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ÖNSÖZ 
 
Yönetici olmak için ve hatta devlet adamı olmak için, uzmanlardan verim alabilme uzmanlığına 

(kaabiliyetine) ihtiyaç vardır. Bir uzmanlık dalının “temel kavramlar dosyası”na yeterli derecede âşina 
değilseniz, o dalın uzmanından faydalanmayı da beceremezsiniz. “Bilmiyorsam sorarım, yahut bilene 
yaptırırım.” denilir. Düşünmeyi, terkib etmeyi bilmeden; önemli yolculuklara çıkılamaz. Hayat 
yolculuğunun her safhası bu bahisle ilgilidir; fakat müşterek icapların ötesinde özel görevlerle ve 
sorumluluklarla yaşanan yolculuklar, bu zarureti daha da önemli hale getirir. İşte bu alanın en önemli 
meselesi hukuk alanıdır. Kişilerin hukukunu doğru tayin edebilme uzmanlığıdır. 
 

Yöneten, kendini yöneten, birilerini yöneten, müesseseleri yöneten; genel mânâsıyla her türlü 
“yöneten”; hukukun temel uzmanlık bilgilerinden faydalanmayı bilmek durumundadır. Bazı temel 
hukuk kitaplarını okuyup nasıl hukukçu veya yönetici olunamazsa, başarılı falan da olunamaz. 
Diplomayla, sertifikayla, müfredat ve uzmanlık dersleriyle kamil hukukçu olunmaz. Ama, temel hukuk 
nosyonu oluşmadan da insan ne kendini yönetebilir, ne başkalarını.  

 
Bu temel tespitlerden hareketle 2003 yılını, hem kendi iç eğitim hizmetimizin ikmali ve hem de 

yerinde denetimi etkinleştirmek için bir milad olarak düşündük. Hükümetimizin genel yönetim anlayışı 
çerçevesinde bir takım hizmetlerin mahallileştirme planlamasına uygun olarak yerel personele eğitim 
takviyesi yapmak, temel hukuk kavramlarını kazandırmak, iç problemlerini mahallinde çözmeye 
yönelik bir süreci oluşturmak üzere iç dinamiklerimizden en azami seviyede yararlanmaya çalıştık. Bu 
amaçla Kurulumuz bünyesinde oluşturduğumuz bir eğitim gurubuyla bir planlama yapmak suretiyle 
Ülke genelinde ayrı dört bölgede Sağlık Müdürlükleri personeline “muhakkiklik” eğitimi verilmiştir. 
İcra etmiş olduğumuz eğitim programlarının geri bildirimini görmüş olmanın mutluluğunu yaşadık. 
Sağlık müdürlüklerimizden gelen teklif ve düşünceleri de dikkate alarak önümüzdeki 2004 yılında da 
bunun için bir yenilenme, yeniden yapılanma temel hedefine uygun olarak iyiye, güzele ve hakikate 
ulaşmanın yapı taşlarını örmeye devam edeceğiz. Sürekli eğitim, sürekli gelişme ve tam kamil 
anlamda bir hukuk devleti anlayışına ve idrakine ulaşmak dileğiyle bu kitapçığı teşkilatımızın 
istifadesine sunuyoruz. 

 
Bu vesile ile bu eğitim programları ile ilgili notları hazırlayan ve Muhakkiklik eğitiminde icra 

eden Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları Halil FİNCAN, M.Ali YASEMİN, Hasan ULUÇAM, Arif 
PAKSOY, Başmüfettişler Muhammet GEDİK, Bekir ŞENYURT, Cavit BAŞKENT, Müfettiş Halil 
YILMAZ, Müfettiş Yardımcıları Ercan AVCİ, İbrahim GÜVENÇ ve bu notları toplamak suretiyle 
redekte edip, kitap haline getiren Müfettiş Halil YILMAZ, Müfettiş Yardımcıları Murat ŞAŞI, Ahmet 
EMEÇ, M.Serdar ERBAŞ, Ercan AVCİ, Ayhan ACAR, Elif ARDIÇ ve Mustafa GÜLEŞEN 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.  

 
 

Fahrettin DAĞLI 
     Teftiş Kurulu Başkan V. 
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(ÖN İNCELEMECİLERİN) ÖN  İNCELEME/İNCELEME  GÖREV VE YETKİLERİ 
(CEZA  MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU ÇERÇEVESİNDE) 
 
 
2-4483 SAYILI MEMURLAR ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN 
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Denetim: Bir işin aslını ve doğrusunu anlamak için yapılan inceleme, araştırma, soruşturma, 
muayene, murakabe, gözetim ve kontrol anlamına gelen “denetim”  kavramı bir terim olarak; 
kamu sektöründe veya tüzel kişiliği bulunan kurumlarda yapılmakta olan işlerin kanun, tüzük, 
yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatlara uygun yürütülüp yürütülmediğinin,  çalışan  
personelin ürettikleri hizmetlerin; amaca göre hazırlanan plan, tespit edilen ilke ve verilen 
emirlere uygun olarak yapılıp yapılmadığının yetkili kimseler tarafından kontrol edilmesi, 
incelenmesi  ve gözetlenmesi faaliyetlerine denir. 
 
 O halde Denetim Nedir? Sorusuna cevap aradığımızda; 
  

1. Yönetimin işlevlerinden birisidir. 
2. Verimliliği sağlama aracıdır. 
3. İşin istenen sonucu verip vermediğinin bilinmesi aracıdır. 
4. İstenen ile gerçekleşenin kıyaslanmasıdır. 
5. Başarısızlığın nedenlerini bulma çabasıdır. 
6. Özünde plandır. 
7. Özünde iletişimdir. 
8. Özünde eğitimdir, denebilir. 
 
Denetime Özgü kurallar: 
 
1- İş yerine giriş ve kendini tanıtma, 
2- Denetimin amacı anlatılması, 
3- Kılık kıyafet ve tavırlar, 
4- Tarafsızlık, 
5- İnisiyatif, 
6- Ödüllendirme, 
7- Cezalandırma. 
 
Başlangıç bölümünde de dile getirildiği üzere, modern anlamda çağdaş denetim ve soruşturma; 

sadece hukuka uygunluğu yeterli saymamakta, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve amacına uygun 
kullanımını sağlamayı hedefleyerek, yönetimin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerini de 
içermektedir. Yani soruşturmacının mevcut statüsünden kaynaklanan, ancak icrai olmayan yetkisinin, 
keyfi kullanımı sonucu korkutma ve sindirmeye dayalı teftiş ve soruşturma anlayışı tarihe karışmıştır. 
Bu cümleden olarak, değişimi yakalayan ve uygulayan denetmen veya soruşturmacı; giyim ve 
kuşamından, neyi nasıl konuştuğuna, bilgi ve becerisinden karizmasına kadar büyüteç altında 
olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmek zorundadır. Bunun yolu da, disiplinden, eğitimden ve 
kendini geliştirmeden geçmektedir.  
 

Kısaca, bürokratik denetimle çağdaş denetim arasında büyük yaklaşım farklılıkları 
bulunmaktadır. Bunları aşağıdaki tabloda görebiliriz. 

 

BÜROKRATİK DENETİM ÇAĞDAŞ-TEKNİK DENETİM 

Mutlak itaati esas alır İknayı esas alır. 
Sıkı kurallara ya da mevzuata dayalıdır. Değişebilir ve esnek standartlara dayalıdır. 
Katı bir hiyerarşi içinde ve yukarıdan aşağıya 
doğrudur. 

Esnek ve hiyerarşi söz konusudur ve iş birliği 
tüm kademelere yaygındır.  
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Katılım sınırlı ve resmidir. Katılım gayri resmi ve yaygındır. 
Kabul edilebilir ve asgari standartlarda başarı 
hedeflenir. 

Asgari standartların üstünde ve sürekli artan bir 
başarı hedeflenir. 

Bireysel başarı söz konusudur. Grupsal başarı söz konusudur. 
Geçmişe yöneliktir. Geleceğe yöneliktir. 
İcra yetkisi olmayanlarca yürütülür. İcra yetkisi olanlarca yürütülür. 

 
Bu farklılığı ortaya koyabilecek soruşturmacı da elbette ki farklı olacaktır. Aşağıda 

soruşturmacıların uymaları gereken bazı kurallarla kişisel nitelikleri belirtilmiştir. 
 

TAHKİKAT KAVRAMI : 
 

Hak kökünden türeyen, “doğru olup olmadığının araştırma” anlamındaki tahkik kelimesinin 
çoğulu olan tahkikat kavramı, “soruşturmalar” demektir. 
 

Soruşturma; üzerine suç isnat edilen bir kişinin, bu suçu işleyip işlemediğinin araştırılmasıdır. 
Soruşturma, daha çok kamu görevlileri ve memurlar için söz konusudur. Bir memur hakkında ihbar ve 
şikayetler üzerine veya doğrudan yetkili amirlerce soruşturma açılabilir. Soruşturma, adli veya idari 
nitelikli olabilir. 

 
Gerek adli ve gerekse idari soruşturmada isnat edilen suçun doğru olup olmadığının tespit 

edilmesi, Devlet, kurum, memur, amir, muhbir, müşteki ve toplum açısından önem arz eder. 
 
Kendisine suç isnat edilen memur, iftiraya uğramış ise soruşturma sonucu temize çıkarılmış, 

suçu işlemişse tecziye edilerek bir daha suç işlemesi ve kötü örnek olması önlenmiş, halka güven 
verilmiş, kurumun huzuru ve çalışma düzeni sağlanmış ve adalet tesis edilmiş olur. 

 
Memurlara isnat edilen suçların soruşturulmaması; memuru, amiri ve kurumu töhmet altında 

bırakacağı gibi suç işleme eğiliminde olanları cesaretlendirmiş olur. İsnat edilen suçların 
soruşturulması, memurların görevlerini aksatmalarını, adli veya disiplin suçu işlemelerini önlemede; 
işlerin belirlenen amaç ve kurallar doğrultusunda yapılmasında etkili olur. 

Soruşturma; Cumhuriyet savcılarınca vatandaşlar, kamu görevlileri, kamu hizmetlileri ve 
Devlet memurları hakkında; müfettiş ve muhakkiklerce memur ve kamu görevlileri hakkında yapılır. 

 
Memurlar, kendilerine tevdi edilen bir görevi terk edebilir, savsaklayabilir, belirlenen kuralları 

ihlal edebilir veya iş sahipleri vatandaşlara karşı olumsuz tutum ve davranışlarda bulunabilirler. 
Memurlar, suç sayılan fiil ve davranışları görev başında veya görevi dışında iken veya görev dışında 
iken veya görevinden dolayı işleyebilirler. İşlenen suç, disiplin suçu veya adli bir suç, ya da hem adli 
hem disiplin suçu olabilir.Bütün bu durumlara göre, memurlar hakkında farklı işlemler yapılır.Bunların 
bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi önemlidir. 

Soruşturmaların hiç yapılmaması, gecikerek yapılması, soruşturmada belirlenmiş kurallara 
uyulmaması, soruşturmada memurlar arasında ayrım yapılması veya soruşturma sonucu yapılan 
tekliflerin uygulanmaması adalet ilkesinin zedelenmesine veya zulüm işlenmesine neden olur. Adaletin 
olmadığı yerde zulüm vardır. Zulüm, bir insanlık suçudur. Zulüm, kurumların, toplumun, ve Devletin 
fesadına neden olur. Fesada uğramış adaletten uzaklaşmış bir kurumun, bir toplumun ve bir Devletin 
varlığını uzun süre huzur içinde sürdürebilmesi imkansızdır. Bu bakımdan “soruşturma müessesi “ 
adaletin, milletin ve Devletin bekasının sağlanması için büyük önemi haizdir.  
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Soruşturmanın süratle gerçekleşmesi, müfettiş ve muhakkiklerin görev ve yetkileri ile 
soruşturma usul ve tekniklerini yeterince bilmelerine bağlıdır. Bu sebeple soruşturmacıların mesleki ve 
teknik yönden iyi yetiştirilmeleri, soruşturma teknik ve usullerini, görev yetki ve sorumluluklarını ve 
ilgili mevzuatı öğrenmeleri hayati önem arz etmektedir. 

 
Bu görevi yapacak kişinin, sahasında iyi yetişmiş olması ve işlerin ehline verilmesi evrensel 

ilkelerdendir.  
 
“Tahkikat” kavramının önemini anlamını ve önemini bu şekilde anlattıktan sonra şimdi 

muhakkiklerin görev ve yetkileri konusuna geçebiliriz. 
 
Muhakkiklerin (Ön İncelemecilerin) soruşturma görev ve yetkileri : 

 
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinden kaynaklanan suçlardan dolayı, 4483 sayılı Memurlar ve 

Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. maddesi gereğince ön inceleme 
yapmak üzere yetkili makamlarca görevlendirilen soruşturmacılar, CMUK hükümlerini dikkate almak 
suretiyle incelemelerini yaparlar. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanunda açıklanmamış hususlarda, aynı Kanunun 6. maddesinde öngörüldüğü şekilde, 
CMUK hükümleri çerçevesinde hareket edilir. 

 
Muhakkikler(Ön İncelemeciler), inceleme ve soruşturmaya emri vermeye yetkili makamın bu 

konudaki emri üzerine başlarlar. Hangi suçtan dolayı hangi memur hakkında inceleme ve soruşturma 
yapmakla görevlendirilmişse, sadece o emir kapsamında ve soruşturma emrinde belirtilen çerçevede 
soruşturma yapabilirler. Bir ihbar ya da şikayet üzerine ya da yapılmakta olan bir inceleme sırasında 
herhangi bir memurun suç işlediğini öğrendikleri takdirde, disiplin suçları için soruşturma emrini 
veren makamdan yetki isterler, adli suçlar için yetkili mercie veya yetkili Cumhuriyet Savcılığına bilgi 
verirler. Bu yetki verildiği takdirde, yeni iddia ile ilgili soruşturma yapabilirler. Yetki verilmemesi 
halinde, soruşturma yapamazlar. Çünkü ilk alınan inceleme emri kapsamında yer almayan yeni iddia 
ve sanıklarla ilgili incelemenin yeni bir soruşturma emri alınarak yapılması gerekir. Ayrıca, Müfettiş 
ve muhakkiklerin; soruşturma emrinde bulunan konulardan bir kısmını veya sorumlulardan bazılarını 
soruşturma dışı bırakmaları mümkün değildir.  

 
MUHAKKİKLERİN (ÖN İNCELEMECİLERİN) UYMALARI GEREKEN 

KURALLAR : 
 

Muhakkik(ön incelemeci) görevleri gereği değişik görevleri yerine getiren ve farklı  karakterde 
kişilerle iletişimde bulunan bir kişidir. Bu itibarla; yaptığı görevin hassasiyeti bakımından belli 
prensipler dahilinde hareket etmeli ve aşağıdaki hususlara uymalıdır. 

 
1. Denetim veya soruşturma için gidecekleri yeri ve yapacakları işleri açıklamamalı, 

 
2. Denetimini yaptığı personele, herhangi bir işin yapılması veya herhangi bir eylemde 

bulunulmaması hususunda emir vermemeli, 
 

3. Denetim sırasında, mesleki yardım dışında personelin yaptığı işe karışmamalı, 
 

4. İnceledikleri defter veya evrak üzerinde, denetim yapıldığını gösterir işaretler dışında 
açıklama ve düzeltme yapmamalı, 
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5. İncelemek üzere almayı gerekli gördükleri evrak ve belgeleri sorumlulardan bir tutanak ile 
teslim almalı, 

 
6. Soruşturmanın gizliliği ilkesine aykırı hareket edilmemeli, gizli olan yazıları, inceleme ve 

soruşturma raporlarını başkasına yazdırmamalı, resmi mührü  başkasına vermemeli, 
 

7. Görevleri vesilesi ile elde ettikleri bilgileri ve denetim sonuçlarını açıklamamalı, 
 

8. Görev sırasında, personelin özel hizmet ve ikramlarını kabul etmemeli, 
 

9. İlişkilerde nezaket kuralları dışına çıkmamalı, 
 

10. Temsil ettiği görev ve kurumu dikkate alarak hal, tavır, konuşma ve çalışmalarıyla örnek 
olacak şekilde hareket etmeli, kılık ve kıyafetine özen göstermeli, saygı ve güven 
kazanmalı, 

 
11. Görevleri dolayısıyla ve denetim vesilesiyle öğrendikleri hususları, yaptıkları soruşturma ve 

sonuçlarını, raporlarını verdikten sonra da, yetkililer dışında kimseye açıklayamazlar. 
 
 

MUHAKKİKLERİN(ÖN İNCELEMECİLERİN) SORUŞTURMA SIRASINDA 
DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KURALLAR : 

 
Muhakkikler(ön incelemeciler), herhangi bir suç ve şikayetle karşı karşıya bulundukları sırada, 

önceden bilmeleri ve daima göz önünde bulundurmaları gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan 
önemli olanları şöyle sıralayabiliriz: 

 
* Ellerinde usule ve mevzuata uygun bir soruşturma emri (mucip/onay) bulunmalıdır. 
 
* Soruşturma öncesi bir inceleme yapılmalı ve sanığa isnat edilen fiilin hangi kanun maddesini 

ilgilendirdiği hususu tespit edilmeye çalışılmalıdır. 
* İsnat edilen fiilin, sanık tarafından nerede ve ne zaman işlendiği hususuna dikkat edilmelidir. 

Zira, izinli/raporlu veya mesai saatleri haricinde işlenen fiillere göre izlenecek durum değişiklik 
gösterecektir. 

 
* Sanık memura isnat edilen fiil onun göreviyle ilgili olması halinde, sanığın bu suçu işlemeye 

ehil veya yetkili bulunup bulunmadığına dikkat edilmelidir. 
 
* Takibi şahsi şikayete bağlı suçlarda; yetkili mercilere usulüne göre verilmiş bir şikayet 

dilekçesinin bulunup bulunmadığına dikkat edilmeli, sözlü ihbar ve şikayetler yazılı hale getirilmelidir. 
 
*Şikayet edilen suçun, zamanaşımına uğrayıp uğramadığına, çıkarılmış bulunan af kapsamına 

girip girmediğine, müştekinin şikayetinden vazgeçip geçmediğine, ya da sanığın ölüp ölmediğine 
bakmalıdır. 

 
* Soruşturma sırasında sanığın yeni suçlarına veya başkalarının suçlarına muttali olunması 

halinde yeni bir onay alınarak bu suçlar da soruşturma kapsamına alınmalı, suçun adli yönü varsa ilgili 
mercie veya Cumhuriyet Savcılığına durumu intikal ettirmelidir. 

 
* Müşteki ya da muhbirin isim, adres ve ihbarlarının doğru olup olmadığına bakılmalıdır. 
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* İddialar konusunda daha önce soruşturma yapılıp yapılmadığına, yargı organlarınca verilmiş 

bir karar bulunup bulunmadığına, bu arada; uygulanmış bir disiplin cezası olup olmadığına dikkat 
edilmelidir. 

 
* Raporlara eklenilmesi gerekli görülen belgelerin, aslına uygunluğunu belirten örneği veya 

fotokopisi yerine konulmadıkça alınmamalıdır. 
 
* İnceleme konularına göre izlenecek yol ile sanık ve tanıklara sorulacak sorular önceden 

belirlenmelidir. 
 

SOSYAL İLİŞKİLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR : 
 
Denetim yapılan bir kurumda çalışan görevlilerle iyi ilişki kurmak ve işbirliğinde başarılı 

olmak için şu kurallara uyulması önemlidir. 
 
* Görevlilerin şahsiyet ve vakarını rencide edecek tutum ve davranışlardan kaçınmalı, hatta 

raporlarında bile görevlileri incitecek ima, istihza ve ağır ifadelere yer verilmemelidir. 
 
* Peşin hükümden sakınmalı, vaat edici veya taraf tutucu şekilde konuşmamalıdır. Konuşmaları 

ile kendini bağlamamalıdır. 
 
* Her ne suretle olursa olsun, tartışma yapmaktan ve personelin görevlerine müdahale etmekten 

kaçınmalıdır. 
 
* Soruşturma konusu ile ilgili tanık ve sanıkların ifadelerine sınırlama getirilmemeli, söylemek 

istedikleri ifade tutanaklarına geçirilmelidir. 
 
 

 İNCELEME ELEMANINDA ARANILAN KİŞİSEL NİTELİKLER: 
 
1. Kendine güven, ehliyet ve liyakat, 
2. Güven ve saygı kazanma yeteneği, 
3. Sempatik, duygulu ve işlerinde kararlı, 
4. Samimi, hisli ve iyi alışkanlıklar, 
5. İyi huylu, sıcak kanlı, yerine göre nüktedan, 
6. Değer biçmede ve değerlendirmede isabet, 
7. İşini benimseyen, seven gayretli ve hevesli, 
8. İnceleyen, gözlemleyen, araştıran ve bulan nitelikler, 
9. Kurumda, işinde ve çevresinde kaynak insan, 
10. Düzenli, giyim ve kıyafetine önem veren, 
11. Davranışlarını duruma göre belirleyen, 
12. Yerinde konuşan, dinleyen ve değer biçen, 
13. Mesleği ile kişiliğini bağdaştıran, 
14. Kendini değerlendiren ve geliştiren, 
15. Sağlığı ve fiziki yapısı düzgün, 
Olarak sıralanabilir. 

 
A- MUHAKKİKLERİN (ÖN İNCELEMECİ)  GÖREVİ İLE İLGİLİ GENEL 

AÇIKLAMALAR: 
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 I- Görevlendirme,yetki ve sorumluluk; 
 

İhbar ve şikayetler üzerine bir memurun suç işleyip işlemediğini tespit etmek ve gerekli işlemleri 
tamamlamak için, yetkili mercilerin verdiği izin ve görevlendirme onayı çerçevesinde olayı incelemek 
ve soruşturmak üzere  muhakkiklik müessesesi getirilmiştir. Muhakkik, kendisine tevdi edilen yetki ve 
görev gereği gerçeği ortaya çıkaran kişidir.  
 
 4483 Sayılı Yasa hükümlerine göre yapılacak ön incelemelerde görevlendirilecek, memur ve 
kamu görevlileri de ön incelemeci olarak adlandırılmakla birlikte, genel anlamda yürüttükleri görev 
muhakkikliktir. Bu nedenle özellikle müfettiş ya da denetim elamanı dışında, adli ve idari konularda 
inceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirilen memurları muhakkik-ön incelemeci olarak 
adlandırmak mümkündür. 
 
 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 
5.maddesinde; “İzin vermeye yetkili merci, bu kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya 
dolaylı olarak öğrendiğinde, bir ön inceleme başlatır. Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci 
tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendirebileceği bir veya birkaç denetim elamanı veya 
hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı 
eliyle de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum 
veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin 
başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elamanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. 
Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır.Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler 
birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir” denilmek suretiyle ön incelemenin kimler 
tarafından yapılacağı açıklanmıştır.  
 
 Bu cümleden olarak, aynı yasanın 3.maddesine göre izin vermeye yetkili merciler (illerde 
valiler, ilçelerde kaymakamlar); ihbar ve şikayetler üzerine vereceği ön inceleme emri ile, hakkında ön 
inceleme yapılanın üstü konumundaki bir veya birkaç memur veya kamu görevlisini (birden fazlaysa 
aralarından birisini başkan olarak belirleyerek) ön inceleme yapmak üzere (Muhakkik-ön incelemeci 
olarak) görevlendirebilirler. 
 
 Muhakkikler ya da ön incelemeciler, 4483 Sayılı Yasanın 6.maddesine göre bakanlık 
müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin (Bakan,Vali,Kaymakam gibi) bütün yetkilerini 
haizdir. Buradan hareketle, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 9.maddesine göre, 
Müfettişlerin; Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık teşkilatıyla ilgili mevzuat ve diğer kanunlarla, bu 
tüzükte ve yönetmelikte öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz 
yerine getirmekten sorumlu oldukları ve sorumlulukları tespit edilenler hakkında Devlet Memurları 
Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı göz önüne alınarak, muhakkiklerin kullanacağı yetki ve 
sorumluluğunda bu bağlamda olması düşünülmelidir. Ayrıca adli sorumlulukta söz konusu olabilir. 
 
 Diğer taraftan, 657 Sayılı DMK’nın 11 ve 12. maddelerinde de Devlet Memurlarının görev ve 
sorumluluklarından bahsedilmiştir. Aynı kanunun 6 ve 7.maddelerinde, devlet memurlarının; sadakat, 
tarafsızlık ve Devlete bağlılık ödevlerinin bulunduğu, 28,29,30 ve 31.maddelerinde de; ticaret, hediye 
alma ve menfaat sağlama, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama ve gizli bilgileri açıklama gibi 
yasaklara riayet etmeleri öngörülmüştür. Dolayısıyla, muhakkiklerde memur olarak görevlerini 
yaparken bu hususları gözetmek durumundadırlar. 
 
 Muhakkikler, 4483 sayılı yasanın 6.maddesi hükümlerine göre ön incelemeci olarak ve bunun 
yanı sıra 657 sayılı Yasa hükümlerine göre, disiplin incelemesi/soruşturması için, (Bu husus, 657 
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Sayılı DMK.nın 127.maddesinde 1 ve 6 ay içinde disiplin soruşturmasının başlayacağı, aksi takdirde 
zamanaşımının söz konusu olacağı, 128.maddesinde de soruşturmanın tamamlanması veya 
soruşturma dosyasının yetkili disiplin kuruluna tevdi edilmesinden bahsedilerek, zımnen disiplin 
soruşturmasının yapılacağından  bahsedilmiştir) yetkili amir ve mercilerce görevlendirildiklerinde;  
inceledikleri konu itibariyle ilgili mevzuatın (DMK, MYH.K, CMUK vb) tanıdığı tüm yetkileri 
kullanabilirler. Görev emri ve onayı olmadığı takdirde, bu yetkileri kullanamayacakları tabiidir.  
 

Ancak müfettişlerin veya yetkili mercilerin, görevden uzaklaştırma, atama, düzenleme yapma, 
disiplin cezası verme gibi yetkilerinin muhakkikler tarafından bizzat kullanılması mümkün değildir. 
Zira bu yetkiler özel kanunlarda belli mercilere verilmiş olup, Danıştay 1.Dairenin 17.04.2002 tarih ve 
2000/29-59 sayılı istişari kararına göre de idari işlem niteliğinde olan görevden uzaklaştırma yetkisini 
bizzat  kullanamayacakları öngörülmüştür. Ancak zaruret halinde bu yetkinin muhakkikler tarafından 
yetkili merciin(Bakan,Vali, Kaymakam) onayını almak suretiyle kullanılabileceği gözden uzak 
tutulmamalıdır. 
 

 Bir konuyu incelerken ya da ihbar halinde bir suç işlendiği öğrenilir ya da tespit edilirse,  
T.C.K.’nun 235.maddesi, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 8/c ve 12 ile Yönetmeliğin 10/c 
ve 12 ile 4483 Sayılı yasa uyarınca çıkarılan Yönergenin 34.maddelerine göre, suç 4483 Sayılı Yasa 
kapsamında ise yetkili mercie tevdi raporu ile bildirilir, ayrıca idari, mali ve disiplin açısından 
inceleme yapılmasını teminen, durum yetkili mercie (Vali, Kaymakam) bildirilerek inceleme ya da 
disiplin soruşturması  emri istenir ve alınacak emre göre hareket edilir.           
 
 Burada konumuz gereği, CMUK ve bunun inceleme ve soruşturmalardaki ilişkileri ile 
kullanılabilecek yetkiler ele alınacaktır. 
 
 2- İnceleme, Soruşturma ve Ön İnceleme: 
 
 Bakanlığımız bünyesinde hizmet gören ve kamu görevi yürüten yönetici, hekim, sağlık 
personeli, yardımcı sağlık personeli, memur, öğretmen vb personelden, Devletin koymuş olduğu 
kurallara isteyerek ya da istemeden uymayanlarla, hata, kusur ve kasta dayalı suç işleyenler ya da 
sorumlular hakkında, yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, yasa ya da kurallara 
uyulmasını sağlamak veya gerektiğinde cezai müeyyideler uygulanması için yapılan adli, idari, mali ve 
disiplin işlemlerine, inceleme,soruşturma ve ön inceleme denilmektedir. 
 
 Bilindiği üzere; Anayasanın 129.maddesinin son fıkrasında “Memurlar ve kamu görevlileri 
hakkında...ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği 
idari merciin iznine bağlıdır”. Aynı şekilde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 24.maddesinde 
“Devlet memurlarının görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma 
yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir” denilerek, kamu görevlilerinin adli bir 
suç işlemeleri halinde özel hükümlere tabi olacakları öngörülmüştür. 4483 Sayılı yasa hükümlerine 
göre yapılan ön incelemenin, bu kapsamda  Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak adli işlemlere (Hazırlık 
soruşturması) esas olarak yetkili mercilerce yapılan/yaptırılan idari işlemler olarak düşünülmesi uygun 
olacaktır.   
 

Yine kurumlarca belirlenen bir takım usül ve esaslara uyulmaması, ya da bazı disiplinsiz 
davranışlarda bulunulması da (657 Sayılı DMK.nın 125.maddesinde sayılan fiil ve davranışlar) ilgililer 
hakkında disiplin soruşturmasını, bilerek, ya da  ihmal ve dikkatsizlik sonucu, kurum veya Hazine 
zararına sebebiyet verme de tazmin yönünden sorumluların (Borçlar Kanunu ya da 657 sayılı 
DMK.nın 12. maddesine göre) tespiti için inceleme yapılmasını gerektirmektedir. 
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 3- İnceleme ve soruşturma konuları: 
 
 Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ve bağlı kurum ve kuruluşlar ile denetimi altında 
bulunan ya da ilişkisi olduğu özel kurum ve kuruluşların faaliyetleri hakkında inceleme ve 
soruşturması yapılmasını gerektirir hususları açıklanmak gerekirse; 
 
 a) Türk Ceza Kanunu, Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, ile adli müeyyideler bakımından sağlık 
mevzuatı kapsamında bulunun özel nitelikli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Özel Hastaneler Kanunu, 
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, Organ ve Doku Alınması, Saklanması, 
Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun vb. kanunlarda suç 
sayılan haller. 
 
 İlgisine göre, 4483 sayılı yasa kapsamında ön inceleme, veya genel ya da özel adli hükümlere 
göre inceleme ya da soruşturmayı gerektirmektedir. Yapılan ön incelemeler sonucu; Cumhuriyet 
Savcılığına soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi yününde teklifleri içeren Ön İnceleme Raporu 
düzenlenmektedir. Ayrıca, adli işlemin yanı sıra, usulsüz verilen ruhsatın iptali veya kuruluşun 
faaliyetten men edilmesi gibi idari işlemlerde incelemenin konusunu oluşturabilmektedir. 
  
 4483 Sayılı Yasa kapsamına girmeyen ve görevi sebebiyle işlenmeyen, yine memur olmayan 
kimselerin işledikleri suçlarla ilgili olarak da, genel hükümler çerçevesinde işlem yapılmak üzere 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını teminen inceleme yapılabilecektir. 3628 
sayılı Yasa hükümleri kapsamına giren suçlarla ilgili olarak da, delil veya emare elde edildiğinde  
doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına durum intikal ettirilebilecektir. Bu hususta ayrıca ilgisine göre 
disiplin ve tazmin inceleme raporları düzenlenecektir. 
 
 b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125.maddesinde belirtilen fiil ve 
davranışlar ile, Harcırah Kanunun belirtilen fiil ve hareketler de disiplin yönünden inceleme ya da 
soruşturma yapılmasını gerektirmektedir. Ayrıca fiilin ağırlığına göre, objektif kriterler ortaya 
konularak ilgili personel hakkında idari yönden (görevden alınması,görev yerinin değiştirilmesi ya da 
uzaklaştırılması gibi) kısıtlayıcı tedbir ve görüşler de getirilebilmektedir. 
 
 c) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratılması 
fiilleri de, ilgisine göre adli ve disiplin incelemesini gerektireceği gibi, ayrıca zararların ödettirilmesi 
ve sorumluların  tespiti  cümlesinden tazmin raporuna esas incelemeyi gündeme getirmektedir. 
Bakanlığımız uygulamalarında bu hususta Tazmin Raporu düzenlenmektedir. 
  
 d) Muhakkikler tarafından yapılan inceleme sırasında ya da vaki bir ihbar ve şikayet üzerine 
öğrenilen veya tespit edilen yolsuzluk,vb. olaylarla ilgili olarak, yetkili mercilerden  inceleme emri 
talep edilerek olay incelenecek, eğer durum 4483 sayılı Yasa kapsamına giriyorsa bu hususta Tevdi 
Raporu düzenlenerek yetkili mercie (Valilik, Kaymakamlık gibi) intikal ettirilecek, ayrıca konunun 
disiplin ve tazmin yönünden incelemesi yapılarak rapora bağlanacak ve yetkili mercilere (Vali, 
Kaymakam) sunulacaktır. 
 
