzenlendiği kanunlarda 7 gün, 15 gün, 30 gün gibi
ödeme süreleri bulunmakta, ödeme süresi ilgili
kanununda yer almayan idari para cezaları da
6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre yapılan tebligatı müteakip bir ay içinde ödenmektedir.
Peşin ödeme indirimi, amme alacağının kanuni ödeme süresi geçtikten sonra uygulanamayacağından, dava açma süresinden daha az ödeme
süresi olan para cezaları için indirim, ödeme süreleri içerisinde yapılan ödemelerle sınırlı olacaktır. Buna karşın, kanuni ödeme süresi dava açma
süresini aşan para cezalarında ise peşin ödeme
indirimi dava açma süresi içerisinde yapılan ödemelere uygulanacak, bu süreden sonra yapılan
ödemelerde ise peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır.
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Örneğin, ödeme süresi ilgili kanununda 30
gün olarak tayin edilmiş olan idari para cezasının
kanun yoluna yönelik bir düzenlemenin bulunmaması durumunda, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa bağlı olarak kanun yolu hükümleri uygulanacağından, peşin ödeme indirimi kanun yoluna
başvuru süresi olan 15 gün içerisinde yapılan
ödemelere uygulanacaktır. Örnekteki idari para
cezasının, ilgili kanununda dava açma süresinin
60 gün olarak tayin edilmiş olduğunun kabul edilmesi halinde, peşin ödeme indirimi, ödeme süresi
olan 30 gün içerisinde yapılacak ödemelere uygulanacaktır.
İdarelerce kanuni ödeme süresi içerisinde yapılan tahsilatlarda peşin ödeme indirimi uygulanıp
uygulanmayacağı yukarıda yapılan açıklamalar
çerçevesinde tespit edilecek, tahsilat esnasında
düzenlenecek makbuzlarda idari para cezası tutarı, indirim tutarı ve tahsilat tutarı ayrı ayrı gösterilecektir.
Peşin ödeme indirimi, idari para cezasının tamamı üzerinden nakden veya ilgili mevzuatı gereği kabul edilmiş olması şartıyla çekle defaten yapılacak ödemelere uygulanacak, kısmi ödemelere
uygulanmayacaktır.

e) Taksitlendirme Uygulaması
5326 sayılı Kanunun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında “…
Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması
halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin
ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit
taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı
tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu madde hükmüne göre, taksitlendirme başvurusu idari yaptırım kararının tebliğini müteakip
kanuni ödeme süresi içinde bu kararı veren idareye yapılacak ve talepler bu idareler tarafından
değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Kanuni
ödeme süresinden sonra yapılan taksitlendirme
başvurularının değerlendirilmeyeceği tabiidir.
Taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular; 4
eşit taksit halinde ve birinci taksit idari para cezasının kanuni ödeme süresi içinde, geri kalan 3 taksiti ise idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde idarece belirlenecek sürelerde
ödeyecektir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak
ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan
kısmı muaccel hale gelecek ve tahsil için durum
genel bütçeye gelir kaydedilecek idari para cezaları için ilgili vergi dairesine bildirilecektir. Genel
bütçeye gelir kaydedilmeyen idari para cezalarında ise muaccel hale gelen para cezasının ilgili
kanunlar uyarınca tahsile yetkili mercilerce takip
ve tahsil işlemlerine başlanacaktır.
Taksitlendirme uygulaması kanun yoluna başvuruyu engellememektedir. Dolayısıyla, taksitlendirilen idari para cezası hakkında dava da açılmış ve yargılama sürecinde ödenmesi gereken
taksitlerin süresinde veya tam olarak ödenmemiş
olması halinde, ödenmemiş olan bu taksit tutarlarının muaccel hale geldiği gerekçesiyle takip
işlemlerine başlanılmasına, idari yaptırım kararı
kesinleşmediğinden, kanunen imkan bulunmamaktadır. Ancak, borçlu tarafından rızaen ödeme
yapılabileceği tabiidir.
Dava sürecinin bir yıllık taksitlendirme süresinden fazla olması halinde idarece verilecek bir
yıllık süre geçersiz sayılacaktır.
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Dava sürecinin idarece verilen taksitlendirme
süresinden az olması halinde ise dava sürecinde
ödenmeyen taksit tutarlarının, ödeme süresi gelmemiş taksit veya taksitler ile birlikte geri kalan
taksit ödeme süreleri içerisinde eşit tutarlar halinde ödenmesine müsaade edilecektir. Bu durumda da taksitlerin süresinde ödenmesi şartı
aranılacak, taksitlerin zamanında ve tam olarak
ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan
kısmının takip ve tahsiline başlanılacaktır.
Kabahatler Kanunu, genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen ve süresinde ödenmeyen
idari para cezalarının takip ve tahsilinde idari para
cezalarının düzenlendiği özel kanunlarda yer alan
hükümler saklı kalmak kaydıyla, idari yaptırım kararlarının kesinleşme şartını aramamaktadır. Bu
durumda, kanun yoluna başvurulmuş olması idari
para cezasının takibini etkilemediğinden, taksitlendirilen idari para cezasının taksitlerinin tam ve
zamanında ödenmemesi halinde alacağın muaccel hale geleceği ve takip edilebileceği tabiidir.
5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre
yapılacak taksitlendirmelerde teminat ve tecil faizi aranılmayacaktır.
Ancak, bu maddeye göre yapılan taksitlendirmeler, cebren takip ve tahsil muamelesini
durduran nitelik taşımakla birlikte, idari para
cezalarının düzenlendiği kanunlarda yer alan ek
mali yükümlülükleri kaldırmadığından, kanuni
ödeme süresinde ödenmeyen idari para cezalarının taksitlendirilip taksitlendirilmemesine, dava
açılıp açılmadığına bakılmaksızın ilgili kanununda
öngörülen ek mali yükümlülüğün uygulanması ve
tahsili gerekmektedir.
f) Ölüm Halinde İdari Para Cezaları Hakkında
Yapılacak İşlemler
6183 sayılı Kanunda adli ve idari para cezalarının amme borçlusunun ölümü halinde terkin edilip
edilmeyeceği hususunda herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadır.
Ancak, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
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Anayasası’nın2 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında “Ceza sorumluluğu şahsidir.” hükmü yer
almaktadır.
Anayasanın bu hükmü ile şahısların işledikleri
idari veya adli suçlara istinaden gerek adli gerekse idari merciler tarafından verilen cezaların
yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilmesi gerektiği hüküm altına alınmaktadır.
Diğer taraftan, 12/10/2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 1.6.2005 tarihinde
yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;
“Ceza sorumluluğunun şahsîliği” başlıklı 20
nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında “Ceza
sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden
dolayı sorumlu tutulamaz.” hükmü,
“Sanığın veya hükümlünün ölümü” başlıklı
64 üncü maddesinde de “Sanığın ölümü hâlinde
kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tâbi eşya ve
maddî menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir.
Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin
olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm,
infaz olunur.” hükmü, yer almaktadır.
Bu itibarla, Anayasanın 38 inci maddesi hükmü ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer verilen hükümler nedeniyle, cezaya muhatap kişinin
ölümü halinde mahkemeler tarafından verilen
adli para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi
gerekmektedir. Ancak, müsadereye ve yargılama
giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş
olan mahkeme kararlarının infazı gerektiğinden,
bu tutarlar ve eşyalar gerek terekeden gerekse
mirasçılardan aranılacaktır.
Öte yandan, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince, çeşitli
2

09.11.1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
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İbrahim Halıcı
kanunlardaki hükümlere dayanılarak tatbik edilmesi öngörülen ve idarelerin düzenleme yapma
ve ceza verme yetkileri gereğince verilen idari
para cezalarının, özel kanunlarda belirlenen sürelerde ödenmemesi ve bu cezaların kesinleşmesi halinde, takip ve tahsil işlemlerinin 6183 sayılı
Kanun çerçevesinde yerine getirileceği hüküm
altına alınmıştır.
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İdari para cezalarının düzenlendiği özel kanunlarda, cezaya muhatap olan kişilerin ölümü
halinde idari para cezalarının mirası reddetmemiş
mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği yönünde ayrıca bir hüküm bulunmaması koşuluyla, Anayasanın 38 inci maddesinde yer verilen “Cezaların
Şahsiliği” ilkesi gereğince, bu idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi icap etmektedir.
Örneğin, trafik para cezalarının düzenlendiği
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda, trafik
para cezası verilen amme borçlusunun ölümü
halinde bu amme alacağının mirası reddetmemiş
mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği yönünde bir düzenleme bulunmadığından, kendisine
trafik para cezası verilen amme borçlusunun ölü-

mü halinde bu alacak, borçlunun mirasçılarından
takip edilmeksizin tahsilinden vazgeçilecektir.
Tüzel kişilere yönelik olarak verilen adli veya
idari para cezalarının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre sorumlu tutulan
ortaklar ve/veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde, cezaya tüzel kişilik muhatap olması nedeniyle,
mirası reddetmemiş mirasçılarından bu alacakların takibine devam edilecektir.
2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi
suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya
geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.
Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar,
eşyanın;
a) Kullanılmaz hale getirilmesi,
b) Niteliğinin değiştirilmesi,
c) Ancak belli bir surette kullanılması,
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Koşullarından birinin yerine getirilmesine
bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. Belirlenen süre zarfında koşulun yerine getirilmemesi
halinde eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar
kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya el konulabileceği gibi; eşya,
kişilerin muhafazasına da bırakılabilir.
Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, aksi
takdirde Devlete geçer.
Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine
karar verilebilmesi için fail hakkında idarî para
cezası veya başka bir idarî yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir.
Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.
Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa imha edilir.
Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar,
kesinleşmesi halinde yerine getirilir.
B) Soruşturma ve Yerine Getirme Zamanaşımı
Soruşturma Zamanaşımı : Soruşturma zamanaşımının dolması halinde, kabahatten dolayı kişi
hakkında idarî para cezasına karar verilemez.
Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki
fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.
Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç
oluşturması halinde, suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır.
Yerine Getirme Zamanaşımı : Yerine getirme
zamanaşımının dolması halinde, idarî para cezasına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin
karar, artık yerine getirilemez.
Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren işlemeye başlar.
Kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın
yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine
getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.
Kabahatler Kanunu kapsamındaki idari para
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cezalarının tahsil zamanaşımı süresi, yerine getirme zamanaşımı sürelerine göre tespit edilecektir.
1) İdari Para Cezalarının Tahsil Zamanaşımı
6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde
“Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl
içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para
cezalarına ait hususi kanunlardaki zamanaşımı
hükümleri mahfuzdur.
Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen
yapacağı ödemeler kabul olunur.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, Kabahatler Kanunu kapsamındaki idari para cezalarının tahsil zamanaşımı süresi, Kanunun 21 inci
maddesine göre tespit edilecektir.
Ancak, 6183 sayılı Kanunun 103 ve 104 üncü
maddelerinde düzenlenen tahsil zamanaşımını
kesen haller ile tahsil zamanaşımının işlememesi
halleri ayrıca dikkate alınacaktır.
5326 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan “Kanun hükmü gereği
olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.” hükmü, idari para cezalarının
kesinleşme sürecinde geçen sürenin zamanaşımını durduran bir neden olarak düzenlendiğinden,
bu hükmün de tahsil zamanaşımının işlemeyeceği
haller olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanun kapsamında
takip ve tahsil edilmemekle birlikte 5326 sayılı Kanun hükümlerine tabi idari para cezaları hakkında
da anılan Kanunun 21 inci maddesinde düzenlenen zamanaşımı hükümlerinin dikkate alınacaktır.
III. KARAR VERME YETKİSİ
A) İdarî Yaptırım Kararı Verme Yetkisi
Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî kurul,
makam veya kamu görevlileri yetkilidir.
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Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu
konuda yetkilidir.
İdarî kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla
idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir.
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1) İdari Para Cezası Vermeye Yetkili Olan
Kamu Tüzel Kişileri
5326 sayılı Kanuna göre cezalandırılması
öngörülen fiillerin tespitini ve ceza verilmesini
gerçekleştiren kamu tüzel kişileri ile bunların organlarının, haksızlığı tespit etme ve ceza verme
yetkileri kanunlardan kaynaklanmaktadır.
Kamu tüzel kişileri, görevleri gereği verecekleri idari para cezalarının uygulamasını, 5326 sayılı Kanunda yer alan genel esaslara bağlı kalarak
yapacaklardır.
Kamu tüzel kişilerinin görev alanları dikkate
alınarak aşağıdaki şekilde tasnif edilmesi mümkündür.
a) Devlet Tüzel Kişiliği: Devlet Tüzel Kişiliğini oluşturan kamu idareleri, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleridir. 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununa3 ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri Devlet Tüzel Kişiliğini oluşturur. TBMM, Başbakanlık, Bakanlıklar,
Sayıştay ve Danıştay örnek olarak verilebilir.
b) İdari Kamu Kurumları: Devlet Tüzel Kişiliğinin öteden beri yürüttüğü kimi hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek üzere kanunla kurulmuş
olan kamu tüzel kişileridir. Bu kamu idareleri 5018
sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelin (B) bölümünde yer alan özel bütçeli idarelerdir. Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü örnek olarak verilebilir.
c) Mahalli İdareler: Mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş olan mahalli
idareler; il özel idareleri, belediyeler ve köylerden
oluşmaktadır.
3

24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

d) İktisadi Kamu Kurumları: İktisadi alanda
faaliyette bulunmak için oluşturulan kamu tüzel
kişileri, iktisadi kamu kurumları olup, bu kurumlara T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. örnek
olarak verilebilir.
e) Sosyal Kamu Kurumları: Bu kurumlar, insanların sosyal haklarını ve güvenliklerini karşılamak ve sağlamak üzere oluşturulmuş olan kamu
tüzel kişileridir. Bu kurumlar, 5018 sayılı Kanuna
ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) ve Sosyal Güvenlik Kurumudur.
f) Bilimsel Kamu Kurumları: Bu kurumlar, bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda faaliyette bulunmak üzere oluşturulmuş olan tüzel kişiliklerdir.
Bu kurumlara 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı
cetvelin (A) bölümünde yer alan özel bütçeli idareler (üniversiteler) örnek olarak gösterilebilir.
g) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları: Bu kurumlar, belli mesleklere mensup
insanların zorunlu olarak katıldıkları ve bağlı oldukları tüzel kişiliklerdir. Bu kurumlara, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği,
Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği örnek olarak gösterilebilir.
h) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar:
Serbest piyasa ekonomisinde faaliyette bulunan
işletmelerin, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin
korunması, piyasanın düzenlenmesi, denetlenmesi, piyasanın rekabet esasları çerçevesinde işler
duruma getirilmesi ve bu çerçevede denetleyici
ve gerekiyorsa yaptırımlar uygulayıcı bağımsız
idari nitelikli kuruluşlardır. Bu kurumlara, 5018
sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet
Kurumu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ile (III) sayılı
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İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları
cetvelde yer almayan Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu ve Şeker Kurumu örnek teşkil etmektedir.
2) Cumhuriyet Savcısının Karar Verme Yetkisi
Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm
bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idarî
yaptırım kararı vermeye yetkilidir.
Bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma
kapsamında bir kabahatin işlendiğini öğrenmesi
halinde Cumhuriyet savcısı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği gibi, kendisi de
idarî yaptırım kararı verebilir.
Soruşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde Cumhuriyet savcısı bu
nedenle idarî yaptırım kararı verir. Ancak, bunun
için ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından idarî
yaptırım kararı verilmemiş olması gerekir.
3) Mahkemenin Karar Verme Yetkisi
Kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından
idarî yaptırım kararı verilir.
B) İdarî Yaptırım Kararı
İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta;
a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,
b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren
kabahat fiili,
c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün
deliller,
d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği,
Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır.
1) İdari Yaptırım Kararlarında Yer Alacak
Bilgiler
İdari yaptırım kararında, söz konusu bilgilerin
yanı sıra idari para cezasının ödeme süresi, ödeme yeri, idari yaptırım kararına karşı kanun yolu
(mercii ve süresi), indirimli ödeme hakkı, taksitlendirme talep etme hakkı, ödeme yapılmaması
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halinde uygulanacak müeyyideler ile tebliğ tarihi
bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.
İdari yaptırım kararlarına; kararın ilgilisine
huzurda tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması halinde kararın verildiği esnada, 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmesi
halinde de idarede kalan nüshalara tebligatı müteakip tebliğ tarihi yazılacaktır.
İdari yaptırım kararının idarede kalan nüshalarında, 5326 sayılı Kanun hükümlerine göre kararın kesinleşme tarihine de yer verilecektir.
İdari yaptırım kararı uygulayan idarelerce
hakkında idari para cezası verilen kişinin T.C.
kimlik numarası/vergi kimlik numarası da kararda
gösterilecektir.
İdari yaptırım kararlarını tutanak tanzimi suretiyle uygulayan idarelerce düzenlenecek tutanaklarda, idari yaptırım kararlarında bulunması
gereken ve yukarıda açıklanan tüm bilgilere yer
verilmesi, tutanakların seri ve sıra numaralarının
birbirini takip eder şekilde bastırılması, görevli
personele zimmetle teslim edilmesi, tutanakların iptal edilmesi gerektiğinde, iptal işlemlerinin
tutanağın üzeri çizilmek ve iptal şerhi konulmak
suretiyle gerçekleştirilmesi, tutanakların güvenliği konusunda gerekli özenin gösterilmesi icap
etmektedir.
2) İdarî Yaptırım Kararının Uygulanmasına
İlişkin Esaslar
a) İşlenen bir kabahat nedeniyle Kabahatler Kanunu'nun uygulanmasında usul açısından
öncelikle Kanun'da düzenlenen hükümler esas
alınır. Bu Kanun'da düzenlenmeyen hususlarda
ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer
alan genel hükümlere göre işlem yapılması gerekmektedir.
b) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde, bu kişilerin her biri hakkında,
fail olarak idarî para cezası verilir ve ayrı ayrı idarî
yaptırım karar tutanağı düzenlenir.
c) Sadece idarî para cezası öngörülen durumlarda, bir fiil ile birden fazla kabahat işlenmiş ise
en ağır idarî para cezası gerektiren kabahat için
tek idarî yaptırım karar tutanağı düzenlenecektir.
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d) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı idari yaptırım
karar tutanağı düzenlenecektir. Kesintisiz fîille işlenebilen kabahatlerde bu nedenle idari yaptırım
kararı verilinceye kadar fiil tek sayılacaktır.
e) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanacak bu halde idari yaptırım karar tutanağı
düzenlenmeyecektir.
f) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk ile akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin
hukukî anlam ve sonuçlarının algılayamayan veya
bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme
yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenecek
ancak idari para cezası uygulanmayacaktır.
g) Bir kabahat nedeniyle idari yaptırım kararı
uygulanmasına rağmen kabahate konu olan eylemlerine devam etmekte ısrar edenler hakkında
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun
17'inci maddesine göre adlî işlem yapılacaktır.
h) Gerçek kişinin yokluğunda bu kişi hakkında,
temsilcisinin yokluğunda da tüzel kişi hakkında
düzenlenen idarî yaptırım kararları, ilgililere 7201
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ
edilecektir.
i) İdari yaptırım kararlarına itirazlar Kabahatler Kanunu'nun 27'inci maddesine göre sulh ceza
mahkemelerine yapılacaktır.
j) İdarî yaptırım karar tutanakları, kabahate
ilişkin hazırlanan diğer evrak ve tutulan defterlerin, bu işlemleri yapan yetkili birimde saklanma
suresi en az 2 yıldır.
k) Kabahatler Kanunu hükümleri Türkiye'de
yaşayan yabancılar hakkinda da uygulanır.
C) Kararların Tebliği
İdarî yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi
açık bir şekilde belirtilir.
İdarî yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin
huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus
açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği

kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu
durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.
Tüzel kişi hakkında verilen idarî yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.
Mahkemeler, genel ve katma bütçeli daireler
ve belediyeler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla
yapılır.
Memur vasıtasıyla tebligat; diğer kanunlarda
özel hüküm bulunması halinde veya ertelenmesinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan daire ve müesseseler arasında veya bu daire
ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak
tebligat,
Kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.
Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son
adresinde yapılır. Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır.
Kendisine tebligat yapılacak kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak
evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına
imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin
adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber,
adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici
veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya
yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.
Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. Tebligat yapılamayan ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamayan kimsenin adresi
meçhul sayılır. İdare, icabına göre ikinci defa ilan
yapılmasına karar verebilir. İlanen tebliğ, son ilan
tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.
Resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir.
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TÜRKLERİN AVRUPA
KİMLİĞİNDE YERİ
Ömer Yürekli *
Giriş
Avrupa Birliği, 1952 yılında Kömür Çelik Topluluğunun oluşturulmasıyla başlayan bir süreçte
ortaya çıkmıştır. Sınırlı bir ekonomik alanı kapsayan Kömür Çelik Topluluğundan sonra, 1957 yılında daha geniş bir alanda bütünleşme sağlamak
için Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğu oluşturulmuştur. Ekonomik
alandaki bütünleşmede başarılı olunması sonrasında, süreç siyasi alana taşınmıştır. 1992 tarihli
Maastricht Antlaşmasıyla Avrupa Birliği oluşturulmuştur. Dolayısıyla bütünleşme süreci siyasi
alana taşınmış olmaktadır. Siyasi entegrasyonda
görece başarı sağlandığı noktada, sosyal entegrasyon ve kimlik tartışmalarının daha önem kazandığı söylenebilir.
Kimlik Kavramı
Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe sözlüğe göre kimlik kavramının üç anlamı bulunmaktadır. Birinci anlamı; toplumsal bir varlık
olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren
belirti, nitelik ve özelliklerin bütünüdür. Kimliğin
ikinci anlamı itibariyle kişinin kim olduğunu tanıtan belge, kimlik belgesi, tanıtma kartı, hüviyet
olarak izah edilmektedir. Üçüncü anlamı olarak,
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herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü şeklinde tanımlanmıştır (TDK, 2005:
1367).
Kimliğin sözlük anlamı, sosyal bir varlık olan
insanın toplum içindeki kimliğini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Toplumsal yapı içerisinde kimlik, insanın hem diğer insanlarla benzer yönlerini,
hem de farklı yönlerini göstermektedir.
Kimliğin en temel işlevi bireyi ya da grubu
diğer birey veya gruplardan ayırt etmede kullanılmasıdır. Bunun için bir taraftan bireyin veya
grubun kendisine özgü olan özellikleri/unsurları
belirlenirken, öbür yandan “öteki”lerden ayrıldığı
noktaları da ortaya çıkarmak gerekmektedir. Bu
nedenle kimlik kavramı iki farklı kavramı; “ben/
biz” ve “öteki” kavramlarını kapsamaktadır. Kimlik konusunda bu iki kavram bir birini tamamlayan
kavramlardır ve kimliğin iki temel ögesini oluşturmaktadır. Kimliğin üçüncü temel unsuru ise
kimliğin var olduğu yönünde bir bilincin olmasıdır.
Bu unsur öznel bilinç olarak da nitelendirilmektedir.
* S.B. S. Başdenetçisi
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Bu unsur kimliği meydana getiren oluşturan
benzerlik ve farklılıklar gibi nesnel unsurların tamamlayıcısı olması yanında, söz konusu nesnel
unsurların doğal bir sonucu olarak da görülmektedir (Şen, 2004: 12-13)
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Kimliğin oluşumu açıklayan çeşitli yaklaşımlar
bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan özcü yaklaşım
kimliğin temel olarak kültürel arka-plan değişkenlerince biçimlendirildiğini iddia etmektedir. Hareket noktası olarak kültürel hammaddeyi kabul
etmektedir. Buna göre siyasal kimlik mevcut olan
kültürel hammaddeye bağlı olarak meydana gelmektedir. Siyasal aktörler, kültürel yapının belirlediği ve sınırlandırdığı çerçeve içerisinde hareket
etmek zorundadırlar. Bu yaklaşıma göre kültürel
özden siyasal öze doğru bir hareket söz konusudur. Yapılanmacı yaklaşım, özcülüğün tam tersine, siyasetin belirleyiciliğine vurgu yapmaktadır.
Bu görüş hareket noktası olarak, başlangıç noktası olarak siyaseti kabul etmektedir. Yapılanmacı
görüşte siyasiler ‘etkin’ pozisyonda bulunmaktadır ve kültürel simgeler seçerek toplumun kültürünü yönlendirebilmektedir (Şen, 2004: 18-19).
Avrupa Kimliği
Kimliğin, Avrupa Birliğinin ekonomik entegrasyon ile başlayan süreçte, siyasi ve idari entegrasyonun sağlanmasından sonra önem kazandığı
söylenebilir. Bu noktada sosyal entegrasyonun
diğer entegrasyon alanlarına nazaran görece zayıf olduğu belirtilmektedir.