 Devlet memurlarının disiplin hukukuna giren, ya da genel hükümlere göre adli yönden ya da 
tazmin yönünden yapılan inceleme ve soruşturmalarda, 4483 Sayılı Yasaya göre yapılacak ön 
incelemelerde ve buna bağlı olarak CMUK’da  belirtilen bir takım usül,yetki ve hükümlerin uygulama 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Şöyle ki; ön incelemelerde hakkında inceleme yapılan kişiden sadece 
ifade alınması zorunluluğu bulunduğu halde, disiplin soruşturmasında muhakkik tarafından ifade 
alınarak yetinilebileceği gibi, 7 günlük süre tanınarak savunma ifadesi de alınabilecektir. Yine ön 
inceleme de CMUK hükümlerinin uygulanabilmesine imkan tanınırken, disiplin soruşturmasında bu 
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hükümlerin uygulanacağına dair yasalarda açık bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak ön incelemenin, 
disiplin ve tazmin incelemesiyle birlikte yürütülmesi halinde,  ön inceleme de söz konusu edilen usül 
ve yetkiler birlikte uygulanabilmektedir. Bir bakıma idari inceleme ve soruşturmalardaki yöntem, ön 
inceleme ile benzerlik ve birliktelik  taşımaktadır. 
 
 M.M.H.K.yürürlükte iken, müfettiş ya da muhakkikler tarafından yapılan işlemler hazırlık 
soruşturması mahiyetinde iken, 4483 sayılı M.Y.H.K. nın yürürlüğe girmesinden sonra, müfettiş ya da 
muhakkikler sadece ön inceleme yaparak, ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi ya da 
verilmemesi yönünde görüş bildirmekle yetinmektedirler. Aynı kanun hükümlerine göre hazırlık 
soruşturma yapma yetkisi ise yetkili merci (Bakan,Vali, Kaymakam) ve mahkeme kararlarını (Bölge 
İdare Mahkemesi ve Danıştay)  müteakip Cumhuriyet Başsavcılıklarında bulunmaktadır. 
 
 II- Ön incelemenin yürütülmesi;  
 
 Muhakkikler 4483 sayılı yasanın 5.maddesi gereğince, izin vermeye yetkili merciler 
(Bakan,Vali ve Kaymakam) tarafından görevlendirirler. 
 
 Bu bağlamda, Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapan personel hakkında Valilik veya 
Kaymakamlık onayı ile ön incelemeci olarak tayin edilen muhakkik, ilgili dairenin (Sağlık Müdürlüğü) 
ön inceleme emri ile görevlendirilirler. Bu onay ve yazı tarihi ön incelemenin başlama tarihidir.  
 
 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, memurların görevleri sebebiyle işledikleri 
suçlardan dolayı, 4483 sayılı yasanın 5. maddesine göre, Valilik veya Kaymakamlık Makamı 
tarafından ön incelemeci olarak görevlendirilen muhakkikler, sadece inceleme emir ve onayında 
belirtilen konu kapsamında işlem yapacaklardır. İncelemeler sırasında yeni veya farklı suç ve iddia 
konularının tespit ya da öğrenilmesi ve bu suçların M.Y.H.K. kapsamında olması durumunda, bunlarla 
ilgili belge ve delilleri,  bir yazı ya da Tevdi Raporu ile izin vermeye yetkili mercie bildirmesi, 
konunun disiplin ve idari yönünün incelenmesi ya da soruşturulması için de, idari/disiplin 
inceleme/soruşturmasının başlatılması bakımından yetkili mercilere (Valilik, Kaymakamlık) bildirerek 
inceleme onayı ya da  emri talep etmesi ve alınacak talimata göre hareket etmesi gerekmektedir. 
 
 Ön incelemeci olarak görevlendirilen muhakkik, inceleme onay ve emri tarihinden itibaren 30 
günlük sürenin başlayacağını da dikkate alarak, hemen işe başlamalı ve incelemeyi süresinde 
tamamlamalıdır. 
  
 Ön incelemeye başlamadan önce, konunun incelenip incelenmediğinin araştırılması, şayet ön 
incelemesi yapılmışsa mükerrer inceleme yapılmaması, bununla ilgili rapor ve kararların dosyaya 
eklenerek yapılacak bir işlemin bulunmadığının belirtilmesi, ancak yeni deliller varsa buna göre tekrar 
ön inceleme yapılabileceği düşünülmektedir. 
 

Ön incelemeye, öncelikle inceleme emri ekindeki belge ve bilgiler titizlikle incelenerek 
başlanılmalı, konunun memurun görevi sebebiyle ilgili olup olmadığı araştırılmalı ve çalışmalar için 
bir program hazırlanmalıdır. İnceleme sırasında uygun bir çalışma mekanı ve gerekli malzemeler 
temin edilmelidir. Bu hazırlıklardan sonra, mahallindeki incelemeye varsa muhbir veya şikayetçinin 
açıklayıcı bilgisi ya da ifadesini alarak başlanması, ilgiliden konu ve olayların aydınlatılması için 
detaylı bilgi alınması, varsa delil ve belgelerini vermesinin istenilmesi, konuyla ilgili (konunun dışına 
çıkmamak kaydıyla) ilave edeceği bir husus ya da ibraz edeceği başkaca bir belge, tanık ile şikayetçi 
olup olmadığı sorularak ifade tutanağının altına tarih,yer belirtilerek, gerektiğinde yeminli katip 
kullanılarak, ilgilinin isim ve imzası ve muhakkik tarafından imzalanmak suretiyle tutanak 
tamamlanmalıdır. İnceleme emri ve ekleri ile bu konuda şikayetçiden alınan açıklayıcı ifade 
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çerçevesinde, tüm iddialar eksiksiz incelenmeli ve bu inceleme ve değerlendirmelerle, sonuca ilişkin 
önerilere mutlaka raporda yer verilmelidir. Düzenlenecek rapor; tüm iddia ve ihbarların, tespit edilme-
edilmeme, ya da incelemeye neden değer görülmediği  durumlarına cevap vermelidir. 
 
 Ön inceleme sırasında gizliliğe riayet edilmeli, alınan ifadelerin örneklerinin yasal zorunluluk 
olmadıkça sahiplerine verilmesinden kaçınılmalıdır. Şikayetçinin ifadesinin alınmasından önce veya 
sonra gerektiğinde kaybolması muhtemel evraklar varsa bunlara el konulmalı, incelenmesi gereken 
diğer evraklar muhafaza altına alınmalıdır. Evrak ve belgelerdeki kayıt ve bilgiler (inceleme dosyasına 
konulmayacaksa) yetkili ve sorumlu kişilerle birlikte incelenerek,  inceleme, tespit ve beyan tutanağına 
aktarılmalıdır. Evrakların asılları alınacaksa, tasdikli suretleri kuruma bırakılmalı, ya da asılları 
alınmayacaksa kurum yetkilisine tasdik ettirilen fotokopileri alınmalıdır. 
 
 Şikayetçi, muhbir ya da tanıklardan alınan ifadeler sırasında, inceleme konusuyla ilgili bilgiler 
alınmalı, konunun dışına çıkacak ve başka mecralara çekecek, bilgiler alınmamasına dikkat 
edilmelidir. İfadeler sırasında konuyu aydınlatacak tanık, sanık, belge ortaya çıktığında bunlar mutlaka 
değerlendirilmelidir. İnceleme şikayetçi, tanık ve sanık ifade sırasına göre yapılmalı, sanık tarafından 
beyan edilen tanıklarda daha sonra dinlenilmelidir. İfadelerin zorunlu hallerde istinabe suretiyle ya da 
yazılı olarak alınma imkanı da bulunmaktadır. İfadelerin tutanaklara yazılmasında, ilgiliden alınan 
beyanlar dikkate alınmalı, farklı anlama gelecek ve güvensizlik yaratacak cümlelere yer 
verilmemelidir. Gerek şikayetçinin ifadesi sırasında, gerekse tanık ve sanıklar dinlenirken ya da 
incelemenin hiçbir safhasında muhakkik tarafından, kişi ya da tarafları tereddüde düşürücü kanaat ve 
görüş açıklanmamalı, bilgi verilmemeli, inceleme konularına taraf olanlarla, ilişkiler mesafeli 
tutulmalı, ikramları kabul edilmemelidir. 
 
 Şikayetçi ya da hakkında ön inceleme yapılanların kimlik, nüfus ve ikamet bilgileri ile varsa 
tebligat açısından adresleri beyanlarına dayanılarak ifade tutanağına yazılmalıdır. Bu husus, CMUK’un 
61.maddesinde “..Tanığa tanıklıktan evvel Adı, Sanı, Yaşı, İşi, Dini ve ikametgahı sorulur..” 
şeklinde ifade edilmiş, 135.maddesinde de ifade sırasında bu bilgilerle birlikte olay konusu hakkında 
bilgi alınacağı öngörülmüştür. Raporlu olan tanık veya sanığın ifadesi alınmadan önce, o kişinin ifade 
verebilecek durumda olup olmadığının doktor raporu ile tevsik edilmesi, ya da kendi özgür ifadesi ile 
ifade verebilecek durumda ise bunun ifade tutanağında belirtilmesi yararlı olacaktır. İfade sırasında 
sanığı veya tanıkları itirafa zorlayacak bir takım beyan, telkin veya baskı uygulamalarından 
kaçınılmalı, gerektiğinde sanıkların suçlamalarla ilgili veya imza ve sorumluluğu bulunan belgeleri 
incelemelerine yardımcı olunmalıdır. 
 
 İnceleme konuları ile ilgili olarak, ileride açıklanacağı üzere muhakkiklerin gerektiğinde, 
bilirkişi ve uzmanlık gerektirecek durumlarda, bu kişilerin görüşlerine başvurulması, karşılaştırma 
yapılması gibi, CMUK’un tanıdığı bir takım yetkilerden de yararlanma imkanları bulunmaktadır. Yine 
4483 sayılı yasanın 6.maddesi ile müfettişlerin yetkilerini haiz olmaları nedeniyle, bu bağlamda Sağlık 
Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün 17.maddesi ile CMUK’nun 154/1.maddesi hükümlerine 
göre, her türlü resmi, özel ve tüzel kurum ve kuruluştan, bizzat ya da Valilik-Kaymakamlık 
kanalıyla yazışma yaparak konuyla ilgili bilgi ve belge talep edebilmektedir. 
 
 İnceleme sırasında, suça iştirakleri bulunan diğer Bakanlık ya da kurum mensupları hakkında, 
Valilik-Kaymakamlık kanalıyla ilgili kurumdan muhakkik talep edilmesi, gecikme halinde ise 
durumun ve ilgililerin sorumluluklarının bir yazı ya da raporla anılan kurumlara bildirilmesi yoluna 
gidilmelidir. 
 
 Yine inceleme sırasında, kamu görevlisi olmayan kişilerin suça iştirakleri varsa, bu durumda 
4483 sayılı yasanın 10.maddesine göre “..memur olmayan memur olanla, ast memur üst memurla aynı 
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mahkemede yargılanır” hükmü gereğince, memur olmayan kişilerle ilgili ön inceleme raporunda öneri 
getirilmesi ya da, genel hükümlere göre işlem yapılmasını teminen rapor düzenlenmesi gerekmektedir. 
Suça iştirakleri bulunan ast ve üst memur konumundaki personel hakkında da üst memurun merciden 
alınacak onaya göre işlem yapılması düşünülmektedir. 
 
 III- Ön inceleme sırasında, CMUK hükümlerinin uygulanması: 
 
 Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı 
yargılanabilmeleri için, izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek için, 
02.12.1999 Tarih ve 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun (M.Y.H.K.) yürürlüğe girmiştir.  
 

Bu Kanunun 6.maddesinde Ceza Muhakemeleri Usulü hakkındaki Kanunla (CMUK) olan 
ilişkiler düzenlenmiştir. Madde hükmünde “ön incelemeci olarak görevlendirilen kişi ve kişilerin 
bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup bu 
kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa (CMUK) göre 
işlem yapabilirler. Hakkında işlem yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de 
almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren 
bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar” denilmek suretiyle, 
inceleme sırasında ilgililerin ifadelerinin alınması zorunluluğunun bulunduğu, ancak CMUK 
hükümlerine göre tanınan usül ve yetkilerin kullanılmasının ise,  muhakkik veya ön incelemecinin 
inisiyatifinde, ihtiyari olduğu öngörülmektedir.  
 
 Ön incelemeci, konuyla ilgili (başta kaybolma ihtimali olanlar olmak üzere) delilleri toplaması 
gerektiğinden, bu hususta kolluk (emniyet) kuvvetleri ve diğer memur ve makamlardan da yardım 
isteyebilecektir.  
 
 Daha önce M.M.H.K.’a göre yapılan soruşturmalarda, müfettiş veya muhakkiklerin, yaptıkları 
soruşturma hazırlık soruşturması mahiyetinde iken, 4483 sayılı yasa ile getirilen düzenleme ile 
müfettiş ve muhakkikler ön inceleme, Cumhuriyet Savcılarının da aynı yasanın 12.maddesine göre 
hazırlık soruşturması yapacakları hükme bağlanmıştır.  
 
 Cumhuriyet Savcılarınca yapılan hazırlık soruşturmasının amacı, son soruşturmanın açılmasına 
gerek olup olmadığını tesbit etmek, lehte ve aleyhteki bütün delilleri toplayıp, mahkemeye sunmak 
iken, muhakkikin, ön incelemeci olarak görevi ise, yaptığı çalışma sonucunda kendi kanaat ve 
görüşünü Ön inceleme raporuna bağlayarak, bunu ilgili merciilere sunmaktan ibarettir. 
Soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesine karar verme yetkisi ise yetkili mercilere aittir. 
 

Hazırlık soruşturması (CMUK’ nun147-170.maddelerinde düzenlenmiş)    Cumhuriyet 
Savcıları tarafından yürütülmekte ve kamu davasının açılıp açılmaması Cumhuriyet Savcılarının 
takdirinde bulunmaktadır. 
  
 Sonuç olarak, 4483 sayılı Yasanın 6.maddesinde ön incelemecilerin, CMUK’un hangi 
maddelerini uygulayacakları açık olarak ifade edilmemişse de, ön incelemenin hazırlık 
soruşturmasından önceki idari işlemleri  ihtiva ettiği düşünüldüğünden, buradan öncelikle CMUK’un 
154. ncü ve hazırlık soruşturması ile ilgili C.Savcılarına verilen diğer yetkilerin anlaşılması gerekir.  
Ön inceleme sırasında, 4483 Sayılı Yasada hüküm bulunmayan hallerde incelemeci  tarafından, 
gecikmesinde sakınca görülen durumlar da göz önüne alınarak CMUK’un tanıdığı görev ve yetkileri 
kullanabileceği, bazı yetkilerinde (arama-keşif gibi) asıl sahipleri olan Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla 
kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.    
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 IV- Ön incelemecinin çekilmesi ve reddi: 
 
 Eski uygulamada (İlk soruşturmada)  Muhakkikler ve müfettişler  sorgu yargıcı sıfat ve 
yetkilerini haiz oldukları için, CMUK’un 21.maddesine göre (hakimin davaya bakamayacağı haller) 
tahkikattan çekilmeleri mümkündü. Aynı şekilde 23.maddeye göre de (Hakimin red sebepleri ve 
kimlerin talep edebileceği) muhakkikler ret edilebilmekteydi. 
 
 Şüphesiz idarenin (ön inceleme emri vermeye yetkili amirlerin) muhakkiki, bu maddelerdeki 
esaslara bağlı kalmadan işin başında tespit etme ve değiştirme yetkisi  her zaman bulunmaktadır. 
Ancak ön inceleme emri ve onayı ile bir muhakkike görev verildikten sonra, muhakkik tarafından 
CMUK’un bir takım yetkilerini kullanma imkanı da verilmiş olacağından, aynı kanunun 
153.maddesine göre aynen Cumhuriyet Savcıları gibi muhakkiklerde bir suça muttali olmuş olmakta 
ve soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesine mahal olup olmadığına karar vermek üzere işin 
hakikatini araştırmaya mecbur bulunduklarından, muhakkike suç ihbarı niteliğindeki soruşturma (ön 
inceleme) emrinin geri alınmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir. Ancak ön incelemeci ile sanık 
arasında akrabalık vb. sebeplerle, şikayetçilerin ön incelemeciyi reddetmeleri söz konusu olduğunda, 
işin başında bu durumun ön inceleme emrini veren makamca çözümlenmesi yerinde olacaktır. MMHK 
uygulandığı dönemlerde Danıştay İdari İşler Kurulu’nun 13.10.1994 tarih ve E.1994/130,K.1994/109 
sayılı kararına göre de, usulüne uygun verilmiş soruşturma emrinin geri alınamayacağı yönündedir.  
 

Ön inceleme emrini vermeye yetkili makamların, Muhakkik görevlendirirken çekilme ya da ret 
sebebi olacak hususları (soruşturmacının, soruşturmasını yapmakla görevlendirildiği kişilerle kan bağı 
ya da sıhri yönden yakınlığının bulunması, suçtan zarar gören kişi olup olmadığı ya da diğer buna 
benzer bazı nedenlerin mevcudiyeti) göz önünde bulundurarak, ona göre  görevlendirme yapmaları 
daha uygun olacaktır. 
 
 Çeşitli nedenlerle şikayetçi, sanık ya da tanık durumunda bulunan kişiler soruşturmacıya karşı 
güvensizlik gösterebilirler. Bu durumda, “soruşturmacının-ön incelemecinin reddi mümkün değildir” 
şeklinde katı bir tutum içerisine girip incelemeyi sürdürmekte de isabet bulunmamaktadır.Güvensizlik 
gösterilen davranışa neden olan hususların aynen ön inceleme emrini veren amire intikal ettirilerek, 
amirin ileri sürülen gerekçeleri değerlendirmesinin sağlanması ve alınacak talimat istikametinde ön 
incelemeye devam edilmesi  isabetli olacaktır.  
 
 B-CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: 
 

  I-Tarihi Gelişim: 
 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 30 Nisan 1929 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanmış ve 4 ay sonra da yürürlüğe girmiştir. Bilindiği gibi Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunumuzun kaynağını, Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza Muhakemesi Kanunu oluşturmuştur. 
Aradan geçen 70 yılı aşkın zaman içinde kanunda yapılan en büyük değişiklikler: 16 Haziran 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanun, 3 Mart 1973 tarih ve 1696 sayılı Kanun, 21 Mayıs 1985 tarih ve 3206 
sayılı Kanun ile 18.11.1992 tarih ve 3842 sayılı Kanunlarla gerçekleşmiştir. Bu en son  değişikliklerle, 
başta ifade alma, sorgu ve müdafaa konularında olmak üzere CMUK ’ta geniş kapsamlı değişiklikler 
yapılmıştır.  

 
3206 Sayılı Kanunla ilk tahkikat tamamen kaldırılmış ve davaların süratle sonuçlandırılması 

için 80 maddede değişiklik yapılmış ve 37 madde tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. 3445 Sayılı 
Kanunla da,  8. ve 344.maddelerde değişiklik yapılmıştır. 



 17

 
Tarihi gelişimi içinde ceza muhakemeleri hukukunda normların zaman içinde yavaş yavaş 

geliştiği görülmektedir. Başlangıçta toplumların karışıklıktan bıkıp düzene ihtiyaç duymaları, daha 
sonraları hürriyetleri arzulamaları ve nihayet düzenin ve hürriyetlerin korunması düşünceleri, 
gelişmeyi sağlayan etkenler olmuştur. 

 
Böylece ceza muhakemesi gaye bakımından; suçluların cezalandırılması, sanıkların 

korunması ve hakikatlerin araştırılması yönlerinden gelişme kaydetmiştir. Bu düşüncelerin 
sonucu olarak bizde olduğu gibi Almanya Federal Cumhuriyetinde de Ceza Muhakemeleri Kanunu bir 
takım değişikliklere uğramış, özellikle 19.12.1964, 1.1.1975, 1.1.1979 ve 10.1.1981 tarihlerinde 
yürürlüğe giren değişiklikler en önemlilerini oluşturmuştur.  
 
  Halen yürürlükteki 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 426. maddeden 
oluşmaktadır. Bunlardan ilk tahkikatla ilgili 171-190 ile son tahkikatın açılması kararıyla ilgili 191-
205 maddeler  yürürlükten kaldırılmıştır. 
  
 II- Ceza Muhakemeleri Usulü Hakkındaki Kanun’ da belirtilen  bazı önemli maddeler ve 
açıklamaları: 

 
(Aşağıdaki madde ve metinlerde geçen soruşturma cümlesinden ön incelemenin, sanık 

cümlesinden de hakkında ön inceleme yapılan kişilerin anlaşılması gerekir) 
 

Madde 1-7      : Görev 
 
 Madde 3 : Murtabit Suçlar; 
 
Bir kimse birkaç suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birkaç sanık 

bulunursa irtibat var sayılır. 
 

Madde 8-20   : Yetki 
 
 Madde 21-30 :  Hakimin davaya bakmaması ve reddi. 
 

   Madde 31-38 :  Kararlar,tefhim ve tebliğ 
 
 Madde 45       :  Tanıkların Çağrılması; 
 
 Tanıklar davetiye ile çağrılır.Davet üzerine gelmemenin kanuni neticeleri davetiyede gösterilir. 
 
 Madde 46 :   Çağrıya uymayan tanıklar; 
 
 Usulü dairesinde çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve 
gelmemelerinin sebep olduğu masraflar ile beraber beş bin liradan on bin liraya kadar hafif para 
cezasına mahkum edilirler. 
 
 Madde 47 :     Tanıklıktan çekinme halleri; 
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 Sanığın nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile karısı veya kocası, nesepten veya sebepten usul ve 
füruu (çocuklar,torunlar) yahut üçüncü dereceye kadar nesepten (soydan) veya kendisiyle sıhriyet 
(akrabalık) hasıl olan evlilik bağı kalmasa bile ikinci dereceye kadar sebepten civar hısımları (evlilik 
sonucu bağı olanlar) ve sanık ile aralarında evlatlık bağı bulunanlar, dinlenmezden evvel tanıklıktan 
çekinmek hakları olduğu bildirilir. Bu hakkı kullanmaktan vazgeçenler dinlenirken dahi 
vazgeçmelerini geri alabilirler. 
 
 Madde 48 :     Meslek icabı tanıklıktan çekinme halleri;  
 
 Müdafiler (savunucular) bu sıfatları ve hekimler ile ebeler sanatları icabınca vakıf oldukları 
sırlar hakkında tanıklıktan çekinebilirler.Ancak sır sahibi muvafakat ederse (uygun görürse) tanıklıktan 
çekinemezler. 
 
 
 Madde 49 :      Devlet esrarı hakkında alakadarların tanıklığı; 
 
 Devlet memurları memuriyetten çekildikten sonra bile, saklamakla mükellef oldukları vakıalar 
hakkında sırrın ait olduğu makam amirinin izni olmaksızın tanık sıfatıyla dinlenemezler. 
 
 Madde 50 :       Tanığın kendi veya taallukatı aleyhine tanıklıktan çekinmesi; 

 
 Bir tanık kendisine sorulan ve vereceği cevap ile kendisi veya 47.maddenin fıkralarında 
gösterilen taallukatlarından (hısım ve yakınlarından) birini ceza takibine uğratabilecek suallere cevap 
vermekten çekinebilir. 
 
 
 Madde 51 :       Tanıklıktan çekinmenin sebebinin bildirilmesi; 
 
 47, 48 ve 50.maddelerde gösterilen hallerde yapılacak talep üzerine tanık tanıklıktan 
çekilmesinin sebebini bildirir ve bu husus da yeminiyle tasdik olunur. 
 
 Madde 52 :       Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir; 
 

1.Dinlenme sırasında on beş yaşını bitirmemiş olanlar veya akıl ve fehim (kavrama) 
kuvvetlerinin tekemmül edememesinden (olgunlaşmamamasından) veya zayıf bulunmasından dolayı 
yeminin mahiyet ve ehemmiyeti hakkında kafi bir fikir sahibi olamayanlar. 
 

2.Ceza müddetleri içinde umumi hizmetlerden memnu (yasak) bulunanlar. 
 
3. Tahkikatın mevzuu olan vakıalara iştirakten veya yataklıktan maznun (sanık) veya bu 

sıfatlardan biriyle mahkum olanlar. 
 
Madde 53 :       Tanıklıktan çekinmeğe hakkı olan kimsenin çekinmemesi; 
 
47. madde mucibince (gereğince) tanıklıktan çekinmeye hakkı olduğu halde çekinmeyen 

tanığın tanıklığının yemin ile teyidi (doğrulanması) lazım gelip gelmeyeceğini hakim takdir 
eder.Bununla beraber tanık yemin etmekten çekinebilir ve bu hakkı kendisine bildirilir. 

 
Madde 54 :        Tanıkların dinlenmesi; 
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 Her tanık ayrı ayrı ve sonradan dinlenecek tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir.Son 
tahkikatın açılmasına kadar, tehirinde mazarrat (zarar) umulan veya hüviyetin tayinine taalluk eden 
(ilgilendiren) hallerden başkasında tanıklar birbirleriyle ve maznun ile yüzleştirilemezler. 
 
 
 Madde 55 : Tanığa vazifesinin ehemmiyetini anlatma; 
 
 Hakim lüzum görürse yeminden evvel tanığa, ifasına davet olduğu vazifenin ehemmiyetini 
münasip bir lisanla anlatır. 
 
 Madde 56 : Tanıklara yemin verilmesi; 
 
 Tanıklar ayrı ayrı ve tanıklıktan evvel yemin ederler.Bununla beraber icabında ve hele bir 
kimsenin tanık sıfatıyla dinlenmesi caiz olup olmadığına tereddüt edilirse yemin, tanıklığından sonraya 
bırakılabilir. 
 
 Madde 57 : Yemin Şekli; 
 
 Tanığa teklif edilecek yemin; 
 

 Tanıklıktan evvel “Bir şey saklamaksızın bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak bir 
tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin 
ederim”  
 

Ve tanıklıktan sonra “Bir şey saklamaksızın bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, 
bir tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söylediğime yemin 
ederim”  
 
 Şeklinde olur. Yemin verilirken herkes ayağa kalkar. 
 
 Madde 58 : Yeminin edası ve dilsizin yemini; 
 
 Tanık yemin şeklini yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak yemin eder.Okuyup yazmak 
bilmeyen dilsizler, işaretlerinden anlayan bir kimse vasıtasıyla ve işaretle yemin ederler.Okuyup 
yazmak bilen dilsizler yemin şeklini yazarak ve imzalarını koyarak yemin ederler. 
 
 Madde 59 : Hazırlık tahkikatında tanıkların yemini; 
 
  Tanıklara, hazırlık tahkikatı sırasında, Cumhuriyet savcıları ile sulh hakimleri tarafından 
dinlenmeleri halinde yemin verilir. 
 
 Madde 60 : Tanığın tekrar dinlenmesi; 
 
 Yemin ile dinlenen tanığın aynı tahkikat sırasında tekrar dinlenmesi gerekirse, yeniden yemin 
verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yenitinilebilir. 
 
 Madde 61 : Tanığa ilk defa sorulacak şeyler; 
 
 Tanığa tanıklıktan evvel Adı, Sanı, Yaşı, İşi, Dini ve ikametgahı sorulur. İktiza edilirse 
(gerekirse) tanıklığına ne dereceye kadar itimat edilebileceği hakkında hakimi tenvir edecek 
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(aydınlatacak) hallere müteallik (ilişkin) ve hele maznun veya mağdur (sanık veya kıygın) ile 
münasebetlerine dair sualler sorulur. 
 
 Madde 62 : Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sualler; 
 
 Tanık dinlenmezden evvel hakim kendisine davayı anlatır, maznun hazır ise onu da gösterir ve 
tanık tanıklık edeceği vakıalara ait bildiği şeyleri söylemeye davet olunur.Tanık tanıklığını ederken 
sözü kesilmez.Tanıklık ettiği hususu tenvir (aydınlatma) ve ikmal etmek (tamamlamak) ve 
malumatının müstenit olduğu (dayandığı) halleri layikiyle takdir edebilmek için tanığa sual sorulabilir. 
 
 Madde 63 : Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme; 
 
 Kanuni bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yemin etmekten çekinen tanık bundan doğan 
masraflara ve 46.madde gereğince para cezasına mahkum olur. Bundan başka tanıklığa veya yemine 
zorlamak için, dinleneceği dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her halde 6 ayı geçmemek üzere 
tanık hapsolunabilir. 
 
 (Tanığın asılsız bir neden öne sürerek tanıklıktan kaçması suçtur.Bu durum zorlayıcı önlemleri 
gerektirmez, ama cezayı gerektirir.TCK.Madde:282) 
 
 Madde 64 : Tanığa verilecek tazminat ve masraflar; 
 
 Hakim veya Cumhuriyet Savcısı tarafından davet olunan her tanığın tarifeye göre vakit ile 
mütenasip (uyumlu) bir tazminat istihsaline (çıkarma) hakkı vardır.(Yol masrafı,ikamet) 
 
 Madde 246 : Tanık ve bilirkişiye evvelce mazbut ifadelerinin okunabileceği haller; 
 
 Tanıklardan veya bilirkişiden biri bir vakıayı hatırlayamadığını beyan ederse evvelki tanıklığını 
muhtevi olan tutanağın o vakıaya müteallik olan kısmı okunarak meseleyi hatırlamasına yardım edilir. 
 
 Tanığın son tanıklığıyla evvelki ifadesi arasında tenakuz bulunup da duruşmayı kesmeksizin 
başka suretle telif veya izalesi mümkün olmazsa mazbut ifadesi okunabilir. 
 
 Madde 65 : Bilirkişinin Tabi olacağı hükümler; 
 
 Altıncı faslın aşağıda yazılı maddelere mugayir (aykırı) olmayan hükümleri bilirkişi hakkında 
dahi caridir. 
 
 Madde 66 : Bilirkişinin tayini; 
 
 Çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin rey ve mütalaasının 
alınmasına karar verilir.Bilirkişi tayini ve üçten fazla olmamak üzere adedinin tespiti hakime 
aittir.Hazırlık soruşturmasında, gecikmede sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı da bu yetkiyi 
haizdir. 
 
 Tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya TCK’nun 47.maddesinin uygulanması bakımından 
bilirkişi tetkikatı (incelemesi) yaptırmaya hakimler mecburdur. Bilirkişinin, adli tabip yoksa, 
mütehassıs bir hekim olması şarttır. 
 