Stromsnes, 2008: 378, Aktaran: Özgöker ve Musaoğlı 2011:13)
Avrupa kelimesi ilk defa 800 yılının Noelinde
Kutsal Roma İmparatoru olarak o zamanki Papanın taç giydirdiği Charlemagne’ nin taç giyme töreninde kullanılmıştır. Charlemagne enteresan bir
şekilde 15 üyeli AB’ nin sınırları içerinde hakimiyet kurmuştur. Bu anlamda kendisine Avrupa’nın
babası unvanı verilmiştir (Özgöker ve Musaoğlı
2011: 47).
Avrupa kimliği yüz yılların birikimi olarak oluşmuştur. Bu kimliğin oluşmasında en büyük etkinin
Antik Yunan medeniyeti, Roma uygarlığı ve Hristiyanlık olduğu kabul edilmektedir. Antik Yunan’ ın
Avrupa’ ya mirasının bilim, edebiyat, matematik
ve felsefe olduğu bilinmektedir. Roma medeniyetinin katkısı özellikle hukuk alanında olmuştur.
“Doğal hukuk” kavramı Roma döneminde üretilmiştir. Bugün modern hukukun temellerini Roma
uygarlığında aramak gerekmektedir. Roma İmparatorluğu başlangıçta reddettiği Hristiyanlığı kabul ettikten sonra Avrupa’ nın geneline yaymıştır.
Avrupa’ da mezhep savaşı olarak görülen 30
yıl savaşlarından sonra 1648 yılında Westphalia
antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma modern
Avrupa’ nın kurulmasına neden olmuştur. Avrupa’
da ulus devletler ortaya çıkmıştır. Günümüzde de
var olan uluslararası sistemin Westphalia Antlaşması ile başladığı kabul edilmektedir.

Avrupa’da kimlik tartışmalarının yoğunlaşmasında Sovyetler Birliğinin dağılmasının etkisi
olmuştur. Kimlik tartışmaları ve kimlik üzerine geliştirilen modellerin ortaya çıkması uzun yıllar öncesinden başlamakla birlikte, SSCB’nin dağılması
sonrasında bu konuya ait söylemlerdeki vurgular
artış göstermiştir (Bardakçı, 2010).

Modern Avrupa’ nın oluşumunda Antik Yunan
ile bilim, sanat, felsefe, mimarlık alanında yeniden
bağlantının kurulmasını sağlayan Rönesansın ve
Almanya’ da başlayıp diğer Avrupa ülkelerine yayılan ve dini alanda yeniliklere yol açan/ neden
olan reformların etkisi olduğu gibi, coğrafi keşifler
sonrasında emperyal bir güç olması da Avrupa’
nın oluşmasında etkili oluşmuştur.

Aslında kimlik sorununu, Jacques Delors’ un
şu sözü özetlemektedir: “Avrupa’ yı yarattık, şimdi
Avrupalıları yaratmamız gerekiyor.” (Wallace ve

Laisizm/sekülerleşme sürecinde Avrupa’ da
Hristiyanlık dışında kültürel ve sosyal anlamda
kimlik tanımlamalarının yapıldığını görmekteyiz.
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Türklerin Avrupa Kimliğinde Yeri
Öte yandan mikro etnik grupların üstünde ulusal
kimlikler ortaya çıkmıştır. Kimi düşünürler de ulusal kimliklerin de üstünde olan Avrupalı kimliğini
ortaya koymuşlardır.

(Özgöker ve Musaoğlı, 2011: 13-15). Bu farklı kavramsallaştırma çalışmaları olmasına karşın, Avrupa yurttaşlığı kavramının genel kabul gördüğü
söylenebilir.

Aslında Avrupa bir hayal, bir ülkü olmuştur
her zaman. Asya Kıtasının kendine özgü bir yarım
adası olan Avrupa’nın coğrafi sınırları hiçbir zaman tam olarak çizilememiştir. Kimi zaman sınırlar Kafkas’ lara uzanmış, kimi zaman Balkanların
bile Avrupalılığı tartışılmıştır. Coğrafi anlamda
sınırların tam olarak belirlenememesi insanların
düşünce dünyalarına uygun tanımlamalar yapmalarına neden olmuştur.( Özgöker ve Musaoğlı,
2011: 40)

Avrupa yurttaşlığı tartışmaları daha öncesine gitmekle birlikte ilk kez 1992 tarihli Maastricht
antlaşmasında yer almıştır.

Avrupa ve Avrupalılarla ilgili şu belirlemeleri
de yapmamız gerekiyor: Avrupalıların ırksal kökenleri homojen değildir. Aryan ırkından gelenler
olduğu gibi, Aryan olmayanlar da mevcuttur. Dil
bakımından bir ortaklık yoktur. Bir dönem Latince
Avrupa’ nın büyük bir bölümüne hakim olmuş ise
de, günümüzde çok sayıda dil konuşulmaktadır.
Din bakımından bir homojenlik bulunmamaktadır. Hristiyanlık içinde farklı mezhepler olduğu
gibi, Yahudi ve Müslüman Avrupalılar da bulunmaktadır. Hiçbir dine inanmayan on milyonlarca
insanının yaşadığı bir coğrafyadır aynı zamanda
Avrupa.
Bu tespitler ışığında Avrupa kimliğini dini yapıdan, dilden, ırksal kökenden ve hatta coğrafyadan
ayrı olarak, bir üst kimlik olarak tanımlamak gerekiyor. Bu unsurlara bağlı kalınırsa Avrupalı tanımı
yapmanın olanaksız olduğu anlaşılmaktadır.
Avrupa kimliğinin incelenmesine yönelik
akademik çalışmalar 1970’ li yıllarda başlamış
ve 1990’ lı yıllarda öncelikli bir konuma gelmiştir.
Bununla birlikte kavram tartışmalı durumunu hala
korumaktadır. Öte yandan Avrupa kimliği konusunda yazında; ahlaki evrenselcilik, ulus sonrası
evrenselcilik, kültürel özgünlük ve bunların hepsini içeren kozmopolitlik gibi alternatif kavramsallaştırma çalışmalarına da rastlanılmaktadır
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Maastricht antlaşmasının 17. maddesinde;
bir üye devletin uyruğunda olan herkesin Avrupa
Birliği yurttaşı olduğu, Birlik yurttaşlığının ulusal
yurttaşlığın yerini almadığı, ancak ulusal yurttaşlığı tamamladığı belirtilmiştir (Gündoğdu, 2004: 18).
Avrupa Yurttaşlığı üye ülke uyruklarının kendi ulusal vatandaşlıkları yerine geçen bir kavram
değildir, ulusal kimliğin tamamlayıcısı bir nitelik
taşımaktadır. Üye devlet vatandaşlarının hak ve
özgürlüklerini korur. Bu kişilerin kurucu antlaşmada sıralanan hak ve yükümlülüklerine sahip
olmasını sağlar (Duyar, 2007).
Avrupa Yurttaşlığı insanlara şu hakları sağlamaktadır: Üye ülkeler arasında serbest dolaşma ve başka bir ülkeye yerleşme hakkı, Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde aday olma ve oy kullanma hakkı, Birlik yurttaşının yaşadığı 3. Ülkede
kendi ülkesinin diplomatik temsili yoksa temsil
edilen herhangi bir ülkenin diplomatik temsilinden
yararlanma hakkı, Avrupa Birliği ile ilgili konularda gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan etkilendiği
durumlarda Avrupa Parlamentosuna ve Ombudsmana başvuru hakkı. Görüldüğü üzere ortak kimlik oluşturma çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkan Avrupa Yurttaşlığı, üye ülkelerin vatandaşları
için çok kapsamlı olarak düzenlenmiş ve bireyler
için avantajlı durumlar sağlamaktadır (Özgöker ve
Musaoğlu, 2011: 106).
Bu avantajların yanında Avrupa Yurttaşlığı insanlara bazı yükümlülükler de getirmektedir. Özgürlük, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı,
hukukun üstünlüğü gibi değer ve ilkeler üzerine
inşa edilmiş olan Avrupa Birliği, üye devletlerin
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ulusal kimliklerine saygı gösterirken, üye devletlere birlik hukukundan kaynaklanan temel hak ve
özgürlüklere saygı gösterme mükellefiyeti getirmiş bulunmaktadır (Duyar, 2007).
Bugün gelinen noktada 12 yıldızlı Avrupa
Bayrağı, Beethoven’ in 9. Senfonisinden adapte
edilen Avrupa Marşı, 9 Mayıs Avrupa günü, ortak
para birimi olan Euro ortak Avrupa bilincinin, Avrupa kimliğinin oluşmasına doğrudan katkı yapmaktadır. Bunlar kabul edilirken genellikle ulusal
motiflere yer verilmemiştir. Mümkün olduğu ölçüde Avrupalı bilincinin oluşmasına katkı yapacak
şekilde planlama yapılmıştır.
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Türk Kimliği
Klasik Osmanlı döneminde Avrupa Osmanlı’
yı Türk olarak nitelemişse de, Osmanlı kendisini
Türk olarak nitelememiştir. Türk kavramı çöküş
sürecinde gündeme gelmiştir. Osmanlı’ nın yok
olma dönemine girildiğinde devleti kurtarmak için
çeşitli düşünsel akımlar ortaya çıkmıştır: Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi. Dolayısıyla Türk
kimliği kavramının da bu dönemlerde gündeme
geldiğini söylemek olanaklıdır.
Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra,
Klasik Osmanlı’ daki din ve ümmet anlayışı terkedilerek hızlı bir uluslaşma süreci başlatılmıştır.
Ulusun adı Türk Ulusu olmuştur.
Cumhuriyet döneminde çağdaşlaşmanın koşulu olarak, laik/seküler bir yapı oluşturmak, batı
tarzında yenilikler yapmak öngörülmüştür. Bunun sonucunda öncelikle kendilerini Müslüman
olarak gören kitlelerin kendilerini Türk olarak tanımlamaları sağlanmıştır. Bununla birlikte Türkiye
tercihini batıdan yana yapmış, batılı yapıya, batılı
hayat tarzına uygun modern bir toplum yaratılmaya çalışılmıştır (Özgöker ve Musaoğlı 2011: 133).
Bütün kimliklerde olduğu Türk kimliğinin belli
bir tarihsel süreç içerisinde ortaya çıktığı söylenebilir. Türk kavramının tarihte ilk kez MS 8.
yüzyılda kullanıldığı bilinmektedir. Bunu biz Çin
kaynaklarından öğreniyoruz.

Yurdusev’ e göre Türk kimliği üç farklı kategoride izah edilmektedir. Bunlar; etnik/ırksal
kimlik, dini kimlik ve ulusal kimliktir. Türk kimliği öncelikle bir ırkı, bir etnik topluluğu niteleyen
kimlik olarak ortaya çıkmıştır. Şunu da belirtmek
gerekiyor; etnik kimlikler sadece ırksal ortaklığa
indirgenemezler, sadece bir unsura indirgenerek
tanımlanamazlar. Esasen bir insan topluluğunun
hepsinin aynı atadan geldiğini, dolayısıyla nesep
birliği olduğunu ispatlamak mümkün değildir (Yurdusev, 2010).
Türk kimliğinin diğer boyutu dini kimliktir. Bu
yönü itibariyle Türk Müslüman demektir. Türklerin kahir ekseriyeti Müslüman olmuştur. Başka bir
millette, örneğin Araplarda bu oranda Müslüman
olma söz konusu değildir. Diğer yandan Türk kimliğinin müslümanlıkla özdeşleşmesinin bir nedeni
de özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde
İslamın Bayraktarlığını yapmış olmasıdır. Türk
kimliği etnik kimlik, dini kimlik olmanın yanında
bir ulus kimliğidir aynı zamanda. Ulus kimlikler 16.
yüzyılda ortaya çıkmıştır. Ulus kimliği siyasi bir
kimliktir. Çoğu ulus kimlikler etnik/ırksal kimlikler
üzerine kurgulanmıştır. O açıdan ulus kimliği ile
etnik kimlikler karıştırılmaktadır. Oysa bütün ulus
kimliklerin etnik referanslara dayandığı söylenemez. Örneğin Amerikan, İsviçre vs. kimliklerin
etnik bir referansı yoktur. Türk kimliği, Fransız,
Britanya, Alman ve İtalyan gibi etnik referansa
sahip olsa da, salt etnik referansa dayanmaz. Bu
kimlik türü modern dönemlerde ortaya çıkmıştır.
Bu gün etnik kimlik anlamında tek bir Türk kimliğinden bahsedilmekle birlikte, Azeri, Özbek, Kırkız
ve Kazak gibi ulus kimliklerinden bahsedilmektedir (Yurdusev, 2010).
1982 Anayasasında Türk tanımı etnik-ırki anlamda yapılmamıştır. Anayasanın 66. maddesine
göre “ Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı
olan herkes Türk” kabul edilmektedir. Görüldüğü
üzere Anayasada Türk kimliği için dinsel, ırksal,
dilsel vb. kriterler çerçevesinde değil, vatandaşlık
ölçütü çerçevesinde kapsayıcı bir tanımlama yapılmış bulunmaktadır.
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Türkiye’ nin Yönelimi
Türkiye’ nin modernleşme süreci İmparatorluk
döneminde 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren
başlamıştır. Genel olarak II. Mahmut ile başlayan bu süreç, Tanzimat döneminde, I. Meşrutiyet
döneminde ve II. Meşrutiyet döneminde devam
ederek, Osmanlı İmparatorluğunun son bulmasına kadar gündemde olmuştur. Modernleşmenin
muhteviyatı ile ilgili farklı görüşler olmakla birlikte
çalışmaların yönü hep batıya dönüktür. Batının
kurumlarından, batının biliminden, batının yaklaşımından, batının teknolojisinden yararlanarak
ülkenin tekrar eski parlak günlerine dönmesi, en
azından varlığını sürdürmesi hedeflenmiştir.
Cumhuriyet döneminde modernleşmenin hızlandığı görülmektedir. Kısa dönemde büyük dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümün esas amacı
muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktır. O
dönemdeki muasır medeniyet Batı medeniyeti
olduğu için batı medeniyetinin ulaştığı noktalara
varma hedefi söz konusu olmaktadır.
Muasır medeniyetler hedefine ulaşmak için,
altyapısal ve üst yapısal devrimler yapılmıştır. Bir
taraftan ekonomik yapı dönüştürülürken, sanayileşme doğrultusunda devrimsel nitelikte adımlar
atılırken, öbür yandan kültürel modernleşme/modernleştirme projelerine de yer verilmiştir. Bu dönemde Tanzimat döneminde başlatılan modernleştirme hedeflerinin hızlandırıldığını söyleyebiliriz. Bu amaçla eğitim alanında, hukuk alanında,
kılık kıyafet alanında, dini alanda, siyasi alanda
Atatürk İnkılapları denilen devrimler gerçekleştirilmiştir. Tolum kültürel dönüşüm yaşamıştır. Bu
dönüşümün sonucunda batı tipi bir toplum yapısı,
batı tipi bir devlet yapısı oluşturmak hedeflenmiştir.
Türkiye’ nin, gerek yeni kurulan ülkenin idari
yapılanması, gerekse kıta Avrupa’ sından alınan
hukuk sistemi açısından, Atatürk’ ün önderliğinde
oluşan inkılapların tamamıyla Voltaire’ in sözünü
ettiği sistematik Avrupalı ülke modeline göre modellenmiş bir ülke olduğu tartışılmaz bir realitedir
( Sevencan, 2006: 280).
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Türkiye’ nin modernleşme hedefleri çerçevesinde, batı tipi toplum yapısı oluşturma hedefleri
çerçevesinde bakıldığında, Avrupa Birliğinin hedefleri ile örtüşme söz konusu olmaktadır.
Burada vurgulanması gereken bir husus da
Osmanlı İmparatorluğunun 1856 Paris Anlaşmasına göre Avrupa devletler topluluğunun bir üyesi
olarak kabul edilmesidir. Kırım savaşını Kazanan
Osmanlı İmparatorluğu, Fransa ve İngiltere ile
savaşı kaybeden Rusya arasında imzalanan bu
anlaşmaya göre; Avrupa devletler topluluğunun
bir üyesi olan Osmanlı İmparatorluğunun toprak
bütünlüğü ve bağımsızlığı Avrupa devletlerinin ortak garantisi altında olacaktır.
1856 Paris Antlaşması sonrası döneme baktığımızda da Osmanlığı İmparatorluğunun yönelimin hep Batı olduğu görülmektedir. Cumhuriyet
döneminde de bu yönelim sürdürülmüş ve Türkiye
Batılı devletler arasında oluşturulan tüm örgütlenmelerin içerisinde yer almıştır.
Değerlendirme ve Sonuç
Avrupa Birliği nevi şahsına münhasır bir bütünleşme sürecidir. Avrupa’ da barışı sağlamak
üzere oluşturulmuştur. Bu barış projesinin başarılı bir proje olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.
1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasıyla başlaya bu sürecin, son derece
başarılı olduğu söylenebilir. Jacques Delors’ un
“Avrupa’ yı yarattık, şimdi Avrupalıları yaratmamız gerekiyor” sözünden yorum yapacak olursak;
Avrupa Birliği gerçekleşmiştir. Şimdi Avrupalı
oluşturma zamanı gelmiştir. Zira Birliği ayakta
tutacak Avrupalı bilinci olacaktır. Bu bilinç nasıl
oluşturulabilir? Temel sorun budur artık.
Avrupalı kimliği konusunda tartışmalar devam
etmektedir. Avrupalı kimdir, Avrupalı olmanın kriterleri nelerdir? İşte bu soruların herkes tarafından kabul edilen cevapları bulunmamaktadır.
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Ortada duran en önemli sorun şudur: Avrupa
Birliğine Hristiyan Birliği olarak mı bakılacak, yoksa evrensel değerlerin egemen olduğu bir Birlik
olarak mı bakılacaktır? Bir başka şekilde ifade
edecek olursak, Avrupa Birliği, klasik Avrupalı
veya Hristiyan geleneğinden gelen Aryan ırkına
mensup yurttaşları olan Avrupalı devletlerden
oluşan bir Birlik mi olacak; yoksa farklı ırksal kökenden, dinsel gelenekten gelmekle birlikte ortak idealleri olan, evrensel değerleri benimseyen
devletlerden oluşan bir Birlik mi olacaktır?
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Bugün gelinen noktada Hristiyan Birliği olarak
bakmanın rasyonel olmadığı açıktır. Zira şu andaki Avrupa insanı bu noktada homojen değildir.
Hristiyanlık içinde Katoliklerin çoğunlukta olduğu
bilinmektedir. Ancak protestanlar ve ortadokslar
da bulunmaktadır. Herhangi bir dine inanmayan
insanlar da vardır. İlave olarak ötekileştirilmeye
çalışılan Müslümanlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla “Hristiyan” odaklı veya vurgulu Avrupalı
tanımı yapmak, evrensel medeniyetin ulaştığı
noktada rasyonel bir yaklaşım olarak gözükmemektedir.
Coğrafi anlamda Avrupa’ nın tanımı belirsizlik
içermektedir. Avrupa’ nın kuzey, güney ve batı
yönlerinden doğal sınırları olmakla birlikte, doğu
yönünde sınırı yoktur. Bu açıdan yapılmış ve genel kabul görmüş bir tanım bulunmamaktadır.
Dil yönünden birlik yoktur. Bir dönem Latince
Avrupa genelinde yaygın bir dil olmakla birlikte,
günümüzde konuşulmayan bir dil durumundadır.
Bugün Avrupa Birliğinde 14 resmi dil bulunmaktadır.
Irk yönünden homojen yapıdan bahsetmek
mümkün değildir. Aryan kökenden gelenler çoğunlukta olmakla birlikte, Aryan olmayan uluslar
da bulunmaktadır.
Dolayısıyla ırk, din, dil, coğrafya temelli bir Avrupalı tanımı yapmak rasyonel olmayacaktır.