 Örnek; 
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 *Eşi tarafından hastaneye getirilen.........adlı hastaya bazı tahliller yapılması sonucu idrar yolları 
enfeksiyonu teşhisi konarak reçetesinin yazıldığı, evine dönen hastanın yaklaşık 3 saat sonra kalp 
krizinden öldüğü anlaşılmaktadır.Hastadaki şikayetlere ve yaptırılan tahliller sonucu elde edilen 
bulgulara göre sanığın teşhiste yanılıp yanılmadığı ve hastadaki mevcut belirtilere göre tıbben ne 
yapılabileceği hususlarında bir araştırma yapılmadan karar verildiği görüldüğünden, eksik 
soruşturmaya dayalı İl Yönetim Kurulu Kararının bozulmasına, yukarıda belirtilen hususlarda gerekli 
görüş alınmak suretiyle ek fezleke düzenlenerek İl Yönetim Kurulunca sanık hakkında yeniden karar 
verilmesi için dosyanın yerine çevrilmesine(D.2.D.18.5.1994 E:1994/1220,K:1994/1048) 
  
 *Verilen bilirkişilik görevini yapıp raporunu vereceğini bildiren, dosyayı aldığı halde beş aya 
yakın süre içerisinde görevini yerine getirmeyen ve belirli bir özür de bildirmemiş olan bilirkişinin 
eyleminde TCK’nun 282’nci maddesinde yazılı suç unsurları oluşmuştur (2.C.D.4.6.1976, 3800/5527, 
YKD.978/3,s.445). 
 
 (1219 Sayılı Yasanın 75.maddesine göre bu yasada anılan sanatların yerine getirilmesinde 
ortaya çıkan durumlarda mahkeme serbest olarak bilirkişi tayin edebilir, ama Yüksek Sağlık Şurasının 
düşüncesini almak zorundadır) 
 
 Madde 67 : Bilirkişinin reddi; 
 
 Bilirkişi, hakimin reddini mucip olan sebeplerden dolayı reddolunabilir.Tanıklık bilirkişi 
olmaya mani değildir. Ret talebini işi soruşturmakta veya davayı görmekte olan hakim veya mahkeme 
inceler. Reddi isteyen taraf ret sebebini ispat ile mükelleftir.Yemin delil olmaz. 
 
 Madde 68 : Bilirkişiliği kabule mecbur olanlar; 
 
 Muayyen hususlarda rey veya mütalaa (görüş) beyanıyla resmen tavzif edilmiş 
(görevlendirilmiş) olanlar yahut tahkikatın icrası için bilinmesi muktazi (gerekli) fen veya sanatla 
iştigali (uğraşı) meslek edinenler veya meslek edinmeğe resmen mezun (yetkili) olanlar, bilirkişi tayin 
edildikleri takdirde, kendilerine verilen görevi yapmaya mecburdurlar. 
 
 Örnek; 
 
 (Görüş bildirmek için resmen görevli olanlar: Adli Tabibler, Kriminal Polis Laboratuvarı) 
 
 (İnceleme yapılması için bilinmesi gereken fen ve sanatla iştigali meslek edinenler;Hekim, Diş 
tabibi, Mühendis, Çilingir) 
 
 (Haklı neden olmaksızın görev yapmaktan kaçınanlar hakkında TCK’nun 282.maddesi 
uygulanır.Aslında bilirkişi yapma zorunluluğu yoktur. Ama bilirkişilik yapmak üzere çağrılan 
kimsenin de haklı bir neden göstermeden bilirkişilikten çekinmesi kamu görevi yapmaktan kaçınma 
anlamına gelir) 
 
 Madde 69 : Bilirkişilikten çekinme hakkı, bilirkişi olarak dinlenemeyenler; 
 
 Tanıklıktan çekinmeyi mucip olabilecek (gerektirecek) sebepler, bilirkişilikten de çekinmeyi 
mucip olabilir.Bilirkişi makbul diğer sebeplere binaen dahi mütalaa beyanına mecbur tutulmayabilir. 
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 Bilirkişi sıfatıyla dinlenmeleri, mensup oldukları dairece memuriyetin menfaat ve icaplarına 
halel (zarar) vereceği beyan edilen Devlet Memurları bilirkişi olarak dinlenemez. 
 
 Madde 70 : Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem; 
 
 Rey vermekle mükellef olduğu ve usulü dairesinde çağrıldığı halde gelmeyen veya gelip de 
yeminden, rey ve mütalaa beyanından çekinen bilirkişiler hakkında tanıklara ilişkin hükümler 
uygulanır. 
 
 *Bilirkişi, Ceza Kanunu uygulamasında memur sayılmaz ve görevini yapmamasından ötürü, 
CMUK’un 70.maddesiyle cezalandırılması gerekir. 
 
 Madde 71 : Bilirkişi tetkikatına Hakimin idaresi; 
 
 Hakim, lüzum görürse bilirkişinin yapacağı tetkikleri kendisi sevk ve idare eder. 
 
 Madde 72 : Bilirkişi yemini; 
 
 Bilirkişi mütalaasını söylemeden veya raporunu vermeden evvel “Bitarafane (yansız) ve 
tamamen ilim ve fenne (teknik ve bilime) muvafık (uygun) olarak reyini beyan edeceğine vicdanı 
üzerine” yemin eder. 
   
 Madde 73 : Bilirkişi yetkisi; 
 
 Bilirkişi, lüzum gösterirse, raporunu tanzim için tanıkları dinlemek ve sanığı sorguya çekmek 
suretiyle muhtaç olduğu mütemmim malumatın (tüm bilgilerin) istihsali temin olunabilir. 
 
 Madde 74 : Sanığın şuurunun tetkiki; 
 
 Madde 75 : Bilirkişinin mütalaasını bildirme şekli ve süresi; 
 
 Bilirkişi mütalaasını yazı ile bildirir.Ancak, hemen mütalaa verilmesi mümkün olan işlerde 
bilirkişinin sözlü mütalaası ile yetinilebilir ve bu mütalaa tutanağa geçirilerek imza ettirilir. Bilirkişinin 
yazılı mütalaasını verme süresi, işin niteliğine göre iki ayı geçemez. Belirlenen süre içerisinde 
mütalaasını vermeyen bilirkişi hakkında 63.madde hükmü uygulanır. 
 
 Madde 76 : Bilirkişi raporunun kafi görülmemesi halindeki muamele; 
 
 Hakim verilen raporu kafi görmediği takdirde, aynı bilirkişi yahut tayin edebileceği diğer 
bilirkişi tarafından yeni bir rapor tanzim edilmesini emredebilir. 
 
 
 Madde 77 : Bilirkişiye tazminat, masraf ve ücret; 
 
 Bilirkişi tarifeye göre kaybettiği vakit için alacağı tazminattan başka, tetkikat ve seyahat 
masraflarını ve çalışmasıyla uygun ücretini alır. 
 
 
 Madde 78 : Keşif; 
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 Keşif, hakim veya naibi veyahut istinabe olunan hakim ile tehirinde mazarrat umulan hallerde 
Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.Keşif yapıldığı vakit buna dair tanzim olunacak tutanaklara 
mevcut olan hal ve vaziyetle hadisenin hususi mahiyetine göre vücudu umulup da bulunamayan 
eserlerin ve izlerin yokluğu yazılır. 
 
 Madde 79 : Ölünün muayenesi ve otopsi; 
 
 Bir ölünün adli muayenesi tabip huzuru ile yapılır.Adli muayenede ölünün tıbbi kimliği, ölüm 
zamanı ve ölüm sebebini tayin için harici bulgular tespit edilir. 
 
 Otopsi, hakim ve tehirinde zarar umulan hallerde Cumhuriyet savcısı huzurunda biri adli tabip 
veya patolog olmak şartı ile iki hekim tarafından yapılır. 
 
 Zaruret halinde bu işlem bir hekim tarafından da yapılabilir. Ancak,zaruret halinin otopsi 
raporuna açıkça yazılması gerekir. 
 
 Bu işlem, ölüyü son hastalığında tedavi eden hekime yaptırılamaz. Bununla beraber tedavi eden 
hekim hastalığın seyri hakkında bilgi vermek üzere otopside hazır bulunmaya davet olunabilir. 
 
 Gömülen ölünün muayenesine veya üzerinde otopsi yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde, 
ölünün mezardan çıkarılmasına hazırlık tahkikatında Cumhuriyet savcısı, son tahkikatta mahkeme 
tarafından müsaade olunur ve gerekli işlemler karar veren mercice yerine getirilir. 
 
 Madde 80 : Ölünün hüviyetini tayin; 
 
 Madde 81 : Otopsi; 
 
 Otopsi, ölünün hali müsait oldukça, mutlak (baş, göğüs ve karnının) açılmasını icap ettirir. 
 
 *Bir ölünün muayenesi dıştan muayene edilmesidir.Bir hekim tarafından yapılır.Otopsi ise bir 
ölünün uygun bulundukça baş,göğüs ve karnının açılmasını gerektiren bir muayene 
biçimidir.Zorunluluk halinde iki hekim yerine bir hekim tarafından yapılabilir. 
 
 Madde 85 : Vesikanın tetkiki suretleri; 
 
 Bir vesikanın doğruluğunu veya sahteliğini tahkik etmek yahut failini meydana çıkarmak için 
ehlihibre marifetiyle yazı ve mühür tetkikatı yapılabilir. 
 
 Madde 86-103: Zabıt ve arama; 
 
 Madde 86 : Sübut vasıtalardan olan eşyanın muhafaza ve zaptı. 
 
 Madde 87 : Talep vukuunda eşyayı vermeyenler hakkındaki muamele. 
 
 Madde 88 : Teslim olunmayacak vesikalar. 
 
 Madde 89 : Zaptolunacak mektuplar; 
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 Sanık ile 47. ve 487. maddeler mucibince tanıklıktan çekinme hakkı olan kimseler arasında 
teati olunan mektuplar bu kimseler yanında bulundukça ve bunlar tahkikatın mevzuu olan vakıalara 
iştirak etmiş olmak veya yataklık etmek şüphesi altında olmadıkça zaptedilemez. 
 
 Madde 90 : Zabıt kararı vermek yetkisi; 
 
 Madde 90/1: Zapta karar vermek yetkisi hakimindir.Ancak tehirinde mazarrat görülen hallerde 
Cumhuriyet savcıları ve bunların muavini sıfatıyla emirlerini icraya memur olan zabıta memurları 
zabıt muamelesini yapabilirler........ 
 
 Madde 97 : Arama kararı yetkisi; 
 
 Aramaya karar vermek yetkisi hakimindir.Ancak, tehirinde mazarrat umulan hallerde 
Cumhuriyet savcıları ve savcıların muavini sıfatıyla emirlerini icraya memur olan zabıta memurları 
arama yapabilirler. 
 
 Hakim veya Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın süknada(konutta) veya iş görmeye mahsus 
mahaller ile kapalı yerlerde aramada bulunabilmek için, o mahal (yer) ihtiyar heyetinden veya 
komşulardan iki kişi bulundurulur. 
 
 Madde 98 : Aramada kimlerin bulunabileceği; 
 
 Arama muamelesine tabi yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi (elinde tutan) aramada hazır 
bulunabilir. Kendisi bulunmazsa,mümessili (temsilcisi) veya mümeyyiz (doğru yanlışı ayıran) 
hısımlarından biri yahut kendisiyle birlikte sakin olan (oturan) bir kimse veya komşusu bulundurulur. 
 
 Madde 104-131: Tutuklama, Muvakkat (geçici) yakalama ve salıverme; 
 
 Madde 132 : İfade ve sorgu için celp (getirtme); 
 
 Kişi, ifade alınması veya sorgu için celpname ile davet olunur.Gelmezse zorla getirileceği 
celpnameye yazılabilir. 
 
 Madde 133 : Sanığın ihzarı (zorla getirim); 
 
 Hakkında tutuklama müzekkeresi kesilmesi için kafi sebepler bulunan sanığın ihzarı 
emredilebilir. 
 
 İhzar müzekkeresi, sanığın açıkça kim olduğunu ve şeklini ve kendisine atfedilen suçu ve zorla 
getirilmesi sebeplerini muhtevi olur. 
 
 Madde 135 : İfade ve sorgunun tarzı; 
 
 Zabıta amir ve memurları ile Cumhuriyet savcısı tarafından ifade almada ve hakim tarafından 
sorguya çekilmede aşağıdaki hususlara uyulur; 
 
 1.İfade verenin veya sorguya çekilenin kimliği tesbit edilir. 
 
 2.Kendisine isnat edilen suç anlatılır. 
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 3. Müdafi tayin hakkı bulunduğu söylenir. 
 
 4.İsnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu söylenir. 
 
 5.Kendisi aleyhine varolan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri 
sürmek imkanı verilir. 
 
 6.Şahsi halleri hakkında bilgi alınır. 
 
 7.İfade ve sorgu bir tutanakla tesbit edilir. 
 
    Bu tutanakta; 
 

   -İfade ve sorgu işleminin yapıldığı yer ve tarih 
 

   -İfade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği 
     
    -İfade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve imzalarının 
alındığı, 

 
    - İmzadan imtina (çekinme) halinde bunun nedenleri, 

 
       Yer alır. 
 
 Madde 135/A : Yasak sorgu yöntemleri; 
 
 İfade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır.Bunu engelleyici nitelikte kötü 
davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar 
uygulama gibi iradeyi bozan bedeni veya ruhi müdahaleler yapılamaz. 
 
 Kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemez. 
 
 Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil olarak 
değerlendirilemez. 
 
 *Yasaya bu madde 1.12.1992 tarih ve 3842 sayılı yasayla eklenmiştir. Uluslar arası 
sözleşmelerde yer alan evrensel kurallara bu maddede yer verilmiştir. 
 
 Madde 136-146: Müdafaa; 
 
 Madde 136    : Yakalanan veya sanığın müdafi seçimi; 
 
 Yakalanan kişi veya sanık, soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla 
müdafinin yardımından faydalanabilir. Kanuni temsilcisi varsa o da yakalanana veya sanığa bir müdafi 
seçebilir. 
 
 * Danıştay 5.Dairenin, 9.2.1987 tarih ve E.1986/372,K.1987/33 sayılı kararında; Memurin 
Muhakematı hakkındaki kanun uyarınca yapılacak soruşturmalarda, sanığın kaybolması veya suçu 
işledikten sonra bir akıl hastalığına uğraması durumlarında, karar kurullarınca soruşturmanın geçici 
olarak tatiline karar verilmesine olanak bulunmadığı ve gerek sanığın kaybolması veya suçu işledikten 
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sonra akıl hastalığına uğraması, gerekse af,zamanaşımı,şikayetten vazgeçme durumlarında,savunma 
alınmaksızın fezleke düzenlenebileceği ve konunun,karar kurullarınca esastan incelenerek karara 
bağlanabileceği, görüşüne varılmıştır. 
 
 Madde 137 : Müdafiler; 
 
 Müdafi, avukatlık veya dava vekilliği etmeğe kanuni yetkisi olan kimselerden intihap 
olunabilir(seçilebilir) 
 
 Müdafii: Savunma görevini yapan kimse.  
 
 Madde 138 : Baronun müdafi tayini; 
 
 Yakalanan kişi veya sanık müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse talebi halinde 
baro tarafından kendisine bir müdafi tayin edilir. 
 
 Madde 143 : Müdafiin dava evrakını tetkiki; 
 
 Müdafi hazırlık evrakı ile dava dosyasının tamamını inceleme ve istediği evrakın bir suretini 
harçsız alma hakkına sahiptir. 
 
 Müdafinin hazırlık evrakını incelemesi veya hazırlık evrakından suret alması, hazırlık 
soruşturmasının gayesini tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh hakimi 
kararıyla hazırlık soruşturması sırasında bu hak kısıtlanabilir. 
 
 Madde 147-170: Kamu Davası ve kamu davasının hazırlanması; 
 
 Madde 147 : Son tahkikata başlamanın şartı; 
 
 Son tahkikata başlanılması kamu davasının açılmasına bağlıdır. 
 
 Madde 151 : Suçların ihbarı; 
 
 Suçlara dair ihbarlar, şifahi veya yazılı olarak Cumhuriyet Savcılığına, zabıta makam ve 
memurlarına ve sulh hakimlerine yapılabilir. 
 
 Bu ihbarlar kanuni mercilere tevdi edilmek üzere Vali,Kaymakam ve Nahiye 
Müdürlerine de yapılabilir. 
 
 Şifahi ihbarlar üzerine tutanak tutulur. 
 
 Takibi şikayete bağlı olan suçlarda bu şikayet yazı ile veya tutanağa geçirilecek beyan ile 
mahkemeye, Cumhuriyet savcılığına ve yukarıda gösterilen makamlara da yapılabilir. 
  
 Ceza Kanununda yazılı şikayet ve şahsi iddia tabirleri bir olup aynı hükümlere tabidir. 
 
 Madde 153 : Bir suça muttali olan Cumhuriyet Savcısının görevi; 
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 Cumhuriyet Savcısı: ihbar veya herhangi bir surette bir suçun işlendiği, zehabını verecek bir 
hale muttali olur olmaz kamu davasını açmaya mahal olup olmadığına karar vermek üzere 
hemen işin hakikatini araştırmaya mecburdur. 
 
 Cumhuriyet Savcısı yalnız sanığın aleyhine olan hususları değil, lehine olan cihetleri de arar ve 
kaybolmasından korkulan delillerin toplanmasına ve zaptına çalışır. 
 
 Madde 154 : Adli vazifeler; 
 
 154/1 : Cumhuriyet savcısı yukarıdaki maddede yazılı neticelere varmak için bütün 
memurlardan her türlü malumatı isteyebilir.Gerek doğrudan doğruya ve gerek zabıta makam 
ve memurları vasıtasıyla her türlü tahkikatı yapabilir. 
 
 154/3 : Kamu tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen 
adliyeye müteallik (ilişkin) vazife veya işlerde suiistimal veyahut ihmal ve terahileri 
(tembelliği,gevşekliği) görülen Devlet memurları hakkında Savcılıkça doğrudan doğruya takibatta 
bulunulur. 
 
 (Adli tabip görevleri bu kapsama girer) 
 
 Örnek; 
 
 *.....Sağlık Ocağı doktorluğuna sevk edilen öğrenci..........’a gerçeğe aykırı olan........sayılı 
raporu vermekle görevi kötüye kullanmak suçunun yukarıda anılan yasada (CMUK Md.154) 
belirtildiği üzere adli görevine ilişkin olduğu ve hakkında doğrudan doğruya takibatta bulunulması 
gerektiği anlaşılmakla dosyanın C.Savcılığına gönderilmesine(D.2.D. 28.2.1983, E:1983/566, 
K:1983/491). 
 
 *Sanık.....Devlet Hastanesi Baştabibi........’nın üstüne atılan tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu 
yaralamak suçundan........hakkında.......Asliye Ceza Mahkemesinde açılmış olan kamu davasında 
verilen ara kararı gereği mağdur.....’ya ait faklı raporlar düzenlemek suçu adli göreve ilişkin olup, 
CMUK’un 154.maddesine göre hakkında C.Savcılığınca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiği 
anlaşıldığından meni muhakemesine ilişkin olarak verilen İl Yönetim kurulu kararının bozularak, karar 
verilmesine yer olmadığına ve genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere soruşturma dosyasının 
C.Savcılığına gönderilmesi için yerine geri çevrilmesine (D.2.D. 9.3.1993,E:1993/450,K:1994/465). 
 
 Madde 161 : Hazırlık tahkikatında Cumhuriyet Savcısı ile Sulh Hakiminin tabi 
oldukları hükümler; 
 
 Sanığın sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında 
Cumhuriyet Savcısı veya sulh hakiminin yanında bir zabıt katibi bulunur.Acele hallerde, yemin 
vermek şartıyla bir kimseye zabıt katipliği görevi yaptırılabilir. 
 
 Her tahkikat işlemi tutanakla tesbit olunur. Tutanak,Cumhuriyet Savcısı veya Sulh Hakimi ile 
hazır bulunan zabıt katibi tarafından imza edilir. 
 
 Tutanak, işlemin yapıldığı yeri,zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin 
isimlerini ihtiva eder. 
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 İşlemde hazır bulunan ilgililerce tasdik olunmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren 
kısımları okunur veya okunmak üzere kendilerine verilir.Bu husus tutanağa yazılarak ilgili olanlara 
imza ettirilir.İmzadan kaçınılırsa sebepleri yazılır. 
 
 Madde 163 : Kamu davasının açılması; 
 
 Yapılan hazırlık tahkikatı sonunda, toplanan deliller kamu davasının açılmasına yeterli ise 
Cumhuriyet Savcısı mahkemeye bir iddianame vermek suretiyle kamu davasını açar. 
 
 İddianamede sanığın açık kimliği, isnat olunan suçun neden ibaret olduğu. Suçun kanuni 
unsurlarıyla uygulanması gereken kanun maddeleri,deliller ve duruşmanın yapılacağı mahkeme 
gösterilir. 
 
 Asliye ve ağır ceza mahkemelerine ait işlemlerde, hazırlık tahkikatının verdiği esaslı neticeler 
dahi iddianameye yazılır. 
 
 Cumhuriyet savcısının sulh ceza mahkemesinin görevine giren işler için düzenleyeceği 
iddianamede, sanığın açık kimliğini,uygulanması gereken kanun maddesini ve esaslı delilleri 
göstermesi yeterlidir.  
 
 Madde 164 : Takibata yer olmadığına dair karar verilmesi; 
 
 Yapılan hazırlık tahkikatı sonunda, kamu davasının açılması için yeterli delil bulunmaması 
veya keyfiyetin (durumun) takibe değer görülmemesi halinde, Cumhuriyet Savcısı takibata yer 
olmadığına karar verir.Bu karar, evvelce sorguya çekilmiş veya tutuklama müzekkeresi verilmiş 
sanığa, suçtan zarar gören şikayetçiye ve dava açılması talebi ile dilekçe verene bildirilir. 
 
 Madde 206-218: Duruşma hazırlığı; 
 
 Madde 210 : Tebliğ ile duruşma arasındaki mehil (süre); 
 
 Celpnamenin tebliğiyle duruşma günü arasında en aşağı bir hafta geçmek icap eder. 
 
 (Bu maddeden hareketle sanığa savunmasını yapması için verilen makul sürenin en az bir hafta 
olması gerekir) 
 
 Madde 216 : Tanık ve bilirkişinin naible veya istinabe yoluyla dinlenmeleri; 
 
 Hastalık veya maluliyet veya iktihamı mümkün olmayan başka bir sebeple bir tanık veya 
bilirkişinin uzun veya gayri muayyen bir zaman için duruşmada hazır bulunması kabil olmayacağı 
anlaşılırsa, mahkeme bir naip marifetiyle veya istinabe yoluyla onun dinlenmesine karar verebilir. 
Yemin verilmesi icap eden hususlarda yemin ettirildikten sonra dinlenir. 
 
 Tanıkların duruşmada ve sanık önünde dinlenmeleri temel kuralının istisnaları şunlardır. 
 
 *Hastalık 
 *Maluliyet 
 *Tanığın oturduğu yerin uzak olması 
 *Katlanılması imkansız bir nedenin ortaya çıkması 
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 Hallerinde tanık duruşmada ve sanık önünde dinlenemez. 
 
 İstinabe: Duruşmada yapılması gereken işlemlerin esas mahkeme tarafından başka bir 
mahkemeye verilmesi. 
 
 Naip : İşlemleri yapmak üzere kendisine yetki verilen mahkeme üyelerinden birisi 
görevlendirilmiş ise veya bir yargıca yetki verilmiş ise bu yargıca naip denir. 
 
 Madde 229 : Sanığın zorla getirilebilmesi; 
  
 Mahkeme, sanığın bizzat hazır bulunmasını ve ihzar (hazır etme) veya tevkif  müzekkeresi 
(tutuklama yazısı) ile zorla getirilmesine her vakit karar verebilir. 
 
 Sanığa önce açıklamalı bir çağrı kağıdının gönderilmiş olması ve buna rağmen sanığın 
gelmemesi durumunda sanık zorla getirilir. 
 
 Madde 219-268: Davaya Duruşma; 
 
 Madde 269-288: Gaiplerin Muhakemesi; 
 
 Madde 269 : Gaibin tarifi;  
  

Meskeni bilinmeyen veya yabancı memlekette sakin olup da yetkili mahkeme huzuruna celbi 
mümkün olmayan yahut bu suretle davetin neticesiz kalacağı kuvvetle anlaşılan sanık gaip sayılır. 
 
 (Bu durumda savunma eksik kalacağından yargılama bitirilemez, gaip sanık hakkında dava 
açılır). 
 
 
 Madde 272 : Celpnamede yazılacak noktalar; 
 
 Celpname; sanığın adını,sanını,yaşını, işini ve malum ise ikametgah ve meskenini, isnat olunan 
suçu ve duruşma günü ile saatini ihtiva eder. Bundan başka sanık mazereti olmaksızın hazır 
bulunmazsa, duruşmanın yapılacağı ihtarı celpnameye ilave olunur. 
 
 Madde 289-296: Kanun Yolları; 
 
 Madde 297-304: İtiraz; 
 
 Madde 305-326: Temyiz; 
 
 Madde 327-343: Muhakemenin iadesi ve yazılı emir; 
 
 Madde 344-364: Suçtan mağdur olan kimselerin davaya iştiraki-şahsi dava; 
 
 Madde 365-372: Müdahale yoluyla dava; 
 

Madde 373-380: Muhakemenin iadesi ve müzakere usulü-Duruşma celselerinin 
aleniyet ve inzibatı; 
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 Madde 381-385: Müzakere ve rey verme usulü; 
 

Madde 386-391: Hususi Muhakeme usulleri-Sulh Hakimlerinin ceza kararnameleri; 
 
 Madde 392-394: Müsadere usulü; 
 
 Madde 395-405: Cezaların infazı ve Muhakeme masrafları-Cezaların infazı; 
 
 Madde 406-415: Muhakeme masrafları 
 
 Madde 416-420: Memnu hakların iadesi; 
 
 Madde 421-426: Son maddeler; 
  
 
 III- Ön İncelemecinin  CMUK’ dan kaynaklanan görev ve yetkileri; 
 

1- Yeminli zabıt katibi görevlendirme; 
 
 CMUK’un 161.maddesinde; Soruşturmacının, soruşturma esnasında dinlenecek muhbir, 
müşteki, tanık ve sanıklara ait bilumum ifade ve tutanakların ve konu ile ilgili sair yazım işlerinde 
çalışmak üzere yanında bir zabıt katibi bulundurması gerektiği belirtilmişse de, 
 Bu hususta, *Danıştay 5.Dairesi’nin, 01.11.1995 gün ve E.1995/195, K.1995/220 sayılı 
kararında; Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan 
soruşturmalarda sanık veya tanık ifadelerinin alınmasında, CMUK’nun 161. madde hükümlerinin 
uygulanmasında zorunluluk bulunmadığı yani yeminli zabıt katibi bulundurulmasının zorunlu 
olmadığı görüşüne varılmıştır. 
 
 Buna göre, yeminli katip bulundurulup bulundurulmaması zorunlu olmamakla birlikte, bu 
hususun soruşturmacı tarafından konunun önemine binaen değerlendirilmesi uygun olacaktır.Yeminli 
katip görevlendirildiği takdirde de, bir tutanakla yemin verildiğinin tevsik edilmesi gerekmektedir. 
 

2- Muhbir-Müştekinin çağrılarak açıklayıcı beyanının alınması; 
 

 Ön incelemeye, diğer bir deyişle kanıtların toplanmaya başlandığı ilk aşamada, öncelikle 
konuyla ilgili muhbir,müşteki veya şikayetçi varsa, incelemeye esas dilekçeleri kendilerine 
gösterilerek, dilekçenin ve dilekçedeki imzanın kendisine ait olup olmadığının sorulması, incelemeye 
açıklık getirmesi bakımından faydalı olacaktır.. Şayet dilekçenin kendileri tarafından düzenlendiği ve 
iddiaların kendilerine ait olduğunu beyan etmeleri halinde ise, dilekçede belirttikleri iddiaların sırasıyla 
ve açıkça,yer,tanık,müşahhas olay belirtilmesi suretiyle yinelemeleri sağlanmalı ve konuyu etraflıca 
açıklamaları istenerek, beyanları ifade tutanağına geçirilmeli ve tutanak, soruşturmacı, varsa yeminli 
katip ve ilgili tarafından müştereken imzalanmalıdır. Bunlar dinlenirken yeminsiz dinlenmeli, 
kimlikleri tespit edilirken, adı soyadı, baba adı ve tebligat adresleri mutlaka sorulmalıdır. Takibi 
şikayete bağlı suçlarda şikayetinin devam edip etmediği ya da şikayetinden vazgeçip geçmediği 
sorularak tutanağa geçirilmelidir. 
 
 Diğer taraftan, suç uyduran ve resmi mercileri aldatanlarla ilgili olarak TCK’nun 283, masum 
bir kimseye suç  atma (iftira) yaptıkları tesbit edilen ihbar ve şikayetçiler hakkında da TCK’nun 
285.inci hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir. Yine benzer hususlar 657 Sayılı Devlet 
memurları Kanunun 25.maddesinde de yer almaktadır. 
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 3-Konu ile ilgili belge ve dosya vb. delillerin toplanması ve incelenmesi:  
 
 İnceleme,soruşturma ve kovuşturma işini yürütenler, bir hadisenin,bir olayın,bir uyuşmazlığın 
ve bir suçun gerçekten olup olmadığını araştırırken belgelerden-delillerden yararlanacaktır.Bu nedenle, 
olayla ilgili belgeler araştırılarak, toplanıp inceleme dosyasına konulması gerekmektedir. Suçlu olduğu 
ileri sürülen şahsın suçsuzluğunu mutlak surette bertaraf eden delillere Tam Delil, bu imkanı tam 
surette bertaraf edemeyen delillere de Eksik Delil denir. Deliller toplanırken yalnız itham değil, 
savunma delilleri de nazara alınmalıdır. Bir delilin tespitine ilişkin talebin reddi CMUK’nun 
237.maddesine göre  mahkeme kararı ile olmakta, ikamesi istenen bir delilin reddi ise aynı kanunun 
238.maddesinde belirtilen hallerde olmaktadır.(Örnek;hiçbir surette maksada elverişli değilse,elde 
edilmesi imkanı yoksa,işi uzatmak maksadıyla yapılmışsa) Bu nedenle, bir soruşturmada delillerin 
toplanması olayın aydınlatılması açısından çok önemlidir.   
 
 Bu itibarla; Muhakkik tarafından, ön incelemeye başladıktan sonra, müşteki veya şikayetçinin 
açıklayıcı beyanında ileri sürülen iddialara esas veya bu iddiaları aydınlatacak, tüm kanıt, kayıt ve 
belgeler incelemeye alınmalı ve bunlar gerektiğinde bir tutanağa bağlamalıdır. Uygulamada bunun için 
inceleme-tesbit ve beyan tutanağı düzenlenmektedir. Ancak, kayıt ve belgelerin aslı ya da tasdikli 
suretleri dosyaya konulacaksa, inceleme ve tesbit tutanağına gerek olmayabilir.Ya da inceleme ve 
tesbit tutanağı düzenleniyorsa,  incelenen belge ve defterlerin alınmasına gerek olmamakla birlikte, 
önemli bazı belgelerin tasdikli suretlerinin alınması uygun olacaktır.  
 

Delilleri tasnif etmek gerekirse; Maddi deliller(defter, dosya, resmi yazı ve kayıtlar, tutanak, 
rapor, karar, mektup ve senet gibi özel yazılar,vb gibi), Takdiri deliller (ifadeler, bilirkişi raporları, 
karşılaştırma, keşif vb), Karineler; Aksi kanıtlanıncaya kadar olan belgeler (Vergi,Orman ve Trafik 
suçlarında tutulan tutanak ve raporlar gibi) ile TCK da belirtilen  “Kanunu bilmemek suç sayılmaz” 
ilkesi buna örnek gösterilebilir. 
 
 Bu hususlar; Sağlık Bakanlığınca 4483 Sayılı Yasanın uygulamasıyla ilgili olarak çıkarılan 
Yönergenin 16. maddesinde, ön inceleme ile görevlendirilenler; aynı Yasanın 6. ve CMUK’un 153. ve 
159. maddeleri uyarınca hakkında ön inceleme yapılan kişilerin leh ve aleyhindeki bütün delilleri 
toplarlar şeklinde ifade edilmiştir. Yine 4483 sayılı Yasanın 6.maddesinde “...yetkileri dahilinde 
bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp..” denilerek, muhakkiklerin konuyla ilgili bilgi ve belge 
toplama zorunluluğundan bahsedilmiştir. 
 
 4- Tanığın çağrılması ve ifadesinin alınması; 
 

4483 sayılı yasanın 6.maddesinde “..bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler” denilerek, ön incelemecilerin tanık 
dinleyebilmeleri yolu açılmıştır. 
 
 Sağlık Bakanlığı tarafından 4483 Sayılı yasanın uygulamasıyla ilgili olarak çıkarılan 
Yönergenin 17.maddesinde; tanıkların çağrılması,yemin,ifade alınması ve tanıklarla ilgili diğer 
işlemler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre yürütülür denilerek, tanıklarla ilgili işlemler tarif 
edilmiştir. Konuyu açıklamak gerekirse; 
 
 Tanık; bir olay hakkında bilgi sahibi olan ve bu suretle bildiğini duyduğunu yetkili makamlara 
söylemek zorunda olan üçüncü kişidir. 
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 Tanık beyanı, CMUK’da delil olarak kabul edilmiş olup, taraflardan olmayan bir kimsenin yani 
şahidin bir olay hakkında beş duygusu ile edindiği bilgilerin sübut konusunda karar verecek olan 
makama huzurda sözle bildirilmesidir.  
 
 Hazırlık soruşturması sırasında muhakkikin, olay hakkında bilgisi olan şahısları dinlemesi 
gerekir 
 
 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 45.maddesinin gerekçe bölümünde de açıklandığı gibi, 
Şahadet, bir vazifei istimaiyedir. Her medeni cemiyete mensup olanlar, bu toplamsal görevi ifa ile 
mükelleftir.Bunu, kendiliğinden ve rızasıyla ifa etmeyenleri kudreti istimaiye ifaya icbar eder. 
 
 Tanıklar genellikle davetiye ile çağırılırlar.Ancak tutuklu ve acele işlerde davetiye tebliğ 
edilmeksizin ihzar müzekkeresi çıkarılabilir. 
 
 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 45. maddesine göre, 1- Sanığın nişanlısı,2-Evlilik bağı 
kalmasa bile karısı veya kocası, 3- Sanığın nesepten ve sebepten usul ve furuu yahut üçüncü dereceye 
kadar (bu derece dahil) nesepten veya kendisiyle sıhriyet hasıl evlilik bağı kalmasa bile ikinci dereceye 
kadar (bu derece dahil) sebepten civar hısımları ve maznun ile aralarında evlatlık bağı bulunanlar. 
 
 Yukarıda yazılı kimselere, dinlenmezden evvel şahitlikten çekinmek hakları olduğu bildirilir. 
Bu hakkı kullanmaktan vazgeçenler dinlenirken dahi vazgeçmelerini geri alabilirler. 
 
 Tanık soruşturmanın her safhasında, hüviyeti hakkında sorulan sorulara doğru cevap vermeye 
mecburdur. Aynı zamanda, doğru beyanda bulunmaya, yani yalan söylememeğe, hakikati bildirmeğe 
ve bildirdiklerini gizlememeğe mecburdur.Bu mecburiyetin müeyyidesi cezadır.Zira tanığın yalan 
söylemesi, hakikati inkar etmesi veya bildiklerini az veya çok gizlemesi suçtur. 
   

- Tanığın çağrılması;  
  
Tanığın celpname ile çağrılması asıldır.Acele hallerde şifahen çağrılması da mümkündür. 

Celpnamede CMUK’un 272.maddesine göre; tanığın; kimliği, işi, yaşı, ikametgahı, tanık sıfatıyla 
çağrıldığı, hangi gün ve saatte nerede bulunacağı, gelmediği takdirde uygulanacak kanuni müeyyide 
gibi bilgilerin bulunması gerekir. Celpnamelerin tebliği 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. Tanıklık kanuni ve zorunlu bir görev olup, usulüne göre çağrılan tanığın soruşturmacının 
huzuruna gelmesi mecburidir.Gelmemesi ve geçerli bir özür göstermemesi halinde uygulanacak 
yaptırımlar CMUK’un 46.maddesinde yazılıdır.  
 
 Tanığın gelmemesi veya geçerli bir özür göstermemesi halinde, CMUK’un 46.maddesi 
gereğince zorla getirttirilir. Ve hakkında anılan maddede belirtilen ceza için ilgili C.Savcılığına dava 
açılmak üzere durum bir raporla duyurulur.Gelmeyen veya geçerli bir özür ileri süremeyen tanığın 
zorla getirtilmesi için zorla getirmeye ilişkin, soruşturmacı tarafından bir belge düzenlenir ve icrası 
için Emniyet Makamlarına gönderilir.CMUK’un 154.maddesi hükmü gereğince emniyet görevlileri bu 
emri yerine getirmek zorundadırlar. 
 

- Tanığın dinlenmesinde şu sıra takip edilir;  
 
  Tanığın önce hüviyeti tespit edilir. (Yani adı,soyadı,yaşı,doğum yeri, ikametgahı, sanatı, işi 
sorulup zapta yazılır) 
  

a) İkinci olarak, sanık veya mağdurla olan münasebetleri sorulur. 
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b) Tanığa iddia anlatılır.Bir mahzur bulunmuyorsa sanık gösterilir (CMUK.62). 

 
c) Tanığa varsa, beyandan çekinme yetkisi hatırlatılır (CMUK47). 

 
e) Hakim tarafından dinlenen şahitlerde, beyandan çekinmeyen şahide yemin verilip 

verilmeyeceğine karar verilir.gerektiğinde yemin beyandan sonraya bırakılabilir(CMUK.53).  
 

f) Varsa yeminden çekinme yetkisi, tanığa hatırlatılır(CMUK.53). 
  
 g) Gerekiyorsa, tanığa tanıklığının önemi hatırlatılır(CMUK.55). 
  
 h) Tanık yemin eder(CMUK.57,58). 
  
 ı) Tanık bildiklerini söylemeye davet olunur(CMUK.62). 
 
 j) Tanık anlatması bittikten sonra, sıra sorulara gelir. 
 
 k) Tanığın daha önce alınmış ifadesi varsa, o ifadesi tetkik edilir.Arasındaki farklılık 
giderilir(CMUK.246). 
 
 l) Tanıklar ayrı ayrı dinlenir.Sonradan dinlenecek tanıklar kendisinden önce dinlenen tanıkların 
dinlenmesinde hazır bulunamazlar(CMUK.54).  
 
 m) Gecikmede tehlike varsa veya kimliğin anlaşılması için gerekli ise, istisna olarak ön 
soruşturmada da tanıklar birbirleri ile veya sanıkla yüzleştirilebilir(CMUK.54/2). 
 
 n) Tanık, bir noktayı hatırlayamadığını söylerse, varsa eski beyan ve ifadesini ihtiva eden 
tutanağın o noktaya ait kısmı okunarak hatırlamasına yardım edilir(CMUK.246/1) 
 
 4483 sayılı Yasada tanıklara yemin ettirileceğine dair bir hüküm yoktur. Yapılan inceleme idari 
bir işlem olduğundan, tanıkların yeminsiz olarak ta dinlenilmesi de söz konusu olmakla birlikte, ön 
incelemeci tanığa yemin ettirmek isterse 4483 sayılı yasanın 6.maddesi ve CMUK hükümleri buna izin 
vermektedir. Yapılan ön inceleme adli işlemlere esas olacağından, tanıkların yeminli olarak dinlenmesi 
daha uygun olacaktır. 
 
 Diğer taraftan, yalan şahitliği ve yalan yere yemin ettiği tesbit edilenler hakkında, TCK.nun 
286. ve müteakip  madde hükümlerinin uygulanması gerekir. 
 
 5- Bilirkişi atamak ve ücretini tayin etmek; 
 
 4483 sayılı yasanın 6.maddesinde “...bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler” denilerek, ön incelemecilerin bilirkişi tayin 
edebilecekleri öngörülmüştür. 
 
 Bilirkişi; kendilerinin ya da üçüncü şahısların vakıf oldukları hadiseler hakkında ihtisasları 
sebebiyle netice çıkaracak olan kimselerdir. 
 
 Bilirkişi şahit olmadığından olay hakkında bilgi sahibi değildir. Onun teknik bilgisi, delil 
muhtevasının öğrenilmesi ve tecrübe kaidesinin bulunması bakımındandır. 
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 Tanık bir ispat vasıtası olduğu halde, bilirkişi hem ispat vasıtası hem de 
hakimin(soruşturmacının) yardımcısıdır. İhtilaflı olan ve önemli bulunan bir olay hakkında şahit 
dinlemek zorunludur.Şahidin beyanı yerine başka bir beyan konamaz. Bazı istisnalar dışında bilirkişi 
dinlenmesi mecburi değildir. 
 
 Örnek vermek gerekirse; Bir ölünün muayenesinde mutlaka hekime müracaat edilmesi, yine 
zehirlenme şüphesi olan hallerde şüpheli maddelerin bir kimyagere tahlil ettirilmesi gerekmektedir. 
 
 Bilirkişilerin tayinini ve üçten fazla olmamak üzere adedinin tespitini, CMUK hükümlerine 
göre soruşturmacı-ön incelemeci yapabilir. 
 
 Asılsız bir sebebi ileri sürmek suretiyle bilirkişi olmaktan vazgeçilmiş veya gelip de böyle bir 
sebep ileri sürerek görevini ifadan çekilmiş olan bilirkişi hakkında TCK’nın 282.maddesi hükmü tatbik 
olunur. 
 
 Yukarıdaki genel bilgilerden sonra; CMUK’un bilirkişi tayini ve ücretinin takdiri ile ilgili 
hususları açıklamak gerekirse; 
 

CMUK’un, 65-72 nci maddeleri bilirkişilerin atanması,çalışması ve diğer hükümleri 
içermektedir. Muhakkikler, yasanın 66.maddesi gereğince Bilirkişi atayabilmektedir.Aynı Yasanın 70. 
madde hükmüne göre, bilirkişilerin çağrılıp gelmemeleri halinde ihzar edilebilmeleri, sebep oldukları 
masrafla beraber 46.madde hükmüne göre cezalandırılmaları, görüşlerini bildirmemeleri halinde de, 
tanıklar için uygulanması gereken müeyyidelerin bunlar için uygulanacağı öngörülmüştür. 75.maddeye 
göre ise, atanan bilirkişinin görüşünü en geç iki ay içinde görevlendirene(soruşturmacıya-ön 
incelemeciye) tevdi etmesi gerekmektedir. 
 
 Bilirkişilerin sarf ettiği mesai, emek ve bu hususta yaptığı masraflar için, soruşturmacı 
tarafından CMUK’un 77.maddesine göre ücret takdir edilmesi ve ücretin takdirinde ise, bilirkişinin 
bağlı olduğu meslek kuruluşu var ise, bu kuruluştan öncelikle emsal ücretin sorulup buna göre karar 
verilmesi  gerekmektedir. Teknik elaman olan bilirkişilerin ücretleriyle ilgili 6.1.1982 gün ve 17566 
sayılı Resmi Gazetede Bilirkişilere verilecek ücretler hakkında yönetmelik bulunmakta olup, teknik 
dille hazırlanan bu yönetmeliğin uygulanması sırasında soruşturmacının öncelikle bilirkişinin bağlı 
bulunduğu meslek kuruluşundan yaptırılan işin emsal ücretinin ne olduğunun bir yazı ile sorulması 
uygun olacaktır.Ücret, hakkında soruşturma yapılan personelin bağlı olduğu kuruluş bütçesinden 
ödenecektir. 
 
 6- Keşif yapmak; 
 
 Keşif, kanunda tanımlanmıştır. Hakimin beş hissi vasıtasıyla yapmış olduğu tetkiktir.Keşif çok 
defa göz ile yapılabilir.Fakat işitme,koklama,tatma,tutma hisleri vasıtasıyla de olabilir.Bu inceleme 
hazırlık ve son soruşturma esnasında olabilmektedir.Keşif hakim kararı ile olmaktadır. Gecikmede 
sakınca olan durumlarda Savcının da keşif yapmasına CMUK’un 78.maddesine göre izin verilmiştir. 
 
 Keşif, suçun nasıl işlendiğini, işlendiği yerin ve eşyanın durumunu, suçun iz ve eserlerini tesbit 
için yapılan bir işlemdir.Bu durumda keşfin konusunun yer, taşınabilir veya taşınmaz eşya yahut 
şahıslar olduğu sonucuna varılmaktadır. 
 
 C.M.U.K.’da, ölünün muayenesine ayrıca yer verilmiştir. Bu da bir keşiftir.Yasada bu husus 
“cesedin adli muayenesi” olarak tarif edilmiş, bundan anlaşılması gerekende; ölünün hakim tarafından 
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incelenmesidir. Hakim yanında bir hekimi de bulundurmakta, incelenmesini dıştan yapmaktadır.Aynı 
inceleme ceset açılmak suretiyle yapıldığında buna da otopsi denilmektedir. 
 
 Tanıkla, keşif arasındaki farkları açıklamak gerekirse;Tanık bir olaya dair bilgileri söyler, yani 
tanığın beyanı doğrudan doğruya olmayan bir sübut vasıtasıdır. Keşif ise doğrudan doğruya bir sübut 
(ispat) vasıtasıdır. 
 
 Keşfin gerekli olup olmadığı, gerekli ise bilirkişinin de götürülüp götürülmeyeceği, bazı 
yerlerin fotoğraflarının alınıp alınmayacağı haller tamamen hakimin takdirindedir. Hakimin hususi 
olarak tetkiki keşif değildir.Keşifte hakimin kararına muhatap olan kimse keşfin yapılacağı yerleri 
göstermeğe mecburdur. 
 
 Bu açıklamalardan sonra, CMUK’da belirtilen hükümlere istinaden, soruşturmacının yetkisini 
ise şöyle açıklamak mümkündür. Keşif kural olarak hakim tarafından yapılmakla birlikte, ön 
incelemeci de CMUK’nun 78.maddesi gereğince, ancak Cumhuriyet Savcılarına tanınan 
“gecikmesinde sakınca bulunan hallerde” keşif yapabilecektir. Keşif suçun nasıl işlendiğini,suçun 
iz,eser ve diğer kanıtlarının tespiti için yapılan yerinde incelemedir. Keşif sonucu, bir tutanak 
düzenlenerek tesbit edilir.Tutanak hazır bulunanlarla birlikte, gerekli görüldüğü takdirde yeminli 
katibe de imzalattırılmalıdır. 
 
 Keşfin, ön inceleme sırasında zorunlu olması halinde  yetkinin asıl sahipleri olan 
Cumhuriyet Savcılıkları kanalıyla yaptırılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir 
 
 7- Zabıt (Müsadere-El koyma); 
 
 El koyma ile ilgili hükümler CMUK’un 86-93.maddeleri ile 144.maddelerinde yer almıştır.El 
koyma işlemi; ön inceleme sırasında bir kimsenin elinde bulunan eşyanın onun rızasına bakılmaksızın 
yetkili makamlarca saklama ve güven altına alınması işlemidir. 
 
 Esas itibariyle, bir eşyanın zaptına karar vermek yetkisi hakime ait olmakla birlikte, ön 
incelemeci, C.Savcısının yetkisini kullandığına göre, ancak gecikmesinde sakınca ve zarar bulunan 
hallerde yargıç kararı olmaksızın da zapta karar verebilir. Suç delili olan defter,dosya ve belgelere el 
konulabilir. İlgili kurumlardan suç delili olan belge ve kayıtlar istenebilir. El koyma yetkisi 
uygulamada ön incelemeciler tarafından direk olarak pek fazla kullanılmamaktadır. Böyle bir 
durumda, el koyma işleminin, yetkinin asıl sahipleri olan hakimlere müracaat edilerek icrası uygun 
olacaktır. 
 
 8- Arama yapmak; 
 
 Arama ile ilgili olarak; 1982 Anayasasının 20 nci maddesinde; “Herkes,özel,aile hayatına saygı 
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulmaz.Adli 
soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır. Kanunun açıkca gösterdiği hallerde, 
usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla 
yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimsenin üstü,özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara 
el konulamaz” 
 
 Anayasanın (konut dokunulmazlığına ilişkin) 21.maddesinde ise “Kimsenin konutuna 
dokunulamaz.Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, 
kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz” 
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 Hükümleri yer almıştır. 
  
 Arama, suç işlendiğinden şüphe edilen bir kişinin yakalanması için onun bulunması imkanı 
olan yerlerde veya delillere el koymak için konutta ve üst başta yapılan bir işlemdir. 
 
 Arama, konutta yapıldığı için konut dokunulmazlığını ve özel hayatın gizliliğini, üst başta 
yapıldığında özel hayatın gizliliğini ve kişi özgürlüğünü ilgilendiren bir koruma tedbiri olarak 
görülmektedir. 
 
 Arama yapma ile ilgili hükümler, CMUK’nun 94-100 ncü maddelerinde açıklanmıştır. Ön 
incelemeci tarafından arama yapılması ancak gecikmesi sakıncalı hallere münhasır olup, uygulamada 
genellikle soruşturmacı veya C.Savcısı tarafından doğrudan kullanılmayan bir yoldur.Ortaya 
çıkabilecek herhangi bir ihtilafa meydan vermemek için çok zorunlu olmayan haller dışında 
(Örneğin;o anda arama yapılmadığı takdirde suç delillerinin mutlaka yok edilmesi ihtimali bulunması 
durumunda) arama yetkisinin, asıl sahibi olan hakimden talep edilerek icra edilmesi yerinde olacaktır.  
 
 9- İstiktap (Karşılaştırma); 
 
 Karşılaştırma ile ilgili hükümler CMUK’nun 84 ve 85.maddelerinde yer almıştır. 
 
 Karşılaştırma, suçla ilgili parmak izi,el yazısı,imza ya da mühürün kime ait olduğunu tesbit 
etmek, belgenin doğruluğunu veya sahteliğini araştırmak yahut failini bulmak için yapılır.Gerçeğin 
ortaya çıkarılması bu yolla sağlanır.Böylece suç delillerinden olan belge ve yazının sanıkla ilgisi tesbit 
olunmaya çalışılır. 
 
 Karşılaştırma işi, bilirkişilere yaptırılabileceği gibi, bu olmadığı takdirde yetkili ve 
uzmanlaşmış kurumlara da yaptırılabilir.Örnek vermek gerekirse; Polis Kriminoloji 
Laboratuvarı,Güzel Sanatlar Akademisi,Darphane ve Damga Matbaası, Hıfzıssıha Enstitüsü ve Adli 
Tıp Müessesi gibi kurumlardan karşılaştırma için faydalanılabilir. 
 
 10- İstinabe yoluyla soruşturma (ön inceleme) yaptırmak; 
 
 Bu husus, CMUK’nun 159.maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre; müşteki,tanık ve bilirkişi 
dinlenilmesi,sanığın sorguya çekilmesi, zabıt ve arama işlemleri için bazı durumlarda istinabe usulü 
uygulanmaktadır. 
 
 Hakkında ön inceleme yapılacak sanık ve suç ortakları ile dinlenecek tanıkların, çeşitli 
nedenlerle ön inceleme yapıldığı yerde bulunmamaları halinde istinabe yoluyla soruşturma-ön 
inceleme yapılır.Daha önce, CMUK’un 178.maddesine göre yapılan bu soruşturma, bu maddenin 
yürürlükten kaldırılması nedeniyle, aynı kanunun 159 ve 160.maddelerindeki hükümlere göre 
yapılmaktadır.Buna göre; soruşturmacı (ön incelemeci) tarafından, başka bir yerdeki yetkiliye 
soruşturma yaptırılması veya ifadelerin aldırılması işlemine istinabe, bu hususta görevlendirilen 
kişiye de; Naip denilmektedir. 
 
 İstinabede, sorulacak sorular önceden tesbit edilerek, bir listeye madde madde yazılır. Liste 
muhakkikin resmi mühürü ile mühürlenip imzalandıktan sonra ayrıca bir ön yazıya bağlanarak, bu 
hususta yetkili olan ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmesi gerekmektedir.Aslında yasa bu 
yetkiyi sadece C.Savcılarına vermişse de, Uygulamada istinabe ile soruşturma yapılması hususunda, 
muhakkikler (ön incelemeci) tarafından, C.Savcısı dışındaki görevlilere de (incelemeyi yapacak kişinin 
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sanıkla aynı derecede veya üstü bir derecede olması da dikkate alınarak) müracaat edilerek, kendileri 
vekil tayin edilmek suretiyle işlem yapılabilmektedir.Bu durumda, ön incelemeci tarafından vekil tayin 
edilen kişiye bir talimat yazılarak, istinabe soru listesi gönderilmeli ve yapılacak işlerin nelerden ibaret 
olduğu ayrıca belirtilerek, sonucunun gönderilmesi istenilmelidir. 
 
   İstinabe ile tanık ifadesi aldırılmak istenildiğinde, ifade yeminli alınacaksa bu belirtilmeli, 
sanığın (hakkında ön inceleme yapılanın) savunması ya da ifadesinde de CMUK’un 135 ve 
136.maddelerindeki hakları hatırlatılabileceği gibi, bunlar hatırlatılmadan da (Ön incelemede CMUK 
hükümlerinin uygulanmasının ihtiyari olması nedeniyle) ifade alınması sağlanabilecektir.. 
 
 11- Hakkında ön inceleme yapılanların ifadesi, celpname ile davet etmek ve ihzar 
müzekkeresi çıkarmak; 
 
 Bir memur ve kamu görevlisi hakkında, 4483 sayılı Yasada belirtilen yetkililerce ön inceleme 
yapıldığında, hakkında ön inceleme yapılan kişiler arasında sayılarak, aynı Kanunun 6.maddesi 
hükümlerine göre ifadesinin alınma zorunluluğu bulunmaktadır. İfade CMUK’un 132,135/1,2,3 ve 
135/7.maddelerindeki hususlar gözetilerek alınabilir. Ayrıca tanıklarda olduğu gibi istinabe yoluyla da 
ifadesinin alınması imkanı bulunmaktadır. Hakkında ön inceleme yapılanların ifadesi alınmadan 
düzenlenen ön inceleme raporları itiraz halinde yetkili idari mahkemelerden eksiklik nedeniyle 
dönmektedir. Bu nedenle ifadelerin alınması zorunluluk taşımaktadır. 
 
 a) Celpname ile davet etmek; 
 
 CMUK’un 132 ve 272. maddesine göre sanığın sorgusu (ön incelemede ifadesi için) için 
celpname ile davet edilmesi ve celpnamede nelerin bulunması gerektiği hususlarına değinilmiştir. 
Buna göre; sanık hakkında düzenlenecek celpnamede; sanığın, kimliği,işi,yaşı,ikametgahı,hangi gün 
ve saatte nereye geleceği,sanık sıfatıyla çağrıldığı ve suçu ile gelmediği takdirde zorla getirileceği yani 
ihzar müzekkeresi çıkaracağı gibi hususların yer alması gerekmektedir.  
 
 Celpnameler CMUK’un 34.maddesine göre ön incelemeciler tarafından tebliğ ettirilmelidir. 
Celpnamelerde gelmediği takdirde, ihzaren getirileceği belirtilmeli, bu belirtilmediği takdirde ihzar 
müzekkeresi çıkarılamaz.Bunun yerine sanığın zorla getirileceğini ihtiva eden yeni bir celpname 
çıkartılır. 
 
 Uygulamada ve davası tutuklu görülmeyen ve acele olmayan işlerde;bu yetkinin asıl 
sahibi olan C.Savcılığı aracılığıyla  ya da mülki idareden yardım istenilerek kullanılması uygun 
olacaktır. 
 
 b) İhzar müzekkeresi çıkarmak; 
 
 İhzar; usulüne göre celpname ile çağrılan sanığın uygun bir özüre dayanmaksızın gelmemesi 
durumunda, kolluk gücü ile zorla getirilmesidir.(CMUK Md.133). 
 
 Daha önceleri, ilk tahkikat işlemi yapan muhakkikler,hakimler gibi ihzar müzekkeresi çıkarma 
yetkisine sahipken,  CMUK’da 3206 sayılı kanunla 1985 yılında yapılan değişiklikten sonra 
C.Savcıları gibi hazırlık soruşturması yapmaları nedeniyle, hakime tanınan ihzar müzekkeresi ile 
sanığın zorla getirilmesi yetkisi kalmamakla birlikte, bu yetki CMUK’un 154. maddesine istinaden 
C.Savcısına tanınan yetkiye göre muhakkiklerce kullanılabileceği ve ihzar müzekkeresi 
çıkartılabileceği, İhzar müzekkeresi gereği yerine getirilmek üzere CMUK’un 154.maddesinin verdiği 
yetkiye istinaden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 2/2 ve 41.maddelerine göre bizzat veya 
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görevlendireceği memur vasıtasıyla Emniyet Müdürlüğü veya Amirliğine   verilebileceği, ayrıca ön 
incelemecinin CMUK’la ilgili yetkileri kullanabileceği ve Savcının yetkilerine haiz olup zabıtaya emir 
verebileceğinden ihzar müzekkeresinin uygulanmasını Savcıdan talep etmesine de yasal zorunluluk 
bulunmadığı düşünülmekle birlikte, uygulamada ve davası tutuklu görülmeyen ve acele olmayan 
işlerde;bu yetkinin asıl sahibi olan C.Savcılığı aracılığıyla veya sulh yargıcından zorla getirtme kararı 
alınarak kullanılmasının daha doğru olacağı, TCK’nın 104.maddesine göre sanık/hakkında ön 
inceleme yapılan kişi için ihzar müzekkeresi düzenlenmesinin dava zamanaşımını keseceği 
düşünülmektedir.  
 

d) İfade/Sorgu ve savunma alınması; 
 Sanığın sorguya çekilmesi ve ifadesinin alınması hususları; CMUK’un 132-135.maddelerinde 
açıklanmıştır. Ön incelemede sanık yerine hakkında ön inceleme yapılanların anlaşılması gerekir. 
 
 Sanığın sorgusunda; kimliği tesbit edildikten sonra, kendisine isnat edilen suç anlatılır.Müdafi 
tayin hakkı bulunduğu  ve isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu 
söylenir.Kendisi aleyhine varolan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri 
sürmek imkanı verilir. Şahsi halleri hakkında bilgi alınır.Daha sonra, sorgu bir tutanakla tesbit edilir ve 
bu tutanakta; sorgu işleminin yapıldığı yer ve tarih,sorguya çekilen kişinin açık kimliği ve hazır 
bulunan müdafi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı, imzadan çekinme halinde bunun 
nedenleri yer alır.  
 
 Sanığa yemin verdirilmez. Savunmanın yetkili makamlarca atanan soruşturmacı tarafından 
alınması gerekmektedir. Daha önce, mahkeme, savcılık ve disiplin yönünden yapılan soruşturma 
sırasında alınan ifadelere dayanılarak ön inceleme raporu düzenlenemez. 
 
 Sanığın sorgusu özgür iradesine dayanmalıdır.Bunu engelleyici, kötü davranma, işkence, zorla 
ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma,bazı araçlar uygulama gibi iradeyi 
bozan bedeni veya ruhi müdahaleler yapılmamalıdır.Kanuna aykırı bir menfaat vaat edilmemelidir.Bu 
yasak yöntemlerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil olarak değerlendirilemez. 
 
 Hakkında ön inceleme yapılanların; ifadesi sırasında CMUK’un 136.maddesine göre; kendisine 
bir veya birden fazla müdafinin yardımından yararlanabileceği, kanuni temsilcisi varsa onunda 
kendisine bir müdafi seçebileceği belirtilebilir. 
 
 Ancak, Hakkında ön inceleme yapılan kişinin savunmasında veya ifadesinde, CMUK’un 
135 ve 136.maddelerindeki, müdafi tayin hakkı bulunduğu ve diğer haklarının hatırlatılması ve 
buna göre ifade alınması hususunda, 4483 sayılı Yasanın 6.maddesinin, CMUK hükümlerinin 
uygulanmasının ihtiyari olduğunu öngörmesi nedeniyle bir zorunluluk bulunmadığı gözden uzak 
tutulmamalıdır. 
  
 Diğer taraftan, CMUK’da ifadenin/savunmanın yazılı olarak alınabileceğine ilişkin herhangi bir 
hüküm bulunmamakla birlikte uygulamada ifade; 4483 sayılı Yasanın ilgili maddesinden de 
bahsedilerek ve makul bir süre(tarih) verilerek yazılı olarak da alınabilmektedir.Yazılı olarak alınan 
ifadelerle ilgili olarak, karar kurullarında aksine bir görüş beyan edilmemektedir.Yazılı olarak istenilen 
ve makul bir süre verilen ifade veya savunma istek yazılarına, süresi içinde cevap alınamadığı 
takdirde, ilgilinin ifade/savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı  kabul edilerek inceleme 
tamamlanabilmektedir. 
 
 TCK’nın 104.üncü maddesine göre; hakkında ön inceleme yapılan kişinin sorgusunun yapıldığı 
tarihte veya yazılı ifade/savunma tarihinde ceza davası zamanaşımı kesileceği düşünülmektedir.  
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 12- Hakkında ön inceleme yapılan memurun tutuklanması talebi; 
  
 Tutuklamaya karar verme yetkisi Anayasa ve CMUK’un 104.maddesine göre hakime ait 
olmakla birlikte, ön incelemecilerde, Cumhuriyet Savcılarının yetkilerinden hareketle, hakkında ön 
inceleme yapılan memur ve kamu görevlilerinin tutuklanmasını sulh ceza hakiminden talep edebilirler. 
Hakim bu talebi red ya da kabul eder. 
 

13- Ön incelemenin  sonuçlandırılması; 
4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan Ön inceleme; ilgili muhakkik tarafından 

kendisine görev emrinin verildiği tarihinden itibaren gerektiğinde 15 günlük ek süre ile birlikte 45 gün 
içerisinde sonuçlandırılır.  
 
 Ön incelemeci tarafından olay CMUK’un verdiği yetkilerden de yararlanılarak incelendikten 
sonra, ön inceleme raporu düzenlenir. Raporun şekil ve şablonu Sağlık Bakanlığı (Teftiş Kurulu) 
genelgelerinde belirtilmiştir.  Raporun tahlil kısmında,delil,belge ve ifadeler değerlendirilerek, 4483 
sayılı yasanın 6.maddesine göre; kimler hakkında ve TCK.nın hangi maddesine göre işlem yapılmak 
üzere soruşturma izni verilmesi,  ya da neden dolayı soruşturma izni verilmemesi etraflıca açıklanır. 
Sonuç kısmında da soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi yönünde öneri getirilerek, Bakanlık, 
Valilik veya  Kaymakamlığa intikal ettirilir. 
 
 Ölüm,af ve zamanaşımı gibi sebepler varsa, bu durum raporda belirtilerek soruşturma izni 
verilmemesi, şayet aynı konu daha önce incelenmişse, konunun incelenmesi nedeniyle tekrar 
incelenmesine gerek olmadığı ya da karar verilmesine gerek olmadığı,  hakkında ön inceleme yapılan 
memurun üstüne atılan eylemin suç teşkil etmemesi, tazmini veya disiplin cezasını gerektirir nitelikte 
olması, suçun görevle ilgili olmaması, suç işleyen kişinin memur olmaması gibi durumlarda da karar 
verilmesine yer olmadığı teklifi getirilmesi uygun olacaktır. 
 

14- Ön inceleme raporunun düzenlenmesi  ve yetkili mercilere gönderilmesi; 
 
 4483 Sayılı yasa hükümlerine (7.madde) göre ön incelemeci  tarafından, azami 30+15=45 gün 
içerisinde yapılacak inceleme sonucu ön inceleme raporu düzenlenerek, yetkili mercilere(Valilik, 
Kaymakamlık) intikal ettirilir. Raporun sonuç kısmında ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi ya 
da verilmemesi yönünde teklifler getirilir. Yetkili merciler ek süreyle birlikte 45 günlük süre 
içerisinde, soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi yönünde karar verir. Bu karar şikayetçi ile 
C.Savcılığı, ya da soruşturma izni verilenlere tebliğ edilir. İtiraz halinde konu ilgisine göre 3 ay 
içerisinde Bölge İdare mahkemesi ya da Danıştay 2.Dairesinde görüşülerek, C.Savcılığına soruşturma 
izni verilmesi ya da verilmemesi yönünde nihai karar verilir. Soruşturma izni verilmesi durumunda, 
dosya hazırlık soruşturmasını yürütmek üzere ilgili C.Savcılığına gönderilir. 
 