Avrupa Birliğini rasyonel bir örgüt olarak düşünüp, tanımını da ona göre yapmak gerekiyor.
Sadece Antik Yunan, Roma İmparatorluğu ve
Hristiyanlık gibi unsurlara dayanarak, diğerlerini
ötekileştirme yaklaşımından vaz geçmek gerekiyor. Buna göre artık dinlerden, ulusal kültürlerden
ve benzeri klasik olarak ötekileştirici ögelerden
bağımsız tanım yapmak gerekiyor. Bu tanım tüm
kültürlerin, tüm din mensuplarının kabul edebileceği bir tanım olmalı.
Avrupalı’ nın tanımını antik Yunan’ dan başlayarak yine yapabiliriz.
Antik Yunan’ ın miras bıraktığı edebiyat, bilim
ve felsefe evrensel düzeyde kabul görmektedir.
Sekülerleşen dünyada, Marcus Tullius Cicero’
ya göre, doğaya uygun olarak tüm insanlar için
geçerli olan, hep aynı kalan, evrensel anlamda
geçerli olan “doğru akıl” yaklaşımı genel kabul
görebilir.
Laiklik ilkesinin önemi bu gün tüm dünyada
anlaşılmıştır. Laik veya seküler devlet yönetimi
bu gün, dinsel ayrılıkların ötesinde bir yapıştırıcı
pozisyonunda bulunmaktadır. Dolayısıyla dinsel
ayrılıkları vurgulayan, Türkleri ve Müslümanları
ötekileştiren kimlik tanımlamaları Avrupa Birliğinin ruhuna hizmet etmeyecektir.
Demokrasi, hukuk devleti/ hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, azınlıkların korunması
(Kopenhag kriterleri) noktasından olaya bakmak
gerekiyor.
Azınlıkların korunması noktasında; Avrupa birliğinde ortak kimlik oluşturulurken ulusal kimlikler
de korunmaktadır. “Farklılık içinde birlik” anlayışından hareketle, üye ülkelerin sahip olduğu
kültürel, etnik ve ulusal farklılıkların korunması ve
yaşatılması desteklenmektedir. Gerek Birlik mevzuatında gerekse AB organlarının çalışmalarında
bu husus sürekli olarak dikkatlere sunulmaktadır,
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vurgulanmaktadır. Dolayısıyla Avrupa Birliğinde,
ulusal kimliklere zarar vermeden ve fakat onların
üzerinde bir kimlik inşa edilmeye çalışılmaktadır
(Şen, 2010: 104).
Dolayısıyla Avrupalı kimliğine ulusal ve etnik
kimlikleri yok eden bir kimlik olarak değil, bunları
tamamlayan bir üst kimlik olarak bakmak gerekiyor.
Bu değerleri kabul ederek yaşama geçiren
devletlerin/ulusların Birlik içerisinde yeri olması
gerekiyor. Türkiye’ ye ve Türklere de bu açıdan
bakmak gerekiyor.
Türkler, yukarıda belirttiğimiz gibi Avrupalı değerlerini kabul etmiş, ülkelerini Avrupalı ülke modeline göre kurgulamış bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti batı tipinde yapılanmıştır. Yönetim
biçiminden, hukuk sisteminden, kılık kıyafetinden,
hafta sonu tatiline, ölçü ve tartı aletlerine kadar
batıya göre kurgulanması söz konusudur. Dolayısıyla Türkiye, klasik Avrupalı veya Hristiyan geleneğinden gelen Aryan ırkına mensup yurttaşları
olan Avrupalı bir devlet olmasa da, Avrupalı değerleri benimseyen bir devlettir.
Dolayısıyla Avrupalı tanımının, yukarıda belirttiğimiz evrensel kabul gören kriterler bağlamında
yapılması halinde, Türkiye’ nin ve Türklerin Avrupa’ nın çok önemli bir unsuru olacağı açıktır.
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Muaviye Bin Ebu Süfyan ve onun, Hz.Ali ve
oğlu Hz.Hasan ve Muaviye'nin oğlu 1.Yezid ile
Hz.Hüseyin arasında gerçekleşen çatışmalar,
İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarıdır. Bu
çatışmalar; Şia, Haricilik gibi yeni mezhep ya da
ekollerin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Muaviye
Bin Ebu Süfyan konusunda yararlandığım, değerli bir çalışma olarak, Prof.Dr.İrfan Aycan'ın,
İktidar Yolunda Muaviye Bin Ebu Süfyan isimli
kitabını zikretmem gerekir. Ayrıca Prof.Dr.Adem
Apak'ın Ana Hatlarıyla İslam Tarihi isimli 4 ciltlik eseri, Prof.Dr.Mehmet Azimli'nin Dört Halifeyi
Farklı Okumak Hz.Osman 3 ve Hz.Ali 4.Cilt, Adnan
DEMİRCAN'ın Ali-Muaviye Kavgası isimli kitaplarını, yine Prof.Dr.Adem APAK'ın Amr Bin El As
isimli kitaplarından ve Türkiye'nin çeşitli İlahiyat
Fakültelerinin dergilerinde yayınlanmış makalelerden önemli ölçüde istifade ettim. Şüphesiz,
daha ayrıntılı bilgi edinmek ve birincil eserlerden
yararlanmak isteyenler için, farklı dönemlerde
yaşamış islam tarihçilerinin eserlerine müracaat edilebilir. Bu meyanda, adından bahsedebileceğimiz ve Türkçe'ye de çevrilmiş İbn Sa'd'ın
Et Tabaka'tül Kübra, Taberi'nin Tarihu't Taberi,
Mesudi'nin Mürucu Zehep, Belazuri'nin Ensab'ül
Eşraf ve Fütuhü'l Buldan, Dineveri'nin el Ahbaru't

- Tıval- İslam Tarihi isimli eserlerine müracaat
edilebilir. Bu saydıklarımız dışında şüphesiz pek
çok İslam tarihi eseri de bulunmaktadır. Yazımızın
sınırları ve maksadı buna müsaade etmediğinden,
saydığım kaynakların yeterli olduğunu düşünüyorum.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Muaviye
döneminde vuku bulmuş hadiselere bakış açısından, Sünni ve Şii ekollerin farklılık arz ettiğini
belirtmek gerekir. Sünni ekolün, peygamberi bir
kez bile görmüş olsa bile, sahabi saydığı insanları koruma ve hatalarını meşrulaştırma kaygısıyla,
olayların fitneye sebep olmamak gayesi çerçevesinde olayların üstünü örtme, zorlama tevillere
başvurduğu görülmektedir. Sünni ekol, birtakım
rivayetlerin desteğiyle, Hz.Peygamberin vefatı
sonrası göreve gelen halifelerin, sırasını bile bir
fazilet sıralamasına dönüştürmüştür. Sahabe konusundaki anlayış, öyle bir noktaya ulaşmıştır ki,
geleneksel sünni ekolün önemli temsilcilerinden,
Necip Fazıl Kısakürek," En büyük velinin, en düşük
sahabi Vahşi'nin, atının burnundaki toz olamayacağı gibi" inanılmaz bir iddiada dahi bulunabilmiştir.
* TKHK S. Başdenetçisi
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Hz.Peygamberden sonra sahabe, en yüksek
mertebeye yerleştirildiğinden, tarihi hadiseler
de, bu ön kabul muvacehesinde değerlendirilmiştir. Bu konuda Sünni ekolün en önemli dayanağı
"Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, kim onlardan
birisine tutunursa kurtulur" rivayetidir. Ehli Sünnetin, Kütüb-ü Sitte diye adlandırdığı hadis küllüyatında bulunmayan, sadece Beyhaki'de bulunan
ve ravisi sika olmamakla tenkit edilen, bu hadis
iddiasındaki söze dayanılarak, ön kabul oluşturulmuştur. Sahabenin birbirleriyle yaptığı savaşlarda, Rasulullah'ın, içtihatta hatada bulunanın bir
sevap, isabette bulunan iki sevap alacağına dair
hadisi, Sıffin ve Cemel savaşlarına uyarlanarak
mesele çözümlenmeye çalışılmıştır.
Oysa ki ortada, daha sonra izah edeceğimiz
gibi, dini olmaktan ziyade, dünyevi bir meselenin
bulunduğu gözden uzak tutulmuştur. Sünni ekole
göre, bu savaşlarda yer alan bütün taraflar şehit
sayılmıştır. Mutezile'ye göre taraflardan biri fasık, Şia ise, itikadi bir mefhum haline getirdiği,
İmamet ve Velayet tezi doğrultusunda, Hz Ali'nin
karşısında yer alan herkesi tekfir ederek, naslara
aykırı davranmakla suçlamıştır. Mezhep taraftarlarının, kendileri gibi düşünmeyenlere karşı şiddetli bir direnç gösterdikleri bilinen bir husustur.
Buna günümüzde örnek vermek gerekirse, İranlı
bir şii olan Ali Şeriati, yazdığı kitaplarda objektif
olmak amacıyla, sünni kaynaklara başvurması
sebebiyle, ülkesinde sünni olmakla itham edilmiş,
kitaplarının okunmaması yönünde çağrılarda bulunulmuş ve bu konuda kendisini savunmak zorunda kalmıştır. Aynı Ali Şeriati'nin, Suudi Arabistan'daki bir münazaraya daveti, şii fikirlere sahip
olması sebebiyle iptal edilmiştir. İslam dünyasında Şii olsun Sünni olsun, veyahutta Mürcie, Mutezile, Kaderiyye, Cebriyye, Eşari, Zahiri, Vehhabi
ekollerine bağlı, ya da hiçbirisine bağlı olmasın,
insanların fikirlerini tartışmaktan korkmaması,
kaçınmaması, kendisini Allah'ın yerine koyarak,
birbirlerinin imanlarını sorgulamamaları gerekir.
Ancak ne yazık ki İslam dünyasında gerçek böyle
değildir. Tarihe baktığımızda, kendilerine geçmişte ehlü'l hadis, ashabu'l hadis, selefin takipçileri
olarak isimlendiren Zühri, Süfyan Es Sevri, İbni
Teymiyye, Humeydi, İbn Ebi Leyla, Ahmet bin Han-
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bel gibi alimlerin öncülük ettiği ve bugün müslüman toplumlarında hakim pozisyonda olan görüşün temsilcileri, nakil karşısında reyin, istihsanın
olamayacağını vurgulayarak, bu görüşü savunanları dindışı olmakla itham edebilmişlerdir. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mehmet Zeki İşcan'ın Selefilik, Hayri Kırbaşoğlu'nun Ehli Sünnetin Kurucu
Ataları isimli eserlerine bakılabilir) Tarihi süreç
sonunda hak ettiği itibarı yeniden kazanan ve ne
yazık ki müslümanların yeterince tanımaktan uzak
olduğu, İmam-ı Azam Ebu Hanife, bu görüşün
temsilcilerince ağır hakaretlere maruz kalmış,
mevali olmakla, dini, ilmik ilmik çözmekle, şirke
sapmakla, cahil olmakla suçlanmıştır. Benzeri
tartışmaları Mutezile ve diğer görüşler arasında
da görmekteyiz. Mutezile'nin halk'ul Kur'an görüşüyle, buna karşı çıkanlar arasında karşılıklı ithamlar, birbirlerini mülhitlikle, zındıkla suçlamaya
kadar gitmiş, hatta bununla da yetinilmemiş, kendi görüşlerinden olmayanların kanının, malının ve
namuslarının helal olduğu bile savunulmuş, bu
görüşler maalesef uygulama sahasına da konulmuş, Mihne olaylarıyla karşılaşılmıştır. Özellikle,
Emevi ve Abbasi dönemlerinde iktidarların kabul
ettiği görüşlerin sahipleri, muarızlarına, tezlerini kabul ettirmek için her türlü baskı, sindirme,
şiddet eylemlerine başvurmaktan çekinmemiştir.
Bu, akıldan, insaftan uzak tavırları bugün bile
çeşitli derecelerde İslam dünyasında gözlemekteyiz. Girizgah bağlamında, son söz olarak şunu
ilave etmek isterim ki, müslüman bireyler, bilgiye
erişimin son derece kolaylaştığı günümüzde dahi,
okumaktan, araştırmaktan müstağni bulunmakta,
yapılan bilimsel çalışmalar, akademik çevrelerin
dışında geniş bir kitleyle buluşamamaktadır.
Muaviye, (Bedir savaşında kayınpederi Utbe
Bin Rebia'nın öldürülmesi üzerine, Mekkeli müşriklerin lideri olan) Ümeyyeoğullarına mensup,
zengin tüccar, Ebu Süfyan'ın oğludur. Ebu Süfyan,
karısı Hint Binti Rebia ve oğlu Muaviye, Mekke'nin
fethi sırasında müslüman olmuşlar, bu nedenle de tuleka diye isimlendirilen gruplarla birlikte
anılmışlardır. Bu gruplara, müslüman toplumda,
hep şüpheyle yaklaşılmıştır. Bu iddiaları kuvvetlendiren vakıaları da İslam tarihçileri kaydetmektedir. Hz.Ebu Bekir'in halife olması sebebiyle,
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Ebu Süfyan'ın, önce Hz.Osman'a, sonra Hz.Ali'ye
giderek, Hz.Ebu Bekir'in zayıf bir kabileye mensup olması nedeniyle, başvurduğu kişilerin halife
olmasını istediği, ancak istediğini bulamadığı ve
hatta Hz.Ali'den sert bir karşılık gördüğü yönünde
rivayetler vardır. Yine Hz.Osman'ın halife olması
üzerine, Ebu Süfyan'ın "artık halifelik bizim çocuklara (Ümeyyeoğulları) geçti, aranızda top gibi oynayın" dediği, Hz.Osman'a gelerek "vallahi cennet
ve cehennem var mıdır bilmiyorum, bu iktidar işidir" (Mesudi- Mürucu Zehep, Tarih-u İbn Asakir)
şeklinde konuşması üzerine, Hz.Osman tarafından
azarlandığı ve kovulduğu, Hz.Hamza'nın mezarına
giderek "Ey Hamza Bedir'de kafamıza vura vura
aldığınız iktidarı sizden geri aldık" şeklinde konuştuğu belirtilir. Bedir savaşında Ebu Süfyan'ın kayınpederi dışında, oğlu Hanzala da Hz Ali tarafından öldürülmüş, bunun üzerine Bedir'in intikamını
almaya yemin etmiştir. Uhud savaşında Hz.Hamza
şehit edildikten sonra müsle yapılmış (organların
parçalanması, işkence edilmesi anlamına gelen
bir Arap adeti) ve karısı Hind tarafından ciğeri
çıkarılarak ısırılmış ve tükürülmüştür. Bu yüzden
Muaviye, Akiletü'l Ekbat (ciğer yiyen kadının oğlu)
olarak anılmak durumunda kalmıştır. Kendisinden
sonra yerine halife yaptığı, oğlu Yezid'in, Bedir'de
öldürülen atalarının intikamının alındığı yönünde
şiir yazdığını, tarihçiler bildirmektedir (İbn Kesirel Bidaye Ve'n Nihaye).
Muaviye'nin babasından gizli, daha önce
müslüman olduğu yönünde rivayetler varsa da,
kendisi ve ailesinin müellefe-i kulb muamelesi
görmeleri nedeniyle, bu iddianın geçersiz olduğu
açıktır. Ayrıca Muaviye'nin vahiy katipliği yaptığı
yönündeki iddiaları İrfan Aycan kaynaklara dayanarak reddetmektedir. Hz. Ömer zamanında,
Muaviye'nin büyük kardeşi Yezid'in, Şam'ın fethi
sırasında ölmesi nedeniyle, yerine Muaviye, fetih sırasında gösterdiği başarılar sebebiyle Şam'a
vali olarak atanmıştır. Muaviye Bin Ebu Süfyan,
güçlü hitabetiyle bilinen, insanları ikna kabiliyeti
yüksek birisi olup, Şam'da başarılı bir idarecilik ve
komutanlık yapmıştır.
Muaviye'yi anlatabilmek için Hz.Osman dev-

rinden bahsetmek gerekir. Hz. Osman halife olduğunda, Hz.Ömer'in vasiyeti doğrultusunda, valileri
bir yıl süreyle azletmemiş, daha sonra ise kendi
akrabalarını atamış ve bu yüzden büyük tepki görmüş, bu valilerin yanlış uygulamaları sonucunda
katline giden süreç başlamıştır. Hz.Osman, görevden almadığı Muaviye'ye karşı yapılan eleştirilere karşı, onu Hz.Ömer'in atadığını söylemiş, bu
sözlere karşı Hz.Ali ise, O, Ömer devrinde sesini
çıkaramıyordu, ancak senin döneminde her şeyi
yapıyor demiştir. Muviye'nin Şam'da yaptırdığı
görkemli yeşil sarayının kendi parasıyla yaptırdıysa israf, ümmetin parasıyla yaptırdıysa hainlik olduğunu söyleyen ve ayrıca müslümanların
takvadan uzaklaşıp, zenginlik içinde yaşamalarını
ve bazı müslümanların fakirlik içinde yaşamaları
karşısında eleştiride bulunan Ebu Zer el Ğıfari'yi,
Hz.Osman'a şikayet etmiş, bunun üzerine Ebu Zer,
Şam'dan eziyet içinde Medine'ye gönderilmiştir.
Burada da eleştirilerini sürdüren Ebu Zer, bu kez
Rebeze çölüne sürülmüş ve orada vefat etmiştir. Ebu Zer'i, Medine'den uğurlayan Hz.Ali'ye,
Hz.Osman'ın akrabası Mervan'ın müdahale etmesi üzerine devesine vurduğu ve bunun üzerine
Hz.Osman'la arasının açıldığı rivayet edilmektedir. Valilerin şikayet edilmesi üzerine, konuyu
soruşturmak üzere müfettiş olarak gönderilen, ilk
kadın şehit, Sümeyye'nin oğlu, Mekke'nin ilk müslüman gençlerinden, Ammar Bin Yasir'in tespitleri
nedeniyle, Hz.Osman tarafından sürülmek istenmesi üzerine, Hz.Ali'nin ve bir çok sahabenin itiraz
ettiği, bunun üzerine Hz.Osman'ın Rasulullah'ın
sahabilerini sürmekle eleştirilmemek için bundan
vazgeçtiği, ancak, kendisini eleştiren Ammar'ın
bayıltılıncaya kadar dövüldüğü bilinmektedir.
Hz.Osman, Ümeyyeoğullarından olan akrabalarına düşkünlüğünün kurbanı olmuş, onların
yanlış uygulamaları kendisine mal edilmiş, gelen
tepki ve şikayetler üzerine gerekli müdahaleyi
yapamamış, devlet hazinesinden yakınlarına mal
dağıtmasını meşru göstermeye çalışmış, sahabenin de desteğini kaybetmiştir. Hz.Ali dışında,
Hz.Ömer'in şurasında kendisine destek veren,
Abdurrahman bin Avf'da onu eleştirmiş ve sözünü tutmayarak, akrabalarını kayırdığını ifade
etmiştir. Zira Hz.Ömer, belki de onun bu zaafiye-
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Muaviye Bin Ebu Süfyan
tini bilerek uyarıda bulunmuş ve kendisinin hiç
bir akrabasını yönetici yapmadığını, Hz.Osman'ın
da buna uymasını istemiştir. Bunları bildiği halde,
Hz.Ömer'in neden Hz.Osman'ın seçilmesine izin
verdiği bir muammadır. Şiilere göre, Hz.Ömer'in
şurası, zaten danışıklı döğüştü ve Hz.Ali'nin bu
şuradan halife olarak çıkması imkansızdı, çünkü
Hz.Osman, Hz.Ali, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir
Bin Avvam, Sad bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin
Avf'dan oluşan şurada, Sad Bin Ebi Vakkas ile Abdurrahman bin Avf akrabaydı ve eşitlik bulunması
durumunda, yedinci kişi olarak ve seçilme şansı
olmaksızın şuraya katılan Hz.Ömer'in oğlu Abdullah, babasının talimatıyla, eşitlik olması durumunda, Abdurrahman bin Afv'ın tarafı doğrultusunda
oy kullanmak durumundaydı ve şura üyeleri zaten
Hz.Ali'ye karşı ve birbirleriyle iyi anlaşan kişilerdi.
Şiiler iddialarını bir adım ileriye götürerek naslarla ve peygamberin hadisleriyle imameti sabit olmuş, Hz.Ali'nin ve Ehli Beyt'in hakkının gaspedildiğini ve dolayısıyla naslara aykırı davranıldığını
belirtirler. Şia iddiası, Kur'an ayetlerinin zorlama
tevili ve uydurma olduğu açık olan rivayetlere
dayandığı yönünde, Ehli sünnet mensuplarınca
ve ayrıca Mutezile alimleri tarafından tenkide uğramış ve kabul görmemiştir. Halen Sünni ve Şii
mezhepler arasındaki en temel ihtilaf sebebi olan
bu konunun ayrıntısına girmek, yazımızın amacı
ve hacmiyle bağdaşmadığından konuyu kısa tutmak gerektiğini düşünüyorum. Ancak şunu da
belirtmeliyim ki Prof.Dr.Mehmet Azimli'de, Şia iddiasına benzer biçimde, (imamet görüşü hariç tutularak) bu şuranın, Hz.Osman'ın halife seçilmesi
için kurulduğu görüşündedir. Esasen tarihi kaynaklar da, Hz.Ali'nin bu durumu bildiği ve özellikle
Abdurrahman bin Avf'a sitem ettiğini bildirirler.
Azimli'ye göre, Hz. Ömer'in bu tutumunun sebebi daha önce, Haşimoğullarının ümmet üzerinde
tahakküm kurabileceği yönündeki İbn Abbas'a
söylediği sözdür. Bu sözün ne amaçla, hangi olay
üzerine söylendiği sayın yazar tarafından belirtilmediği gibi, Hz.Osman'a akrabalarını kayırmaması konusunda uyarılarda bulunan Hz.Ömer'in,
sadece bu sebepten dolayı, Hz.Ali'yi tercih etmemesi pek mantıklı gözükmemektedir. Şia iddiası
doğru kabul edilecek olursa, Hz.Ömer, naslara
aykırı davranmayı göze alması durumunda, her-
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halde kendi oğlunun seçilmesini muvafık bulurdu, zira bu konuda ona teklif de gelmişti ve bunu
şiddetle reddetmişti. Çünkü Hz.Ömer, bu halifelik
işinden, dünyalık adına hiç bir şey elde etmemiştir ve üstlendiği sorumluluk karşısında, kendisini
bir bakıma kurban gibi görmüştür. Hattap ailesine
bir kurbanın yeteceğini, oğlunun halife olmasını
teklif edenlere ifade etmiş, akrabalarından hiç birisini yöneticilik görevine atamamış, atamalarda
liyakatı esas almıştır. Hz.Ömer'in oğlu Abdullah,
fakih, zühd ve takva ehli birisi olarak bilinmekte
olup, sürekli Hz.peygamberin yanında bulunmuş,
sünni hadis külliyatında, en fazla hadis rivayet
eden üç sahabiden birisi olarak bilinir (diğerleri
Ebu Hureyre ve Enes bin Malik). Dolayısıyla Abdullah bin Ömer'in, bir kısım sahabe tarafından
halife olmasının teklif edilmesinin, Hz.Ömer'in
oğlu olmasının ötesinde sebepleri bulunmaktadır.
Hz.Ömer'in başarılı yöneticiliği de referans olmuş
olabilir. Ancak, Hz.Ömer, bu teklifi yapanlara sert
tepki göstermiş, karısını bile boşamayı beceremeyen birisinin, nasıl halifelik yapacağını söyleyerek, belki de oğlunun idarecilik yeteneklerinin
zayıf olduğunu da düşünmüş olabilir. Daha sonra
göreceğimiz gibi Muaviye, oğlu Yezid'e tavsiyelerde bulunurken, Abdullah bin Ömer'in kendisine
zararı olmayacağını, onun dünya işleriyle pek ilgilenmeyen, dindar bir kişi olduğunu, asıl rakiplerinin, Abdullah bin Zübeyir ve Hüseyin bin Ali
olduğunu vurgulamıştır. Gerçekten de olaylar bu
şekilde gelişmiş ve Abdullah bin Ömer siyasi mücadeleye girmemiş, Abdullah bin Zübeyir ve Hüseyin bin Ali, Emevilerle girdikleri mücadele sonucunda şehit edilmişlerdir. Burada Hz.Ömer'in
tespitlerinin yerinde olduğunu belirtmek gerekir.
Hz.Osman'ın seçilme hususndaki en önemli avantajı, yaşlı ve yumuşak huylu bir kişi olmasıdır. Çünkü Araplarda yaş önemli bir husustur. Şura sonrası, kamuoyu yoklaması da yapılmış ve Hz.Osman
ismi daha fazla kabul görmüştür. Ümeyyeoğlullarının, başarılı propaganda çalışması yaptıklarını
da bu arada belirtmek gerekir. Hz.Ömer sonrası,
Hz.Osman gibi daha yaşlı, daha yumuşak huylu
birisi tercih edilmiş olabilir. Tabiatıyla, bunların
hepsi birer yorumdur ve gerçeği ancak Hz.Ömer
ve Cenab-ı Allah bilebilir. Bu bağlamda, Şianın
tezleri, ikna edici gözükmemektedir. Dayanak-
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larına temel teşkil eden Kur'an ayetlerinin, hiç
birisinde Hz.Ali ismi geçmemekte, ancak onlar
bu ayetleri istedikleri şekilde yorumlamaktadırlar. (Bu konuda bkz.Mustafa Öztürk-Tefsirde Ehli
Sünnet Şia Polemikleri) Rivayetler ve hadisler konusu, Sünni gelenekte olduğu gibi, Şii gelenekte
de çok sıkıntılı bir konudur ve sadece bu konuda
değil, bir çok konuda her iki mezhepte de yüzlerce
hadis diye, yalanlar uydurulduğu vakıadır. Ancak
Hz.Ali kendisinden önceki halifelere neticede biat
etmiş, hatta Hz.Ömer'e kızını da vererek, onunla
akraba olmuştur.
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Yaşana bütün bu gelişmeler sonucunda
Hz.Osman'ın katledilmesi olayı yaşanmıştır.
Hz.Osman'ın cenazesinin defni bile sorun olmuş,
kimi kaynaklarda Hz.Ali'nin müdahalesiyle defnedilebildiği, kimi kaynaklarda ise geceleyin bir
kaç akrabasıyla birlikte taşlanarak ve müslüman
mezarlığına defnine izin verilmediği ve yahudi
mezarlığına defnedildiği belirtilmektedir. Muaviye, halifeliği döneminde, müslümanların Baki
mezarlığıyla yanyana olan, Yahudi mezarlığını
birleştirmiştir.
Hz.Ali kendisine teklif edilen halifeliği kabul
etmiş ve biat almaya başlamıştır. Şam Valisi Muaviye, biat teklifini kabul etmemiş, Hz.Osman'ın
katillerinin Hz.Ali'nin ordusunda bulunduğunu,
kendisinin İslam hukukuna göre Hz.Osman'ın
akrabası olması dolayısıyla, velisi olarak kanının
bedelini talep etme hakkı olduğunu savunmuştur.
Hz.Osman, Muaviye'nin sülalesinden olmakla birlikte yakın akrabası değildi. Ayrıca Şam ordusu,
Hz.Osman Medine'de muhasara altında bulunduğu süre boyunca, Medine yakınlarına gelmesine
rağmen, herhangi bir müdahalede bulunmamıştı
ve Muaviye bu konuda kendisine yöneltilen eleştirilere karşı cevap vermekte zorlanmıştı. Ancak
Muaviye, Arapların dört deha diye adlandırdıkları
bir kişiydi ve siyasi planlarını devreye sokmuştu.
Hz.Osman'ın ölümüne bir bakıma göz yumarak, bu
konuda kendisine alan açmış, Şamlıların akrabası
olan Hz.Osman'ın hanımı, Naile'yi yanına getirterek, Hz.Osman'ın katledilmesi sırasında kesilen
parmaklarını ve kocasının kanlı gömleğini Şam'da

sergileyerek, şairlere dramatik şiirler okutarak,
siyasi progandasını ustalıkla yapmış ve Şamlıların Hz.Ali'ye cephe almasını sağlamıştır. Hatta
iş o dereceye kadar gitmiştir ki, Şamlılar yapılan
propagandanın etkisiyle, Hz.Ali'nin kafir olduğuna
dahi inanmaktaydılar. Bu arada Muaviye'nin işine yarayan bir başka gelişme daha olmuştu. Bizatihi kendileri Hz.Osman'ın hilafetine muhalefet
ettikleri halde, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir Bin
Avvam ve peygamberin hanımlarından Hz.Aişe,
Hz.Ali'ye, Hz.Osman'ın katillerini ordusunda bulundurduğu ve kısas yapmadığı gerekçesiyle muhalefet bayrağı açmışlardı. Oysa ki bu talepleri,
daha önceki eylemleriyle çelişki oluşturuyordu.
Talha bin Ubeydullah, Hz.Osman'ın muhasarasına katılmış, Hz.Aişe, Hz.Osman'a nassel(ihtiyar,
bunak) diyecek kadar sert muhalefet etmişti. Hatta bazı kaynaklarda Hz.Osman'ın ölümünü duyduğunda, Hz.Aişe'nin sevindiğini gösteren rivayetler
bulunmaktadır. Ancak şimdi yeni bir durum ortaya çıkmıştı ve Hz.Ali halife olmuştu. Hz.Aişe'nin,
Hz.Ali'ye karşı çkıması konusunda çeşitli iddialar
ortaya atılmışsa da (kimi iddialarda İfk hadisesindeki tutumu nedeniyle Hz.Ali'ye kırgın olduğu,
kimi kaynaklarda ise kendi kardeşlerinden birisinin halife olmasını istediği belirtilmektedir) gerçek
sebebi bilmek güçtür. Hz.Osman'ın evine girerek
onu öldürenlerden birisinin kardeşi Muhammed
bin Ebu Bekr olduğu bilinmektedir. Her ne kadar,
geleneksel Sünni ekol bunu kabul etmese de, pek
çok tarihi kaynakta bu hususta bilgi vardır. Diğer
ismi geçenlerin muhalefetlerinin sebepleri çok
açıktır. Onlar valilik bekliyorlardı ve Hz.Ali onlara
herhangi bir görev teklif etmemiştir. Hatta, Talha
bin Ubeydullah'ın bu işten bize köpek burnu kadar bile bir şey düşmemiştir dediği kaydedilmiştir.
Bu üç Hz.Ali muhalifi ve taraftarları Basra'ya giderek, oradakilerden zorla biat almışlar ve karargahlarını kurmuşlardır. Hz.Ali, Muaviye'den önce
Basra üzerine yürüyerek, tarihe, Hz.Aişe'nin bu
savaşta deveye binmesi nedeniyle Cemel savaşı
olarak geçen savaşı başlatmıştır. Muaviye kendisinden önce Hz.Ali'nin böyle bir savaşın içine
girmesinden bir çok yarar sağlamıştır. O, bu savaşta Hz.Aişe'nin tarafının kazanması halinde,
onlarla mücadele etmenin kendisi için daha kolay
olacağını, Hz.Ali'nin kazanması halinde ise, bu sa-
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vaştan dolayı yıpranacağını ve amacına ulaşmasının daha kolay olacağını düşünmüştür. Savaşı,
Hz.Ali kazanmış, Sünni ulemanın uydurduğu bir
çok rivayetin aksine, bu savaşta sahabiler birbirini öldürmüştür. Savaş sonrasında Hz.Ali tarafında
savaşanlar, savaş hukuku gereği ganimet istemiş, ancak Hz.Ali buna rıza göstermemiştir. Bu
konuda kendisine itirazlar yöneltilmiş, madem bu
kişileri öldürmek serbest, ganimet almak niçin yasak şeklindeki direnişler karşısında zekasını göstermiş ve "hanginiz müminlerin annesi Aişe'nin,
hissesine düşmesini ister" diyerek itirazları sonlandırmıştır. Hz.Aişe devesine bindirilerek, Medine'deki ikametgahına götürülmüştür. Muaviye
için artık savaşmaktan başka bir yol kalmamıştı.
Ancak, Hz.Ali, onun öngörüsü doğrultusunda
yıpranmıştı. Zira, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir
bin Avvam gibi şura üyeleriyle ve Hz.Aişe'yle savaşması tepki uyandırmıştı, ayrıca Araplar için
akrabalık ilişkileri önemliydi ve bu sebeple yakınları öldürülenlerin, Hz.Ali'ye sırtını dönmeleri
sonucu doğmuştur. Hz.Ali'nin, Muaviye'ye göre
bir dezavantajı da, ordusunu topladığı ve gücünün merkezini oluşturan Kufe'nin, kozmopolit bir
yer olmasıdır. Hz.Ömer döneminde kurulan bu
şehir, pek çok Arap kabilesi ve Arap olmayanların
göçü nedeniyle karmaşık bir sosyolojiye sahipti.
Bilindiği üzere, büyük alim Ebu Hanife'de Kufe
doğumludur ve daha sonraları Emevi iktidarlarına karşı, Hz.Ali sülalesi ve taraftarlarının yanında
olmuş ve bizzat isyan eylemlerini desteklemiştir.
Ancak Emevi iktidarının yerine geçen, Abbasiler
de, Hz.Ali evlatlarını ve taraftarlarını yönetimden
uzaklaştırmış, kendileriyle beraber hareket etmeyen, İmamı Azam Ebu Hanife'yi şehit etmişlerdir.
Hz.Ali'nin aksine Muaviye'nin ordusu Şamlılardan oluşuyordu ve hem daha homojendi, hem de
Muaviye, kendisine iktidar yolunu açacak herşeyi
çok önceden planlamıştı. Şamlıların ileri gelenlerinin kızlarıyla evlilik yaparak onların desteğini
kazanmış, Hristiyanların bir kısmına devlette görev vererek, hem Bizans tehdidinden kurtulmayı
başarmış, hem de hristiyanların gücünü arkasına
almıştı. Sıffin savaşından önce de Muaviye Bizanslılara para vererek arkasını sağlama almıştı.
Ayrıca Muaviye, kendisinin de ifade ettiği gibi,
açık sözlü olan Hz.Ali gibi hareket etmiyordu ve
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ketumdu. Amaçlarını hiç bir zaman açıkça ifade
etmiyordu. Hz.Osman'ın öldürülmesinden umduğu siyasi gayeyi kamufle ederek, bunu İslam'ın
ve akrabalığın gereği olarak ortaya koyuyordu.
Taraftarlarına makam, para vaad ediyor, rakiplerine ekonomik ambargo dahil her türlü yöntemi
uygulayarak sindirme yoluna gidiyordu. Hz.Ali'nin
ağabeyi Akil bin Ebu Talip bile, Hz.Ali'den para
alamaması üzerine, para teklifi karşılığında Muaviye saflarına geçmiştir. Hz.Ali, kendisinin bu işe
daha layık olduğunu düşünüyor, Hz.Peygamberin
akrabası olması, ilk müslümanlardan olmasını öne
sürüyordu. Muaviye'yle olan mektuplaşmalarında
bunu açıkça ifade ediyor, Muaviye'nin tuleka'dan
olduğunu (Mekke'nin fethinde müslüman olan
kişilere verilen ad), babasının İslam'ın en büyük
düşmanlığını yaptığını öne sürmekteydi. Muaviye
ise, Hz.Ali taraftarlarının da kendisine söyledikleri, kendisinin kim, Hz.Ali'nin kim olduğu hususundaki eleştirileri kısmen kabul etmek zorunda kalmış, ancak kendisinin talebinin Hz.Osman'ın kanı
olduğunu sürekli tekrarlamıştır.
Her iki taraf, Sıffin denilen yerde karşılaşmış, günlerce süren muharebelerde Hz.Ali, savaşı kazanmak üzereyken, Muaviye saflarında
bulunan Amr bin El As'ın bulduğu kurnazca bir
hile, yürürlüğe konulmuştur. Mızrakların ucuna
takılan Kur'an mushafları havaya kaldırılarak,
Kur'an hakem olsun diye bağırılmıştır. Bu çağrı,
Hz.Ali ordusunda hemen etkisini göstermiş, kimisi
savaştan bıkan, kimisi de safça bu hileye inanan
askerlerin arasında ihtilaf başgöstermiştir. Hz.Ali,
her ne kadar bunun bir hile olduğunu, savaşa devam edilmesi gerektiğini belirtse de, ordusu bölünmüştü. Bunun üzerine Hz.Ali hakem olayı denen bu hadisede tahkimi kabul etmiştir. Bu olay,
İslam dininin siyasete alet edilmesinin ilk örneği
olarak kabul edilmiştir. Sünni ve Şii gelenek, bütün suçu Haricilerin üzerine atarak işin içinden
çıkmaya çalışmıştır. Halbuki Adnan Demircan'ın
H.z Ali'yi "Tahkime Zorlayanlar" isimli makalesinde, isabetle izah ettiği üzere, tahkim anlaşmasında Haricilerin isimlerine rastlanmamaktadır.
Ayrıca sayılar ihtilaflı olsa da, en fazla on iki bin
kişi olduğu tahmin edilen haricilerin elli- altmış
bin kişi olduğu ileri sürülen Hz.Ali ordusunda bü-
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Sedat Vahapoğlu
yük bir yekün teşkil etmediği kabul edilmektedir.
Ayrıca Haricilerin savaşa devam kararında oldukları, Hz.Ali'nin, tahkimi kabul etmesi sebebiyle
onu tutarsız davranmakla suçlayıp, savaş alanını
terk ederek, Nehrevan denen yere çekildiklerini
bildiren rivayetler vardır. Ancak Sünni ve Şii gelenek, Hz.Ali'yi tahkime zorlayanların, daha sonra
da onu Kur'an dışına çıkarak kafirlikle itham edip,
ordusundan ayrılanların, hariciler olduğunu öne
sürmektedirler.
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Tahkimin kabul edilmesiyle birlikte, her iki
taraf ta birer hakem tayin etmiştir. Hz.Ali tarafının
hakemi Musa bin El Eşari, Muaviye tarafının hakemi ise, Amr bin el As olmuştur. Ancak burada
ikinci bir hile devreye sokulmuştur. Her iki hakem
Muaviye ve Hz.Ali'nin hal edilerek, Abdullah bin
Ömer'in halife seçilmesi konusunda anlaşmış,
yaşlı olması sebebiyle ilk söz hakkı kendisine verilen Musa El Eşari, anlaşma doğrultusunda görüşünü belirtmiş, Amr bin El As ise, Eşari'nin görüşünde belirttiği gib,i Ali'yi halifelikten azlettiğini
ve Muaviye'yi halife seçtiğini açıklamıştır. Musa
El Eşari, Amr'ı yalancılıkla, hilekarlıkla suçlamış,
Hz.Ali anlaşmayı kabul etmemiş ve Nehrevan'da
bulunan Haricilerin kendisine karşı harekete geçebilecekleri düşüncesiyle üzerlerine yürümüş ve
onların bir çoğunu ortadan kaldırmıştır. Hz.Ali'nin
Mısır'a vali olarak atadığı Muhammed bin Ebu Bekir, Amr bin El As'ın, Muaviye tarafından ayrıldığı
yönündeki beyanıyla kandırılarak tuzağa düşürülerek öldürülmüş ve cesedi eşek derisine sarılıp
yakılmıştır. Hatta Hz.Aişe'nin bu yüzden bir daha
et yemediği rivayet edilir. Amr bin El As'ın, Mısır'a
hakim olmasıyla birlikte Hz.Ali, en önemli dayanaklarından birisini daha kaybetmiştir ve yaşanan
bu hadiseler, Hz.Ali'yi zayıflatmış, Muaviye'yi ise
güçlendirmiştir. Hariciler her ikisine de suikast
düzenlemiş, Hz.Ali sabah namazına giderken, İbn
Mülcem isimli bir haricinin saldırısı sonucu şehit
olmuş, Muaviye ise saldırıdan, yaralı olarak kurtulmuştur. Hz.Ali'nin ölümü üzerine, taraftarları, oğlu
Hz.Hasan'a biat etmiştir. Hz.Hasan, Muaviye'yle
savaş yürütecek kapasiteye sahip birisi değildi
ve en yakınlarındaki kişiler de, Muaviye tarafından satın alınarak saf değiştirmişti. Ayrıca Hz.Ali
taraftarlarının bir çoğu da artık savaştan kaçını-

yordu. Hz.Hasan, bunun üzerine, Muaviye'yle
bir anlaşma yapmış, Hz.Ali'ye lanet okunmaması,
kendisine hazineden maaş bağlanması karşılığında, halifelik iddiasından vazgeçmiştir. Hz.Hasan,
hanımlarından birisinin zehirlemesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu olayı Muaviye'nin yaptırdığı şeklinde iddialar da bulunmaktadır. Muaviye
Kufe'ye, kendisini kardeş ilan ettiği, Arapların
dört dahisinden birisi olarak kabul edilen Ziyad
bin Ebihi'yi atamıştır. Ziyad, Ebu Süfyan'ın, bir kadınla zina etmesi sonucu dünyaya gelmiş birisiydi
ve zinadan olması sebebiyle, kardeş olamayacakları yönünde Muaviye'ye eleştiriler getirilmiştir.
Kufe'de, Hz.Ali'ye lanet okunmasına karşı çıkan
sahabi Hucr bin Adiy ve arkadaşları Ziyad tarafından devlete isyan ettikleri gerekçesiyle tevkif
edilerek Şam'a götürülmüşler, Muaviye'nin eğer
Ali'ye söverlerse hayatlarının bağışlanacağı
şeklindeki tekliflerini reddetmeleri sonucu şehit
edilmişlerdir. Hz.Aişe ve bir çok sahabinin karşı
çıkmasına rağmen Muaviye, onları dinlememiş ve
kendisine rakip olabileceklerinden korktuğu, karizmatik bir kişiliğe sahip ve itibarlı bir kimse olan,
Hucr bin Adiy ve arkadaşlarını ölüme göndermekten çekinmemiştir.
Muaviye iktidar yolunda bütün rakiplerini ortadan kaldırdıktan sonra zaman zaman vuku bulan
Harici isyanlarını bastırmakta zorlanmıştır. Çünkü
Hariciler inançlarına çok bağlı ve gözü kara insanlardı ve bu yüzden onlarla mücadele etmek
zordu. Sayıları çok az olmasına rağmen, intihar
saldırısı denebilecek eylemlere başvuruyorlardı.
Muaviye, iktidar savaşında temel dayanak noktasını oluşturan Hz.Osman’ın katilleriyle ilgili, iktidarı döneminde hiçbir işlem yapmamıştır. Muaviye,
yine Arap'ın dört dehasından birisi olarak görülen, Muğire bin Şube'nin önerisi doğrultusunda,
oğlu Yezid'i, kendisinden sonra halife yapmak için
çalışmış ve tam yedi yıl bunun için uğraşmıştır.
Yezid, ayyaş olması, çalgılı alemlerden hoşlanması ve yanında sürekli gezdirdiği bir maymunu
nedeniyle, halife olmaya layık bir kişi olmadığı
yönünde eleştirilere muhatap olmuş, ancak Muaviye bu eleştirilere kulaklarını tıkamış, Yezid döneminde, herkes tarafından bilinen, Hz.Hüseyin ve
yakınlarının katli dışında, Kabe'nin mancınıklarla
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taşlanması ve yakılması, Medine'de Harre vakası
olarak bilinen ve sahabi kızları ve eşlerinin de dahil olduğu pek çok kadının ırzına geçilmesi, mallarının yağmalanması gibi son derece acı olaylar
yaşanmıştır.
Muaviye'nin, başarılı bir devlet adamlığı
yaptığı söylenebilir. Ancak, onun ve kendisinden
sonra oluşturduğu Emevi iktidarı, İslam tarihi
açısından bir kırılma noktası olmuştur. Emeviler,
kurucu ataları Muaviye'nin yolundan giderek,
hadis uydurmacılığı dahil, iktidarlarını korumak
adına her türlü yöntemi uygulamışlardır. Ömer bin
Abdülaziz gibi, hilafeti üç yıl süren adaletli bazı
halifelerin dönemi istisna olmak üzere, Hz.Ali'ye
camilerde lanet okunması adeti sürdürülmüş,
bazı halifelerin döneminde şatafat, debdebe,
fuhş, musikili içki alemleri sıradan olaylar haline
gelmiştir. Bu durum karşısında bir kısım halk, ken-

di dünyasına çekilmiş, bir kısmı ise zühd ve takva
yolunu benimseyip, dünyadan elini eteğini çekmek şeklinde görülen, tasavvufun ilk adımlarını
atmışlardır. Cemaatin, artık Emevi devletinin propagandası haline dönüşen, Cuma namazlarındaki
hutbeleri dinlemeyerek camileri terketmeleri nedeniyle, hutbenin, farz namazından öne alınması
uygulaması dahi yapılmıştır. Müslüman toplumun
önemli bir kısmı, ilk çocuk müslüman olması sebebiyle de hiç şirke bulaşmamış, ilk müslümanlardan, Hz.Peygamberin evinde büyümüş, onun amcasının oğlu, damadı, sevgili torunlarının babası,
gazalardaki büyük cengaver savaşçı ve mücahit,
ilmi, fıkıh bilgisi, zekası herkes tarafından kabul
edilen, Allah resulünün övgüsüne mazhar olmuş,
yüksek bir ahlak ve seciyeye sahip Hz.Ali yerine,
dünyalık beklentilerle Muaviye'nin yanında yer
alarak, tarihin seyrini değiştirmişlerdir.
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DENETİM ANILARI
Derleyen: Ömer Yürekli *
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Kart Postal
Henüz E-Posta’nın, facebook’ un, cep telefonunun, twitter’ ın, instagram’ ın keşfedilmediği zamanlardı; 1985 yılının yaz aylarının ortasındaydık.
Karadeniz’ in doğası nedeniyle güzel ve burada yaşayanların da bireysel olarak kendisileriyle
pek fazla öğünmeleri nedeniyle fıkralara konu
olan bu şehirlerin birinde rutin teftiş çalışmalarında bulunmaktaydım. Kurban bayramı da yaklaşmıştı. O zamanlar; yılbaşı ve bayram gibi özel
günlerde kişiler birbirlerine kart postal göndermek suretiyle kutlamalarını gerçekleştirirlerdi.
Samimiyet derecesini göz önünde bulundurmak
suretiyle belirlenmiş sayıdaki kart-postal alınıp,
tanıdıklara gönderilirdi. Bu faaliyette genelde
müfettişler geçici olarak gönderildikleri şehrin güzelliğini de arkadaşına iletmek ve ona “ne
kadar şanslı” olduğunu iletmek suretiyle “imrenilme/özenilme” duygularını da sağlamak için,
gerçekte olduğundan daha güzel görüntülenen
şehire ait kart-postal alınır ve bunun için birkaç
saatlik zaman da harcanırdı. Bunların, postalama
işlemi önceden gerçekleştirilmekle; yazılmış kartpostalın, kutlamadan önce ilgilisinin eline geçmesine dikkat ve özen gösterilirdi.

Ancak, zaman zaman düşünmediğiniz ve/veya
düşünülmeyeceğimizi sandığınız kişilerden de
hesapta olmayan kart-postalların geldiği ve kutlamaların yapılabildiği de sık sık söz konusu olabilmekteydi. Kart-postal sayısının yetersiz kaldığı
bu durumlardan birinde birkaç adet “o şehire”
ait kart-postala ihtiyacım oluşmuştu. Ancak, az
sayıdaki kart postalı alması için görevliye talepte
bulunarak “o şehire ait herhangi bir” kart postal
almasını istedim ve elimdeki kart postallarla birlikte iş yerinde beklemeye başladım. İş yerine
yakın olan satıcıların varlığından haberli olmama
karşın, bir saati aşan zaman dilimi sonrasında
görevli odama bir eli arkasında olmak suretiyle
geldi. Bana ne yapacaksın kart-postalı, aradım
bulamadım. Yerine yenisini aldım diyerek arkasında sakladığı yeni ve uzun konçlu postalları bana
gösterdi.
Anladım ki, görevli kart-postaldan; ayağa giyilecek postalı ve kart postal olarak da; eski/giyilmiş postalı anlamış. Eskisini de müfettişe yakıştıramadığından, yerine giyilmemiş bir çift emanet
olarak alıp şahsımıza göstermiştir.

* Sağlık Bakanlığı Sağlık Başdenetçisi
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Denetim Anıları
Bunlar olurken, yanımda bulunan yerel idareciye “boşuna adınız çıkmamış demek ki” demem
üzerine, o da bana “üstad öğlene kadar hepimiz
ülkenin diğer yerlerindeki şahıslar gibiyiz, ancak
öğleden sonra üstün zekalı ve süperiz!!!” diye cevap verirken; yukarıda belirlenen “abartılı öğünme” düşüncesindeki ısrarına hala devam etmekte
olduğunu hayretle gördüm…
(Gönderen: Mehmet Postacı/Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müfettişi)
Otorite Bilgiyle Kurulur
TEKEL’ in TEKEL olduğu zamanlarda girmiştim, TEKEL’ e. O dönemde TEKEL yaptığı ilk madde
alımları ile piyasaları düzenleyebilen, ödediği vergilerle devletin bütçe gelirlerinin %5’ ini karşılayabilen, Türkiye’ nin ihracat gelirleri içinde çok
önemli bir ağırlığı olan, yurdun dört bir yanında
örgütlenmiş devasa bir sanayi kuruluşu idi.
Bu yüzden, Müfettiş yardımcısı olarak göreve
başladıktan sonra, kazandığım başka kurumları
önemsememiştim.
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Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladıktan
sonra 6 ay sürecek bir teorik eğitim planlanmıştı.
TEKEL’ in faaliyet alanına giren her konuda bilgi
verilmiş, zorlu sınavlara tabi tutulmuştuk. Neticede teorik eğitimin sonuna gelmiştik. Bize uzun
gelen bu dönem artık bitmek üzere idi. Turne vakti
gelmişti. Bundan sonra yaklaşık 18 ay sürecek
olan refakat çalışmasına başlamamız gerekiyordu.
Dönemin Teftiş Kurulu Başkanı bizleri toplayarak, teorik çalışmanın bittiğini, müfettiş refakatinde çalışmaya başlayacağımızı ifade ettikten
sonra, kötü müfettişlik uygulamalarından ve iyi
müfettişlik uygulamalarından örnekler vererek
bahsetti. Bir kısım müfettişlerin kızarak, bağırarak, hatta dosya atarak müfettişlik yaptıklarını,
böylesine bir müfettişliğin olamayacağını vurguladı. Esas cümlesini, kulaklara küpe olması gereken cümlesini, sona saklamıştı:
“Arkadaşlar otorite bilgiyle kurulur, kendinizi
buna göre yetiştirin.”
(Gönderen: Ömer Yürekli/TEKEL
Eski Başmüfettişi, S.B. Başdenetçisi)
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AYNAYA BAKARAK
KENDİ KOMEDİMİZİ
SEYREDEBİLİRİZ
Durdu Güneş *
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Başkalarında gördüğümüz, ayıpladığımız, alay
ettiğimiz, güldüğümüz birçok şeyi kendimiz yaparız ama farkına varmayız. “Terazi kendini tartamaz”, “göz kendini göremez”, insan da çoğu kez
kendini değerlendiremez.
Aynaya baktığımızda kendimizi fiziksel olarak
görürüz. Oysa bizim ruhsal görüntümüzü yansıtan
aynalara da ihtiyacımız vardır. Ruhsal aynalardan biri, bizi seven akıllı dostlarımızdır. Onlar bize
ayna olur. Hatalarımızı, yanlışlarımızı bize gösterir. Erdemli bir insan isek bunu bir gurur meselesi
yapmaz, yanlışlarımızı düzeltmek için gayret sarfederiz.
Ruhsal cephemizi gösterecek bir aynayı kendimiz de oluşturabiliriz. Bunun bir yolu empati
kurmak yani başkalarının gözüyle kendimize bakabilmektir. Böylelikle hangi konumda ve durumda olduğumuzu fark edebiliriz.
Ruhsal aynanın bir diğer yolu ise kendimize
dışarıdan bakmaktır. “Hayat yakından bakıldığında trajedi, uzaktan bakıldığında komedidir”
der Charlie Chaplin. Kendimize dışarıdan bakarak, kendi komedimizi seyredebiliriz. Yazımızda

bahsettiğim ayna kendimize dışarıdan bakabilme
aynasıdır.
Kendimize dışarıdan bakabilmek için egomuzun havasını indirmemiz gerek. Kendi hatalarımızla yanlışlıklarımızla yüzleşme cesaretimizin
olması gerek. Bunu başarabilirsek gerginlikten
kurtulur hatalarımızı görür onunla dalga geçmesini öğrenebiliriz.
Ben bu yazıda kendimize dışarıdan bakarak
bazı ruhsal defolarımıza ışık tutmaya çalıştım.
Eminim birçok kişi kendine dışarıdan baktığında
zaaflarından kaynaklanan komediyi seyredebilecektir.
NASİHAT ETMEYİ VE SUÇLAMAYI ÇOK SEVERİZ
Nasihat etmeyi ve suçlamayı neden çok severiz?
Nasihat etmek; iyi tarafından baktığımızda,
tecrübelerimizi bizden sonraki nesillere aktarmak, faydalı olmak ve hafızalarda yaşamak düşüncesine dayanır.
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Şair, Yazar
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Diğer yandan nasihat etmekle biz başkalarından daha tecrübeli ve akıllı olduğumuz duygusunu yaşarız, bu çok hoşumuza gider.