  
 

15- Ön inceleme sırasında kullanılacak bazı belgelerin düzenlenmesiyle ilgili örnekler; 
 
 Aşağıda rapor şablonunun ardından gösterilen örneklerin büyük bir bölümüne, ön inceleme 
sırasında ihtiyaç duyulmamakla birlikte, bunların gerektiğinde kullanılabileceği de düşünülerek 
görülmesinde yarar bulunmaktadır. 
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Örnek:1 
 

Muhbir,Müşteki ya da şikayetçinin çağrılmasıyla ilgili yazı örneği 
 

 
         T.C. 
    ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
            Muhakkikliği 
      
     
 
SAYI :       (Yazılan yer) 
KONU :           Tarih 
 
 
 
    ..............Emniyet ...........’ne 
 
 
 
 ...................nin...............gün ve ...........sayılı emirleri gereğince, 4483 sayılı yasa hükümlerine 
göre tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede, beyanına (Açıklayıcı ifadesine) başvurulması gereken 
aşağıda kimliği yazılı kişinin;.........günü..........de, saat;......de inceleme için tarafıma tahsis 
edilen............................de hazır bulunmasını teminen ilgiliye gerekli duyurunun yapılmasını arz/rica 
ederim. 
 
 
        MUHAKKİK (Ön incelemeci) 
Duyuru Yapılacak Kişinin     (Adı soyadı,asli görevi ve imzası) 
Kimliği ve Adresi:  
 
(AÇIKLAMA:Muhbir ve müştekiler, ya genelde kendilerine şifahi olarak bildirilerek ifadeye davet 
olunmakta ya da Emniyet Makamları tarafından yine bu kişilerin şifahi olarak bulundurulması talep 
edilmektedir.Bazen de soruşturma yapılan kurum yetkilileri aracılığı ile davet edilmektedir. Anılan 
kişilerin, yapılan bu şifahi davete icap etmemeleri halinde yukarıda örneği gösterilen yazılı talebe 
başvurulması yoluna gidilmektedir)  
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Örnek:2 
 

Muhbir,müşteki ya da şikayetçinin beyanının (açıklayıcı ifadesinin) alınması 
 
 

 
    BEYAN  (AÇIKLAYICI İFADE) TUTANAĞI   
 
 
 
 
 ........oğlu, .......(Doğum tarihi ve yeri yazılacak) doğumlu, .......nüfusuna kayıtlı, dini....., 
........(medeni hali-evli 2 çocuklu gibi), olup, halen......................ikamet eden ve............iştigal 
eden,........................nin müşteki-şikayetçi-muhbir sıfatıyla alınan beyanıdır/açıklayıcı ifadesidir. 
 
 Soruldu; (ön incelemeye esas dilekçesi kendisine gösterilip, dilekçenin ve dilekçedeki imzanın 
kendisine ait olup olmadığı sorularak, dilekçenin kendisi tarafından düzenlendiği ve iddiaların 
kendisine ait olduğunu beyan etmesi halinde de, dilekçesinde belirttiği iddiaları, sırasıyla ve açıkça, 
yer,tanık,müşahhas olay belirtmek suretiyle yinelemesi istenir) 
 
 Cevap; 1-........... 
  2-........... 
  (iddia konularını dilekçedeki sıraya göre ve başka konularla karıştırılmayacak şekilde 
anlatması gerektiği, beyanı alınan kişiye açıkça söylenmesi gerekir)) 
    
 ......................................................................dedi ve yukarıda belirtilenlerin dışında başkaca bir 
iddiası ve diyeceği olmadığını beyan ederek, yazdırdığı ifadesini okuyup imzası ile tasdik etti.(Tarih 
ve yer yazılacak) 
 
 
 
 
      (İmza)   (İmza)     (İmza)  
 MUHAKKİK  YEMİNLİ KATİP   MÜŞTEKİ-MUHBİR 
 (Ön incelemeci) (Görevlendirildiyse)  
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Örnek:3 
 

Ön inceleme İzni/yetkisi 
 
         T.C. 
    ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
            Muhakkikliği 
      
  
 
 
SAYI :         (Yazılan yer) 
KONU :               Tarih 
 
    ....................................’na, 
 
      ................. 
 
 
İLGİ :.................tarih ve ..............sayılı emir. 
 
 
 İlgi emir gereğince tarafımdan yapılmakta olan, genel teftiş/inceleme/soruşturma esnasında; 
 
 1-............................ 
 2-............................ 
 
 (Buraya, tesbit edilen suç konuları ve ortaya çıkarılış şekilleri açıkça yazılacaktır) 
 
 ........................................................ 
 
 Tarafımdan tesbit edilmekle/anlaşılmakla, yukarıda belirtilen fiilleri ika 
eden/işleyen....................................hakkında/haklarında, 4483 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
inceleme yapılmasını teminen, ön inceleme emri/yetkisi verilmesini, 
 
 Takdir ve tensiplerine arz ederim.  
          (İmza) 
        MUHAKKİK (Ön incelemeci) 
 
AÇIKLAMA: İnceleme emri dışında, genel olarak soruşturma emri verilse dahi, yapılan ön inceleme 
ve soruşturmada tesbit edilen fiillerle, bunların kimler tarafından ika edildiği ayrı ayrı belirtilmek 
suretiyle yeni bir soruşturma emri talep edilmesi gerekir.İnceleme ile, ihbar ve şikayetler üzerine tespit 
edilen fiil ve kişilere göre her zaman ön inceleme emri talep edilebilir. Yetkili mercileri Valilik veya 
kaymakamlık olması durumunda ilgililer hakkında Tevdi Raporu düzenlenerek ön inceleme yapılması 
istenilir. 
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Örnek:4 
 

Tanık-Sanık Celp Yazısı Örneği 
 

 
         T.C. 
    ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
            Muhakkikliği 
      
  
 
SAYI :         (Yazılan yer) 
KONU :               Tarih 
 
 
    Sayın;............................... 
      ................. 
      
 ..............nın..........gün ve ...........sayılı emirleri gereğince, tarafımdan 4483 Sayılı Kanun 
hükümlerine göre yapılmakta olan ön incelemede tanık olarak (hakkında ön inceleme yapılanlar için 
ifade)  ifadenize başvurulması gerekmektedir. 
 
 .......günü, saat.....da tarafımı soruşturma için tahsis edilen..................hazır bulunmanız, 
bulunmadığınız takdirde hakkınızda CMUK’un (tanıklar için) 46 ncı/ (hakkkında ön inceleme 
yapılanlar için 132.ncı  maddesi,  hükmünün uygulanarak ifade için zorla getirttirileceğiniz, 
bilgilerinize rica olunur/tebliğ olunur. 
 
 
        MUHAKKİK-Ön incelemeci 
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Örnek:5 
 

Celpname tebliğ yazısı örneği 
     
 
         T.C. 
    ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
            Muhakkikliği 
      
 
 
SAYI :         (Yazılan yer) 
KONU :               Tarih 
 
 
 
   KAYMAKAMLIK/VALİLİK MAKAMINA(Emniyet Müd) 
          ............. 
 
 
 
 Tarafımdan 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülmekte olan ön incelemede; tanık/sanık 
sıfatıyla ifadesine başvurulması gereken, aşağıda kimliği yazılı şahsa ekte gönderilen celpnamenin 
tebliği ile tebellüğ belgesinin gönderilmesine emir ve müsaadelerinizi arz/rica ederim. 
 
 Eki:Celpname      MUHAKKİK(ÖN İNCELEMECİ) 
   
TANIK/SANIK’IN KİMLİĞİ VE ADRESİ 
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Örnek:6 

 
Tanığın gelmemesi halinde yapılacak tespite ilişkin tutanak örneği 

 
 

 
  
 Tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede beyanına başvurulması gereken..............in 
Kendisine yapılan tebligata rağmen belirtilen gün ve saatte, tarafımıza tahsis edilen soruşturma odasına 
gelmediği görülmekle, iş bu tesbit tutanağı tarafımızdan, soruşturma için tahsis edilen yerde saat ......de 
düzenlenerek müştereken imza altına alındı.(Tarih ve yer) 
 
 
 
 MUHAKKİK  GÖREVLİ VEYA YER TANIĞI  YEMİNLİ KATİP 
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Örnek:7 

 
İhzar Müzekkeresine ilişkin karar örneği 

 
KARAR NO      : 
KARAR TARİHİ: 
 
 .........nın, .....gün ve.......sayılı emirleri gereğince 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre 
tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede tanık olarak ifadesine başvurulması gereken...................ye, 
yapılan tebligata rağmen çağrıya icabet etmediği anlaşılmakla, hakkında CMUK’nun 46. (hakkında ön 
inceleme yapılanlar için 132 ve 133.maddeler) maddesi hükmünün uygulanmasına ve .......gün 
ve.......saatte tarafıma  tahsis edilen .............de bulundurulmasına karar verildi 
 
         
        MUHAKKİK(ÖN İNCELEMECİ) 
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Örnek:8 
 

İhzar müzekkeresinin infazı için yazılan yazı örneği 
 

 
         T.C. 
    ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
            Muhakkikliği 

 
 
SAYI :         (Yazılan yer) 
KONU :İhzar müzekkeresi             Tarih 
 
    
    EMNİYET .............’NE 
      
      .............. 
 
 
 Tarafımdan 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmakta olan ön incelemede, tanık olarak 
ifadesine başvurulması gereken, ancak kendisine yapılan duyuruya rağmen çağrıya icabet etmeyen ve 
aşağıda kimliği ile adresi yazılı kişinin ilişikte belirtilen karar gereğince zorla getirttirilmesine karar 
verilmiştir. Anılan kişinin kararda belirtilen gün ve saatte tarafıma tahsis edilen.........................de, 
CMUK’un  46 ve 154 üncü maddeleri hükümleri gereğince hazır bulundurulmasını rica ederim. 
 
 
 
 
       MUHAKKİK (ÖN İNCELEMECİ) 
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Örnek:9 
 

Celpnameye icabet etmeyen tanık hakkında ceza işlem talebi örneği 
 

 
 
         T.C. 
    ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
            Muhakkikliği 
 
SAYI :         (Yazılan yer) 
KONU : Tanık               Tarih 
 
 
    CUMHURİYET SAVCILIĞINA 
       
       ................. 
 
 ...............nın...............gün ve ........sayılı emirleri gereğince, 4483 Sayılı Kanun hükümlerine 
göre tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede, CMUK’un 46 veya 132.  maddesi hükmüne göre 
kendisine usulen yapılan tebligata rağmen celpnameye icabet etmeyen........................hakkında 
Müfettişliğimizce düzenlenen tutanak ve ihzar müzekkeresi ile tebligatın yapıldığına ilişkin belgeler 
ilişikte sunulmuştur. 
 
 Adı geçen hakkında CMUK’nun 46/2. (hakkında ön inceleme yapılanlar için 
132,133.maddeler) maddesi hükmü gereğince cezai işlem yapılması talep olunur/ yapılması arz ve rica 
olunur. 
 
       MUHAKKİK(ÖN İNCELEMECİ) 
 
EKLER: Celpname tebligatı,tutanak,ihzar müzekkeresi 
 
AÇIKLAMA: 
 

Yapılan inceleme sonunda çağrıya icabet etmeme konusunda çağrılanın geçerli bir özürü 
bulunup bulunmadığının takdiri C.Savcısına aittir. Zira yapılan işlem adli bir işlem olup, müfettişin bu 
konuda bir karara varması ve inceleme dahi yapması mümkün değildir. 
 
 Yukarıdaki işlemler sanık ve bilirkişi için de geçerlidir. Ancak bilirkişi hakkında CMUK’nun 
46 değil 70, sanıklar için ise 132 inci maddeleri hükümleri dayanak gösterilecektir. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 



 49

Örnek:10 
 

Tanık ifade tutanağı örneği 
 

 
 
  
     İFADE TUTANAĞI 
 
  
   
 ........oğlu, .......(Doğum tarihi ve yeri yazılacak) doğumlu, .......nüfusuna kayıtlı, dini....., 
........(medeni hali-evli 2 çocuklu gibi), olup, halen......................ikamet eden ve............iştigal 
eden,........................nin, tanık sıfatıyla ve yeminli olarak alınan ifadesidir. 
 
 
 Tanıklığa engel bir hali olup olmadığı soruldu.Olmadığını beyan etmesi üzerine ifadesine 
geçildi. 
 
 Soruldu:.............(Bu kısma tanığa öğrenilmesi gereken konu net  bir şekilde sorulmalı ve soru 
yanlış anlamalara neden olmamalıdır.Diğer yandan sorulacak soru birden fazla ise dilekçedeki iddia 
sırasına göre sorular sorulmalıdır) 
 
 Cevaben:............(Bu kısma tanığın bilgisi net bir şekilde ve başka bir olayla 
ilgilendirilmeyerek, yani konunun dışına çıkılmayarak ve konu dağıtılmadan ifade tarzına uygun bir 
şekilde cevapları yazılacaktır) 
 
 ........................... dedi ve başkaca bir bilgi,görgü ve duyumunun olmadığı ve söyleyeceğinin 
bulunmadığını beyan ederek, yazdırdığı ifadesinin doğru olduğunu okuyup,imzası ile tasdik etti.(Tarih 
ve yer) 
 
 
 
 MUHAKKİK   YEMİNLİ KATİP  YEMİNLİ TANIK 
 (Adı Soyadı ve imzası) (Adı soyadı ve imzası) (Adı soyadı ve imzası) 
 
 
 
NOT: Tanık ifadesi alınırken, yukarıdaki açıklamalar bölümünde belirtilen hususların             
gözetilmesi uygun olacaktır.  
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Örnek:11 

 
Görevden uzaklaştırma teklifi örneği 

 
 

 
         T.C. 
    ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
            Muhakkikliği 

 
 
 
 
SAYI :         (Yazılan yer) 
KONU : Görevden uzaklaştırma            Tarih 
  
 
  

SAĞLIK BAKANLIĞINA (bilgi için) 
 VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMI (Gereği için) 
 İL SAĞLIK MÜDÜRLĞÜ(Gerektiğinde tebligat için)  
       
 İLGİ : ..........gün ve ............sayılı emir. 
 
 İlgi emir gereğince, 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön 
inceleme devam etmekte olup, ..................nın, ..............................nedenlerden dolayı incelemenin 
selametle yürütülmesini sağlamak bakımından görevi başında bulunmasının sakıncalı olduğu kanaatine 
varılmıştır. 
 
 Adı geçenin, 4483 sayılı yasanın 6 ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve 
138.maddeleri uyarınca, görevinden uzaklaştırılmasını takdir ve tensiplerine arz ederim. 
      
 

        
   MUHAKKİK 

 
AÇIKLAMA: 657 Sayılı yasanın 138. maddesi hükmü gereğince, Atamaya yetkili amirler,Bakanlık ve 
Genel Müdürlük müfettişleri ile Vali ve Kaymakamlar görevden uzaklaştırmaya  yetkili olduklarından 
bu kişilerce ön inceleme ifası esnasında görevden uzaklaştırma işleminin bizzat icra edilebileceği gibi, 
bu maddede sayılmayan, ancak ön inceleme ile görevlendirilen diğer görevlilerin ise görevden 
uzaklaştırma taleplerini yukarıda örneği belirtilen yazı ile yetkili mercie bildirerek, hakkında ön 
inceleme yapılan memurların görevden uzaklaştırılmasını sağlayabilir. Bu takdirde, ilgili memurun 
kurumuna, Bakanlığa ve kendisine durumun yazı ile bildirilmesi gerekir.  
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Örnek:12 
 

Savunma/ifade  işlem örnekleri 
 
 

 A- Sözlü  ifade/savunma; 
 
    SAVUNMA/ İFADE  TUTANAĞI 
     
     
  
 ........oğlu, .......(Doğum tarihi ve yeri yazılacak) doğumlu, .......nüfusuna kayıtlı, dini....., 
........(medeni hali-evli 2 çocuklu gibi), olup, halen......................ikamet eden ve............iştigal 
eden/görev yapan,........................nin,  (hakkında ön inceleme yapılan sıfatıyla) alınan  İfadesidir. (Ya 
da disiplin soruşturması ile birlikte ise savunma ifadesidir.) 
 
 Soruldu:................ 
 Cevaben:..............(Buraya iddia konuları birden fazla ise dilekçedeki sırasına uygun olarak her 
biri ayrı ayrı ve yeterli bir şekilde açıklanarak ilgilinin ifade vermesi talep edilir İlgili ifade vermek 
istemediği takdirde başkaca bir husus olmadan bu durum yazılır ve tutanak tamamlanır) 
 
 ..............dedi ve ekleyeceği başka bir husus olmadığını, yazılanların söylediklerinin aynı 
olduğunu ve ifadesinin özgür iradesine dayandığını belirterek, ifadesini okuyup imzası ile tasdik 
etti.(Tarih ve yer) 
 
 MUHAKKİK   YEMİNLİ KATİP   İFADE SAHİBİ 

(Buraya ifadesi alınan ibaresi de 
yazılabilir) 
 
 

NOT: Ön incelemede, CMUK’un 135.maddesine göre ya da doğrudan ifade alınması yeterli 
olabileceği gibi, disiplin soruşturması ile birlikte yürütülüyorsa, bu sırada 7 günlük süre tanınarak 
alınan savunma ifadesinin de ön incelemede kullanılabileceği, Bu sırada ilgilinin nüfus cüzdanı örneği 
ile ikamet ve tebligat adresinin alınması gerekmektedir. 
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 B- Yazılı İfade/Savunma; 
 
 Bu işlem ya bulunulan yerin uzaklığından kaynaklanan veya özel sebeplerle müfettişin  makul 
bir süre tanıyarak aldığı  ifade şeklidir. Gerektiğinde 657 sayılı Kanun hükümlerine göre süre tanınarak 
yazılı savunma istenebilecektir. 

 
         T.C. 
    ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
            Muhakkikliği 

 
 
SAYI :         (Yazılan yer) 
KONU : Yazılı ifade              Tarih 
 
 

Sayın:...........................(hakkında ön inceleme/disiplin soruşturması yapılanın ad 
ve soyadı,görevi) 

 
         ............. 
 Tarafımdan yapılmakta olan ön inceleme/inceleme nedeniyle, aşağıda belirtilen konularda 4483 
sayılı yasa hükümlerine göre yazılı ifadenizin alınmasına, (ya da 657 sayılı kanunun 130.  maddesine 
göre yazılı savunmanızın alınmasına) ihtiyaç duyulmuştur.; 
 
 ..................................................... 
 ...................................................... (Buraya iddia konuları teker teker ve ayrıntılı bir şekilde ve 
birden fazla dilekçedeki sıraya riayet edilerek yer,zaman ve müşahhas olay belirtilerek yazılır) 
 
 Hususlarındaki iddialarla ilgili yazılı ifadenizi, iş bu yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 
en geç (657 sayılı yasanın 130.maddesi ya da CMUK’un 210.maddesinden hareketle 7 günden az 
olmamak üzere).......içinde, aşağıda belirtilen adresime 3 eş örnek halinde ve şahsınıza ait nüfus 
cüzdanının onaylı bir örneğinin eklenmesi suretiyle göndermenizi, aksi takdirde ifade vermekten 
çekinmiş sayılacağınızın bilinmesini önemle rica ederim. 
 
          MUHAKKİK 
İfade gönderilecek adres; 
....................... 
AÇIKLAMA: Anılan yazı ya PTT vasıtasıyla iadeli taahhütlü olarak-ilgilinin adresine gönderilir(Bu 
takdirde PTT makbuzları muhafaza edilmelidir) veya acil durumlarda bu tebligatın sanığın bağlı 
bulunduğu birim amirine yazı yazılarak tebliği istenebilir.Tebliğ yazısına bu takdirde savunma yazısı 
kapalı zarf içinde eklenir ve kapalı zarf içindeki savunmanın açılmadan ve aynen sanığa tebliği 
istenerek tebellüğ belgesinin gönderilmesi talep edilmelidir. 
 
  Diğer taraftan; 4483 sayılı Yasa hükümlerine göre hakkında ön inceleme yapılanlardan 
alınacak ifadelerde, CMUK hükümlerinin uygulamasının ihtiyari olması nedeniyle daha kısa 
süre tanınabilir. Ancak 657 sayılı yasanın 130.maddesine göre alınacak yazılı savunmalarda 7 
günden az süre tanınamaz. 
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Örnek:13 

 
 

Bilirkişi talep yazısı örneği 
 

 
         T.C. 
    ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
            Muhakkikliği 
 
 
 
SAYI :         (Yazılan yer) 
KONU : Bilirkişi              Tarih 
 
 
   .........../VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMINA 
 
         ............... 
 
 
 
 Tarafımdan yapılmakta olan (gerektiğinde yapılacak olan) ön incelemede, bilirkişi kanaatine 
başvurulması gereği hasıl olduğundan,.............................konularında teknik ve fenni kanaat 
belirtebilecek.....................görevlerinde bulunan.........adet elamanın CMUK hükümlerine göre bilirkişi 
olarak görevlendirilmek üzere adlarının bildirilmesini emir ve müsaadelerinize arz/rica ederim. 
 
 
 
          ................................ 
          MUHAKKİK 
 
 
AÇIKLAMA:Yazıda bilirkişinin statüsü, yani uzmanlık dalı ve buna uygun olan bilirkişi kanaatine 
başvurulacağı net bir şekilde belirtilmelidir. 
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Örnek:14 
 
 

Bilirkişi tayin,tensip ve yemin tutanağı örneği 
 
 

 
   BİLİRKİŞİ TAYİN,TENSİP VE YEMİN TUTANAĞI 
 
 
 
 
 ................nın gün ve........sayılı emirleri gereğince, tarafımdan yapılmakta olan (gerektiğinde 
yapılacak olan) ön incelemede, teknik, ilmi ve fenni kanaate başvurulması zarureti hasıl 
olduğundan,..............oğlu, 19... /.....(Doğum yeri) doğumlu ve ...............nüfusuna kayıtlı, 
...............................nde görevli,................................nın (birden fazla ise ayrı ayrı yazılacak) 
C.M.U.K.un 66. maddesi hükmü gereğince, bilirkişi olarak atanmasına karar verilmiş olup, adı 
geçene/geçenlere C.M.U.K.un 72.maddesi hükmüne göre yemini yaptırılarak, aşağıdaki konularda 
teknik,ilmi ve fenni kanaatlerinin belirtilmesi istenildi. 
 
 KONU :.................(Buraya bilirkişinin hangi konuda kanaatinin belirtilmesi isteniyorsa 
kendisine teslim edilen belgeler aynen belirtilerek net bir şekilde ve konular birden fazla ise sıra 
numarası verilerek belirtilmelidir.Konunun alt kısmına da, bilirkişiden konunun aydınlatılmasına 
yönelik, hangi hususlarda   ve hangi soruların cevaplarının istendiği açıklanmalıdır) 
 
 Bilirkişiden yukarıda belirtilen konulardaki kanaatlerini belirtmeleri, kanaatlerinin oluşması 
için yapmaları gereken incelemede CMUK’nun 73. maddesinde belirtilen yetkileri 
hatırlatılarak,.........adet konu hakkındaki kanaatlerini içeren raporlarını en geç......günde tarafımıza 
teslim edilmesi istendi.İnceleme esnasında başvurmaları gereken evrakın örnekleri eki dizi pusulasına 
göre kendilerine teslim edildi ve bu evrakı raporlarıyla iade etmeleri gerektiği hatırlatılarak iş bu 
bilirkişi tayin tensip ve yemin tutanağı müştereken düzenlenerek imza altına alındı.(Tarih ve yer) 
 
 
 MUHAKKİK   YEMİNLİ KATİP BİLİRKİŞİ/BİLİRKİŞİLER 
       (İhtisas dalları,görevleri ve imzaları)   
 
 
 
 
 
 
NOT: Uygulamalarda bilirkişiler genellikle Bakanlığımız elamanı ya da Valilik tarafından 
görevlendirilecek diğer resmi kurum elamanları olduklarından ücret ödemesi yapılmamakta. 
Ancak ücret ödenmesi gerektiği takdirde aşağıdaki örneklere göre işlem yapılması gerekecektir. 
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Örnek:15 
 
 

Bilirkişi ücret tesbit kararı örneği 
 
 

 
 
 
KARAR NO     : 
KARAR TARİHİ: 
 
 
     KARAR 
 
 Tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede bilirkişi olarak kanaatlerine başvurulması 
kararlaştırılan ve bilirkişi olarak atanan,................................nın hazırladıkları ve kanaatlerini içeren 
raporun tarafıma tevdi edilmesinden ötürü; kanaatlerinin oluşması için yaptıkları incelemede sarf 
ettikleri mesaiye karşılık olarak her türlü masraf ve yollukları dahil olmak üzere; C.M.U.K.un 77 inci 
maddesi hükmü gereğince...........................TL. bilirkişi ücreti tayinine ve ücretin ön incelemenin ilgili 
bulunduğu.........................kurumunun bütçesindeki ilgili tertibinden karşılanmasına karar verildi(Tarih 
ve yer) 
 
 
 
 
          MUHAKKİK 
 
 
 
AÇIKLAMA: Bilirkişi ücretinin ne miktar olacağının takdiri tamamen soruşturmacıya aittir.Ancak 
yapılan takdirde günümüzdeki ekonomik şartların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Diğer 
yandan T. Mimarlar Odası tarafından düzenlenen ve bilirkişi olarak bilgilerine başvurulacak 
mensupları hakkında uygulanacak ücretlere ilişkin yönetmelik hükümlerinden de 
yararlanılabilir.(Anılan yönetmelik için Resmi Gazete’nin 6.1.1982 tarih ve 17566 ile 16.3.1986 gün 
ve 19047,16.5.1987 gün ve 19462 sayılı nüshalarına bakılabilir)   
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Örnek:16 
 

Bilirkişi ücreti ödeme yazısı örneği 
 

 
         T.C. 
    ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
            Muhakkikliği 
 
 
 
SAYI :         (Yazılan yer) 
KONU : Bilirkişi ücreti            Tarih 
 
 
 
    ......................................’na 
 
      ..................... 
 
 Tarafımdan yapılmakta olan ve kurumunuzla ilgili ön incelemede, bilirkişi olarak 
görevlendirilen...................................nin yaptıkları görevlerden dolayı C.M.U.K.un 77. maddesi 
gereğince, takdir edilen ücrete ilişkin kararın bir örneği ilişikte gönderilmiştir. 
 
 Anılan bilirkişinin müracaatlarında belirtilen Yasa hükmü gereğince, takdir edilen bilirkişi 
ücretinin kurumunuza ait bütçenin ilgili tertibinden ödenmesini rica ederim. 
 
 
          MUHAKKİK 
 
DAĞITIM : 
 
GEREĞİ : (Ödemeyi yapan kuruluşun adı) 
 
BİLGİ  : (Bilirkişinin/Bilirkişilerin isim ve adresleri) 
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Örnek:17 
 

Örnek imza tetkiki veya yazı yazdırılması tesbit tutanağı örneği 
 

  
 Tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede suç unsuru olarak belirtilen belgelerin, 
..................tarafından yazıldığı/imzalandığı öne sürüldüğünden, yazı/imza incelemesinde 
değerlendirilmek üzere, iddianın muhatabı........................ya, aşağıdaki  metin kendi el yazısıyla 
yazdırıldı/imzalatıldı.(Buraya kişiye belirli bir metin okunarak, oturarak ve ayakta olmak üzere el 
yazısıyla yazması istenilerek yazdırılır.Şayet imza tetkiki yapılacaksa muhatabın imza örnekleri  
oturarak ve ayakta en az 3 er defa alınır ) 
  
 İşbu yazı yazdırılması/imza tetkiki, huzurumuzda icra edilmiş olup, tutanağın doğruluğu 
tarafımızdan müştereken tasdik edildi. Bu tutanak,...........................de.....................tarihinde ve saat 
.............de tarafımıza tahsis edilen oda da düzenlenmiştir.(Tarih ve yer) 
 
 
 MUHAKKİK    YER TANIĞI GÖREVLİ YEMİNLİ KATİP YAZI SAHİBİ 
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Örnek:18 
 

Yüzleştirme Tutanağı Örneği 
 

 
    YÜZLEŞTİRME TUTANAĞI 
 
 
 
 ................. iddiasıyla ilgili olarak tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede tanık/sanık olarak 
beyana alınan...................nın kimliği/ifadesi konusunda tereddüde düşüldüğünden iddiaları çakışan 
........................ile..............................nin karşılaştırılmaları zorunluluğu doğduğundan, durum aşağıdaki 
şekilde tesbit edilmiştir.(Burada yüzleştirmeden elde edilmek istenen sonuç aynen yazılacak yani 
yüzleştirmeye neden ihtiyaç duyulmuşsa bu ihtiyacı karşılayacak şekilde açıklama yapılacaktır) 
...............olarak tesbit edilmekle işbu yüzleştirme tutanağı tarafımızdan düzenlenerek soruşturma için 
tahsis edilen odada ............ve saat...........de müştereken imza altına alındı.(Tarih ve yer) 
 
 
 MUHAKKİK  YEMİNLİ KATİP  YÜZLEŞTİRİLEN      YÜZLEŞTİRİLEN 
 
 
  
 
NOT. Genellikle hazırlık soruşturması ya da mahkeme aşamasında uygulandığından, İncelemelerde 
pek uygulama imkanı bulunmamakla birlikte, yüzleştirmenin nasıl yapılacağının bilinmesinde yarar 
bulunmaktadır.  
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Örnek:19 

 
Tespit ve Beyan tutanağı örneği 

 
 
 
    TESPİT VE BEYAN TUTANAĞI 
 
 
 
 ................na ait....................ne ilişkin kayıt,belge,defterlerin tarafımızdan incelenmesi 
sonucunda:......................(Buraya tesbit edilmek istenen ve inceleme sonunda elde edilen sonuç aynen 
yazılacaktır)...................tesbit edildiği, esasen konu için bilgisine başvurulan görevli.........................nin 
......................(Buraya görevlinin beyanı aynen yazılacaktır) ..............beyan edildiği görülmekle, işbu 
tesbit ve beyan tutanağı soruşturma için tahsis edilen odada tarafımızdan müştereken düzenlenerek 
imza altına alındı.(Tarih ve yer) 
 
 
 MUHAKKİK  YEMİNLİ KATİP  GÖREVLİ  GÖREVLİ 
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Örnek:20 
 

Zabıt ve Arama Talep Yazısı 
 

 
 
       T.C. 
    ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
            Muhakkikliği 
 
 
SAYI :         (Yazılan yer) 
KONU : Zabıt ve arama            Tarih 
 
    CUMHURİYET SAVCILIĞINA 
 
       ................. 
 
 ...............nın........gün ve............sayılı emirleri gereğince, 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre 
tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede suç konusu bir kısım evrakın/eşyanın yok edilmesi 
ihtimaline karşın, muhbir-tanıklarca suç evrakı bulunduğu öne sürülen aşağıda kimlik ve adresleri olan 
kişilerin evlerinde/işyerlerinde arama/zabt kararı istihsaline başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur. 
Buna ilişkin soruşturma dosyası örneği ilişikte sunulmuştur. 
 
 Sulh Ceza Hakiminden zabt ve arama kararı istihsaline delaletleriniz ile soruşturma dosyasının, 
işin bitiminde iadesini arz ve rica ederim/iadesi talebiyle müzekkeredir. 
 
          MUHAKKİK 
Arama/Zabıt yapılacak kişilerin ve 
Yerlerin açıklanması: 
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Örnek:21 
 

Arama ve Zabıt Tutanağı Örneği 
 
 

 
 
     TESBİT TUTANAĞI 
 
 Tarafımızdan yapılmakta olan bir ön incelemeden ötürü...........Sulh Ceza 
Hakimliği’nin........gün ve.....sayılı kararına istinaden....................ye ait....................evinde/işyerinde 
yapılan aramada zabtedilmesi uygun görülen.........................(Buraya el konulan belgeler ve eşyaların 
tümü ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir) eşya ve evrak bir bez torbaya konularak Sulh Ceza 
Hakimliği’ne teslim edilmek üzere torbanın ağzı mühürlenmiştir.Arama esnasında evin/işyerinin 
düzenine dokunulmadan ve herhangi bir eksikliğe neden olmadan arama ve zabıt bitirilerek ev/işyeri 
ilgilisine aynen teslim edilmiştir. İşbu tutanak mahallinde ve saat......de tarafımızdan müştereken 
düzenlenerek imza altına alındı.(Tarih ve yer) 
 
 
 MUHAKKİK EMNİYET GÖREVLİSİ YEMİNLİ KATİP  ARAMA YAPILAN YER 

SAHİBİ VEYA       
 TEMSİLCİSİ 
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Örnek:22 
 

Zabdedilen Eşyanın Hakimliğe Teslimi Örneği 
 

 
 
 

    TESLİM-TESELLÜM TUTANAĞI 
 
 .....................Hakimliğinin...............gün ve............sayılı kararı gereğince yapılan aramada el 
konulan eşyanın bulunduğu ve tarafımızdan mühürlenmiş bir adet torba ve içindeki belge ve 
malzemeler Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü’ne aynen ve Sulh Ceza Hakiminin incelenmesine 
sunulmak üzere teslim edildiğine ve teslim alındığına ilişkin tutanaktır(Tarih ve saat.yer)  
 
 
 MUHAKKİK EMNİYET GÖREVLİSİ  MAHKEME YAZI İŞLERİ  
   VE YER TANIĞI   MÜDÜRÜ 
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Örnek:23 
 

İstinabe Soru Belgesi Örneği 
 

 ............oğlu,............yılı..............doğumlu ve ............nüfusuna kayıtlı, 
halen...............görevli,.....................nin tanık sıfatıyla ve istinabe yoluyla alınan yeminli tanık 
ifadesidir. 
 
  
 Tanığa sorulacak sorular; 
 
 1-.............................. 
 
 2-..............................(Buraya tanığa sorulacak sorular net bir şekilde ve herhangi bir yanlış 
anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde yazılmalıdır.Örneğin; “...........tarihinde.........yi resmi araçta 
eşi ve çocuğu ile birlikte gördüğünüz iddia edilmektedir.........ve bu gibi) 
 
 Cevap:  
 
 1-......................... 
 
 2-........................ (Cevaplar bölümüne her sorunun cevabının soruya tekabül edecek şekilde 
yazılması gerekmektedir) 
 
 ........dedi ve ekleyeceği başkaca bir husus bulunmadığını belirterek okuduğu ifadesinin 
doğruluğunu imzası ile tasdik etti.(Tarih ve yer) 
 
 
 NAİB    YEMİNLİ KATİP   TANIK 
 (İfadeyi alan) 
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Örnek:24 
 

İstinabe Talep Yazısı Örneği 
 

 
 
       T.C. 
    ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI 
                  Muhakkikliği 
 
 
 
SAYI :         (Yazılan yer) 
KONU : İstinabe             Tarih 
 

 
 
 

    Sayın:.............................. 
 
 (İstinabe C.Savcılığından talep edilebileceği gibi, soruşturmaya uygun bir görevliden de 
istenebilir) 
 
 
 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede, tanık olarak 
beyanına başvurulması gereken aşağıda kimliği yazılı kişinin CMUK’nun 63,216,226,282,337 sayılı 
maddeleri gereğince, ilişikte gönderilen örnekte belirtilen konularda (tanık ise yemin yaptırılarak) 
yeminli katip kullanılarak( isteğe bağlı) istinabe yoluyla alınacak beyanının, 3 nüsha olarak aşağıdaki 
adresime gönderilmesini rica ederim.         
  
 
 

MUHAKKİK 
    

Beyanına başvurulacak kişinin 
 Kimliği ve açık adresi: 
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SORULAR ve CEVAPLARI 
 

1- Hakkında ön inceleme yapılanın CMUK 132 ve devamından kaynaklanan hakları var 
mıdır? 

 CMUK  18.11.1992 tarih 3842/11 sayılı kanun ile değişik 132. maddesi ifade ve sorgu için 
celp başlığını taşımaktadır. “ Kişi, ifade alınması veya sorgu için celpname ile davet olunur. Gelmezse 
zorla getirileceği celpnameye yazılabilir.” 

 
Suç işlediği sanılan kişinin ona yüklenen suçu işlemediğini veya iddia edildiğinden daha az 

cezayı hakettiğini yahut fiilin hukuka aykırı olmadığını ya da bazı kanuni nedenlerle 
cezalandırılmaması gerektiğini yetkili organlar önünde ileri sürmek şeklinde tanımlanan savunma 
faaliyetini kanunlara göre üzerine alan ve soruşturmayı yürüten, resmi organlar önünde bunu 
gerçekleştiren, işi sebebiyle bazı nitelikleri bulunan sanığın yardımcısına müdafi denilmektedir. 

 
CMUK md. 136 da “ zabıtaca yapılan soruşturma da dahil olmak üzere soruşturmanın her 

safhasında müdafiin, yakalanan kişi veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında 
olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez., kısıtlanmaz.” 

 
4483 sayılı yasa idare tarafından ön inceleme yapılmasını öngörmüş, hazırlık soruşturmasının 

ise Cumhuriyet Başsavcılarınca yapılacağını hükme bağlamıştır. Danıştay Birinci dairesi, Memurin 
Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatin uygulandığı dönemde verdiği bir kararda sanık memurun 
ifadesinin alınmasında  veya sorgusunda dilerse bir avukat bulundurabileceğine karar 
vermiştir.(Danıştay Birinci Dairesi 16.02.1993-E. 1993/29, K.1993/26) 

 
Danıştay kararında sanık memur ifadesi geçmektedir. Kişinin bir suçu işlediği yönünde bir  

şüphenin varlığı sanıklık sıfatının kazanılması için yeterli değildir. Şüphelinin sanık olması için ona bu 
sıfatı veren bir işlemin yapılması gerekir. Sanıklık sıfatı kural olarak kişi hakkında ceza davasının 
açılmasıyla başlar. Ancak dava açılmasından önce hazırlık soruşturması sırasında da sanıklık sıfatının 
kazanılması mümkündür. Bu işlemler savcının sulh ceza yargıcından şüphelinin tutuklanmasını veya 
sorguya çekilmesini istemesidir. Bu hallerde sanık sıfatının başlaması için savcının bu yoldaki 
iradesini açıklaması yeterlidir. Ancak burada belirtilmesi gereken 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yapılan ön incelemenin, savcılar 
tarafından yapılan hazırlık soruşturmasından farklı bir süreç olarak düzenlendiğidir. 

 
Muhakkikler, 4483 sayılı yasanın 6.maddesi hükümlerine göre ön incelemeci olarak ve bunun 

yanı sıra 657 Sayılı yasa hükümlerine göre, disiplin incelemesi/soruşturması için, yetkili amir ve 
mercilerce görevlendirildiklerinde;  inceledikleri konu itibariyle ilgili mevzuatın (DMK, MYH.K, 
CMUK vb) tanıdığı tüm yetkileri kullanabilirler. Görev emri ve onayı olmadığı takdirde, bu yetkileri 
kullanamayacakları tabiidir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere CMUK’tan kaynaklanan yetkilerin 
kullanılması ihtiyaridir. Yani hakkında inceleme yapılan memurun henüz sanık sıfatı kazanmadığı 
durumlarda, ifade sırasında müdafi bulundurup bulunduramaması konusunda karar verme yetkisi ön 
incelemeciye aittir. 

 
3- Avukatlar ön inceleme dosyasını görebilir mi veya alabilir mi? 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2. Maddesinin 4667 Sayılı Kanunla değiştirilen 3. fıkrası ile, 

yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, 
özel ve kamuya ait dernekler, noterler, sigorta şirketleri ve vakıfların avukatlara görevlerinin yerine 
getirilmesinde yardımcı olmak zorunda oldukları, kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla 
bu kurumların avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlü oldukları, 
bu belgelerden örnek alınmasının vekaletname ibrazına bağlı olduğu hükme bağlanmıştır. Bu konuya 
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ilişkin Danıştay 1. Dairesinin 2002/26 esas, 2002/52  nolu kararında, “Disiplin soruşturmasında 
ilgilinin savunmasının istendiği andan itibaren disiplin soruşturmasının amacını tehlikeye 
düşürebilecek belgeler ile sicil dosyası hariç, ilgilinin veya avukatının disiplin dosyasının tamamını 
incelemeye ve istediği belgenin bir örneğini almaya hakkı bulunduğunu kabul etmek gerekir” 
denilmektedir.  

 
CMUK md. 143 müdafiinin hazırlık soruşturması safhasında da dosyayı inceleyebilmesini 

kural haline getirmiştir. Buna göre müdafi hazırlık evrakı ile dava dosyasının tamamını inceleme ve 
istediği evrakın bir örneğini harçsız alma hakkına sahiptir. Müdafiinin hazırlık evrakını incelemesi 
veya hazırlık evrakından suret alması hazırlık soruşturmasının gayesini tehlikeye düşürebilecek ise 
Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh hakimi kararıyla hazırlık soruşturması sırasında bu hak 
kısıtlanabilir. Ancak bilindiği üzere hazırlık soruşturması son soruşturma safhasından farklı olarak 
gizlidir. Dolayısıyla bu düzenleme ile hazırlık soruşturmasının gizliliğini ortadan kaldırmaktadır. 
Maddenin ikinci hükmünün getirilmiş olmasının sebebi de ceza muhakemesinin geleceğinin tehlikeye 
düşürülmesini önlemektir. Madde 143 ün 3. fıkrasında sanığın sorgusunu içeren tutanaklar ile bilirkişi 
raporları ve sanığın hazır bulunmaya yetkili olduğu keşif tutanağı, muayene tutanağı gibi diğer adli 
işlemlere ilişkin tutanakların incelenmesi ve bunlardan bir örnek alınması engellenemez diyerek 
inceleme hakkının hiçbir  gerekçeyle sınırlandırılamayacağı halleri belirtmektedir. Bu tutanakların 
zaten sanık ve müdafii tarafından bilinmesi mümkün olduğundan yasa böyle bir düzenleme getirmiştir. 

 
Ancak, disiplin soruşturmasından ayrı niteliği olması nedeniyle Danıştay 1. Dairesinin istişari 

nitelikteki kararı kapsamı dışında bulunan ve savcılar tarafından yürütülen hazırlık soruşturmasından 
farklı bir nitelik taşıması nedeniyle de yukarıda bahsedilen C.M.U.K 143. Maddesinin uygulama alanı 
dışında kalan  ön inceleme aşamasında, hakkında ön inceleme yapılan kişilerin savunmalarının 
istendiği andan itibaren ilgilinin ya da avukatının ön inceleme dosyasını inceleyip 
inceleyemeyecekleri, inceleyebilir iseler hangi şartlarda hangi kısımlarını inceleyebilecekleri 
konusunda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, ilgiliye ve vekaletnameye haiz olmaları durumunda 
avukatlara, denetim raporları (inceleme ya da ön inceleme raporları) hakkında verilebilecek bilgi ve 
belgeler, denetim raporunu düzenleyen denetim elemanının verilecek bilgi ve belgelerin denetimin 
amacını tehlikeye düşürmeyecek nitelikte olduklarına ilişkin görüşü üzerine, ön inceleme yaptırmaya 
yetkili Kaymakam, Vali ve Bakan gibi yetkililerin onayı ile verilmesi daha uygundur.  

 
3-Hakkında ön inceleme yapılanın ifadesi yazılı olarak alınabilir mi? 

 Esasa olan hakkında ön inceleme yapılan memurun ifadesinin mahallinde alınmasıdır. Ancak 
mahallinde bulunmayan memur ya da diğer kamu görevlilerinin ifadeleri kanunda belirlenen süreler 
içerisinde ve isnat edilen suç açıkça bildirilerek yazılı olarak ya da istinabe yoluyla alınabilir. CMUK 
135. M. göre  “susma hakkı saklı kalmak kaydıyla inceleme yapılan memur veya diğer kamu 
görevlisinin ifadesinin alınması zorunludur”. İfadenin yasayla getirilen ön inceleme süresi dikkate 
alınarak makul bir süre verilmek suretiyle yazıyla da istenebileceği yönünde Danıştay Birinci 
Dairesinin 17.04.2000 tarih ve E. 200/29, K.2000/59 sayılı bir kararı da vardır. 
 

4-Tanığın ifadesi yazılı olarak alınabilir mi? 
   CMUK 63 ve 216. maddelerine göre istinabe suretiyle inceleme yapmak mümkündür. CMUK 
da tanığın yeminli dinlenilmesinden bahsedilmektedir. Ön inceleme sırasında tanığın dinlenmesi idari 
bir işlem olduğundan tanık yeminsiz de dinlenebilir. Ancak ön inceleme sırasında tanık ifadesinin 
istinabe yoluyla  alınmasının, yazılı olarak alınmasından daha uygun olacağı düşünülmektedir. Çünkü 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 18. maddesi “ 
ön incelemede zorunluluk bulunan hallerde muhbir veya müştekilerle tanıkların ifadesi CMUK’un 
154. maddesi uyarınca görevlendirilecek naipler aracılığıyla ve istinabe suretiyle alınabilir” hükmünü 
getirmektedir.  
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5- Bilirkişiyi muhakkik kendisi mi belirler yoksa bilirkişinin bulunduğu kurum mu 

belirler?  
  CMUK’un 66. maddesine göre gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ön inceleme elemanı 
doğrudan doğruya bilirkişi görevlendirebilir. Yine aynı madde gereğince Kanun tarafından 
görevlendirilmiş bilirkişiler olduğu takdirde, ön inceleme elemanı tarafından geçerli ve özel sebepler 
belirtilmeden başkasının bilirkişi olarak görevlendirilmesi mümkün değildir. Uygulamada genellikle 
bilirkişi olarak görev alabilecek kişilerin adlarının inceleme yapılan yerdeki Valilikten sorulduğu ve 
bilirkişilerin bunlar tarafından seçildiği görülmektedir. 
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4483 SAYILI MEMURLAR ve DİĞER KAMU 
GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 

İLE KANUNUN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 
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    BÖLÜM : I 
 
02.12.1999 TARİH VE 4483 SAYILI MEMURLAR ve DİĞER KAMU 

GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE MEMURLAR ve 
DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNİN USUL 
ve ESASLARI ile HAZIRLIK SORUŞTURMASI 

 
4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat; “Geçici” Kanun 

olmasına rağmen “Sürekli” hale dönüşmüş, Türk Hukukunda 90 yıl yürürlükte kalmış, idareyi etkin 
kılmak, dolayısıyla memurlara güvence sağlamak ve yıpratılmalarını önlemek bağlamında önceleri 
önemli bir işlev görmüş, Cumhuriyet döneminde de kaldırılmamış, ancak zaman içerisinde özellikle 
“Soruşturma emri” verilme veya verilmememe iradesinin, bazen keyfi uygulamaları getirdiği, suç 
işleyen memurları koruduğu, bazen de dürüst memurların siyasi mülahazalarla yıpratılmasında araç 
olarak kullanıldığı, fezlekelerin yetkili kurullarda uzun süre bekletilmesinin adaletin tecelli etmesini 
geciktirdiği, adeta “Geciken adalet, adalet değildir” özdeyişine kaynaklık ettiği, günümüz şartlarına 
tam cevap veremez hale geldiği, ayrıca “Kuvvetler Ayrılığı”,  “Yargının Tekliği” ve “Herkesin Kanun 
Karşısında Eşitliği” ilkelerinin ön plana çıktığı çağdaş hukuk devletinde, memurların 
yargılanmalarının ayrıcalıklı olmasının söz konusu ilkelerle çatıştığı şeklindeki tartışmaların 
yoğunlaştığı bir dönemde,   4483 Sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur.  

 
4483 Sayılı Kanun,  söz konusu  tartışmaları ve  endişeleri azaltacak  hükümler içerse de, 

tartışmaları ve  endişeleri tamamen kaldıracak bir anlayışla hazırlanmamış, adli kurumların donanım 
ve insan gücü yetersizliği gibi mevcut sorunları aşılmadan ve özellikle memur suçları ile ilgili ihtisas 
mahkemeleri kurulmadan biraz acele çıkarılmış bir kanun görüntüsü  vermektedir. Ancak, belirtilen 
sorunların zaman içerisinde giderilmesi mümkün olduğundan bu Kanunu; aslında  memurların 
yargılanması ile  ilgili mevzuatı temelden değiştiren, memur yargılaması ile ilgili hazırlık  
soruşturmasını yeni bir yaklaşımla mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırarak sanık memuru hakim 
karşısına çıkarmayı ve adaletin gecikmeksizin tecelli etmesini  hedefleyen, tam ideal olmasa bile 
çağdaş bir kanun olarak kabul etmek gerekir. Kanunun bazı maddeleri yanlış anlama ve yorumlara yol 
açabilecek ifadeler içerse de zamanla, özellikle de yargı kararlarıyla ve ihtiyaca göre bazı 
değişikliklerle  bu kanunun uygulanmasında anlayış birliği sağlanacaktır. 

 
MMHK ile bu Kanun kapsamına giren suçların hazırlık soruşturması memurun bağlı olduğu 

Bakan, Vali, Kaymakam ve Şube başkanı ile bunların görevlendireceği Müfettiş veya soruşturmacı, 
yetkili kurul ve idari yargı mercileri tarafından yürütülmekte iken, 4483 sayılı kanunla yürütme erki 
içerisinden sadece soruşturma izni vermeye yetkili merciler belirlenmiş, hazırlık soruşturmasının 
yapılmasına ilişkin görev ve yetkiler  Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bağlı olduğu idare ile 
idari yargıdan alınarak yargının tekliği ilkesine paralel olarak yargı erkine (Adli yargıya,Cumhuriyet 
Başsavcılığına) verilmiştir. Bu bağlamda Muhakkik ya da Soruşturmacı sıfatı da sona erdirilmiş, “Ön 
İnceleme yapan görevliler” kavramı,  “memurların yargılanması” kavramı yerine “Memurlar ve diğer 
kamu görevlileri” kavramı öne çıkarılmıştır. 

 
Bu Kanunun, Yargının tekliği kuralına uygun olarak hazırlık soruşturmasını da Yargıya vermek 

suretiyle yürütme erkinin sadece yürütme ile ilgili asli görevine dönmesini, özellikle de müfettişlerin 
yoğun Muhakkiklik görevinden(hazırlık soruşturması) sıyrılarak asli ve zorunlu görevi olan teftişe 
ağırlık vermek, nitelikli teftiş hizmeti esnasında ilgili memurlar ve diğer kamu görevlilerini eğitmek 
suretiyle suç işlenmesinin önlenmesine katkı sağlaması  bakımından olumlu olduğunu kabul etmek 
gerekmektedir. 
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4483 Sayılı Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri için izin 
vermeye yetkili merciler ile diğer ilgililerin bu görevlerini yerine getirmelerinde izlenecek yolu(usulü) 
ortaya koymak için, Kanunu maddeler halinde ayrıntılı olarak irdelemek gerekecektir. Madde 
metninden sonra yapılan yorumlar genellikle şahsıma ait olup, geneli kapsamadığı, aksi yorum ve 
eleştirilere de açık olduğunu belirtmekte yarar bulunmaktadır. 

 
Amaç 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle 
işledikleri suçlarından dolayı yargılanmaları için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve 
izlenecek usulü düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre 
yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer 
kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. 

Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara 
ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve 
kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir. 

Disiplin hükümleri saklıdır. 

   

Bu Kanun, 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat 
kapsamında yer alan “görev sebebiyle” işlenen suçları Yasa kapsamına almış, “görev sırasında” 
işlenen suçları kapsam dışına çıkarmıştır. Görev sebebiyle işlenen suçlar, memuriyet görevinin ifası 
nedeniyle işlenen suçları içermektedir. Suçun memuriyet görevinden doğmuş sayılması için memuriyet 
işleriyle ilgili olması, suçu doğuran fiil ile kişinin görevi arasında illiyet bağının bulunması gerekir. 

Bu Kanunun uygulanabilmesi için kişinin; 

1. Memur ve diğer kamu görevlilerinden olması,  

2. Suç işlemesi, 

3.Suçu, görevi sebebiyle işlemiş olması gerekmektedir. 

 Suçun işlendiği yer ve zaman(zamanaşımı süresinde) önemli değildir. 

 İşlenen suçun görevle ilgili olması şarttır. 

 Görevi sebebiyle olmayan ancak görevi esnasında işlenen suç bu kanun kapsamında 
değerlendirilemez.  

 

 

Memurun Tanımı: 

Mevzuatımızda memur, esas olarak, Anayasa, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununda tanımlanmıştır. 

 

Anayasaya göre Memur: 
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Anayasamızda memur tanımı yapılmaktan kaçınılmış, 128.maddesinde: “Devletin, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 
oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri 
eliyle yürütülür” şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. 

Bu tanım, 4483 sayılı Kanuna “Kamu İktisadi Teşebbüsleri” deyimi çıkarılarak aynen 
konulmuş, dolayısıyla KİT personeli yasa kapsamına alınmamış, bu Kanunla 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 11.maddesinin (d) bendi değiştirilerek Teşebbüs Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinin yargılanmaları bu Kanun kapsamına alınmıştır. 

Devlet Memurları Kanununa Göre Memur: 

657 Sayılı D.M.K.nun 4. Maddesine göre Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, 
geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. Aynı maddenin (A) bendine göre ise; mevcut kuruluş 
biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen 
asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. 
Yukarıda tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, 
yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. 

Bu tanım çerçevesinde Devlet memuru: 

- Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli bir görev yapan, 

- Bu göreve devamlı görev yapmak üzere atanmış olan, 

- Genel ve Katma Bütçeli Kanunlar, İl Özel İdarecileri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ile 
Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, 
kefalet sendikaları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinden aylık alan, 

Kişidir. 

Türk Ceza Kanununun tatbikatında memur: 

Kamu Görevi –(Devletin asli fonksiyonları) Devletin devlet olma özelliğinden doğan ve devlet 
eliyle yürütülmesi zorunlu bulunan faaliyetlerinin(yasama, yürütme  ve yargı) tümüdür. Bu faaliyetler 
esas olarak devlete ait iktidar ve yetkinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilirler ve imtiyaz yolu ile 
fertlere devredilemezler. 

T.C.K.’nun 279. Maddesine göre Ceza Kanunu tatbikatında; 
 -Devamlı veya muvakkat surette teşrii, idari veya adli bir amme vazifesi gören devlet veya 
diğer her türlü amme müesseseleri memur ve müstahdemleri, 

-Devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari veya mecburi olarak teşrii, idari veya 
adli bir amme vazifesi gören kimseler memur sayılır. 

Kamu Hizmeti – (Devletin tali, tamamlayıcı ve yardımcı nitelikteki fonksiyonları)Devletin 
kendisi tarafından ya da yakın gözetimi altında gönüllü özel kuruluşlar eliyle kamuya sağlanan 
hizmetlerin bütünüdür. Fertler tarafından da icra edilebilir. 

 
 Kamu Hizmeti yapanlar: 

- Ceza kanunu tatbikatında; amme hizmeti görmekle muvazzaf olanlar; 
- Devamlı veya muvakkat surette bir amme hizmeti gören devlet veya diğer amme 

müesseselerinin memur ve müstahdemleri, 
- Devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari veya mecburi surette bir amme 

hizmeti gören diğer kimselerdir. 

Ceza Kanunumuza göre, Kamu Hizmetlileri deyimi; Devletin yapmakla zorunlu olmadığı, 
ancak gönüllü olarak üzerine aldığı işleri yürüten kuruluşlarda (Kamu iktisadi Teşebbüsleri) ve kamu 
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görevi yapan bir kuruluşta hukuki tasarruf ve eylemde bulunmaları söz konusu olmayan yardımcı 
hizmetler sınıfı personelini (Odacı, şoför, makinist, daktilograf, kaloriferci, hizmetli, seyis, müstahdem 
ve hastabakıcı gibi) ifade etmektedir. Sayılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
memur statüsünde olmalarına rağmen, T.C.K'nun 279. maddesine göre memur kabul edilmez ve 
yargılanmaları genel hükümlere tabidir. 

4483 Sayılı Kanunda Memur ve Diğer Kamu Görevlisi: 

Kanunun 2.maddesine göre Memurlar ve diğer kamu görevlileri; “Devletin ve diğer kamu tüzel 
kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 
görevleri ifa edenler…” olarak tanımlanmıştır. 

Kanunun genel gerekçesinde, MMHK eleştirilirken TBMM’nin 08.08.1941 tarih ve 1255 sayılı 
tefsir kararı uyarınca TCK.nun 279.maddesine göre memur sayılan kişiler hakkında da MMHK’un 
uygulanmasının, memur olmayan kişilere de teşmil edilmesi nedeniyle çok geniş bir personel 
grubunun sisteme dahil edilmesinin sakıncalı olacağından bahsedilmiş olmasından, 4483 sayılı 
Kanunun, bu kanuna tabi olanlar yönünden kapsamının daha da daraltıldığını anlamak gerekecektir.  

Ancak, Bu kanuna “...Diğer kamu görevlileri” ibaresinin dahil edilerek kapsamın 
genişletildiğini söylemek de mümkündür.  

Bu tanımlar çerçevesinde; 

-Kamu görevi, Devletin, devlet olma özelliğinden doğan ve devlet eliyle yürütülmesi zorunlu 
bulunan, devlete ait iktidar ve yetkinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen ve imtiyaz yolu ile 
fertlere devredilemeyen, genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli faaliyetlerinin(yasama, 
yürütme ve yargı) tümüdür. 

-Asli ve sürekli görevler, genel idare esaslarına göre kamu gücü kullanılarak yürütülür. 

-Kamu gücünü, bu görevleri yerine getirirken kamu görevlileri kullanabilirler. 

-Kamu görevlileri, kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde yönetime kamu 
hukuku ilişkisi ile bağlı olarak çalışan, kendilerine kadro tahsis edilen, bütçeden ödeme yapılan ve 
haklarında yasalarda belirtilen özel kurallar uygulanan memurlar ile diğer kamu görevlileridir. 

-Asli ve sürekli görevleri yapan kurumların hangilerinin olduğu Bakanlar Kurulunun 
26.11.1975 tarih ve 7/10986 sayılı “Kurumlardan Hangilerinin Devlete Verilmiş Asli ve Sürekli Bir 
Kamu Hizmetini Genel İdare Esaslarına Göre Yükümlü Olduklarının, Hangilerinin Bu Nitelikte 
Bulunmadıklarının Tespitine Dair Karar”ında belirtilmiştir.  

Memurlar dışındaki diğer kamu görevlileri: 

Bu konuda tek düzenleyici işlem 28.11.1982 gün ve 8/5743 sayılı Devlet Memurlarının Şikayet 
ve Müracaatları hakkında Yönetmeliğin 15.maddesidir: 

a. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1.maddesinin 1.fıkrasında sayılan kurumlarda 
çalışan sözleşmeli ve geçici personel. 

Sözleşmeli personelden;  

-Kadro karşılığı gösterilmek suretiyle çalıştırılan sözleşmeli personelin, göreve getiriliş 
yönteminin atamaya dayanması, dolayısıyla “memur personel” sayılması, dilemeleri halinde sosyal 
güvenlik yönünden Emekli Sandığı ile ilişkilendirilebilmeleri nedeniyle 4483 sayılı Kanuna tabi 
olduklarını,  

-Kadro karşılığı olmaksızın çalıştırılan sözleşmeli personelin, özel bir meslek bilgisine ve 
uzmanlığa gerek gösteren geçici ve zorunlu durumlarda sözleşme ile göreve getirilmesi, “zaruri ve 
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istisnai hallere münhasır olmak üzere...geçici işlerde...çalıştırılmaları” (657 Sayılı Kanun Mad.4/B)  
nedeniyle 4483 sayılı Kanuna tabi olmadıklarını,  

Söylemek mümkündür.    

b. 657 Sayılı Kanunun Ek geçici 12. (Tiyatro,Opera,Bale sanatçıları orkestra personeli),13. 
(Belediye Opera ve tiyatroları, şehir ve belediye konservatuar ve orkestrası görevlileri) ve 
14.(Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve üyeleri) maddeleri kapsamına giren personel,  

c. 657 Sayılı Kanunun Ek geçici 9. maddede sayılan kurumlarda çalışan memurlar, sözleşmeli 
personel ve geçici personel, 

Diğer kamu görevlileridir.  

Diğer kamu görevlilerini belirlemede temel ölçü, genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve 
sürekli bir görevin bulunması, yapılan görevin kamu görevi olması ve kadroya bağlanmasıdır. 

4483 Sayılı Kanuna  Tabi Olmayan(Özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan)  
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri:   

Bakanlar Kurulu üyeleri ve TBMM üyeleri (Kovuşturma TBMM iç tüzüğüne göre yapılır). 

Hakimler ve Savcılar(Kovuşturma 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Hakkındaki Kanuna göre 
yapılır). 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli(353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü 
Kanununa göre yargılanırlar. Sadece 2803 sayılı Kanunun 15.maddesi ile Jandarma Genel 
Komutanlığı mensuplarının yönetim hizmetlerinden doğan suçların kovuşturulmasında MMHK’na atıf 
yapıldığından, soruşturma 4483 sayılı kanuna göre yapılacaktır) 

Üniversite Öğretim Üye ve Yardımcıları ile Diğer Personel (Kovuşturma 2547 Sayılı Kanunun 
53.maddesine göre yapılır). 

Adli Görevi Olan Memurlar(Kovuşturma CMUK.na göre yapılır, Adli Tabiplik görevi de Adli görev 
sayıldığından bu görevle ilgili olarak işlenen suçlar 4483 sayılı kanun Kapsamında değerlendirilemez). 

Yüksek Mahkeme Başkan ve Üyeleri(Kovuşturma 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hk.Kanun, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 832 
Sayıştay Kanununa göre yapılır). 

Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Çalışanları (Ancak 4483 sayılı Kanunun 
17.maddesiyle teşebbüs genel müdürleri ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 4483 sayılı kanunun 
uygulanması öngörülmüştür) 

Din Görevlileri (Diyanet İşleri Başkanlığı’nda idareci olarak çalışanlar ile Müftüler hariç) 

Emekli Sandığı, SSK, İş Kurumu, Bağ-Kur personeli. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu personeli. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Mensupları(4389 sayılı Bankalar Kanununa göre 
personeli 657 Sayılı Kanuna tabi olmadıkları için) 

Rekabet Kurumu Personeli(4054 sayılı Rekabet Kurumu Kanununun 60.maddesinde  
kovuşturmaların genel hükümlere göre yürütüleceğinin belirtilmesi nedeniyle).  

Kamu idaresinde görevli yardımcı hizmetler sınıfında olan personel, işçiler. 