“Binbaşı mı?” “Hayır!” “Ya nedir?” “Askerin rızkını dağıtan aşçıbaşı!”
Hastalıklı bir unvan düşkünlüğümüz var.

Başkalarını suçlamak ise bizde hep bir masumiyet duygusu uyandırır. A. Çehov’un tabiriyle
“Başkalarının günahıyla aziz olunmaz ” ama biz
yine de başkalarını çamurlu göstererek kendimizi
temize çıkarırız. Mutluluğu kendi erdemlerimizle
oluşturmak yerine başkalarının kusurlarını göstererek kendimizi yüceltiriz.

Bir zamanlar televizyon programına çıkan
Fahrettin Kerim Gökay’ı takdimci; “İstanbul eski
vali ve belediye başkanı, Prof Dr. Fahrettin Kerim Gökay” diye tanıtınca, Gökay tanıtımın eksik
olduğunu vurgulayarak, “Ordinaryus, ordinaryus”
diye yüksek sesle dile getirir.

Sokaktan kimi çevirip sorsan toplumda ahlakın
bozulduğundan bahseder. Bunu söylerken kendini hep dışarıda tutar. Oysa asıl sorun buradadır.
Suçlanan konunun aynı zamanda unsuru olduğunu fark etmez. Bu nedenle yakınma ve yakınılan
konunun yaygınlığı bir kısır döngü oluşturur.

Mezar taşlarında bile unvan yarışı görüyoruz.
Sanki mezarda bile hiyerarşi var. Oysa ölüm herkesi eşit kılar.
Büyük İskender, Diyojen'i dikkatle bir kemik
yığınını incelerken bulur, ne yaptığını sorduğunda
ise Diyojen'den aldığı cevap: “Babanın kemiklerini arıyorum ama bir kölenin kemiğinden ayırt
edemiyorum.”

Bir Yahudi fıkrası konumuza açıklık getirir.
Devlet memuru Salomon’un yedi yaşındaki
oğlu Mişon, okuldan eve döndüğünde, öğretmenin verdiği kapalı zarf içinde notu babasına iletir.
Babası zarfın içinde, Mişon’un yanında oturduğu öğrencinin kalemini çaldığını belirten bir not
vardır. Baba bunu okuduğunda çok kızar.
Mişon’a önce bir nutuk çeker, onu suçlar “Bir
kaleme ihtiyacın olduysa niye bir şey söylemedin?
Niye sadece istemedin? Sana işyerimden onlarca
kalem getirebilirdim.”
Aslında nasihat ettiğimiz ve suçladığımız konular yönünden, önce kendimizi bir testten geçirmiş olsak, bu kadar nasihat ve suçlamaya hevesli
olmazdık.
HASTALIKLI BİR
UNVAN DÜŞKÜNLÜĞÜMÜZ VAR
Adam köy kahvesinde gelmiş oğlunu anlatıyor. Benim oğlum askerde baş olmuş. Soruyorlar:
“Onbaşı mı?” “Hayır!” “yüzbaşı mı?” “Hayır!”
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Amerika'da bir mezarlık girişindeki tabelada,
“Bu mezarlık hayatta iken, dünyanın ancak kendileri dümende bulunduğu müddetçe yürüyeceğine inanmış insanlarla dolu. Onlar dünyayı çoktan
terk ettiler. Fakat dünya yine de yürümeğe devam
ediyor” yazılı.
Unvan düşkünlüğü; bilgisi, sevgisi, özgüveni
yetersiz, kişiliği gelişmemiş insanlarda daha belirgin olarak ortaya çıkar.
BAŞ OLMAYI ÇOK
SEVERİZ SOĞANBAŞI OLSAK BİLE
Baş olmayı neden bu kadar çok isteriz. Baş
olmak eğer hukuk içinde bir görev içeriyorsa bu
kadar cazip olmasa gerek. Neticede bir görev ifa
ediyorsun. Ama baş olmak, keyfi davranma anlamına geliyorsa, bu çok cazip bir şey. Az gelişmiş
insan için keyfi davranmayı meşru kılan bir baş
olmak, kendini yarı tanrı hissetmek demektir.
Bir köyde muhtar seçilen kişi, hemen köy
halkını toplatıp bir sandalyeye çıkarak, konuşma
yapmış: “Ey ahali bir zamanlar bende sizin gibi insandım şimdi muhtar oldum.”
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Durdu Güneş
Rahmetli Recep Yazıcıoğlu bir söyleşisinde
“Bu toplum ezik, adama bir masa bir sandalye veriyorsun. Adamın bütün kaprisleri ayağa kalkıyor.
‘Bu gün git yarın gel’ diyor” demişti.
Halk arasında “Baş olda isersen eşek/soğan
başı ol” derler.
Demir Kırat belgeselinde yer alan ve Hasan Ali Toptaş’ın “Harfler ve Notalar” kitabından
alıntıladığım şu olay ilgi çekicidir.
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Demir Kırat belgeselinde dönemin İmralı cezaevi müdürü; Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan’ın idam olayını anlatır. Adnan
Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan asılacaklar. İki cellat bulmuşlar. Cellatlara yapacakları iş söylenmiş ve belgeler imzalattırılmış. Sonra
gerekli malzemeleri almak için depoya giderken
cellatın birisi cezaevi müdürüne yaklaşarak,
“Bize belgeleri imzalatırken ikimize de cellat yazdınız. Oysa diğer arkadaşım ilk defa bu işi yapıyor
ben ise daha önce börekçi Hüseyin’i de asmıştım.
Bu yüzden benim ismimim başına baş cellat yazılmalı” demiş.
BOŞ KALEYE GOL ATMAYI ÇOK SEVERİZ
Toplum olarak dedikoduyu neden çok seviyoruz. Çünkü boş kaleye gol atmak kolaydır. Sorunla
veya engelle yüzleşmek zeka ve çaba gerektirir.
Bu tür davranışımız doğu toplumlarına ait bir
takım özelliklerden mi gelir?
Batı da “punch line” yani “yumruk gibi laf”,
muteber söz iken yani açıkça doğrudan ifade etmek esas iken, doğuda “kızım sana söylüyorum
gelinim sen anla” diye bir nevi karnından konuşarak lafı dolaştırmak alışkanlıktır.
Batıda günah işlemişsen gidip papaza açıklayarak bir çeşit itiraf kültürü vardır. Doğu da işlediğin günah gizli kalmalıdır. Hesabı ancak Allah’a
verirsin. Günahların üstü örtülür.

Batıda düello kültürü, doğuda pusu kültürü
vardır.
Batıda insanlar birey olmaya çalışır, doğuda
ise insan “önde gitme asılırsın arkada kalma basılırsın” sözündeki tavsiye ile sürünün içinde kaybolmayı daha güvenli bulur.
Bütün bu özelliklerimizden olacak ki meydanı
boş bulursak atıp tutmayı severiz.
Bir fıkra bu halimizi çok güzel anlatır.
Adamın biri akşam eve gelmiş. Sofra hazırlanmış. Adam yemekten bir kaç kaşık aldıktan sonra
karısına “bu yemek cıvık olmuş” (gereğinden fazla sulu anlamında) demiş.
Karısı ters ters bakınca yutkunmuş ama karşı
bir şey diyememiş.
Yemeği öyle yedikten sonra, canı sıkkın dama
çıkmış, karısının duyamayacağından emin bir şekilde bacadan bağırmış. “Ulan karı bizim sülalede
avrattan korkan yok. Yemek cıvık da cıvık, cıvık da
cıvık”
ZAMAN ÖLDÜRMEYİ ÇOK SEVERİZ
"Vakit nakittir" deriz nakte çok önem veririz
ama vakte önem vermeyiz. Hatta "vakit öldürmek"
diye bir deyimimiz de var. Oysa zaman hayatımızın
ham maddesidir. Onu öldürmek hayatı öldürmektir.
Zamana dost olmak gerek, ama zamanı öldürenler nasıl ona dost olur ki.
Boş zamanı; kimi dinlenerek, kimi eğlenerek
kimi de kendini geliştirerek geçirir. Az gelişmiş
ülkelerde insanların çoğu boş zamanlarını ya yan
gelip yatarak ya da eğlenerek (kahvede, barda,
pavyonda) geçirirler. Gelişmiş ülkelerde ise insanların çoğu boş zamanlarını kendini geliştirerek
geçirir. Kişiler kendilerini geliştirirken üretime,
bilime, sanata katkıda bulundukları gibi hem de
dinlenip eğlenmiş olurlar.
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Zamanı öldürmek, aslında plansızlığın, hedefsizliğin bir sonucudur.
Bir fıkra durumumuzu çok güzel anlatır.
Bir Rus, bir Amerikalı, bir Türk yabancı bir ülkede hemşerisini görse nasıl davranır?
Rus yabancı bir ülkede hemşerisini görse şöyle düşünürmüş: “Burada bunun işi ne kesin KGB
ajanlığı yapıyordur. En iyisi onu hiç görmeyim”
sonra görmezden gelerek geçip gidermiş.
Bir Amerikalı hemşerisiyle karşılaşsa hemen
cep defterini çıkarır, farzı muhal “önümüzdeki
Salı günü saat 15.35 de zamanım müsait istersen
o gün görüşebiliriz” deyip mutabakata vardıktan
sonra ayrılırlarmış.

Bir arkadaşım anlatmıştı. Şoför olan babası, annesine markalı ve gösterişli bir saat almış.
Annesi okuma yazma bilmiyor. Ama markalı saati herkese göstermek için takıyor. Arada sırada
dikkati saatine çevirmek için saate bakıyormuş.
Yanındakiler saati sorunca da saati bilmediği için
“Hay gözü kör olasıca, yine durmuş” diye söylenirmiş.
Birçokları hep “desinler” diye altından kalkamayacağı masraflara girer, düğün yapar. Tatile
gider. Mobilya alır. Bütün çaba, başkalarına zengin görünmek, üstün görünmek ve böylelikle hava
atmaktır.
Eğer başkalarına gösteremezse yani hava
atamazsa bunun bir kıymeti yoktur. Bunu bir Temel fıkrası çok güzel özetler.

Bir Türk yabancı bir ülkede hemşerisi görse
hemen sarılır,” Ooo hemşerim uzun sürede görüşemiyorduk, bırakmam seni. Bu gün bendensin”
deyip onun planı var mı yok mu demeyip ısrarla
birlikte zaman geçirirmiş.

Temel ıssız adaya düşmüş. Bakmış ki adada
biri daha var: Cindy Crawford. Gün boyu beraber
olmuşlar. Temel bu durumdan hoşnut ama bunu
başkasına gösteremiyor veya anlatamıyorsa bir
önemi yok ki. Ne yapıp edip bunu birine anlatmalı
ki, hava atma ihtiyacı karşılansın yoksa büsbütün
huzursuz.

Zamanın kıymeti bilinmeyince hep geride kalma mukadder oluyor.

Bunu hisseden Cindy, “Neyin var?” diye sormuş.

HAVA ATMAYI ÇOK SEVERİZ
Hava atmayı, gösterişi, şatafatı çok severiz.
Başkalarını aldatmak ve kendimizi beğendirmek
için olmadık yapay davranışlar sergileriz. Çalımımızdan geçilmez.

Temel “Benim için bir şey yapar mısın?” demiş.
Cindy“Ne istersen, hiç çekinme” demiş.

Bu konuda atasözümüz de vardır. “Öküzün büyük olsun, varsın çift de sürmesin” “Nam olsun
kâr olmasın”
Marka düşkünlüğünün yaygın bir hastalığa
dönüşmesi de hava atma gösteriş budalası olma
özelliğine dayanır. Esas olan kalite iken bunu hiç
dikkate almaksızın marka ile üstün görünme zengin görünme sevdası bizi komik duruma düşürür.
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Bunun üzerine, Temel kızın saçını kesmiş;
kestiği saçtan bıyık yapmış. Karşısına oturtup elini
omzuna atmış ve demiş ki:
“Dün gece kimi götürdüm biliyor musun?”
Velhasılı kelam, kendimize dışarıdan bakarak,
defolarımızı gösteren bir aynaya sahip olabiliriz.
Defolarımızı görerek hem onlara gülebiliriz hem
de kendimizi düzeltebiliriz.
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TEFTİŞ KURULLARIMIZI
TANIYALIM
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Hazırlayan : Kadir Kemaloğlu *
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Merhaba kıymetli meslektaşlarım,
Bu sayımızda, Spor Genel Müdürlüğü Teftiş
Kurulu Başkanlığını tanıtmaya çalışacağız. Bu
kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir KEMALOĞLU, Ömer YÜREKLİ ve Denetleme Kurulu Başkanı Şener ÇIRAK’tan oluşan bir heyet ile Teftiş
Kurulu Başkanı Murat KOCAKAYA ziyaret edilmiştir. Bu yazının hazırlanmasında emeği geçen
Başmüfettiş Hasan ATAMAN’a teşekkür ederken,
sizleri Kurulu tanıtan yazımızla baş başa bırakıyorum.

TARİHÇE
Spor Genel Müdürlüğü, 3530 Sayılı Beden
Terbiyesi Kanunu ile Başbakanlığa bağlı, tüzel
kişiliği haiz Katma Bütçeli olarak 1938 yılında kurulmuştur. Teftiş Kurulu, mezkûr Kanunun 4. ve 5.
maddelerinde «Teftiş Dairesi» adıyla danışma ve
denetim birimi olarak yerini almıştır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, sırasıyla 1942 yılında Milli
Eğitim Bakanlığına, 1960 yılında Başbakanlığa,
1970 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına, 1983
yılında Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına
bağlanmıştır. 1989 yılında 356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tekrar BAŞBAKANLIK'a
bağlanan Genel Müdürlüğün ismi Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.1
08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 638 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yeniden ihdas edilmesi üzerine, Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü, yeniden Spor Bakanlığına
bağlanmış olup, bu kez kurum adı Spor Genel Müdürlüğü olarak belirlenmiştir.
* Spor Başmüfettişi – DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
1

TAYGA, Yunus, Türk Spor Tarihine Genel Bakış, GSGM Yayını No: 87.
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Cumhuriyetten önce spor faaliyetleri, 1914
yılında Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak
kurulan “Osmanlı Güç Dernekleri” ile yürütülmüştür. Cumhuriyet döneminde ise Türkiye İdman
Cemiyetleri İttifakı kurulmuş, 1936 yılına kadar hizmet gören bu kuruluş yerini Türk Spor Kurumuna
bırakmıştır.
Türk Spor Teşkilatında İlk Müfettişlik Müessesesi, yukarıda özetlediğimiz aşamalarda Osmanlı
Güç Derneklerinde bulunmaktadır. Harbiye Nezareti 1915 yılında Osmanlı Güç Dernekleri Umum
Müfettişliğine Albay Mustafa KEMAL’i atanmıştır.
Albay Mustafa Kemal, Müfettişliğe atanmasından
kısa bir süre sonra spor ve izcilikle ilgili olarak hazırladığı raporunda, öncelikle askeri hizmetlere
yönelik konuları ele almakla birlikte Türk Sporunun temelini teşkil edecek önemli tespitlere yer
vermiştir. Söz konusu raporda özetle; Avrupa’da
yeni neslin fikri ve bedeni eğitimi maksadıyla kurulan gençlik derneklerine ve izciliğe önem verildiği, her türlü yardımın yapıldığı, bunun yurt savunması açısından yararlı olduğu kadar ferdi ve
milli eğitim açılarından da önemli olduğu, izciliğin
mensuplarını fikren, ahlaken, ilmen ve bedenen
yetiştirdiği belirtilerek, Ülkemizde de böyle teşkilatların kurulmasının gerektiği vurgulanmaktadır.
Aynı Raporda yine spor ve izcilikle ilgili olarak,
kurulacak teşkilatın verimli çalışmalarda bulunabilmesi amacıyla Milli Savunma, Milli Eğitim ve
Evkaf Bakanlıklarının yardımlarının sağlanması;

gençlik dernekleriyle beden eğitimi konusundaki
kuruluşların köylere kadar yayılması, bütçeden
ödenek alınması gerektiği, gençlik derneklerine
giren fakir çocuklara iş bulunması suretiyle geçimlerinin temin edilmesi hususları yer almıştır.
Cumhuriyet Döneminde sporla ilgili olarak
Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nda da Müfettişlik müessesesini görmekteyiz. İttifak Nizam
namesinin 111. maddesinde tahsisatın mahalline
sarf edilip edilmediğini tetkikle ve hesapların inceleme sonucunu ilgili mercilere bildirmekle gö
revli “Hesap Müfettişleri” yer almaktadır. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 1936 yılında yapılan
son kongresinde adını Türk Spor Kurumu olarak
değiştirmiştir. Türk Spor Kurumu’nda yapılan
seçimler sonucunda Reisliğe General Ali Hikmet AYERDEM, Reis Muavinliğine Halit BAYRAK
ve Müfettişliğe Adnan MENDERES getirilmiştir.
Yine Türk Spor Kurumu Nizamnamesinin 33. ve
34. maddelerinde, spor örgütlerinin çalışmalarını
teftişle yetkili “Çevre Mümessilleri” yer almıştır.2
28.05.1986 tarihli ve 19120 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3289 sayılı
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. maddesinde Danışma
ve Denetim birimlerinin başında yer alan Teftiş
Kurulu Başkanlığı yer almaktadır. Teftiş Kurulu
2
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GSGM Teftiş Kurulu Başkanlığı Albümü, s.13-14. Ankara 1991.
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Kadir Kemaloğlu
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Başkanlığı merkezde Bağlı Spor Federasyonları
ve Daire Başkanlıklarının, taşrada ise İl Müdürlüklerinin iş ve işlemlerini Genel Müdür adına
denetlemektedir. Bununla birlikte, 3289 sayılı
Kanunun Ek 9’uncu maddesiyle idari ve mali yönden özerk (bağımsız) olan Spor Federasyonlarının
genel teftiş ve soruşturmaları ise Gençlik ve Spor
Bakanı adına yapılmaktadır.
Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 20.12.1993 tarihli ve 21794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Teftiş
Kurulu Yönetmeliği kapsamında görev yapmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı bir Başkanla, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından
oluşmakta olup, Kurul doğrudan Genel Müdürlük
Makamına bağlıdır. Spor Genel Müdürlüğü Teftiş
Kurulu Başkanlığının merkezi Ankara olup, halen
İstanbul ve İzmir’de Grup Başkanlıkları bulunmaktadır.
Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri
şunlardır:
a) Genel Müdürlüğün bütün birimlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel
prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,
b) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların, Federasyonların,

Federasyonlar Fonunun, Futbolda müşterek
bahisler (Spor-Toto, Spor-Loto) Teşkilat Müdürlüğünün her türlü işlem ve hesaplarının denetimi ile
inceleme, araştırma ve soruşturmalarını yapmak,
c) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlerin uygulanışını incelemek ve gerektiğinde mevzuat ve uygulama hakkında değişiklik tekliflerinde
bulunmak,
d) Genel Müdürlükle ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen denetim görevleriyle birlikte,
tescilleri yapılmış bulunan spor kulüplerinin ve
kuruluşlarının, spor amaçlı teşekküllerin her türlü
işlem ve hesaplarını denetlemek,
e) Genel Müdürlük Makamınca verilecek sair
görevleri yapmak.
Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Başkanının yanı sıra 28 başmüfettiş, 6 Müfettiş ve 26
Müfettiş Yardımcısı ile Genel Müdürlüğün Mer
kez ve Taşra Teşkilatının faaliyetlerini denetleyip
hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını
sürdürmektedir.
Bununla birlikte, Başmüfettişlerimizden Mehmet BOSLU Genel Müdür Danışmanı, Erkan ALTIOK İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri, Mete EROL Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanı ve İsmail GEDİKLİ ise
Spor Eğitimi Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.
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ÖRNEK YARGI
KARARLARI
Hazırlayan: Dr. Şafak Başa *
DANIŞTAY KARARI
Danıştay 12. Dairesi, Esas No: 2014/3085, Karar No: 2014/4911

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Daire Başkanlığınca gereği düşünüldü:

KARARIN ÖZETİ: KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇ
OLUŞTURDUĞU İDDİA EDİLEN FİİLİ İLE İLGİLİ
OLARAK İDARECE AÇILAN BİR DİSİPLİN SORUŞTURMASINI YAPMAKLA GÖREVLENDİRİLEN
SORUŞTURMACININ DAHA SONRA DİSİPLİN
AMİRİ SIFATIYLA CEZA VERMESİ OBJEKTİFLİK
VE TARAFSIZLIK İLKESİNE UYGUN DÜŞMEMEKTEDİR.