 

Özel Mevzuatları gereği 4483 sayılı Kanuna Tabi Olmayan Diğer Personel: 
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-Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkan ve üyeleri(Koruma bekçileri hariç), TOBB personeli, 
avukatlar, noterler, bilirkişiler, tanıklar, hakemler, kayyumlar, Belediye İktisadi Tesebbüs personeli, 
gemi kaptanları, köy ihtiyar heyeti üyeleri(muhtarın suçuna iştirak suçları hariç),  Özel Öğretim 
Kurumlarının yönetici ve öğretmenleri, 1163 sayılı Kanuna tabi kooperatif personeli, okul koruma 
derneği görevlileri, turizm kurumlarındaki hizmetliler, vakıf mütevellileri (Özel Kanunlarında, 
görevlilerin görevleri nedeniyle işledikleri suçlara TCK.nun memurlar hakkındaki hükümlerinin 
uygulanacağı belirtilmesine rağmen, yine özel kanunlarında işledikleri görev suçlarından dolayı  4483 
sayılı Kanuna göre haklarında kovuşturma yapılacağına dair bir hüküm bulunmadığından)  

   İzin Vermeye Yetkili merciler:  

Madde 3- Soruşturma izni yetkisi; 

a. İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, 

b. İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali, 

c. Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer 
kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi, 

d. Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan 
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri, 

e. Bakanlar Kurulu kararıyla veya bakanlıkların merkez teşkilatında görevli olup ortak 
kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan, 
Başbakanlık merkez teşkilatının aynı durumdaki personeli hakkında Başbakan,  

f. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, 

g. Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında 
Cumhurbaşkanı, 

h. Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, büyükşehir, il ve ilçe 
belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,  

i. İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında 
kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi 
üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,  

j. Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren memurlar ve diğer kamu 
görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali,  

Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat kullanılır. 

Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki 
görevi esas alınır. 

Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu 
merciden istenir. 

   

Yasada izin vermeye yetkili merciler açık olarak yazılı olmakla birlikte uygulamada farklı 
yorum ve anlayışlar nedeniyle bazı tereddütler oluşmuştur: 
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a. “En üst idari amir”in kim olduğu konusu: Yasalar ve diğer düzenleyici işlemlerde “en üst 
idari amir” kavramından söz edilmemekle birlikte, Anayasal sistematiğe göre “yürütme” içerisinde 
Bakanlar kuruluna ayrı, “idare” ye ayrı yer verildiğinden “en üst idari amir” kavramından siyasi 
otoriteyi temsil eden bakandan sonra gelen ve idari otoritenin en üst noktasında bulunan “en üst 
disiplin amirini”(Bakanlık merkez teşkilatında müsteşar, bağlı ve ilgili kuruluşlarda genel müdür veya 
başkan)  anlamak gerekir. 

b. Üst merciin alt mercie ait izin yetkisini kullanıp kullanamayacağı, örneğin bir bakanın, 
bakanlığının il teşkilatında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, bir valinin iline bağlı 
bir ilçenin memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verip-veremeyeceği konusu: 

Danıştay 1.Dairesinin 17.04.2000 gün ve E.2000/29, K.2000/59 sayılı kararında “...Kanuni 
idare ilkesi uyarınca, idarenin yetkileri ve bu yetkiyi kullanacak makamlar kanunla belirleneceğinden, 
idari işlemlerin hukuken geçerli sayılması için kararların kanunla yetkili kılınan makam ve kişilerce 
alınması gerektiğinden, idari makamların işlemin yetki unsuru üzerinde takdir yetkisi 
olamayacağından... Kanunun 3.maddesinde izin vermeye yetkili merciler  bu ilkelere uygun olarak 
sıralandığından...kanunun 9.maddesinin 3. fıkrasında soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine 
ilişkin kararlara yapılacak itiraza bakacak idari yargı mercilerinin belirlenmesinde 3.maddedeki 
sıralama esas alındığından, üst mercilerin alt mercilere ait izin yetkisini kullanmaları halinde, aynı 
görevliler hakkında soruşturma izni verecek merciler ile itirazları inceleyecek mercilerin 
değişeceğinden, bu da yasaya aykırılık oluşturacağından...üst mercilerin alt mercilere ait izin 
yetkisini kullanabileceklerini kabul etmenin olanaklı olmadığına” karar vermiştir. 

4483 sayılı Kanunun temel esprisinin yargı sürecini hızlandırmak, mümkün olduğu kadar, 
yetkiyi merkezden mahalline devretmek olduğu, dolayısıyla Kanunun 3.maddede sayılan izin vermeye 
yetkili mercilerin sadece madde metninde yazılı memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 
soruşturma izni vermesi, üst mercilerin alt merciye ait yetkiyi kullanmaması, üst mercilerin zaten 
yoğun olan işleri yanında alt mercilere ait yetkileri kullanmakla meşgul edilmemesi  gerektiğini 
anlamak gerekir.  

 
Nitekim Danıştay 2. Dairesi tarafından “Kaymakamın yetkisindeki soruşturma izni verme 

yetkisinin Sağlık Bakanı tarafından  kullanılamayacağından, verilen soruşturma izni kararının 
kaldırılmasına karar vermiştir(14.06.2000 tarih ve E.2000/1972, K.2000/3202 S.K.) 

Bu duruma göre,  

Sağlık Bakanlığı merkez, bağlı ve taşra teşkilatlarında Ön İnceleme Yaptırmaya ve 
Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler; 

a. Bakanlık teşkilatının ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında o ilçenin 
kaymakamı(Büyükşehir belediyesi kurulan Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, 
Konya ve Gaziantep illerinde büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan birden fazla 
ilçe kurulması, bu ilçelerin merkez ilçe sayılmaması nedeniyle bu ilçelerde görev yapanlar 
hakkında o ilçenin kaymakamı), 

b. Bakanlık teşkilatının ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında o ilin  valisi, Donatım Bölge Müdürlüklerinde görevli olanlar için, Bölge 
Müdürlüğünün bulunduğu ilin valisi (Büyükşehir belediyesi kurulan Antalya, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun illerinde belediye sınırları içerisinde ilçe 
oluşturulmadığından,  bu illerdeki ilçeler merkez ilçe sayılmıştır), 

c. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli ortak kararla 
atananlar dışındaki memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürü,  
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d. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı merkez teşkilatında görev yapan memurlar ve 
diğer kamu görevlileri hakkında Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanı, 

e. Bakanlığın merkez teşkilatının ortak kararla atananlar dışındaki memurlar ve diğer kamu 
görevlileri hakkında Müsteşar, 

f. Bakanlığın merkez ve bağlı  kuruluşlarında görev yapan ortak kararla atanan memurlar ve 
diğer kamu görevlileri hakkında Bakan,  

Ön inceleme yapmaya ve yaptırmaya, sonrasında da soruşturma izni verip-vermemeye  
yetkili mercilerdir. 

Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler: 

Madde 4- Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun 
kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir 
durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri 
tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunan memur veya 
diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek 
soruşturma izni isterler. 

Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de, bu Kanun kapsamına giren bir suç 
işlendiğini  ihbar, şikayet, bilgi, belge ve bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin 
vermeye yetkili mercie iletirler. 

Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve 
şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar ve şikayetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi 
zorunludur. 

Yukarıdaki fıkraya aykırı bulunan ihbar ve şikayetler, Cumhuriyet başsavcıları ve izin 
vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar ve şikayette bulunana 
bildirilir. 

   

Bu Kanuna göre ön inceleme yapılması için; 

1. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suç işlediklerinin; 

a. İhbar üzerine(İhbar, suçla ilişkisi bulunmayan bir kimsenin suç işlendiğini yetkili makamlara 
bildirmesi),  

b. Şikayet üzerine(Şikayet, suçtan zarar gören kimsenin bizzat yetkili makamlara başvurarak 
soruşturma açılmasını istemesidir),  

c. Basın-yayın yoluyla,  

d. Doğrudan doğruya(Denetim-teftiş esnasında),  

e. Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine, 

Yetkili merci tarafından öğrenilmiş olması,  

 

2. İhbar ve şikayetlerin; 

a. Soyut ve genel nitelikte olmaması,   

b. Kişi ve/veya olay belertilmesinin zorunlu olması, 

Yani, somut ve özel nitelikte olması, olayın, şikayet edilen memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin isim ve görev yerlerinin net bir şekilde belirtilmesi,  
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Gerekir.  

 Cumhuriyet başsavcılarınca yapılacak işlemler: 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir 
ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve 
kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya 
şikayette bulunan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini 
ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler. 

Diğer makam ve memurlarla kamu görevlilerince yapılacak işlemler: 

Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini  
ihbar, şikayet, bilgi, belge ve bulgulara dayanarak öğrendiklerinde disiplin hükümleri saklı kalmak 
üzere adli yönden hiçbir işlem yapmaksızın durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler.  

Bu bağlamda; 

1.Sağlık Bakanlığı Teftişi Kurulu Başkanı: 

Bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğine ilişkin ihbar ve şikayet dilekçesinin teftiş 
kuruluna intikali halinde;  

1.1. İhbar ve şikayetlerin somut bilgi ve belgeye dayanması, hakkında suç isnat edilen 
memurlar ve diğer kamu görevlileri ile olayların belirli olması durumunda; 

a. Hakkında suç isnat edilen memurlar ve diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni 
vermeye yetkili mercii belirler,  

b. Hakkında suç isnat edilen, Bakanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu memurlar ve 
diğer kamu görevlilerinden ise, Bakanın talimatı doğrultusunda ön inceleme için görevlendirme onayı 
hazırlar, bakanın imzalamasından sonra görev onayını müfettişe iletir.  

c. Hakkında suç isnat edilen, bakanlık merkez teşkilatında ortak kararla atananlar dışındaki 
memurlar ve diğer kamu görevlileri ile taşra teşkilatında görev yapan memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinden olması halinde yetkili mercilere(Müsteşar, Bağlı Kuruluş Genel Müdürü veya Başkanı, 
Vali, Kaymakam) gönderir.  

1.2. İhbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması, hakkında suç isnat edilenin belirli 
olmaması, ya da ihbar ve şikayet soyut ve genel nitelikte olmakla birlikte hakkında suç isnat edilenin 
belirli ve Bakanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu memurlar ve diğer kamu görevlilerinden 
olması durumunda;  

Kanun gereği, ihbar ve şikayetlerin işleme konulup-konulmamasının takdiri sadece Cumhuriyet 
Başsavcıları ile Soruşturma izni vermeye yetkili mercilere ait olduğundan, Teftiş Kurulu Başkanı, bu 
konuda bir işlem yapamaz. Sadece bakana danışmanlık hizmeti gereği ihbar ve şikayetlerin işleme 
konulup-konulmayacağı hususunda kişisel görüşünü bildirir, bakan talimatı doğrultusunda ne tür bir 
işlem tesis edileceği konusunda onay hazırlar, Bakanın ihbar veya şikayeti ciddi bulması halinde 
müfettiş görevlendirmek suretiyle idari inceleme yoluyla konunun araştırılmasını sağlar, idari 
inceleme sonucunda 4483 sayılı Kanun kapsamında suç işlendiği kanaatine varılırsa durumu Bakana 
arz eder, Bakanın talimatıyla ön inceleme için müfettiş görevlendirme onayı hazırlar.  

1.3. İhbar ve şikayet soyut ve genel nitelikte olmakla birlikte hakkında suç isnat edilenin belirli 
ve Bakanın soruşturma izni vermeye yetkili olmadığı memurlar ve diğer kamu görevlilerinden olması 
durumunda; 

Doğrudan yetkili mercie gönderir.   
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Ancak, Sağlık Bakanının, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm memurlar 
ve diğer kamu görevlilerinin disiplin amiri olması nedeniyle ihbar ve şikayetlerle ilgili olarak tamamı 
hakkında disiplin soruşturması açtırabileceğinden, gerektiğinde, Bakanın talimatı doğrultusunda 
disiplin soruşturması yapmak üzere merkez veya taşra teşkilatında görevli memurlar ve diğer kamu 
görevlileri hakkında müfettiş görevlendirir.  

2. Sağlık Bakanlığı Müfettişleri: 

Müfettişler, Teftiş, denetim, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması görevlerini yaptıkları 
esnada, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini  ihbar, şikayet, bilgi, belge ve bulgulara 
dayanarak öğrendiklerinde,  öncelikle ilgili memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma 
izni vermeye yetkili mercii belirleyerek durumu  izin vermeye yetkili mercie yazılı olarak  iletmekle 
yetinirler ve ön inceleme yetkisi istemezler. Sadece  izin vermeye yetkili merciin Sağlık Bakanı olması 
durumunda,  ön inceleme yetkisi talep ederler. Sağlık Bakanı dışındaki izin mercilerine gönderilen 
yazılar hakkında ayrıca Bakanlığa(Teftiş Kurulu Başkanlığı) bilgi verirler. 

3. Sağlık Müdürleri: 

Bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğine ilişkin ihbar ve şikayet dilekçesinin sağlık 
müdürlüğüne intikali halinde;   

a. Hakkında suç isnat edilen memurlar ve diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni 
vermeye yetkili mercii belirler,  

b. Hakkında suç isnat edilen,  valinin soruşturma izni vermeye yetkili olduğu sağlık 
müdürlüğünün  memurları ve diğer kamu görevlileri ise, hiçbir işlem yapmaksızın ihbar veya şikayet 
dilekçesini doğrudan valiye sunar. Valinin talimatı doğrultusunda ön inceleme için görevlendirme 
onayı veya bakanlıktan müfettiş talep yazısını hazırlar, valinin imzalamasına müteakip görevlendirme 
veya talep yazılarını ilgililere intikal ettirir. Kanun gereği ihbar ve şikayetlerin işleme konulup-
konulmamasının takdiri sadece Cumhuriyet Başsavcıları ile Soruşturma izni vermeye yetkili mercilere 
ait olduğundan bu konuda bir işlem yapamaz. Sadece valiye danışmanlık hizmeti gereği, ihbar ve 
şikayetlerin işleme konulup-konulmayacağı hususunda kişisel görüşünü bildirir. Valinin talimatı 
doğrultusunda ne tür bir işlem tesis edileceği konusunda onay hazırlar. Ancak, kendisinin disiplin 
amiri olduğu memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında disiplin soruşturması yapma yetki ve 
görevi saklı olduğundan, sadece disiplin soruşturması yapmak yönünden ihbar ve şikayet dilekçesini 
işleme koyup-koymama hususunda, takdir yetkisini kullanır. 

c. Hakkında suç isnat edilen, bakanlık ilçe teşkilatında(Sağlık Grup Başkanlığı) görevli 
memurlar ve diğer kamu görevlileri olmaları durumunda ise, ihbar ve şikayet doğrudan ilgili 
kaymakamlığa gönderir.  

4. Sağlık Grup Başkanları: 

 İlçe Sağlık Grup Başkanları, ilçe sağlık kurum ve kuruluşlarında  görev yapan memur ve diğer 
kamu görevlileri tarafından, 4483 sayılı Kanun Kapsamında bir suç işlendiğini öğrendiklerinde, 
Kaymakamlığa arz ederek alacağı talimat doğrultusunda, Sağlık Müdürlüğünce yürütülen işlemleri 
Kaymakamlık nezdinde yerine getirirler. 

 Ön İnceleme 

Madde 5 – İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini 
bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır. 

Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, 
görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü 
konumundaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırabilir. 
İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden 
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belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum 
veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin yerine 
getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır. 

Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler başka mercilerin ön 
incelemelerinde görevlendirilemez. 

Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak 
belirlenir. 

   

İzin veremeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya 4. 
Maddede yazılı şekilde öğrendiğinde derhal(Kanunun 7.Maddede belirtilen süre başladığından) bir ön 
inceleme başlatmak zorundadır. Ön inceleme yapmadan veya yaptırmadan Cumhuriyet Başsavcılığına 
doğrudan soruşturma izni verilemez. 

Ön inceleme yapmaya yetkili olanlar: 
a. İzin vermeye yetkili merci, 

 b. İzin vermeye yetkili merciin kamu kurum ve kuruluşunun içerisinden görevlendireceği bir 
veya birkaç denetim elemanı veyahut hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memurlar ve 
diğer kamu görevlilerinden biri veya birkaçı, 

c.İzin vermeye yetkili merciin talebinin ilgili kuruluşun kabul etmesi halinde, başka bir kamu 
kurum veya kuruluşunun denetim elemanları, memurlar ve diğer kamu görevlileri, 

d.Sağlık Bakanlığının merkez, bağlı ve taşra teşkilatında görevli memurlar ve diğer kamu 
görevlileri hakkında Bakan dışındaki izin vermeye yetkili mercilerin, işin özelliğine göre ve 
gerektiğinde, talebinin Sağlık Bakanı tarafından uygun görülmesi halinde, Sağlık Bakanlığınca 
görevlendirilecek bakanlık müfettişleri. 

 
Denetim elemanları ile ilgili olarak 4483 sayılı Kanunda “üst olma şartı” söz konusu 

edilmemekle birlikte, doğrudan bakana bağlı Bakanlık müfettişleri dışında, genel müdürlük ve il 
denetim elemanlarının bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli memurlar ve diğer kamu 
görevlileri hakkında ön incelemelerde görevlendirilmesi halinde “üst olma şartının” aranması gerektiği 
düşünülmektedir. Örneğin Maliye Bakanlığında görevli bir genel müdürlük kontrolörü, üstü olan kendi 
genel müdürü veya üstüne eşit olan başka bir genel müdür hakkında, Defterdarlıkta görevli 
denetmenler üstü konumundaki Defterdar veya Defterdarla eşit seviyedeki Sağlık Müdürü hakkında ön 
incelemeci olarak görevlendirilemezler. Bu durumda, ilde il idare şube başkanlarının üstü konumunda 
sadece vali ve vali yardımcısı, ilçede ilçe idare şube başkanlarının üstü konumunda  sadece kaymakam 
bulunduğundan  ön inceleme belirtilen memurlar tarafından yapabilecektir.  

 
Nitekim, Danıştay 2.Dairesi 
 
“ ...Bankası Genel Müdürü hakkında, aynı banka müfettişlerinin ön inceleme 

yapamayacaklarına” (06.12.2000 tarih ve E.2000/3486, K.2000/4072 sayılı Kararı), 
“Ön inceleme ile görevlendirilenlerin 4483 sayılı Kanunun 5/2 maddesinde belirtilen niteliklere 

haiz olması gerektiği, dolayısıyla teftiş kurulu başkanı hakkında aynı kurul müfettişlerinin, ön 
inceleme yapmak üzere görevlendirilemeyeceklerine” (20.09.2000 tarih ve E.2000/2908, 
K.2000/3202 S.K.),  

 
Karar vermiştir. 
 
Kanunda, aynı teftiş kurulu veya denetim birimde görev yapan denetim elemanların birbirleri 

hakkında ön incelemeci olarak görevlendirilip görevlendirilemeyecekleri hususunda bir düzenleme 
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mevcut değildir. Ancak, denetim elemanlarının tamamının aynı yetki ile donatılmış olması, aralarında 
sicil veya disiplin amirliği ilişkisinin bulunmaması nedeniyle aynı kurul veya birimdeki denetim 
elemanları arasında ast üst ilişkisi olmadığını, eşit seviyede olduklarını, dolayısıyla örneğin Sağlık 
Bakanlığı Başmüfettişleri hakkında sadece amiri durumunda olan Teftiş Kurulu Başkanı ve Bakanın 
ön inceleme yapabileceğini, müfettiş hakkında başka bir müfettişin ön incelemeci olarak 
görevlendirilemeyeceğini kabul etmek gerekecektir. 

 
Nitekim, Danıştay 2. Dairesi “Ön inceleme ile görevlendirilecek memur veya kamu 

görevlisinin hakkında ön inceleme yapılacak olanın üstü olma konumunda olma zorunluluğu 
bulunduğuna, bu hususun hakkında ön inceleme yapılanın denetim elemanı olması durumunda da 
dikkate alınacağına, ...Bakanlığı Başmüfettişleri hakkında üstü konumunda olmayan ...Bakanlığı 
Başmüfettişlerinin ön incelemeci olarak görevlendirilemeyeceğine” karar vermiştir. (05.06.2003 tarih 
ve E.2003/377, K.2003/1358 S.K.). 

 

Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor 

 Madde 6- Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile 
kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu kanunda hüküm bulunmayan 
hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme 
yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde 
bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu 
izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa farklı 
görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir. 

Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar 
verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur. 

   

Ön İnceleme ile görevlendirilenlerin, özellikle hakkında ön inceleme yapılan memurları 
görevden uzaklaştırıp-uzaklaştıramayacağı konusunda farklı görüş ve yorumlar bulunmaktadır. 

 
MMHK.nun 12.nci maddesinde “Aleyhinde ilk soruşturma yapılmasına başlanılan memurlara 

gerektiğinde memuriyetleri vekâletle idare ettirilmek üzere işten el çektirilebilir. Yargılanmalarına 
karar verilen memurların görevlerine devamlarında sakınca görüldüğü takdirde, işten el çektirileceği 
gibi, memuriyetten de çıkarılabilirler” hükmü bulunmasına rağmen, 4483 sayılı Kanunda görevden 
uzaklaştırma konusunda bir düzenleme mevcut değildir.  

 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 139.maddesinde yer alan “Görevden uzaklaştırılan 

Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya 
başlanmasının şarttır...” ve 140. maddesinde yer alan “Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma 
yapılan Devlet memurları da  138. maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler” 
şeklinde hükümleri ile 4483 sayılı Kanun birlikte değerlendirildiğinde,  ayrıca 4483 sayılı Kanuna göre 
yürütülen işlemlerin bir adli soruşturma olmayıp, adli yönden soruşturma izni verilip-verilmeme 
kararından önce yapılan bir “ön inceleme” olması nedeniyle, “Görevden uzaklaştırma” sadece disiplin 
soruşturması veya “Mahkemelerce cezai kovuşturmanın yürütülmesi” esnasında, mahkemelerden 
bağımsız olarak 138. maddedeki yetkililer tarafından uygulanan idari bir işlem(Adli işlem değil) 
olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 
4483 Sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılması, ayrıca disiplin soruşturmasına engel teşkil 

etmediğinden, dolayısıyla ön inceleme yapanlar doğal olarak disiplin  soruşturmasını da 
yürüttüklerinden, ön incelemeyi yürüten kişilerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 138. 
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maddesinde gösterilen kişilerden olması halinde( Atamaya yetkili amirler; Bakanlık ve genel müdürlük 
müfettişleri, İllerde valiler, İlçelerde kaymakamlar), bunların gerektiğinde görevden uzaklaştırma 
kararını verebilmeleri ve uygulamaları doğaldır. Ancak, ön incelemeyi yürüten kişilerin 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 138. maddesinde belirtilen kişilerden olmaması durumunda 
“münhasıran 4483 sayılı Kanun kapsamında bir suçun açığa çıkarılması” amacına yönelik işleri 
yapmaya yetkili olmaları nedeniyle idari bir işlem olan görevden uzaklaştırma kararını vermeye 
yetkilerinin bulunmadığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu durumdaki ön inceleme ile 
görevlendirilenlerin, “Görevden uzaklaştırma” tedbirine ihtiyaç duymaları halinde, durumu izin 
vermeye yetkili mercie ileterek, bu tedbirin uygulanmasını talep etmeleri uygun olacaktır. 

 
Nitekim Danıştay 1.Dairesi de, 17.04.2000 tarih ve E.2000/29, K.2000/59 sayılı kararında, 

görevden uzaklaştırma tedbirini, 657 Sayılı Kanunun 138. maddesinde sayılanların bizzat kullanmaları 
gerektiği, ön inceleme yapanların bu sayılanlardan olmaması halinde bu tedbiri kullanamayacakları, 
yönünde görüş vermiştir. 

Ön İnceleme ile görevlendirilenler, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler. Ön inceleme yapan kişi, CMUK’un kamu 
davasının hazırlanmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde Cumhuriyet başsavcısının  yapmakla yetkili 
olduğu işleri yapabilecek, sanığın lehine olanlar dahil, olayı aydınlatacak bilgi ve belgeleri toplayacak,  
CMUK’un 161. maddesi uyarınca; sanık, tanık ve bilirkişiyi dinleyebilecek, bir keşif ya da muayene 
sırasında yanında bir zabıt katibi bulundurabilecek, tanık ve sanık  ifadelerini alacak, gerektiğinde 
keşif yapabilecek, bilirkişi incelemesi yaptırabilecektir.  

Her inceleme işleminin bir tutanakla tespit olunması gerekir. Tutanakların, ön incelemeyi 
yapanın, zabıt katibinin ve ilgililerin (sanık, tanık, bilirkişi gibi) isimleri yazılmak suretiyle 
imzalanması,  işlemin yapıldığı yer, zaman ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerinin 
de ihtiva etmesi gerekir.  

CMUK’un 135. maddesinde yazılı susma hakkı saklı kalmak kaydıyla, hakkında ön inceleme 
yapılan memur veya diğer kamu görevlilerinin ifadelerinin alınması zorunludur. İfadenin, vicahen 
alınması asıl olmakla birlikte, bu kanunun 7. maddesinde belirtilen süre dikkate alınarak, makul bir 
sure verilmek suretiyle ifadenin yazılı alınması da mümkündür(D.2.D.,17.04.2000 T., E. 2000/29, 
K.2000/59). 

Ön İnceleme ile görevlendirilenlerin CMUK’tan kaynaklanan görev ve yetkileri 
şunlardır. 

1.Tanığı davet etmek veya ihzaren getirtmek ve ifadesini almak, (CMUK.   45-64)  

2.Bilirkişi atamak, (CMUK.65-77)   

CMUK’a göre bilirkişilerin yazılı görüşlerini en geç iki ay içerisinde verebilmelerine imkan 
tanınmışsa da,  4483 sayılı Kanunda belirlenen 30 + 15 = 45 günlük süre dikkate alınarak bilirkişiden 
en kısa sürede görüş alınmalıdır. 

3.Keşif yaptırmak, (CMUK.78)  

4.İstiktap(Karşılaştırma), (CMUK.84,85)  

-Yazı, parmak izi ve mühür incelemesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis 
Laboratuarları ve Jandarma Kriminal Laboratuarları(İlgili birimlerin kendi iç düzenlemeleri gereği 
imtina etmeleri halinde 01.11.2001 tarih ve 189 sayılı Başbakanlık onayının hatırlatılması 
gerekir), 

-Para, pul ve  kıymetli madenler incelemesinde Darphane,  

-Uyuşturucu ve kimyevi tahlillerde Adli tıp, 
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-Silah ve patlayıcı maddelerde Emniyet Genel Müdürlüğü,  

-Tıbbi tahlillerde Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, 

yardımıyla karşılaştırma yapılır. 

5.Zorla el koymak vermek, (CMUK.86-93)  

Zapt kararı; 4483 sayılı Kanunun 12/a maddesinde sayılanlar için Yargıtay’ın ilgili ceza 
dairesinden, 12/b maddesinde sayılanlar için il asliye ceza mahkemesinden, bunlar dışında kalanlar 
için ise yetkili ve görevli sulh ceza hakiminden alınır.  

6.Arama yapmak, (CMUK.94-99) 

 Ön inceleme yapanların doğrudan arama yetkisi bulunmayıp, Cumhuriyet savcılığına 
müracaatla mahkemeden(Hakimden) alacakları arama kararı üzerine arama yapılabilir.  

7.İstinabe yoluyla ifade almak, (CMUK.63,226,159,216,282,337) 

8.Sanığın tutuklanmasını talep etmek,(CMUK.l06-124) 

 Tutuklamayı gerektirir delillerin bulunması halinde ön inceleme ile görevlendirilenler, 
CMUK’un 124. maddesine dayanarak, dosyayı Cumhuriyet savcılığı kanalı ile mahkemeye intikal 
ettirmek suretiyle, ilgili memur veya kamu görevlisinin tutuklanmasını talep edebilmektedirler.  

9.Her türlü bilgi ve belgeyi görevlilerden almak, (Bütün memur ve kamu görevlilerinden) 
(CMUK.154) 

10.Sanığı celpname ile davet etmek(CMUK.l32), ihzaren getirtmek (CMUK.l33), Sanığın 
ifadesini almak(CMUK. Md. l34 ve 3842 sayılı Kanunla değişik Md. 135)  

Önemli Not: Sorgulamak değil. Sorgulama hakimler tarafından, ifade alma ise Cumhuriyet 
savcısı, dolayısıyla da ön incelemeciler tarafından yapılır.  

-İfade alırken, hakkında ön inceleme yapılanın susma hakkına riayet edilir ve bu durum 
tutanağa geçirilir. Ancak kişi, kimliğine ilişkin bilgileri bildirmek zorundadır.   

-Hakkında ön inceleme yapılanın ifadesi yazılı olarak alınabilir. Ancak bu durumda, ön 
inceleme süresinin kısıtlılığı dikkate alınmalıdır.  

-Hakkında ön inceleme yapılanın ifadesi alınmadan ön inceleme yapılıp karar verilmesi 
nedeniyle Danıştay 2. Dairesi itirazın kabulüne karar vermiştir.(13.09.2000 tarih ve E.2000/2721, 
K.2000/3134 S.K.)  

Ön incelemenin sonuçlandırılması: 

 Ön inceleme ile görevlendirilenler, “ön inceleme sonucu görüşlerini içeren bir rapor 
düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından 
yapılmışsa farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir”. Kanunda, ön incelemede 
görevlendirilecek denetim elemanları sayısında, bir açıklık bulunmayıp “bir veya birkaç denetim 
elemanından” söz edilmektedir. Ön inceleme ile iki denetim elemanının görevlendirilmesi ve her 
ikisinin de farklı görüşte olmaları halinde doğal olarak yetkili merciinin görüşlerden birine katılarak 
karar vermesi mümkündür. Bu durum meşru olmakla birlikte, ilgililerin farklı yorum yapabilmelerine 
yol açmaktadır. Bu nedenle ön incelemelerde tek sayıda(1, 3, 5) ön incelemeci müfettiş veya memur 
görevlendirilmesinde fayda bulunmaktadır. 

 
Yetkili merci, ön inceleme raporunu inceledikten sonra mutlaka soruşturma izni verilmesine 

veya soruşturma izni verilmemesine karar verir. Kararın gerekçeli olmasında fayda bulunmaktadır. 
 
Süre 
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Madde 7 - Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını, suçun 5 inci maddenin 

birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içerisinde 
verir. Bu süre, zorunlu hallerde on beş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. 

 
Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer 

kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya  verilmemesi konusunda karar vermek 
zorundadır. 

       

  Yasal süre, izin vermeye yetkili merciin, suçun işlendiğini 5 inci maddenin birinci fıkrasına 
göre öğrenmesinden itibaren  başladığından ve  en fazla 45 gün ile sınırlı olduğundan, soruşturma izni 
vermeye yetkisi bulunmayan  memur veya kamu görevlileri, daha önce de izah edildiği üzere,  
kendilerine  intikal etmiş olan ihbar veya şikayetlerin somut ve özel nitelikte olması, hakkında suç 
isnat edilen memurlar ve diğer kamu görevlileri ile olayların belirli olması halinde  ihbar veya 
şikayet dilekçesini “incelemek” amacıyla da olsa üzerinde bekletemezler, “inceleme” adı altında 
görevlendirme yapamazlar, sadece konuyu, ön inceleme yaptırma ve soruşturma izni vermeye yetkili 
mercie intikal ettirirler. 

Ön inceleme yapanlar, gerektiğinde ek süre taleplerini gerekçeleriyle birlikte ön inceleme 
yetkisini veren makama iletirler. Yasal süre dahilinde,  bu Kanunun 6. maddesinde belirtilen yetkilerini 
sonuna kadar kullanmaları gerekir. Birkaç günde sonuçlandırılacak bilirkişi incelemeleri mutlaka 
yaptırılmalı (Örneğin sağlık personelinin meslekte acemilik-tedbirsizlik göstermek suretiyle ölüme 
sebebiyet vermeleri gibi), ancak kapsamlı  inşaat, onarım ve tadilat işlerinde, bilirkişi incelemesi bu 
süre içerisinde bitirilemeyeceğinden sadece mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda hazırlanacak  
rapora “Bilirkişi incelemesi sonucunda 4483 Sayılı Kanun kapsamında işlenmiş bir suç 
çıkabileceği, ancak yasal süre içerisinde bilirkişi incelemesinin tamamlanamadığı, yetkili merci 
tarafından soruşturma izni verildiği takdirde bilirkişi incelemesinin doğal olarak Cumhuriyet 
başsavcılığınca yapılacağı, bu kanunun 8. maddesine göre soruşturma izninin, şikayet, ihbar 
veya iddia konusu olaylara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları 
da kapsamasının mümkün olduğu”  görüşü yazılarak yetkili mercie sunulur.  