Dava, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
İnfaz ve Koruma memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun
125-B/a bendi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 27.03.2012 tarihli ve 2012/14
sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nin 29.01.2013 tarihli ve
E:2012/797, K:2013/58 sayılı kararıyla, soruşturmayı yapan ile cezayı veren kişilerin ayrı kişiler
olması gerekir iken Cezaevi 2. Müdürü tarafından
hem olayın soruşturulması hem de davacıya ceza
verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde, nesnel, eşit ve güvenirlilik ilkelerine uygun
verilmesinin koşullarını oluşturan "şekil" kurallarına uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu
işlemin iptaline karar verilmiştir.Bu karara karşı
davalı idare tarafından itiraz edilmesi üzerine,
Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin 03.10.2013
tarihli ve E:2013/943; K:2013/977 sayılı kararıyla; Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 29.01.2013

Kanun Yararına Temyiz İsteminde Bulunan:
Danıştay Başsavcılığı
Davacı:
G. E. , Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü KAYSERİ
Davalı: Adalet Bakanlığı- ANKARA
İstemin Özeti: Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin
03/10/2013 tarihli ve E:2013/943, K:2013/977 sayılı
kararının, Danıştay Başsavcısı tarafından 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istemidir
(…)

Temmuz - Aralık 2014/3-4

* Mülkiye Başmüfettişi

75

Dr. Şafak Başa

76

tarihli ve E:2012/797, K:2013/58 sayılı kararının
bozulmasına ve dosyanın esastan incelenmesi
sonucunda; disiplin soruşturmasına konu olayın
soruşturma raporu ve 09.03.2012 tarihli tutanakla
sabit olması karşısında, dava konusu disiplin cezasında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle
davanın reddine karar verilmiştir. Bu karar karşı
davacı tarafından kararın düzeltilmesi isteminde
bulunulmaması üzerine karar kesinleşmiştir.
Danıştay Başsavcılığı, "davacının işlediği iddia edilen fiili soruşturmakla görevlendirilen ve
davacının disiplin amiri olan Kayseri Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu 2. Müdürünün getirdiği teklif doğrultusunda cezayı yine kendisinin vermesinde,
objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine uygun değerlendirme yapıldığından söz edilemeyeceği açık
olmakla, verilen cezada hukuka uygunluk görülmediği, dolayısıyla davanın reddi yolunda verilen
Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin 03.10.2013
tarihli ve E:2013/943; K:2013/977 sayılı kararının
yürürlükteki hukuka aykırı sonuç ifade ettiğinden
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun
51.maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasını
istemektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun
51. maddesinde, bölge idare mahkemesi kararları
ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştay’ca
ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka
aykırı bir sonucu ifade edenlerin, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden
Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabileceği, temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde kararın, kanun yararına bozulacağı, bozma
kararının, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme
veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını kaldırmayacağı ve bozma kararının bir örneğinin ilgili
bakanlığa gönderilip, Resmi Gazete'de yayımlanacağı kuralına yer verilmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125.
maddesinin B bendinin (a) alt bendinde "Verilen
emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen
usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle
ilgili resmi belge araç ve gereçlerin korunması,

kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak"
kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında
sayılmıştır.
24.10.1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin
Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde; "Disiplin kurulu başkan ve
üyelerinin disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri
veya disiplin soruşturmasını yaptıkları memurlara
ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamayacakları" öngörülmüş, 18. maddesinde; "Disiplin amirlerinin, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile Kanunların, tüzüklerin ve
yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği
görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları
yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, 657
sayılı Kanun'da yazılı disiplin cezalarından yetkisi
dâhilinde bulunanları vermeye yetkili olduğu" belirtilmiş, 19. maddesinde ise "Disiplin amirlerinin
disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve özel kanunlarla verilen yetkileri kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini
sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve
yönetmeliklerle tanınan hakları göz önünde tutan,
hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış için de kullanmakla yükümlü oldukları" hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, 30.05.1999 tarihli ve 23710 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren,
Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin
Amirleri Yönetmeliği'nin 21.maddesinde, "memurun disipline aykırı davranışının öğrenilmesi
üzerine, disiplin amiri veya görevlendirileceği
bir muhakkik tarafından derhal soruşturmasına
başlanır. Muhakkik olarak tayin edilecek kişinin,
hakkında soruşturma yapılan memura eşit veya
daha üst bir görevde bulunmasının zorunludur"
hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden 08.03.2012
tarihinde saat 15.00’te bayanlar koğuşunda bulunan tutuklu S.G.nin doğum sancısının gelmesi
üzerine hastaneye sevk edildiği, vardiyada o gün
itibarıyla görevli olan tek beyan memurun da refakatçi olarak hastaneye gittiği, vardiya görevini
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yapacak memur kalmaması nedeniyle davacının
da aralarında bulunduğu bazı memurların göreve
çağrıldığı halde gelmemesi üzerine soruşturma
başlatıldığı, davacının disiplin amiri olan cezaevi
2. müdürünün disiplin soruşturmasını bizzat yürüttüğü, tanıkların ifadelerine başvurarak ifade
tutanaklarını düzenlediği, davacının savunmasını
aldığı soruşturma raporu niteliğindeki 27.03.2012
tarihli ve 2014/14 sayılı işlemle de davacıya bizzat
disiplin cezası verdiği anlaşılmaktadır.
Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi
yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda
oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri
veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları
durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle sübjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği
gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması
bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler.Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller
ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif
olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku
ilkeleri oluşturulmaktadır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Adalet Bakanlığı teşkilatındaki disiplin amirlerinin, Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin
21/1. maddesi uyarınca disiplin soruşturmasını
bizzat yapmaları mümkün ise de; Disiplin Kurulları
ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 6. ve
19. maddeleri göz önüne alındığında; kamu görevlisinin suç oluşturduğu iddia edilen fiili ile ilgili
olarak İdarece açılan bir disiplin soruşturmasını
yapmakla görevlendirilen soruşturmacının daha
sonra disiplin amiri sıfatıyla ceza vermesi objektiflik ve tarafsızlık ilkesine uygun düşmemektedir.
Olayda, davacının disiplin amiri olan cezaevi
2. müdürünün disiplin soruşturmasını bizzat yürüttüğü, tanıkların ifadelerine başvurarak ifade tutanaklarını düzenlediği, davacının savunmasını alarak, isnat olunan eylemin hukuki nitelendirmesini
yaptıktan sonra yine dava konusu yapılan disiplin
cezasını kendisinin verdiği dikkate alındığında,
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objektiflik ve tarafsızlık ilkesine aykırı olarak tesis
edilen cezada hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcılığımın kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile
Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin 03.10.2013
tarihli ve E:2013/943; K:2013/977 sayılı kararının
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51.
maddesi uyarınca hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına,
kararın birer örneğinin ilgili Adalet Bakanlığı ve
davacı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına,
12.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
SAYIŞTAY KARARI
Daire: 6
Karar Tarihi: 10.09.2009
Tutanak No: 11962
Kütahya Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü
2007
KONU:VEKİLE 657 SAYILI KANUNUN VEKÂLET
ÜCRETİNE İLİŞKİN ÖDEME KALEMLERİ DIŞINDA
BAŞKA BİR ÖDEME YAPILMASININ MÜMKÜN
OLMADIĞI HAKKINDA.
“… Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne
vekâlet eden …’ya vekâlet ücreti ödemesinde
yersiz ödemede bulunulduğu görülmüştür. 657
Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86’ncı maddesinde vekâlet görevi düzenlenmiş, 175 inci
maddesinde ise vekâlete ilişkin ücret düzenlemeleri yapılmıştır. Buna göre kurum içinden boş
kadroya vekâlette, vekâlet edilen kadro derecesinin ilk kademe aylığının (ek gösterge dâhil)
1/3’ü oranında aylık ödenir. Vekâlet edilen kadro
için öngörülen zam ve tazminatların toplam net
tutarının, asıl kadro için öngörülen zam ve tazminatlar toplamı net tutarından fazla olması halinde aradaki fark, 657 Sayılı Kanunu’nun 175 inci
maddesindeki oranlar dikkate alınmadan, vekâlet
görevinin fiilen yapıldığı süreler esas alınarak
ve göreve başlanıldığı tarihten itibaren ödenir.
06.09.2006 tarihli olur ile Veteriner İşleri Müdürü
olarak 1. derece veteriner kadrosunu işgal eden
…’nın vekâlet görevi 2007 Mayıs ayından sonra
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sona ermiştir. İlgili kişiye vekâlet ücreti olarak,
vekâlet ettiği kadro derecesinin ilk kademe aylığının (ek gösterge dâhil) 1/3’ü ile Veteriner İşleri
Müdürü için öngörülen %145 oranında tazminat
ödemesi yapılmıştır. Kanunun vekâlet ücretine
ilişkin ödeme kalemleri bundan ibaret olup, bunun
dışında her ne ad altında olursa olsun hiçbir şekilde vekâlet ücreti olarak ödeme yapılamaz. Ancak
yapılan incelemede bunlara ek olarak yolluk ücreti başlığı altında ayrıca yaklaşık %145 tazminatın 1/3’üne tekabül eden yersiz bir ödemenin de
yapıldığı görülmüştür. Bu itibarla, adı geçen kişiye
vekâlet ücretinin ödemesinde, yolluk ücreti adı altında ödeme yapılması suretiyle neden olunan (…
) kamu zararının …” sorumlulara ödettirilmesine
karar verildi.
YARGITAY KARARI
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7. Ceza Dairesi 2005/13561 E., 2006/10771 K.
* ZİMMET
* 4389 S. BANKALAR KANUNU (MÜLGA) [
Madde 22 ]
İÇTİHAT METNİ: 4389 sayılı Kanun'a muhalefetten sanık Hüseyin Avni hakkında yapılan
duruşma sonunda: Hükümlülüğüne dair (Zonguldak İkinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen
03.06.2005 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi
Yerel Cumhuriyet Savcısı, sanık müdafileri tarafından süresinde, TMSF vekili yönünden süresinden sonra istenilerek, sanık müdafileri yönünden
duruşmalı inceleme isteğinde bulunulan dava
evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının red ve bozma
isteyen 10.10.2005 tarihli tebliğnamesiyle Daireye
verilmekle, dosyadaki kâğıtlar okunarak gereği
görüşülüp düşünüldü:
I-Hükmü yasal süresi içinde temyiz etmeyen
katılan TMSF vekilinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan CMUK'nın 317. maddesi
uyarınca (REDDİNE), II-Yerel Cumhuriyet Savcısı ile sanık müdafilerinin temyizlerine göre
yapılan incelemede;1-Banka parasını zimmete

geçirme suçundan doğrudan doğruya zarar görmeyen mudi Selda'nın müdahilliğine ve lehine vekâlet ücretine karar verilmesi, 2-Sanığın,
mudi Selda'ya ait 2536073 VT-3 nolu hesaptan
11.07.2001 tarihinde müşteri imzası ya da talimatı olmaksızın 123.725.000.000 TL'lik tutarı imzasız
tediye fişi düzenlemek suretiyle çektiği ve hayali bir şahıs olan Şükrü adına 2534309 VT-1 nolu
vadeli mevduat hesabına yatırdığı, söz konusu
hesaptan 129.105.000.000 TL'yi 08.08.2001 tarihinde S... Ulus/ANKARA şubesi müdürü Esin adına
havale ettiği ve Esin'in de parayı çekerek sanığın
eşi olan Aysen adına hesap açıp bu hesaba yatırdığı, mudi Selda'nın 12.06.2003 tarihinde şubeye
gelerek kendisine ait 2536073 VT-1 nolu hesabından para çekmek istediği sırada para miktarının
eksik olduğunu görerek gişe yetkili yardımcısı
Ayşegül'e annesi Nazife tarafından kendisi adına
yatırılan takriben 100-150 milyar lira olması gerektiğini ve bunun araştırılmasını istemesinin ardından, banka içi kayıtlara göre yapılan araştırma
üzerine, olayın açığa çıktığı dosyadaki tüm bilgi
ve belgelerden anlaşılmış bulunması karşısında;
eylemin banka dışı araştırmayı gerektirmeyecek
nitelikte iç denetimle ortaya çıkabilecek şekilde
basit zimmet suçunu oluşturacağı ve sanığın müdürlüğünü yaptığı S... A.Ş.'nin, Yüksek Planlama
Kurulu'nun 16.07.1993 gün ve 93/17 sayılı kararı ile
özelleştirme kapsamına alındığı ve suç tarihinden
önce özelleştirilmiş bulunduğu gözetilerek sanık
hakkında suç tarihinde yürürlükte bulunan 4389
sayılı Bankalar Kanunu'nun 22/3. maddesinin uygulanması gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde
uygulama yapılması,Yasaya aykırı olup, ayrıca;
3-Hükümden sonra 03.11.2005 gün ve 25983 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun sanık yararına
olan hükümlerinin gözetilmesinin gerekmesi, Bozmayı gerektirmiş, Yerel Cumhuriyet Savcısı'nın
temyiz dilekçesinde ve sanık müdafilerinin temyiz
dilekçelerinde belirttikleri sebepler ile duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdükleri savunmalar
bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320
sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi
uyarınca isteme uygun olarak (BOZULMASINA),
07.06.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.
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DENETDE’ NİN DENETİM
ELEMANLARININ HARCIRAHLARININ
VE EK GÖSTERGELERİNİN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN
HAZIRLADIĞI ÖNERİ
Devlet Denetim Elemanları Derneğinin; denetim elemanlarının harcırah ve konaklama ücretlerinin günümüzün koşullarına uygun olarak
güncelleştirilmesine ilişkin 6245 sayılı Harcırah
Kanununun 11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesinin (b) bendi değişikliği ile denetim elemanları ile bakanlık uzmanlarının ek göstergelerinin güncelleştirilmesine ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 3 üncü maddesiyle eklenen I sayılı Cetvelin I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfının
(g) bendinde belirtilen ek gösterge değişikliği
ile ilgili hazırladığı teklifler aşağıda belirtilmiştir.
MADDE 1 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununun 11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesinin (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim,
inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen
Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri ile geçici uzmanları, Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye,
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Uzman Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişleri,
Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları
Başkan ve Üyeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan
İç Denetçiler, Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız
Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Aile
ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Denetçi Yardımcıları, Maliye Bakanlığı
Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları,
Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı, Hukuk Uzmanı
ve Bilişim Uzmanı ile bunların yardımcıları, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri,
Bakanlıklar Merkez teşkilatına dahil Kontrolör ve
Stajyer Kontrolörler, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yardımcıları ile
Aktüer ve Aktüer Yardımcıları, İçişleri Bakanlığı
Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak ve
Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri ve Yardımcıları ile İş Güvenliği Müfettişleri ve
Yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta
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Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları, Sosyal
Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları, Sağlık Denetçileri ve Sağlık
Denetçi Yardımcıları ile Defterdarlık Kontrol Memurlarından;
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(1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik
miktarının 2 katı,
(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece
kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,5 katı,
(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme
yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu
memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,2
katı,
Gündelik olarak ödenir.
Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak
yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin 1,5 katına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.

MADDE GEREKÇESİ
Denetim elemanları 2000 yılına kadar aldıkları maaş tutarları kadar aylık harcırah alırken,
bu harcırahlar yıllar itibariyle düşerek aylık maşının yaklaşık 1/4 oranına kadar düşmüştür. Bunun nedeni maaş artışları enflasyon oranında
yıllar itibariyle artış yapılırken, harcırah artışları
Bütçe Kanunlarıyla daha düşük oranlarda artış
yapıldığından denetim elemanların yemek giderlerini dahi karşılamayacak bir duruma gerilemiştir. Bunun yanında konaklama giderleri 2014 yılı
itibariyle en fazla 78.- TL ödenmekte olup, kamu
misafirhanelerin olmadığı durumlarda otellerde konaklama imkanları olmamaktadır. Piyasa
araştırması yapıldığında; 3 yıldızlı otellerin konaklama ücretleri 100.- TL, 4 yıldızlı otellerin konaklama ücretleri 150.- TL ve 5 yıldızlı otellerin
konaklama ücretleri 200.- TL'den başlamaktadır.
MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle eklenen I sayılı Cetvelin I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfının (g) bendinde belirtilen ek göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE GEREKÇESİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43
üncü maddesinin (B) bendinde "Ek Gösterge: Bu
Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan
personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri
ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek
gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda
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değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir." denilmektedir.
Eşdeğer unvanlar arasındaki adaletsizlik
giderilmelidir. Ek 1 sayılı cetvel güncellenmelidir.
Buradaki adaletsizlik binlerce denetim elemanını mağdur ettiği gibi çalışanlar arasında çalışma
barışını bozmaktadır. Eşit işe eşit ücret anlayışına
ters düşmektedir.

KAMU DENETİM
SİSTEMİMİZİN YENİDEN İNŞASI
KONUSUNDA DENETDE’ NİN
DDK’ YA SUNDUĞU GÖRÜŞLERİ
82

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına
Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığınızca sürdürülmekte olan ‘Kariyer Mesleklerin Geleceği
ve Denetim Sistemin Güçlendirilmesi’ içerikli çalışmanız kapsamında değerlendirilmek üzere, bu
konudaki görüşlerimiz ekte arz edilmiştir. Saygılarımızla.
Kamu Denetim Sistemimizin Yeniden İnşası
Konusunda DENETDE’ nin Düşünceleri
Yeryüzünde, hangi kıtada, hangi ülkenin kamu
yönetimi modeli incelenirse incelensin, kamu
denetimine sahip olmayan herhangi bir yönetim sistemine rastlamak imkansızdır. 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 kaldırılması;

tarafsızlığının, bağımsızlığının güçlendirilmesi ve
objektif çalışma ortamının sağlanmasını gerektirdiği açıktır. Bu nedenle, Kamu Teftiş ve Denetim
Birimleri mensuplarının, çatı sivil toplum kuruluşu
niteliğinde bulunan Devlet Denetim Elemanları
Derneğimiz, Kamu Denetim sistemimizin yeniden
inşası konusunda, aşağıdaki önerileri kamuoyumuzla 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. 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 yaklaşımları-
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Kamu Denetim Sistemimizin Yeniden İnşası Konusunda Denetde’ Nin Ddk’ Ya Sunduğu Görüşleri
nın, 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, kendisini de eleştirmekten ve ölçmekten kaçınmayan
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 paylaşacağı
bir sistemin kurulması, Türk kamu yönetiminin
tıkanan damarlarını açacaktır. Kamuoyu denetimine kendisini de açan denetim sistemi, içinde
bulunduğu umutsuzluk ve etkisizlik girdabından
çıkarak daha yüksek kalitede ürün ortaya koyma
arayışı içine girecektir. 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.
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 düzenlenmesi 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
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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
ile denetim birimlerinin başarısı ve başarısızlıkları
ölçülmeli, gelişimlerine yönelik tedbir ve uygulamalar, 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 düzenlemeler sonrasında bazı Bakanlıklarda denetim birimleri oluşturulmadığı görülmektedir. Bu bakanlıklarda da
denetim birimleri oluşturularak denetimsiz alan
bırakılmaması gerekmektedir. Denetim elemanlarının unvanları arasındaki farklılıkların giderilmesi
ve 6223 sayılı Yetki Kanununda ulaşılmak istenen
amaçlar doğrultusunda, yeniden düzenleme yapılarak, mesleki kurumsal kültür muhafaza edilmelidir.
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.
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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
hegemonya oluşturmak değil, Türk Kamu Yönetimini, sanal dünyasından çıkartıp küresel 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, 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 vazifelerini yerine getirmeye devam edeceklerdir.
Kendisine ulaşan kamu hizmetlerinden vatandaşlarının, verdiği kamu hizmetinin kalitesinden
kamu görevlilerinin mutlu olduğu bir Türkiye’ye
ulaşabilmek umuduyla, kamuoyuna saygılarımızla
duyurulur.
DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
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Ermenek’ te Meydana
Gelen Maden Faciasına İlişkin
KAMUOYU DUYURUSU
Karaman'ın Ermenek İlçesi'ne bağlı Pamuklu
Köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait kömür ocağında 28/10/2014 tarihinde su basması sonucu, 18
madencinin yer altında mahsur kalması nedeniyle
meydana gelen faciayı üzüntüyle yaşamış bulunuyoruz.
Öncelikle, bu vahim olay nedeniyle, denetim
camiası olarak başta madenci yakınlarımız olmak üzere milletimize geçmiş olsun diyor, benzeri
olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.
Bu gün itibari ile gelinen noktada; Ermenek’te
meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan facia
öncesi, 2014 yılı Haziran ayında İş Başmüfettişi
Erdoğan ŞEKER başkanlığındaki 2 Maden Mühendisi Müfettiş Yardımcısından oluşan heyet tarafından yapılan teftişte, mevzuata aykırı toplam 8
husus tespit edilmiştir.
Bu hususlar, raporda yer aldığı şekliyle;
1-Yeraltı ocağındaki ilkyardım odasında, uygun talimatlar bulunmamaktadır.
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2-Ocakta zincirleme patlamaları engellemek
amacıyla kurulması gereken, yerdeki kömür
tozunun bastırılmasını sağlayarak havaya kalkmasını önleyecek (taş tozu veya su kullanılarak
oluşturulmuş) herhangi bir patlama barajı bulunmamaktadır.
3-Ocak genelinde bacalarda yapılan ilerleme ve hazırlık çalışmalarında kontrol sondajları
yapılmadığı,
4- Ocak genelinde tahkimat bağlarının fırça,
kama ve takoz ile irtibatlandırılması ve çintilerin
yan ve üstlerden galeri cidarına sıkılanması hususunda eksikler bulunmaktadır. Yan baskılar sonucunda kesitin daraldığı ve düzenli olarak tamir
tarama yapılması gereken bölümler mevcuttur.
5- İşyerinde yangın tatbikatı yapılmış olup
özellikle yeraltı ocağında yaşanabilecek bir acil
durum hususunda ve genel meydana gelebilecek
acil durumlar hususunda güvenlik tatbikatı yapılmamıştır.
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6- Yeraltı ocağında toplam 6 adet bekleme barajı bulunmaktadır. Bu barajların arkasında kalan
galerilerdeki gaz miktarının ölçümü için numune
borusu bulunmamaktadır.
7- Çalışanlara verilen çizmeler malzeme düşmesi ve darbeye karşı burun koruyucu özellikte
değildir.
8- Yeraltı ocağında martopikör ile çalışan çalışanların maruz kaldığı titreşimin boyutları ve buna
özgü sağlık muayeneleri ile ilgili herhangi bir kayıt
görülememiştir.
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Başlıkları altında irdelenmiştir.
Bu başlıklardan en önemlisi, üçüncü maddede
bahsedilen ve söz konusu vahim olaya sebep olan
su baskını ile ilgili olarak, teftiş raporunda (6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:
30, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliği Madde: 13 EK-3 Madde: 12.5’de yer
alan) “Yanıcı toz ve/veya grizu patlamalarının
olabileceği veya yeraltı suyunun tehlikeye neden
olacağı ocaklarda çalışılmakta olan yerler yakınında, zararlı gazların bulunma ihtimali olan su birikintilerinde, eski çalışma yerleri ve buralardaki
sularda uzunlukları 25 metreden aşağı olmamak
üzere alın yönünde kontrol sondajı yapılır.” hükmü kriter olarak ele alınarak, Müfettişlerce tanzim
edilen maddedir.
Raporda açıkça, Ocak genelinde bacalarda yapılan ilerleme ve hazırlık çalışmalarında kontrol
sondajlarının yapılmadığı bu sebeple yanıcı toz
ve/veya grizu patlamalarının olabileceği veya yeraltı suyunun tehlikeye neden olacağı bu tür bir
felaketin önlenmesi içinde kontrol sondajı yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Bahsedilen su baskını tehlikesi daha önce Karaman bölgesindeki ocaklarda rastlanılmamış bir
durum olmasına karşın önleyici bir tedbir olarak
bu durum teftiş raporunda belirtilmiştir. Denetim
elemanları bu konuda öngörüde bulunmuş ve ne
yazık ki bu öngörü gerçekleşmiştir.

Madencilik ve inşaat gibi sektörlerde işyeri
çalışma koşulları sürekli değişmektedir. Buradan
hareketle, müfettişler kendi teftişleri süresince
işyerinin anlık fotoğrafını çekerek tespitlerde
bulunmaktadırlar. Aksini düşünmek te mümkün
değildir.
Derneğimiz yetkili organları tarafından elde edilen sağlıklı bilgiler neticesinde; Has Şekerler
isimli işyerinde de, en son teftiş tarihinden (4 ay
önce) itibaren ciddi değişiklikler olmuştur. O tarihte yalnızca bir hazırlık çalışması olarak başlayan desandre (yeraltına inen eğimli yol) oldukça
ilerletilmiş, plansız ve programsız olarak kömür
damarları takip edilmeye çalışılmıştır. Ancak bu
ilerlemeler yapılırken, herhangi bir kontrol sondajı
yapılmamıştır. Zaten en son su baskınının olduğu
kısmında, bu tarihten sonra yeni açılan kısımlarda
meydana geldiği anlaşılmıştır.
Kontrol sondajları, mevzuatta da belirtildiği
üzere eski imalat bölgelerini, yeraltı su kaynaklarını veya çevredeki nehir, dere vb. su rezervlerini
de hesaba katarak periyodik olarak, madenin çalışması sürecinde yapılması gereken sondajlardır.
İşverenlerin uyarıları dikkate almadıkları ve
ikaz edildikleri halde mevzuata aykırı çalışmalara
devam ettikleri acı bir gerçektir. Bakanlık müfettişlerin her an madenlerde işin başında denetim
yapması mümkün değildir. Bu itibarla işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği zihniyetlerini değiştirerek uyarıları dikkate almaları gerekmektedir.
Ancak genel olarak işverenler bu gibi önlemleri
vakit kaybı olarak görmekte ve sürekli daha fazla
kömür çıkarma hedefi peşinde koşmaktadırlar.
Daha önceki denetimlerde su baskını riskine karşı kontrol sondajlarının açılmamış olması
İş müfettişleri açısından durdurma nedeni olarak görülmemiştir. Çünkü bu kabil durumlarla
karşılaşılması durumunda dikkat çekilen nokta,
gelecekteki ilerlemeler konusunda bir uyarı niteliği taşımasıdır. Bu uyarılar, İşverene bağlı
çalışan mühendis ve iş güvenliği uzmanlarının
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periyodik olarak yapmaları ve takip etmeleri gereken hususlardan yalnızca biridir. İlgili işletmenin
faaliyetinin durdurulduğu farz edilse dahi; işveren
hemen müfettiş oradayken dahi bir sondaj yaptırıp, durdurma kararını kaldırıp tekrar çalışmaya
devam etmesi muhtemeldir. Kısacası bu noksanlıktan ötürü durdurma kalıcı bir çözüm olmaktan
uzaktır. Kaldı ki önceki raporlarda da benzer hususlar yazıldığında her zaman idari para cezası
yaptırımı uygulanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinin işyerini kapatma yetkisi olmayıp; işi
tamamen veya kısmen durdurma yetkisi vardır.
Maden işyerlerinde doğrudan işin durdurulabilmesi için risk değerlendirmesinin yapılmış olması
gerekmektedir.
Risk değerlendirmesi yapılmış bu işyerinde işin durdurulabilmesi için, işyerindeki bina
ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde
veya ekipmanlarında, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir tehlikenin bulunması gerekir. İş
müfettişlerinin bir diğer görevi de, işçilerin sosyal, ruhi ve fiziki zarara uğramaksızın hoşnutluk
içinde çalışabilecekleri sürdürülebilir bir işyerinin
devamını sağlamaktadır. Yakın ve hayati bir tehlike olarak görülmeyen, riski ortadan kaldırmak
için bir tedbir mahiyetindeki tespit için işin durdurulması kararını vermek, sözü edilen dengenin kurulmasını göz ardı etmek anlamına gelir.
İş teftişinin görevi, çalışanların hayatını korumak
kadar güvenle çalışılan işyerlerinin devamını da
sağlamaktır.
Uluslararası Çalışma Teşkilatının eski Genel
Müdürü Francis BLANCAHARD’ın dediği gibi
“Teftişsiz çalışma mevzuatı ahlak bilimindeki bir
alıştırmadır, fakat bağlayıcı bir sosyal disiplin değildir.” Bu nedenle, çalışma hayatında yer alan
mevzuatın ve arada bağımsız bir disiplin olan iş
sağlığı ve güvenliği normlarının, ILO standartlarına uygun bütüncül bir şekilde, gerektiğinde kamu
gücü kullanarak uygulanmaya devam edecek şekilde kurgulanması sağlanmalıdır.
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Türk Kamuoyunun açık ve net olarak bilgilendirilmesi gerekliliği ve benzer faciaların tekrar
yaşanmaması dileğiyle, sonuç olarak;
Söz konusu vahim olayın yaşandığı maden ocağında yukarıda da ayrıntılı olarak yer verilen,
Haziran 2014 tarihinde gerçekleşen ve meslektaşlarımızca yazılan teftiş raporunda tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli olan önerilerin belirtildiği, mevzuat gereğince de idari para
cezasının kesildiği,
Yukarıda da ayrıntılı olarak yer aldığı üzere,
söz konusu teftiş raporunda yer alan önerilerin,
maden ocağı işletmecisi tarafından yerine getirilmediği, eğer raporda belirtilen öneriler yerine
getirilmiş olsaydı söz konusu facianın yaşanmamasının çok muhtemel olduğu,
Dolayısıyla Meslek Mensuplarımızca, Teftiş Görevinin layıkıyla yerine getirilmiş olduğu açıktır.
Türk Kamu Denetim Sisteminin yeniden inşası
ve mevcut sisteme dair tespit, eleştiri ve önerilerimizin, derneğimizin www.denetde.org adresinde
yer almakta olduğunu da bu vesileyle hatırlatırız.
Söz konusu facia ile ilgili yukarıda ayrıntılı
olarak yer alan hususların kamuoyumuzun sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılması
zarureti çerçevesinde,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
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Müfettişlerle İlgili
Asılsız Haberler Hakkında
KAMUOYU DUYURUSU
88
Karaman ili Ermenek İlçesi'ne bağlı Pamuklu
Köyü sınırlarında özel bir şirkete ait kömür ocağında 28/10/2014 tarihinde meydana gelen elim
kaza neticesinde, gelinen aşamada, 18 madencimiz yer altında kalmış olup, bugün itibariyle 2 madencimizin cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Kaybettiğimiz madencilerimize Allah’tan rahmet diler,
kendilerine henüz ulaşılamayan madencilerimize,
umutlar azalsa da biran önce sağlıklı olarak ulaşılması için, dualarımız eşliğinde beklemekteyiz.
Yüreklerimizi yaralayan facia sonrasında
03.11.2014 tarihinde Takvim, Milliyet, Akit, A haber ve En son haber gibi yazılı ve görsel medya
organlarında, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerinin 2011 kaza olan ocaktan ayrı bir Maden Ocağında yaptıkları denetim ve denetim sonrasında,
tamamen sosyal ilişkiler çerçevesinde katılmış
oldukları bir yemek, neticesinde çekilmiş olan
fotoğraflar bahane edilerek, öncelikle İş Müfettişlerimizin, ikinci planda ise tüm Kamu Denetimi
mesleği mensuplarımızın haksız ifade ve ön yar-

gılarla zan altında bırakıldığı görülmüştür. Bu nedenle derneğimiz bahsi geçen konular hakkında,
Kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi
amacıyla aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasında zaruret görmüştür.
1- Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri Maden
Yüksek Mühendisi İş Başmüfettişi Dr. Mehmet
Tekelioğlu ve İş Başmüfettişi Gürol Alaca tarafından 2010 yılı içerisinde yapılan teftişlerin kontrolü amacıyla 2011 yılı Mart ay’ ı Teftiş Programı
kapsamında, Ermenek’te faaliyette bulunan Turab
Madencilik San. , Öz merkez Madencilik San. , Öz
kar Madencilik San. ve Has şekerler Madencilik
San. işletmelerinde periyodik denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde adı geçen 4 işyerinde’ de tespit edilen eksiklikler kapsamında ayrı
ayrı 4 idari para cezası uygulanmıştır. Adı geçen
haberlerde Bakanlık Müfettişleri tarafından etkin
denetim yapılmadığı iddiaları asılsızdır. Denetimde tespit edilen, eksiklere ait teknik açıklamalar
ilgili Bakanlıktan ayrıntılı olarak temin edilebilir.
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2- Çalışma Bakanlığı Müfettişlerine yöneltilen,
Bakanlık merkezinden denetim yapılan Maden
Ocaklarına ulaşımın, Maden Ocağı sahiplerinin
araçları ile sağlandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili Müfettişler söz konusu ulaşımı
kendi şahsi araçları ile gerçekleştirmişlerdir.
3- Söz konusu haberlerde ilgili Müfettişlerin
konaklama ihtiyaçlarının, Maden sahipleri tarafından üstlendiği iddiası tamamen asılsızdır. Yukarıda adı geçen İş Müfettişleri denetim mekanı
olan Ermenek’te, tek konaklama mekanı olan
Otelde, Bütçe Kanunu çerçevesinde, Devletin belirlediği Harcırah tutarları dahilinde, ödemelerini
bizzat kendileri gerçekleştirerek denetim süresince ikamet etmişlerdir. Bu konuya ait fatura ve
ödeme evrakları mevcuttur, bu evrakların konuyla
ilgili kişi ve kurumlara, istenildiğinde sunulması
her an mümkündür.
4- Maden sahipleri tarafından ilgili Müfettişlere hediyeler verildiği iddiası tamamen asılsız olup,
konuyla ilgili somut ve net hiçbir iddia bulunmadığı ilgili Müfettişler tarafından açıkça belirtilmiştir.
5- Söz konusu kaza ile ilgili yapılan, 2014 yılı
Haziran ay’ ı Teftişinde’ de İş Başmüfettişi Erdoğan Şeker başkanlığındaki 2 Maden Mühendisi
Müfettiş Yardımcısının’ da bulunduğu heyet tarafından yapılan Teftiş neticesinde mevzuata aykırı
toplam 8 husus (özellikle Ocak genelinde bacalarda yapılan ilerleme ve hazırlık çalışmalarında
kontrol sondajları yapılması hususu) açıkça belirtilerek, idari para cezaları uygulanmıştır. Kadı ki
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2014 yılında elim kazanın yaşandığı Maden Ocağı ile 2011 yılına ait denetimlerin, fotoğraflarının
yansıtıldığı denetim, farklı Ocaklar olup algı yanıltması yöntemi ile, her iki denetimde kaza yapılan
Ocak gibi gösterilmiştir.
Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının ve ilgili Mevzuatının çizdiği çerçeve içerisinde
görevlerini fedakar şekilde, yerine getiren, Denetim Mesleği mensuplarının kişilik hakları ihlal edilerek, Madencilik sektöründe sistemden kaynaklanan derin ve köklü sorunların üstü kapatılmaya
çalışılmıştır.
Dernek olarak objektif, somut belgelere dayalı, tutarlı her eleştiriye, denetim sisteminin daha
etkin hale getirilmesine yönelik, katkı sağlayıcı
unsurlar olarak, açık olduğumuzu, insaflı her eleştiriyi kendimizi geliştirmek yolunda, değerlendireceğimizi belirtmekle birlikte, günah keçisi arayan,
kendi sorumluluklarını denetim camiasına yıkarak
algı karartması uygulayan yaklaşımları da, şiddetle reddetmekteyiz. Türk Kamu Denetim Sisteminin
Yeniden İnşası ve Mevcut Sisteme Dair Tespit,
Eleştiri ve Önerilerimizin Derneğimizin, www.denetde.org adresinde yer almakta olduğunu’ da bu
vesile ile hatırlatırız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
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Yaşanan BÖLÜCÜ
TERÖR OlaylarINA İlişkin
Kamuoyu DUYURUSU
Son günlerde yaşanan vahim olaylar sonu-

90 cunda kamunun huzurunu tesis etmek için gözle-

rini kırpmadan görev başında şehit olan kamu görevlilerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine
başsağlığı diliyoruz.

Öncelikle Türkiye’yi bu bataklığın içine çekip
kendi kirli emelleri doğrultusunda, yıllardır beraberce yaşayan yüce Tük Milleti’ni bir iç karmaşaya sokmak isteyenlerin biran evvel cezalandırılmasını bekliyor, devletimizin asli vazifesini yerine
getirerek kamu düzeninin ve huzurunun zedelenmemesi için gerekeni yapacağına olan inancımızla bu olaylara sebep olanları kınıyoruz.
Biliyoruz ki aziz milletimiz bu hainlerin kurduğu tuzağa düşmeyecektir, yine biliyoruz ki Türkiye

Cumhuriyeti Devleti ne çapulcuların tehditlerine
ne de dış mihrakların kanlı planlarına boyun eğmeyecek kadar güçlü ve feraset sahibi bir devlettir. Her metrekaresi şehitlerinin kanı ile yıkanmış
olan bu topraklar yalnız aziz milletimizin değil,
dünya mazlumlarının duaları ile her daim dimdik
ayakta duracak, hainlerin ve ihanet içinde olanların hayal ettiği kargaşa ve kaosa meydan vermeyecektir.
Bu hissiyatla tekrar aziz Milletimize başsağlığı
diliyor, olayların son bulmasını temenni ediyoruz.
DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

YARIM
ASIRLIK
ÇINARA VEDA
EDERKEN
Ahmet Çınar *
Bu yazımı, ömrünün yaklaşık yarım asırlık kısmını Denetim Elemanı olarak kamuya hizmet için
adayan, teftiş eden müfettişle teftişe tabi olanların yaşadığı ve/veya yaşayabileceği sıkıntıları
optimum düzeyde uyumlaştıran, DENETDE’nin de
Onur Kurulu Üyesi olan Beşir ERDOLU üstadımızın, emekliye ayrılacak olması nedeniyle ona atfen kaleme alma ihtiyacı duydum.
Beşir üstadımız, 1950 Mardin doğumlu
olup, 1970 yılında İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri
Genel Müdürlüğü’nde memuriyet hayatına başladı. 1974 yılında DMO Genel Müdürlüğü’nce açılan
sınavda başarı göstererek, DMO’ya Müfettiş Yardımcısı olarak naklen atandı. Sırasıyla 1978 yılında Müfettiş, 1983 yılında Başmüfettiş, 1984 yılında
Müşavir Müfettiş ve daha sonra Müşavir Müfettiş
unvanı kaldırıldığından, 1986 yılında tekrar Başmüfettişliğe atanmıştır. 1999 yılında atandığı DMO
Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinden 2015 Ocak ayı itibariyle emekli olacaktır.
Süreç içerisinde, Müfettişlik mesleğinin
yanı sıra pek çok idari görevi de başarıyla yürütmüştür. Şöyle ki; 1978’de Gümrüklü Eşya Tasfiye
Komisyonu Başkanlığı, 1978-1979’da Gümrüklü
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Eşya Tasfiye Dairesi Başkanlığı, 1980 yılında Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 1990’dan
sonra I Nolu Merkez Satınalma Komisyonu Üyeliği, 1995 yılından itibaren 5 yıl kadar fiilen Satınalma Komisyonu Dairesi Komisyon Üyeliği ve
bununla beraber 1997’den itibaren, Modern Ofis
Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de, Yönetim Kurulu Başkanı ve Tasfiye Memuru sıfatıyla Yönetim
ve Tasfiye Kurulu Başkanlığı görevlerini ifa etmiştir.
Mesleğe 2006 yılında DMO Müfettiş Yardımcısı olarak başladığımda, Beşir Üstadımla çalışma bahtiyarlığı elde ettim. Üstadımızın en büyük
özelliği, yaptığı her işe azami dikkat ve hassasiyet
göstermesi ve mükemmel kalemşörlüğüdür.
Üstadı tanıyan tüm denetim elemanları arasında; bilgisi, deneyimi, tecrübesi ve alçak gönüllü yapısı ile tüm denetim elemanlarına örnek teşkil edecek ender insanlardan biri olduğu yönünde
fikir birliği bulunmaktadır.

* TSE Rehberlik ve Denetim Kurulu Başdenetçisi
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Ahmet Çınar
Kendisinin kamu hizmetini sonlandırmakta olması nedeniyle hüzünlü olmamla birlikte, bundan
sonraki yaşamında, gerek yazacağı kitaplarıyla,
gerekse kaleme alacağı makale vb. eserlerle ülkemize hizmete devam edeceğinden hiç şüphem
yoktur.
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Üstadın tüm meslek mensuplarına öğüt niteliği arzeden bazı sözlerini burada aktarmadan
geçemeyeceğim. Müfettiş Yardımcısı iken, bize
ilk öğrettiği kural önemsiz işlere dahi önemsizlik derecesinde önem vermemiz gerektiğiydi. Bu
sözü ilk defa duyduğumda, içerdiği derin anlamdan etkilenmiştim. Aslında lafzı farklı olsa dahi
benzeri birçok sözü kitaplardan veya internetten
de okumuşuzdur. Ancak, bir sözün başkasına
tesir edebilmesi için önce kendimizde yaşamamız gerektiğinin en bilinen örneği olan İmam-ı
Azam’ın bal hikayesi gibi, Beşir Üstadımın kendisinin yaptığı ve yaşadığı kuralı bize söylemesi
nedeniyle bu derece etkilenmiştim. Evet gerçekten, önemsiz işlere dahi önemsizlik derecesinde önem verilmesi, bazen bir kişinin, bazen bir
kurumun hayatını etkileyebilecek düzeyde önem
arzeden sonuçları olabilirdi. Bunu şuan 10 yıllık
meslek mensubu olarak yaşadığım örneklerden
de görmekteyim. Bu hususta yaşadığım bir olayı
burada nakletmek istiyorum. Yaptığım bir teftiş
esnasında Bölge Müdürlüğü şoförlerinden biri
gelip, 90’lı yıllarda yaşadığı bir olayı aktardı. Olayı
kısaca özetlersem, yaşanılan bir kaza nedeniyle
personel, kendisine yapılan mahkeme tebliğini
önemsemez ve daha sonra bu tebliğe uymaması nedeniyle mahkemece hapis cezasına çarptırılması sonucunda işinden olur, ancak hapisten
çıktıktan sonra işine dönmek ister, fakat bir türlü
başaramaz, en son çare olarak personel sevdalısı
Beşir Üstadımın kapısını çalar, üstad hemen olayı
sahiplenir ve herkesin önemsiz gördüğü hususta
detaylı inceleme yapar ve personelin dönme isteğini haklı kılacak bir mevzuat hükmü bularak
dönemin Genel Müdürü ile görüşür, kimsenin bu
nevi bir sorumluluk almak istememesi üzerine
yazdığı raporla personelin yeniden işe başlamasını sağlar. Günlük hayatımızda iş, ev, çocuk vb.
bir çok hususla meşgul olurken ve yaşam şartlarımız 90’lı yıllara göre çok daha iyi durumdayken,

şuan benzeri bir hususta bir personelin doğrudan
müfettişe gelmesi halinde olaya bakış açımızın ne
olabileceğini düşündüğümüz zaman, Beşir Üstadın büyüklüğünü anlayabiliriz diye düşünüyorum.
Üstadın bir diğer öğüdü ise, imzamızın ucuz olmaması gerektiğini söylemesidir. Beşir Üstadım,
okumadan anlamadan ve detaylı değerlendirme
yapmadan hiçbir yazıya imza atmamış bir insandır. İşin en mühim tarafı, kendisini tanıma şerefine nail olduğum 10 yıllık süreçte, bu hususta bir
kez dahi farklı bir uygulamasının görmediğim gibi,
kadim dostlarının yanında konuştuklarından da
anladığım üzere, ilk memuriyete başladığı dönemden bu güne kadar hep aynı hassasiyetinin eksilmeden devam etmiş olmasıdır. Bu husus basit bir
konuymuş gibi görülmekle beraber, etkisinin anlaşılması açısından bir örnek vermem gerekirse,
işten atılma cezası alması gerekli olan bir kişinin,
ev hanımı olan eşi ve masum iki çocuğunun düşebileceği durumu kendine dert edinerek, konuyu
detaylıca araştırması üzerine, işten atılma cezasının aslında verilmesine imkan bulunmadığını ortaya çıkararak bir aile faciasının önüne geçtiği bir
durum olmuştu. Burada atması gerekli bir imzayı
atmayarak, olayı detaylı araştırması yoluna gitmesi, olayın aydınlatılmasında kilit rol oynamıştı.
Tabi olayları gizli kalması gerekli hususlar içermesi nedeniyle, burada çok açık yazamıyorum.
Ama, bizzat şahit olduğum bir durum olduğu için,
bir imzanın ne kadar etkili olabileceğini bu olayda
anlama fırsatım olmuştu.
Beşir Üstadın özelliklerini ve meslek mensuplarına yaptığı katkıları kelimelere dökerek anlatmak o kadar güç ki, anlatmakla ve aktarmakla
tanımlanabilmesi zor olan ender insanlardan biridir Üstad. Yazımın uzun olmaması için yukarıda
aktardığım hususlarla yetinmekle beraber, son
söz olarak diyorum ki, Beşir Üstadım yaptıklarınla, söylediklerinle, mükemmel kişiliğin ve karakterinle, yarım asırlık hizmetinle, unutulmazsın ve
inşallah ömrümüz yettikçe de unutulmayacaksın.
Güzel ve asil insan, şeref ve asalet abidesi Üstadım saygıyla ellerinden öpüyorum.
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DENETDE'DEN
HABERLER
DEVLET DENETLEME KURULU
ZİYARET EDİLDİ
Bilindiği üzere, Devlet Denetleme Kurulu, önceki Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL tarafından yapılan görevlendirme çerçevesinde;
1. Ülkemizde iletişimin dinlenmesi ve tespitine yönelik kurumsal ve mevzuat kapasitesinin
değerlendirilmesi ile söz konusu uygulamaların
hukuka uygunluğunun sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine yönelik
araştırma, inceleme ve denetim,
2. "Yolsuzlukla mücadele kapasitesinin" değerlendirilmesine yönelik araştırma ve inceleme,
3. Kent rantlarının analizi ile imar uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik araştırma ve
inceleme,
4. "Kariyer Meslek" uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik araştırma ve inceleme,
5. "Devlet Sırları" ve "Gizlilik Derecelerine"
ilişkin düzenleme ve uygulamaların değerlendirilmesine yönelik araştırma ve inceleme, yürütmektedir.

Haber: Kadir Kemaloğlu *
DENETDE olarak, Kurul Üyeleri Abdurrahman
ÖZÇELİK ve Metin ARSLANBAŞ ile Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Faik CECELİ ziyaret edildi.
Ziyaretlerde,başta farklı şekillerde yapılandırılan Teftiş Kurullarının yapısının (Teftiş Kurulu
Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Denetim Hizmetleri Başkanlığı) yanı sıra unvanlardaki
farklılıklar (Müfettiş, Denetçi ve Uzman) gündeme
getirildi.
Bununla birlikte, hazırlanacak raporda Müfettişlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet
Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunuve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan
yetkilerini, bağlı bulundukları kurulun tüzük ve
yönetmeliklerinde belirlenen sınırlar çerçevesinde kullanıldığına vurgu yapıldı. Bu itibarla, çeşitli kanunlardan kaynaklanan yetkileri kullanan
Müfettişlerin meslek standartları, kariyer yapısı,
özlük, görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği bir kanunun (Denetim Temel Kanunu gibi)
* Spor Genel Müdürlüğü Başmüfettişi/DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
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gerekli olduğu aktarıldı. Ayrıca 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda “Denetim Hizmetleri Sınıfı” nın ihdas edilmesinin gerekli olduğu aktarıldı.
Son olarak, kariyer meslek mensuplarının karşılaştıkları sorunlar ile bu konudaki çözüm önerilerimizi içeren dosyalar başta Kurul Başkanı Faik
CECELİ ile "Kariyer Meslek" uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik araştırma ve incelemeyi yürüten Kurul Üyeleri Abdurrahman ÖZÇELİK
ve Metin ARSLANBAŞ’a takdim edildi.
DENETDE’NİN KASIM AYI SÖYLEŞİNE,
KAMU DENETÇİSİ ABDULLAH CENGİZ
MAKAS KONUK OLDU
DENETDE’nin Kasım ayı söyleşine, Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS konuk oldu.
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Abdullah Cengiz MAKAS, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) hakkında bir sunum
yaptı. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, 2010 yılı Eylül ayında yapılan Anayasa değişikliğinden sonra
6328 Sayılı Kanunla Kurulduğunu, TBMM'de yapılan seçimle Kamu Başdenetçisi ve 5 Kamu Denetçisi seçildiğini, akabinde Kanunda öngörülen usul
ve esasların belirlendiği Yönetmeliğin çıkarıldığını
anlattı.
Bununla birlikte, Kamu Denetçiliğinin görev
alanı ile ilgili yapılan başvuruların 5 Kamu Denetçisi arasındaki iş bölümü esasına göre değerlendirildiğini, yapılan araştırma ve inceleme
sonucunda gerekirse bilirkişi görevlendirildiğini
belirtti. Özellikle kararların tavsiye niteliğinde olduğunu vurguladı.

Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS’ın
konuk olduğu bu söyleşide; yapılan başvurular
üzerine yapılan inceleme ve alınan kararları örneklerle açıkladı. Ombudsman, daha sonra katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI DENETDE
TARAFINDAN DÜZENLENEN İSTİŞARE
TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ
DENETDE tarafından 26 Kasım 2014 günü düzenlenen ve Teftiş Kurulu Başkanlarını bir araya
getiren istişare toplantısına; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Selçuk
BAKKALOĞLU, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş
Kurulu Başkanı Orhan TAVLI, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar
ALTUNAL, Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri
Başkanı Muhammet GEDİK, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Beşir
ERDOLU, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörler Kurulu Başkanı Mustafa Reşit HAZER,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri
Daire Başkanı Selami DUMAN, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER,
TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı
Nuğman YAVUZ, Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet HALTAŞ, Milli
Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı
Atıf ÂLÂ, Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Selami GÜLEN, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş
Başkanı Erdal Celal SUMAYTAOĞLU, DENETDE
Genel Başkanı Ali Alper ORKUN, Genel Başkan
Yardımcısı Kadir KEMALOĞLU, Genel Sekreter
Arslan ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim
GÖKÇE, İbrahim HALICI, Tolga KARA, Ertan ÖRS,
Denetim Kurulu Başkanı Şener ÇIRAK ve Denetim
Kurulu Üyesi Sinan SEVİM katıldı.
Ali Alper ORKUN (DENETDE Genel Başkanı):
Açılış konuşmasında istişare toplantısına katılan
tüm başkanlara hoş geldiniz dedikten sonra DENETDE olarak yapılan işlere ilişkin görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

Yıl: 27 • Sayı: 127 / 128

Denetde'den Haberler

Ayrıca Denetim Sisteminin İnşasına ilişkin görüşlerini paylaştı:
1- 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.
2- Meslek taassubuna kapılmayan, kendisini
de eleştirmekten ve ölçmekten kaçınmayan 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 paylaşacağı bir sistemin kurulması, Türk kamu yönetiminin tıkanan
damarlarını açacaktır.
3- Denetim elemanlarının mali ve sosyal haklarının güvence altına alınması için “Denetim Hizmetleri Sınıfı” oluşturularak, özlük hakları ve mesleki güvencelerinin yargı mensupları baz alınarak
düzenlenmesi 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.
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5- Denetim birimleri arasında koordinasyonu
ve uyumu sağlamak ve mesleki standartları tespit
etmek üzere oluşturulacak Denetim Üst Kurulu ile
denetim birimlerinin başarısı ve başarısızlıkları
ölçülmeli, gelişimlerine yönelik tedbir ve uygulamalar, 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 düzenlemeler sonrasında bazı Bakanlıklarda denetim birimleri oluşturulmadığı görülmektedir. Denetim elemanlarının
unvanları arasındaki farklılıkların giderilmesi ve
6223 sayılı Yetki Kanununda ulaşılmak istenen
amaçlar doğrultusunda, yeniden düzenleme yapılarak, mesleki kurumsal kültür muhafaza edilmelidir.
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 getirmek için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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10- Yolsuzlukla mücadelede başarı için; ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere
paralel yasalar ve ikincil mevzuat dâhil olmak
üzere, ulusal düzenlemeler tamamlanmalı, dahası saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu besleyen
faktörlerin ortadan kaldırılması gerekir.
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- Selçuk BAKKALOĞLU (Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı); Düzenlenen toplantı nedeniyle DENETDE Yönetimine teşekkür ettikten sonra, Teftiş Kurullarının Bakanlık Merkezi yapısı itibarıyla
merkez teşkilatı içindeki yeri ve üstlendiği görevlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca
toplantıların belli periyotlarla ve düzenli olarak
yapılabilmesini temin için bir sonraki toplantıya
ev sahipliği yapabileceğini beyan etti.
- Beşir ERDOLU (Devlet Malzeme Ofisi); Denetim Sistemine ilişkin görüş ve değerlendirmelerde bulundu.
- Asım KESKİN (Kültür ve Turizm Bakanlığı);
Müfettişlik mesleğinin geçmişte ve günümüzdeki
durumu hakkında görüşlerini paylaştı, mesleğin
gelişimi ve müfettişlerin eğitimlerinde belli bir
standardın yakalanabilmesi için özellikle Teftiş
Akademisi önerisine atıf yaptı.
- Selami DUMAN (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu); Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine vurgu
yaparak, DENETDE'nin bu anlamda teftiş kurulları
arasında iletişimi sağladığını, bununla birlikte, bir
sivil toplum kuruluşu olarak DENETDE'nin genel
katılımlı bir toplantıyla kendisini paydaşlarına anlatmasının gerektiğini ifade etti.
- Kibar ALTUNAL (Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı); Denetim camiasının yaşadığı sorunları
dile getirdikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlarının
daha vizyoner ve kurum yöneticilerine ışık tutabilen kişiler olması gerektiğini ifade etti, bununla
birlikte Teftiş Kurullarının varlık amaçları içinde,
yolsuzlukla mücadelesinin önemli bir yeri teşkil
ettiğini, son olarak Müfettişliğin kariyer yapısına
vurgu yaparak müfettişin mesleğe alınması ve yetiştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
- Erdal SUMAYTAOĞLU (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı); Bakanlıkta Bakan Danışmalığı, 1. Hukuk Müşavirliği, Müsteşar Yardımcılığı
görevlerinden sonra Teftiş Kurulu Başkanlığına
atandığını, Teftişin bürokrasi üzerindeki olumsuz
algısını kaldırmak için çaba sarf etmenin gerekli
olduğunu, gelenekleri yıkan ya da yeniden inşa
eden bir teftişin nasıl olması gerektiğini aktardı,
ayrıca mevzuatı takip eden müfettişlerin çok daha
sosyal bir yapıya sahip olduğunu, özellikle teftiş
Kurullarının kendisini yenileyebilmesi için Hizmet
içi eğitim yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.
* Mehmet HALTAŞ (Vakıflar Genel Müdürlüğü); Müfettişlerin, empati yapması gerektiğini
vurguladı.Müfettişlerin sadece iş yapanları değil,
iş yapamayanları da denetlemesi gerektiği vurguladı. Ayrıca, Müfettişlerin iş yaparken, yönetimin
sahip olduğu zorlukların da farkında olmasında
fayda olduğunu değerlendirdi.
* Orhan TAVLI (İçişleri Bakanlığı); Sistemdeki
sıkıntının, bürokrasiden kaynaklandığını, ülkenin
refahı yükseldikçe, diğer vatandaşlar gibi müfettişin de refahının artacağına inandığını vurguladı.
Öte yandan, Mülkiye müfettişlerinin, önce kaymakamlık yapması nedeniyle olaylara farklı baktığını
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belirtti. Bununla birlikte, İdarecinin meseleyi çözmesi için, mevzuatın yanı sıra niyetine bakmak
gerektiğini vurguladı. Dahası Müfettişin sadece
evraka değil, sahada yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir.
* Atıf ALA (Milli Eğitim Bakanlığı ); Milli Eğitim
Bakanlığındaki yapının nasıl dönüştüğünü ifade
etti. Müfettişin (Mülkiye Müfettişliğinde olduğu
gibi) önce uzmanlık gerektiren bir çalışmadan
sonra meslek sahibi olması gerektiğini vurguladı.
* Muhammed GEDİK (Sağlık Bakanlığı); Bu tip
istişare toplantılarıyla öz denetim yapılmış olacağını belirtti. “Denetim Üst Kurulu” veya “Teftiş Akademisi” önerisini önemsediğini, esasen
bu yapının Meslek Etik Kurallarını belirleyen ve
sorgulayan bir şekilde dizayn edilmesi gerektiğini vurguladı. Akademinin, bütün müfettişlerin temel eğitim almasını sağlanmada önemli bir işlevi
olacağını, hatta kariyer meslek yapısının önemini
belirtirken Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı
modelinin doğru olduğunu vurguladı. Empati eksikliğine ilaveten hizmet içi eğitimin sürekli olması
gerektiğini vurguladı. Son olarak, Müfettişin, işin
niteliğine göre uzman bilirkişi görevlendirmesinin
yararlı olacağını değerlendirdi.
- Tolga KARA (PTT Genel Müdürlüğü); Müfettişlerin karşılaştıkları sorunlara vurgu yaparken,
Müfettişlerin de Teftiş Kurulu Başkanlarından
olan beklentilerini dile getirdi.
- Kadir KEMALOĞLU (Spor Genel Müdürlüğü)
Eşit işe eşit ücret uygulanması için 2 Kasım 2011
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özellikle denetim
elamanlarının ücretleri; teftiş ve denetim yaptıkla-

Temmuz - Aralık 2014/3-4

rı bazı görevlilerden daha alt seviyelere indirildiğini, bu durum göz önüne alındığında; özelde teftiş kurulları genelde denetim birimleri bakımından
hem örgüt içindeki hiyerarşik konum hem de ücret bakımından kayıplar olduğunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (b)
bendi ile düzenlenen ek göstergeler de değişiklik
yapma yetkisinin Bakanlar Kuruluna ait olduğunu,
bununla birlikte, 666 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesinin (a) bendi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen düzenlemeyle; Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve
Bağımsız Genel Müdürlük müfettişleri için ücret
göstergesinin 46.450 ve tazminat göstergesinin
25.560 olarak belirlendiğini, Düzenleme sonucunda denetim elemanları açısından düzenleme öncesine göre, emsal alınan unvanların gerisine düşüldüğünü, bu nedenle, denetimin verimli ve etkili
olmasını sağlamak ve yönetim kalitesini denetim
yoluyla arttırmak için, ek göstergelerinin yeniden
belirlenmesinin gerektiğini, belirtti.
Öte yandan, her yıl Bütçe Kanunu’nun (H)
cetveli ile yeniden belirlenen harcırah tutarları
ile özellikle büyük şehirlerde otel bulmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini, bunun nedenle
6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun (33/b) maddesi
ile denetim elemanları için tespit olunan harcırah
tutarının günümüzün koşullarına uygun olarak
güncellenmesinin gerektiğini, vurguladı.
Son olarak, Derneğin, 666 sayılı KHK sonrasında çıkarılan 161 nolu Genel Tebliğ uyarınca maaşını eski hesaplama usulüne göre alanlar (daha
önce ek ödeme alan kurullarda görevli olanlar)
ile maaşını 666 sayılı KHK ile getirilen kurala göre
alan denetim elemanları arasında vergi dilimi bakımından oluşan farkın giderilebilmesi için Kamu
Denetçilik Kurumu’na başvurulduğunu, ifade etti.
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2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER
Hazırlayan : İbrahim Halıcı *
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KİTAP TANITIMI
TÜRKİYE’ DE İDARİ TEFTİŞ SİSTEMİ
Tanıtım: Kadir Kemaloğlu*
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Devlet Denetim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi meslektaşımız Sağlık Bakanlığı Sağlık
Başdenetçisi Ömer Yürekli’ nin “ Türkiye’ de İdari Teftiş Sistemi” başlıklı kitabı, Bizim Akademi
Yayınları tarafından yayımlandı.
Uzun bir araştırmanın ürünü olan ve toplam
267 sayfadan oluşan kitapta; yönetimin denetimi
ve türleri, teftiş ve denetim ile ilgili temel kavramlar, teftişin ve denetimin tarihi; teftişin konusu, kapsamı, ilkeleri, gerekliliği ve boyutları,
teftişin aşamaları, yöntemleri, araçları ve türleri; teftiş kurullarının yapısı, görevleri ve işleyişi,
müfettişin nasıl olması gerektiği, dünyadaki teftiş denetimi uygulamalarının nasıl olduğu, teftiş
sisteminin yapısal sorunları ve çözüm önerileri
incelenmektedir.

* Spor Genel Müdürlüğü Başmüfettişi, DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
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Kitap Tanıtımı
Demokratik hukuk devletinde yönetimin her
türlü eylem, işlem ve faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak için çeşitli denetim yolları bulunması gerekmektedir. Yönetimin hukuk kurallarına
bağlı olması, takdir yetkisini kamu yararı amacıyla
kullanması, kuralların dışına çıktığında kendini
yaptırım karşısında bulması hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir sonucudur. Bunun için modern
hukuk devletlerinde, yönetimin hukuk kurallarına
uymasını sağlamak ve uymaması halinde gereken
yaptırımları uygulamak üzere çeşitli denetim yolları oluşturulmuştur. Bu denetim yolları kamuoyu
denetimi, siyasi denetim, yargı denetimi ve idari
denetimdir. Kitapta, bu denetim yollarının hepsine
kısaca değinildikten sonra idari denetim kapsamında yer alan teftiş denetimi tüm boyutlarıyla ele
alınmaktadır.
Kamu yönetimi alanına, teftiş ve denetim alanına ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir kitap.
Özellikle müfettişlerin, denetim elemanlarının, öğrencilerin, araştırmacıların kaynak olarak edinmeleri gereken bir kitap.
Çalışmada, Türk teftiş ve denetim sisteminin
yapısının, işleyişinin, denetim anlayışının doğru
bir şekilde tanıtılması, sorunlarının doğru tespit
edilmesi ve tedavisinin doğru yapılmasına katkıda
bulunulması hedeflenmiştir.
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Konu Başlıkları:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yönetimin Denetimi ve Türleri
Teftiş ve Denetim Kavramları ve İlgili Bazı
Temel Kavramlar
Teftişin Tarihi
Teftişin Konusu, Kapsamı, İlkeleri, Gerekliliği ve Boyutları
Teftişin Aşamaları, Yöntemleri, Araçları ve
Türleri
Teftiş Kurullarının Yapısı, Görevleri ve İşleyişi
Müfettiş Nasıl Olmalıdır?
Dünyadan Uygulama Örnekleri
Teftiş Sisteminin Yapısal Sorunları
Teftiş Sisteminin Sorunlarına Çözüm Önerileri

Çalışmanın kendi alanında önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.
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Bir Müfettişin Kaleminden
KOD ADI: BOZKURT

Tanıtım: Şener Çırak
İller Bankası Başmüfettişi
Müfettişlik mesleği hiç kuşkusuz titiz bir araştırma ve
inceleme süreci kadar, iyi bir kalem ve üslup sahibi olmayı
da gerektirir. Teftiş, inceleme, soruşturma, tespit, netice
ve kanat ne kadar önemliyse, bunları üçüncü şahısların
kolaylıkla anlayabileceği, objektif bir üslupla yazıya aktarabilmek de bir o kadar önemlidir.
İşte bu sebepledir ki, Müfettişler kalemlerini sadece
resmi yazışma ve raporlarla sınırlı tutmayarak, mesleki, bilimsel pek çok çalışmaya imza atmakta, hatta edebi alanda
farklı türlerde kitaplarla karşımıza çıkmaktadırlar.
Kitap dünyasında geçtiğimiz aylarda en çok ses getirenler arasında yer alan bir romanın yazarının Müfettiş
olması bu açıdan bakıldığında meslek mensuplarını belki
şaşırtmamış, ancak bundan sonra bu tarz çalışma yapmayı
planlayanlara büyük cesaret vermiştir.
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Çok ses getiren dedik çünkü roman ilk çıktığı günden
itibaren farklı kesimlerin ilgisini çekti. Hürriyet, Sabah,
Milliyet, Zaman, Cumhuriyet, Habertürk, Vatan, Yeniçağ,
Bugün gibi gazeteler ile çeşitli dergilerde kitap hakkında
haber, yorum ve röportajlar yayınlandı. Roman piyasaya
çıktığı ilk üç haftada üç baskı yaparak en çok satan kitaplar listesine girdi, daha sonraki ilgi ve baskılarla sırlamalardaki yerini uzunca süre korudu.
Kitabın yazarı Cüneyt Öztürk 1990 yılında Etibank’ta
Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan, halen İller
Bankası’nda Müfettişlik görevini sürdüren bir meslektaşımızdır.
Roman 1962-1967 yılları arasında Kıbrıs’ta gizli bir
görevle bulunan, emekli Tuğgeneral Kenan Çoygun’un
hayatını anlatırken aslında bir döneme de önemli ölçüde
ışık tutmakta.
Yazar Cüneyt Öztürk’ün çeşitli röportajlarında ifade
ettiği üzere, kitabının kahramanı Kenan Çoygun’u 2005
yılında vefat etmesinden sonra tanımış. Kendisi gibi
Türkiye’de büyük çoğunluğun tanımadığı bu kişiyi araştırmaya başladığında karşılaştığı profile duyduğu hayranlık
kitabın ortaya çıkma gerekçesi olmuş.
Önce çok titiz bir araştırma süreci, milli kütüphanede

yapılan uzun arşiv taramaları, döneme ilişkin kitap okumaları, başta Rauf Denktaş olmak üzere, yakınları, tanıdıkları,
birlikte görev yaptığı kişiler ile yapılan görüşmeler, ardından rahmetli Ömer Lütfi Mete’nin bundan çok iyi roman
çıkar şeklindeki tavsiyesi Kod Adı: Bozkurt’un ortaya çıkmasına vesile olmuş.
Biyografik roman gibi okuyucu sayısı kısıtlı, Kıbrıs
gibi ilginin azaldığı bir tarih kesitini anlatan, konjonktürün
özellikle bir askerin hikayesi için pek uygun olmadığı bir
ortam ve zamanda, ismi sebebiyle de bir ön yargıya maruz
kalan, tanınmamış bir yazar tarafından kaleme alınan bu
kitabın; farklı bakış açılarına rağmen hemen her gazetede
yer bulmasının, sosyal medyada adından çokça bahsettirmesinin, Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel’den, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na
kadar farklı kişilerden tebrik ve teşekkür almasının, çok
satanlar listelerinde üst sıralara ulaşmasının sebebini ise
kitabı okumaya başladığınızda daha net bir şekilde anlıyorsunuz.
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Kitap Tanıtımı
Romanın ana omurgasını Kıbrıs’ın en çetin yılları oluştursa da, çok tartışılan Seferberlik Tetkik Kurulu’nun (Özel
Harp Dairesi) ortaya çıkışından, Güneydoğu’daki ilk bölücü ayaklanma denemelerine kadar pek çok tarihi olaya da
ışık tutuyor. Bu tarihi olaylar bir roman kurgusu içerisinde,
oldukça akıcı bir üslupla, makul dozlarda romantizm, mizah, kahramanlık, aile ilişkileri, duygusallık katılarak okuyucuya sunuluyor.
Romanın kahramanı Kenan Çoygun’un Kıbrıs’ta gizli
bir görev yürüttüğü tartışma götürmeyecek kadar açık. Bu
görevin ifasında, inisiyatif aldığı, görevin ötesinde risklere
girerek, kahramanlıklar gösterdiği de bir o kadar açık.
Sadece askeri fonksiyonları yerine getirmediği, açıkta
kalanlara yatacak yer, aç kalanlara aş temini için didindiği, yokluklar içinde bir nizam tesis ettiği anlaşılan hususlar.
Öte yandan, komutanlık yaptığı her yerde, askerlerini
kendine emanet olarak görmüş, onlara her zaman evlat,
oğul diye sevgiyle hitap etmiş ve buna uygun davranmış,
Kıbrıs’ın o en zor günlerinde tiyatro açılmasına öncülük
yapacak kadar sanat dostu, saz çalan, resim yapan, Türk
sanat müziği eserlerini usulüyle icra eden, zeybek oynayan sanatçı ruhlu bir kişi.
Yürüttüğü gizli görev sebebiyle yıllarca yüzüne göremediği çocuklarına iyi bir baba, zor günlerinde hep yanı
başında olan karısına iyi bir eş olmuş. Ömrü boyunca,
kendisini kahraman olarak sunma gereği hissetmemiş,
medyatik olma gayretine girmemiştir. Gazete ve televizyonlarda görünmemiş, anılarını yazmamış, hatta anlatmamıştır. Yaptıklarından rant elde etme peşine düşmemiş,
asla maddiyata değer vermemiş, ihtiyaç sahipleri için
harcama yapmaktan hiç çekinmemiştir. Kıbrıs yıllarında
kendine emanet edilmiş örtülü yardımları adaletle sarf
etmiş, ömrü boyunca çalışarak biriktirdiği 30.000 liranın
üzerine, Ordu Yardımlaşma Kurumundan 50.000 lira kredi
çekerek, 80.000 liraya, giriş katta bir apartman dairesine
sahip olabilmiştir.
Bu sanatçı ruhlu, sevgi dolu, asil insan, Kıbrıs’ta yaptıklarını, Doktor Binbaşı İlhan’ın banyoya sığınan karısı ile
çocukları Murat (6), Kudsi (4), henüz 6 aylık olan Hakan’ın
makineli tüfeklerle delik deşik edilerek öldürülmüş, cansız
bedenlerinin intikamını almak için yapmamıştır. Ayvasıl’da
daha 13’ündeyken elleri dizinin arkasından bağlanıp, tecavüz edilen sonra da tabancayla başının arkasından
vurulan çocuğun, Gırtlağı kesilen Türklerin, Irzına tecavüz
edilen kadınların, acımasızca katledilen Küçük Kaymaklı’daki imam ve 18 yaşındaki yatalak oğlunun intikamını
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almak için de yapmamıştır.
Yine Kıbrıs’taki fırtınalı günlerin ardından Kürtçü ayaklanmanın ilk denemelerinin yapıldığı Siirt’tedir bu defa.
Devrimci Doğu Kültür Ocakları adıyla örgütlenen yapı
bir maçın ardından devleti test etmeye kalktığında, Barzani yanlıları bayrak açtığında karşılarında yine o vardır.
Hem sağduyulu tavrıyla, hem şefkat dolu akılcı yaklaşımlarıyla, hem de gerekirse teröristin başına mağarayı
yıkacak kadar inisiyatif kullanmasıyla nam salar.
Gün gelir Kenan Çoygun bir manevi önderi ziyarettedir, gün gelir bir köylünün evinde. Bir gün keçi avında
dağlarda, ertesi gün balık avında nehrin içindedir. Siirt
halkının her derdine yetişmeye çalışan bir lider gibiyken,
terörist kalkışmanın korkulu rüyasıdır aynı zamanda.
Kıbrıs’tan Siirt’e bir ideal peşinde koşan KOD ADI
BOZKURT; o yıllara ilişkin bu kitapta anlatılan veya anlatılmayan neleri yaptıysa, inandığı bir dava uğruna, Türk’ün
onurlu bir gelecek sahibi olabilmesi uğruna, devletin itibarı uğruna, şerefli bir Türk subayına yakışanları yapmıştır.
O kendisine emanet edilen bayrağı yere düşürmemiş,
atalarının taşıdığı meşaleyi söndürmeyerek, Çılgın Türklerin asla bitmeyeceğini göstermiştir.
Kitabının girişinde kahramanlık devrinin Cumhuriyet’le
birlikte kapanmadığını ifade eden eden Cüneyt Öztürk, romanını oğluna ve onun şahsında gençliğe ithaf ederek en
ağır şartlarda yeniden kahramanlık destanı yazmayı başaran milletin mensuplarına ve gençlere şöyle seslenmiştir.
“Sevgili oğlum;
Kitabımı sana ithaf ettim.
Sana ve senin nesline…
Bütün kahramanlık stoklarımızı Cumhuriyet’ten önce
kullandık sanmayasınız diye…
Kendinize bir örnek şahsiyet ararken bula bula fosforlu kedi gözleriyle masallar anlatanlara kanmayın diye…
Yükünüzün ağırlığını biliyorum ama gözünüzde büyümesin istedim.
Belki biraz da adını Mehmet İlteriş koyarak ben sardım sırtına bu yükü, o yüzden sana güç versin istedim KOD
ADI: BOZKURT.”
Biz de meslektaşları olarak Cüneyt Öztürk’e böyle bir
eser ortaya çıkardığı, unutulmaya yüz tutmuş tarihi kesitleri, kahramanları ve değerleri yeniden hatırlatarak, gelecek nesillere miras bıraktığı ve içimizden yeni çıkacak
yazarlara cesaret verdiği için teşekkürü borç biliyoruz.
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DENETİM DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ
1.

Denetim Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan bir dergidir.

2.

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

Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.

4.

Dergiye gönderilecek yazılarda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uyulması esastır.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

10. Dergide yayımlanan reklamların sorumluluğu, reklam verenlere aittir.

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

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

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

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

E – Mail

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