 Ayrıca, kısıtlı süre içerisinde elde edilemeyen, suçun işlendiği konusunda net delillerin 
(Bilirkişi Raporu, fiyat araştırması gibi) elde edilme çalışmaları devam ettirilerek disiplin soruşturması  
ve kamu zararının tespiti gibi mali soruşturma daha sonra sonuçlandırılır. Yasada, yazılı sürelerin 
aşılması halinde uygulanacak yaptırım konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, yasal sürenin 
aşılması, maddi ve manevi unsurların değerlendirilmesi ile birlikte gerek soruşturma izni vermeye 
yetkililer, gerekse ön incelemeyi yapanlar açısından TCK.nun 230.maddesinde belirtilen“Görevi İhmal 
Suçu”nu gündeme getirilmesi mümkündür. 

Bu itibarla, söz konusu olumsuzlukların yaşanmaması açısından; 

-Ön inceleme yapan denetim elemanına, memur veya diğer kamu görevlisine verilen ön 
inceleme işi sonuçlanmadan, başka ön inceleme görevi veya ivedi kayıtlı diğer işler verilmemesi(Ek 
süre verilmesi halinde en geç 45 gün içerisinde), 

-Ön incelemeyi yapanların, ön inceleme raporlarını 30 günlük(Ek süre verilmesi halinde toplam 
45 günlük) süre dolmadan önce, ön inceleme emrini veren makama( Örneğin; Müfettişler tarafından 
Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalıyla Bakana, ayrıca, kuruluşların en üst idari amiri,  Valilik veya 
Kaymakamlıkların talebinin Bakanlıkça kabul edilmesi sonucu ön incelemenin bakanlık 
müfettişlerince yapılması halinde de yine soruşturma izni vermeye yetkili bulunan ilgili en üst idari 
amir, Valilik veya Kaymakamlığa) vermeleri, 

Gerekir.  
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İzin vermeye yetkili merciler, 45 günlük süre içerisinde “Soruşturma izni verilmesi” veya 
“Soruşturma izni verilmemesi” hususunda bir karar vermek zorundadırlar. Sürenin aşılması halinde 
dahi kararın verilme yükümlülüğü bulunmaktadır.  

Soruşturma izninin kapsamı 

Madde 8 – Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı 
olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar. 

Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç 
olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. 

Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez. 

      

Ceza yargılamasında, kişi ve fiil olmak üzere iki unsur söz konusu olduğundan, soruşturma 
izninde: 

a-Şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar (fiil/ fiiller), 

b.Bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konular, 

c-Suç oluşturduğu iddia olunan olayın kimler tarafından gerçekleştirildiği(Fail/ failler), 

Belirtilmelidir.  

 
 Yetkili merciler tarafından(genel olarak); 
 

a. Soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı; 
-Soruşturma yapılması için somut bilgi ve belge, yani inandırıcı ve yeterli delil 
bulunduğuna, kanaat getirilmesi halinde, 
 

b. Soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı;  
 

-Soruşturma yapılması için inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığına, 
-Eylemin hukuki uyuşmazlık konusu olduğuna, 
-İdari davaya konu olabilecek türde olduğuna, 
-Eylemin T.C.K.na göre suç teşkil etmediğine, 
-Eylemin sadece disiplin cezasını gerektirdiğine, 
 
Kanaat getirilmesi ile,  
-Sanığın ölümü, 
-Suçun zamanaşımına uğraması, 
-Suçun affa uğraması,  
 
Hallerinde verilir. 

Dolayısıyla ön inceleme raporu da bu iki unsuru ihtiva edecek şekilde düzenlenmelidir. 

İtiraz 
Madde 9 – Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya  verilmemesine ilişkin kararını 

Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve 
varsa şikayetçiye bildirir. 
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Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya 
diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet 
başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili merciin kararının 
tebliğinden itibaren on gündür. 

 
İtiraza 3 üncü maddenin (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve (h) 

bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde 
bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar. 

  
İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içerisinde karara bağlanır. Verilen kararlar 

kesindir.  

       
 
Kanunda kimlerin itiraz edebileceğine, itirazlara hangi idari mahkemenin baktığına ilişkin 

düzenleme mevcut olup, itirazların nereye yapılabileceğine ilişkin düzenleme mevcut değildir.  
 
İtirazlara; 

-İlçede, ilde ve merkez ilçede, bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda, 
Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında  görev yapan memurlar ve 
diğer kamu görevlileri, İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri, merkez 
ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri, Köy ve mahalle muhtarları ile 
bu Kanun kapsamına giren memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yetkili merciin yargı 
çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi, 

-Bakanlar Kurulu kararıyla veya bakanlıkların merkez teşkilatında görevli olup ortak kararla 
atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri, Başbakanlık merkez teşkilatının aynı durumdaki personeli, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu 
görevlileri, Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, büyükşehir, il ve ilçe 
belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri için Danıştay 2.Dairesi,   

Bakar. 

Buradan hareketle, itirazların, itirazlara bakacak yetkili mahkemeye iletilmek üzere soruşturma 
izni vermeye yetkili mercie yapılmasının da mümkün olduğu düşünülmekle birlikte bu hususta bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, itiraz dilekçelerinin yetkili mercie verilmiş olması 
mahkemelerce kabul edilmiş, ret sebebi sayılmamıştır(Danıştay 2.D.nin 03.02.2000 tarih ve 
E.2000/1563, K.2000/2378, 20.04.2000 tarih ve E.2000/1290, K.2000/2230 sayılı kararları). Ayrıca 
Danıştay 2. Dairesine yapılacak itirazları bölge idare mahkemesi aracılığı ile yapılabileceği kabul 
edilmiştir.(Danıştay 2.D. E.2000/3207, K.2000/3681)  

 Aslında itirazların, itirazlara bakacak olan yetkili Bölge İdare mahkemesi veya Danıştay 2. 
Dairesine gönderilmek üzere, sadece soruşturma izni vermeye yetkili mercie yapılması gerektiğine dair 
bir düzenleme yapılması halinde, karara itiraz edilip-edilmediğinden yetkili merci anında bilgi sahibi 
olacağından, karara itiraz süresi olan 10 gün geçtikten sonra, itiraz edilmemesi halinde derhal dosyayı 
Cumhuriyet savcılığına göndermesi söz konusu olacak ve soruşturma gecikmeksizin başlatılacaktır.  

Bu hususa rağmen, Kanun metninden itirazların, itirazlara bakacak olan yetkili Bölge İdare 
Mahkemesi veya Danıştay 2. Dairesine yapılması gerektiği anlaşılmış ve uygulamalar bu  doğrultuda 
yoğunlaşmıştır. 
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Bu durumda, (Sağlık Bakanlığı baz alındığında) soruşturma izni verilmesine veya 
verilmemesine ilişkin kararlara karşı itiraz, bu itirazlara bakacak olan; 
 

1. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında görevli olup ortak kararla atanan 
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki kararlarla ilgili olarak Danıştay 2. Dairesine, 
 

2. a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri, 
 
        b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri, 
 
   c) Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarında görev yapan ortak kararla atananlar dışındaki 
diğer memur ve kamu görevlileri, 
 
 Hakkındaki kararlarla ilgili olarak  Bölge İdare Mahkemesine, 
 

Yapılması gerekir. 
 

 İtirazın değerlendirilmesi için kararla birlikte ön inceleme evrakının tamamı itiraza bakacak 
merciye gönderilir. 
             
 Danıştay 2. Dairesi ve Bölge İdare Mahkemesi, itirazları öncelikle inceleyerek en geç üç ay 
içinde karara bağlar. Verilen bu kararlar kesindir. 
 
 4483 sayılı Kanuna göre Danıştay 2. Dairesi veya Bölge İdare Mahkemesi kararlarının kesin 
olması nedeniyle, bu mahkemelerin kararlarına karşı itiraz(Temyiz) yoluna imkan verilmemiştir. 
(Danıştay 2.D.nin 21.11.2000 tarih ve E.2000/3274, K.2000/3905 S.K.). 

İştirak halinde işlenen suçlar  

Madde 10- Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda 
memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır. 

Soruşturma izninin gönderileceği merci  

Madde 11-  Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi 
ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, 
derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet 
başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri  Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak 
suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır. 

       
 
a. “Soruşturma izni verilmesine” ilişkin kararlar; 

-Öncelikle hakkında ön inceleme yapılan memurlar ve diğer kamu görevlilerine tebliğ edilir,  
-Kararın tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren(Danıştay 2.D. 07.11.2000 gün ve 

E.2000/3058, K.2000/3749 S.K) 10 günlük itiraz süresinde, hakkında ön inceleme yapılan memurlar 
ve diğer kamu görevlileri tarafından itiraz edilmemesi halinde, bu sürenin sonunda,  

-İtiraz edilmişse itirazın reddi sonunda, 

Derhal ön inceleme evrakı ile birlikte yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. 

b. “Soruşturma izni verilmemesine” ilişkin kararlar; 
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-Önce yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına ve varsa şikayetçiye tebliğ edilir 
(İhbarcıya tebliğ edilmez. Sehven ihbarcıya tebliğ edilse bile ihbarcının itiraz hakkı 
bulunmamaktadır. İhbarcının itirazları Danıştay’ca incelenmeksizin reddedilmektedir. Danıştay 
2.D. 01.12.2000 gün ve E.2000/3582, K.2000/4042 S.K.),     

-Karara karşı itirazın kabulü üzerine, derhal ön inceleme raporuyla birlikte dosya halinde 
yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi gerekir. 

 
 Verilen kararlar,  ilgilinin özlük dosyasına konulmak ve gerekli takipler yapılmak üzere dairesi 
amirine de gönderilmesi,  
 

Kararın tebliğine ilişkin işlemlerin, Bakanın yetkili olduğu durumlarda, Bakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca, diğer durumlarda ise yetkili mercilerin görevlendireceği birimlerce Tebligat Kanunu 
hükümleri çerçevesinde yürütülmesi uygundur.  
 
 İtirazlara bakacak mahkemeler veya Cumhuriyet başsavcılarına gönderilecek dosya içerisinde, 
ön inceleme raporu ve eki belgeler(Danıştay 2.D. E.2000/2837 K.2000/3375 S.K),  yetkili merciin 
kararı(Danıştay 2.D. E.2000/2838 K.2000/3222 S.K), yetkili merci kararının ilgililere tebliğ 
edildiğine ilişkin belgeler(Danıştay 2.D. E.2000/2500 K.2000/3168 S.K) ile  itiraz dilekçelerinin 
(Danıştay 2.D. E.2000/1422 K.2000/2512 S.K) bulunması gerekir. Dosyada, bu belgelerin eksik 
olması halinde bunların tamamlattırılması hususu idareden istenmektedir (Örneğin Danıştay 2.D. 
E.2001/35 K.2001/225 S.K). 

Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler 

Madde 12- Hazırlık soruşturması; 

a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, 
müsteşarlar ve  Bakanlar Kurulu kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile 
büyükşehir belediye başkanları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili, 

b) Ortak kararla veya Başbakan onayı ile atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri, il 
ve ilçe belediye başkanları,  ilçe idare şube başkanları hakkında il Cumhuriyet başsavcısı veya 
Başsavcı vekili, 

c) Diğerleri hakkında genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığı, 

Tarafından yapılır. 

Hazırlık soruşturması sırasında hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda (a) 
bendinde sayılanlar için Yargıtay’ın ilgili ceza dairesine, (b) bendinde sayılanlar için il asliye 
ceza mahkemesine, diğerleri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hakimine 
başvurulur. 

Yetkili ve görevli mahkeme 

Madde 13- Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, 12 nci maddenin(a) bendinde 
sayılanlar için Yargıtay’ın ilgili ceza dairesi, (b) bendinde sayılanlar için il ağır ceza mahkemesi, 
diğerleri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir. 

Vekillerin durumu 

Madde 14- Bu Kanunun uygulanmasında vekiller, asillerin tabi olduğu usule tabidir. 

Cumhuriyet başsavcılığınca re’sen dava açılacak haller 

Madde 15- Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin garaz, 
kin veya mücerret bir hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık 
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soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta 
bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re’sen soruşturmaya geçilir. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlarda kamu 
davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında 
genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları saklıdır. 

Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata yapılan atıflar 

 Madde 16- Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın 
uygulanacağı belirtilen hallerde bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanmayacağı 
belirtilen hallerde genel hükümler uygulanır. 

Değiştirilen hükümler 

Madde 17- 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci (d) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra sırasında 
işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili bakanın iznine bağlı olup; bu konuda 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.  

4483 Sayılı Kanunun 1.maddesiyle, 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında 
Kanunu Muvakkat kapsamında yer alan “görev sebebiyle” işlenen suçlar Yasa kapsamına alınmış, 
“görev sırasında” işlenen suçlar yasa kapsamı dışına çıkarılmış olmasına rağmen, bu Kanunun 17. 
maddesiyle 399 sayılı KHK’da yapılan değişiklikle teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu 
üyelerinin görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmalarının, bu Kanun 
hükümlerinin uygulanacağının belirtilmesinin,  bir çelişki olduğu düşünülmektedir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 18- 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1. Bu Kanunun Yürürlüğe girmesinden önce Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre başlatılmış bulunan işlemler, adı geçen Kanun 
hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

      

 BÖLÜM: II   

 
A.GÖREV SEBEBİYLE  İŞLENEN 4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ  SUÇLAR: 

 
1. Zimmete Sebebiyet Vermek (TCK 203), 
2. Devlet Alım Satım İşlerinde menfaat temini(Ticaret Etmesi)(TCK208), 
3. Keyfi ve Sert Muamele(TCK.228), 
4. Memuriyet Sırrını ifşa ve Kararları tehir(TCK229), 
5. Görevi İhmal(TCK.230), 
6. Göreve İlişkin Olarak Öğrenilen Suçu Merciine Haber Vermemek (TCK.235), 
7. Birlikte Görevi Bırakmaları veya Gelmemeleri(TCK236), 
8. Görevi Suiistimal(TCK.240), 
9. Memurların kişilere karşı  Kötü muamele suçları; 

9/1.Cismani Kötü muamele suçları: 
a. İşkence(TCK.243), 
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b. Dayak ve kötü muamele(TCK.245). 
c. Angarya(TCK.249), 
 
9/2. Mülkiyet Hakkına İlişkin Kötü Muamele Suçları: 
a. Mülkiyet hakkını ihlal(TCK.246), 
b. Fazla vergi tahsilatı(TCK.247), 
c. Para cezasının fazla tahsili(TCK.248), 

 
10. Mühür Fekki(TCK.274/2), 
11.Cürüm eşyasını ve hükümete ait evrakı çalmak(TCK.275), 
12.Yedieminlik vazifesini suiistimal(TCK.276), 
13.Evrakta Sahtekarlık Suçları; 

 
a. Evrakta Sahtekarlık(TCK.339), 
b. Evrakın özünde (fikri) sahtekarlık(TCK.340), 
c. Evrakın suretinde resmi işlemlerin muhtevasını tevsikte sahtekarlık(TCK.341), 

 
14.Hatıra binaen hakikate aykırı rapor vermek(TCK.354), 
15.Tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, nizam, emir ve talimatlara riayetsizlik 
      neticesinde ölüme sebebiyet vermek(TCK.455), 
16.Tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, nizam, emir ve talimatlara riayetsizlik  
     neticesinde mağdura cismen eza vermek, onun sıhhatini ihlal etme veya akli melekelerinde 
     bozulmaya neden olmak(TCK.459), 
17.Çocuk düşürme, yetkisiz kişinin rahim tahliyesi yapması, kişinin rızası dışında kısırlaştırma 
      fiilleri(TCK.468, 470, 471), 
18.Emniyeti Suiistimal(TCK.508,509,510),  
 

Önemli Not:14,15, 16 ve 17 sıra numarasında gösterilen suçlar aslında Memur olmayanlar 
tarafından da işlenebildiği için genel hükümlere tabi olduğu halde, Sadece Sağlık Personelinin bu 
suçları kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevleri esnasında işlemeleri halinde, bu kanun kapsamında 
değerlendirmek gerekir. Keza, emniyeti suiistimal suçunu özel şahıslar işlediklerinde genel hükümlere, 
memurlar ve diğer kamu görevlileri görevleri sebebiyle işlediklerinde 4483 Sayılı Kanuna tabi olurlar. 
 
 
 
B.GÖREV SEBEBİYLE  İŞLENEN, ANCAK 4483 SAYILI KANUN KAPSAMINA 
GİRMEYEN SUÇLAR: 
 

1.3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda yer 
alan memur suçları (3628 S.K.Md.17); 

 
Önemli Not: İnceleme esnasında memurun bu suçları işlediğinin tespiti halinde, genel hükümlere 

tabi olduğundan düzenlenecek basit rapor doğrudan ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.Ancak, 
disiplin soruşturması mutlaka yapılır. Ayrıca, kurum zararının tespit ve tazminine yönelik Tazmin 
Raporu düzenlenir. 
 

a.Basit ve nitelikli zimmet(TCK.202),  
b.Resmi İhale, alım ve  satımlara fesat karıştırma(TCK.205),  
c.İrtikap(TCK.209),  
d.Rüşvet(TCK.211),  
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e.Devlet sırlarının açıklanması ve açıklanmasına sebebiyet vermek(TCK.132, 137, 137),  
f.Verilen süreye rağmen mal bildiriminde bulunulmama (3628 S.K.Md.10), 
g.Gerçeğe aykırı açıklama (3628 S.K.Md.11),  
h.Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma (3628 S.K.Md.12), 
i.Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme (3628 S.K.Md.12),  
 
2. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamına giren suçlar,  
3. Seçim suçları,  
4. Atatürk aleyhine işlenen suçlar, 
5. İcra İflas Kanununun 357.maddesi kapsamındaki suçlar, 
6. DGM kapsamındaki suçlar, 
7. Kaçakçılık suçları, 
8. Evlendirme memurlarının suçları,  
9. Orman suçları,  
10. Adli görev nedeniyle işlenen suçlar,  
 
 

     BÖLÜM: III 
 
 A. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler Tarafından Yapılmasında Fayda Bulunan 
Hususlar: 
 
 Kendilerine intikal eden ihbar, müracaat ve şikayet konuları; 

a) Tümüyle ve titizlikle incelenmeli. Ancak, isimsiz, adressiz ve imzasız olanlar 3071 Sayılı 
Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun ve Başbakanlığın (Personel ve Prensipler Gn.Md.) 
22.01.1993 gün ve 1993/2 sayılı genelgesi çerçevesinde, iddia konusunun önemi ve kamu yararı 
açısından bir ön değerlendirmeye tâbi tutulduktan sonra, işleme konulup konulmaması hususunda 
kesin karara varılmalıdır. 

b) Enformasyonu yapılmamış, ön incelmeye tabi tutulmamış ve iddia konuları iyice 
araştırılmamış dilekçeler ön inceleme konusu yapılmamalıdır. 

c) "Verildiği Makam” hatalı olan ihbar, müracaat ve şikâyetler, ilgili dairesine intikal 
ettirilmeli, takibi ile görevli bu dairelerce de, sonucu mutlaka izlenmelidir. 

d) Ağır suç ve soyut suçlamaları ihtiva eden, değerlendirmede branş ve uzmanlık gerektiren, 
birkaç ili veya üst yöneticileri de kapsayan, mahalli elemanlarca yapılmasında sakınca görülen veya 
bunlara benzer mahiyette, istisnai durum arz eden konular, gerekçeleri ile merkeze  intikal ettirilmek 
suretiyle, bu tür  konuların ön incelemesinin bakanlık müfettişleri marifetiyle yapılmasını teminen 
Bakanlık Makamından talepte bulunulmalıdır. 

e) (d) fıkrasında belirtilen hususlar dışındaki ön incelemeler, hakkında suç isnat edilenlerin 
kurumu içerisinden  üstü konumundaki memurlara mahallinde yaptırılmalıdır. 

B. Ön İnceleme ile Görevlendirilenlerce yapılmasında Fayda Bulunan Hususlar: 

Ön İnceleme ile görevlendirilenler; 

1. Ön inceme onayı vermeye yetkili makam tarafından verilen yazılı emir ve varsa buna ekli 
belgeleri dikkat ve titizlikle inceleyerek ön incelemeyi ne şekilde yürüteceği konusunda bir ön hazırlık 
yapmalıdır. 

2. İddialardan hangilerinin kusur, hangilerinin suç niteliği taşıyan eylemler olduğunu, adli 
nitelikli olan eylemlerin görevden doğup doğmadığını  tespit etmek suretiyle olaya ve duruma uygun 
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bir ön inceleme planı hazırlamalıdır.Yapılacak plânlama, çoğu kez incelemenin akışına göre 
değişmekle birlikte ön inceme emrindeki konu veya konuları gereğince değerlendirmeli, fiil Bu Kanun 
kapsamına giriyorsa, T.C.K. ile suç arasındaki ilişkiyi belirlemeli, böylece ön incelemenin muhtemel 
akışını düşünmek suretiyle bir ön inceme plânı yapmalıdır. Ön incelemeyi bir bütünlük içerisinde 
yürütmek için, önce değişme ihtimali daha az olan bir ana plan, sonra da buna dayalı ve değişme 
ihtimali daha yüksek detaylı plânlar yapmalıdır. Bu plânları yaparken, ilk bilgilerin neler olduğunu, ön 
incelemeye kimden, hangi konuda başlanılması ve ön incelemenin ne zaman, nerede ve nerelerde 
yapılması gerektiğini, bilirkişiye ihtiyaç duyulup duyulmayacağını, olayla ilgili gerekli kaynak, belge 
ve kayıtların neler olabileceğini, bunların inceleme, görülme ve tespit edilme önceliğini, hangi 
safhalarda ve kimlere "yazılı soru" açılacağı veya "ifade tutanağı" düzenleneceğini göz önünde 
bulundurulmalı. 

Ön inceme plânında, maddi delillere öncelik tanımak, bunları mahallinde müşahede ve tespit 
etmek veya el koymak sağlıklı bir ön inceleme  yürütmek bakımından önemlidir. Bununla beraber ön 
inceme kapsamındaki bazı kimselerin dikkatlerini çekmemek veya olumsuz tutum ve davranışlara 
meydan vermemek için maddi delillerin ön incelemenin bir başka aşamasında veya sonunda görülecek  
şekilde plânlanması da mümkündür. Bu itibarla, Ön inceme ile görevlendirilenler, ana plânının her 
safhası bittiğinde durum değerlendirmesi yapmalı ve buna göre "Ön inceleme plânını" yeniden gözden 
geçirerek gerekli değişikliklere müteakip, ön incelemeyi sürdürmelidir. Her yeni kişi, tanık, sanık, 
bilirkişi ve belgeler çıktığında da bir durum değerlendirmesi yapmalıdır.  

3. Ön incelemenin hiçbir aşamasında, hatta hiç bir zaman iddia konuları ile  ilgili kanaatini, 
görüştüğü yetkililer dahil, kimseye açıklamamalıdır. 

4. Ön incelemeyi, sırasıyla; şikâyetçi, muhbir, tanık ve hakkında ön inceleme yapılanın 
ifadeleri tek tek alınmak suretiyle yürütmeli, bunların birbirleri ile yüzleştirilmeleri, belli bir konu 
karşısında kasıtlı olarak ortak tavır almaları, ya da aynı ifadeyi vermeleri gibi durumları  önlemelidir. 
hakkında ön inceleme yapılanın gösterdiği tanıkların da ifadeleri alınmalıdır. 

5. İfadelerine başvurulan herkese karşı olumlu davranmalı, yorgun, tutarsız, sinirli ve özellikle 
yanlı izlenimi uyandırabilecek davranışlardan, kesinlikle, kaçınmalıdır. 

İfadelerine başvurulanların hüviyetleri, genel ve mesleki durumları, hakkında ön inceleme 
yapılan ile olan münasebetlerini CMUK’a göre belirlemeli, tanıklara, bilirkişilere ve gerektiğinde 
tercümanlara usulüne göre yemin ettirilmelidir. 

6. İddia konusu ile ilgili belgeleri, konunun ve belgenin önemine göre ya görerek tutanağa 
bağlamak suretiyle, raporda gerekli bilgiye yer vermeli veya bu belgelerin birer sureti ya da aslını 
alarak raporun ekine koymalıdır. Ön İncelemeyi yürütenler, gereken yardımları bütün resmi 
dairelerden ve kuruluşlardan istemek, her türlü kayıtların ve belgelerin suretlerini, bu belgeler herhangi 
bir yolsuzluğun sübut delillerini teşkil ettiği takdirde asıllarını almak yetkisine sahip bulunduklarından, 
asıllarını aldıkları belgelerin fotokopilerinin üzerine “Aslı Rapora eklenmek üzere tarafımdan 
alınmıştır” şeklinde not yazarak mühür ve imzaları ile tasdik ettikleri birer örneğini dosyasında 
saklamak üzere, ilgili daireye veya kuruluşa vermelidirler.  

7. Düzenledikleri raporlar, açık ve anlaşılır olmalı, yorumlar ilgili belge ve bilgilere 
dayandırılmalı, görüşler mesnetli ve mantıklı olmalıdır. 

8. Heyetçe yürütülen ön incelemelerde, tüm işlemler birlikte yapılmalı, üyelerin tümü bir arada 
olmadan ifade alınması gibi uygulamalara gidilmemelidir. 

9. Ön inceleme esnasında, gördüğü hataları düzeltmeye teşebbüs etmemeli, tavsiye, telkin; 
gereksiz açıklama ve ikazlarda bulunmamalı, meslek açısından uygunsuz hareketlerin düzeltilmesi 
amacı ile dahi olsa, tartışmaya girmemeli, bu tür davranışların şikâyetçi ve hakkında ön inceleme 
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yapılanlara itiraz hakkı verebileceğini dikkate almalı, özellikle hakkında ön inceleme yapılanların 
itirazlarına yol açacak ve ön incelemeyi çıkmaza sokacak durumlardan kaçınmalıdır. 

10. Hasta ve raporlu durumda bulunan, tanık veya hakkında ön inceleme yapılanların 
ifadelerinin alınması halinde, ilgililerin o sırada ifade verebilecek durumda olduklarını doktor raporu 
ile belgelendirmeleri gerekir. 

11. Hakkında ön inceleme yapılanı itirafa zorlamak amacıyla yanlış olaylar söylemekten, bazı 
tanıkların o yolda bilgi verdiklerini ifade ile yanlış beyan ve telkinlerde bulunmaktan kesinlikle 
kaçınmalı; sanığın aleyhindeki kanıtlar kadar lehindeki kanıtları da toplamaya önem vermelidir. 

12. Ön inceleme esnasında, ifadelerine başvurulan hakkında ön inceleme yapılan kişinin bir 
kısım belgeleri tetkik etmesini, bazı belgeleri temin ederek, Ön İnceleme yapana arz etme şeklindeki 
taleplerini makul karşılayıp ifade tutanağına yazmalı, bilahare belgeleri teslim ettiğinde de ek tutanak 
düzenlemelidir.  

13. Toplanan her belgeyi mutlaka değerlendirmeli, raporda, dosyaya ek olarak konulmuş ancak 
değerlendirilmemiş hiçbir belgeyi bulundurmamalıdır. 

14. Ön inceleme amacıyla gidecekleri ve yapacakları işi açıklamaktan, inceleme sırasında icra 
işlerine fiilen karışmaktan; defter ve evrak üzerinde inceleme yapıldığını gösteren bazı işaretler 
müstesna açıklama ve düzeltme yapmaktan, hakkında inceleme yapılan kimselerin evlerinde misafir 
borç para almaktan kaçınmalıdırlar. 

 

 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a 
İlişkin Bazı Danıştay  Kararları: 

 

1- 4483 Sayılı Yasaya göre soruşturma izni verilmemesi kararının Cumhuriyet 
Başsavcısına  tebliğ edilmesi gerektiği, 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9. 
maddesine göre, gerek itirazın süresinde yapılıp yapılmadığının belirlenmesi ve gerekse esastan karar 
verilebilmesi için, adı geçen belediye başkanı hakkında İçişleri Bakanı tarafından soruşturma izni 
verilmemesi yolunda verilen kararın .... Cumhuriyet Başsavcılığına hangi tarihte bildirildiğinin 
belirlenmesi ve bunu belirleyen belge ile, ileri sürülen eylemden dolayı İçişleri Bakanlığınca  sözü 
edilen Kanuna göre oluşturulan dosyanın tüm ekleriyle birlikte Dairemize gönderilmesi için bu 
belgelerin İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin de bilgi için ....Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilmesine  14.4.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi(D.2.D.,14.4.2000 T.,E.2000/1228, 
K.2000/2148). 

 

2- Genel Müdür hakkında maiyetinde çalışan müfettiş tarafından ön inceleme 
yapılamayacağı, 

Dosyanın incelenmesinden;.... Bankası AŞ. Genel Müdürleri ve diğerleri hakkındaki ön 
incelemenin, Genel Müdürün üstü konumunda olmayan ve maiyetinde görevli ....Bankası AŞ Genel 
Müdürlüğü Teftiş Kurulunca yapıldığı anlaşıldığından, 5. madde hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. 
Açıklanan bu nedenle ...gün ve ... sayılı yetkili merci kararının kaldırılmasına, soruşturma izni istenen 
Genel Müdürler ve diğerleri hakkında Başbakanlık Müfettişleri tarafından ön inceleme yapılmasından 
sonra yeniden karar verilmesine, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin  yapılması, 
alınacak günlü ve imzalı alındı belgeleri ile itiraz edilmesi halinde dilekçelerin eklenerek gönderilmesi 
için dosyanın yerine geri çevrilmesine (D.2.D., 06.12.2000 T.,E. 2000/3488, K.2000/4073). 
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3- Teftiş Kurulu Başkanı Hakkında maiyetinde görevli olan müfettiş tarafından ön 
inceleme yapılamayacağı, 

Olayda ... Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Hakkında denetim elemanı olan bir müfettişin ön 
inceleme yaptığı anlaşılmış olup, müfettişin, hakkında inceleme yapılanın maiyetinde görev yapması 
nedeniyle, 5. madde hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Belirtilen nedenle itirazın kabulü ... gün ve 
...sayılı yetkili merci kakarının kaldırılmasına, Teftik Kurulu Başkanı hakkında üstü konumunda olan 
görevliler tarafından ön inceleme yapılmasından sonra yeniden karar verilmesine (D.2.D., 20.09.2000 
T., E.2000/2908, K.2000/3202). 

 

4-  İddia edilen suç zamanaşımına uğramışsa, verilen soruşturma izninin kaldırılmasının 
gerektiği, 

Sanığın üzerine atılan eylem TCK’nın 230. maddesine ilişkin olup 3 aydan 1 yıla kadar hapis 
cezasını gerektireceği, buna göre eylemin tabi olacağı zamanaşımı süresinin TCK’nın 102. maddesinin 
4. bendi uyarınca 5 yıl olduğu, hakkında soruşturma izni verilen sanığın görevinin 01.11.1995 
tarihinde  sona erdiği tarihten bugüne kadar zamanaşımını kesen bir neden olmaksızın 5 yıldan fazla 
süre geçtiği anlaşıldığından, adı geçen tarafından yapılan itirazın kabulü ile ....gün ve ... sayılı kararın 
sanığa ilişkin kısmının kaldırılması (D.1.D.,17.11.2000 T., E.2000/3063, K.2000/3890). 

 

5- Sanığın ifadesi alınmadan ön inceleme raporunun düzenlenemeyeceği, 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. 
maddesine göre, hakkında ön inceleme yapılanların ifadelerinin alınmasından ve gerekli bilgi ve 
belgelerin toplanmasından sonra ön inceleme raporu  düzenlenmesi zorunlu olduğu halde, haklarında 
soruşturma izni istenen sanıkların ifadeleri alınmadan ön inceleme raporu düzenlendiği anlaşılmakla, 
itirazların kabulü ile ...gün ve ...sayılı İçişleri Bakanı kararının usul yönünden kaldırılmasına, ön 
inceleme raporu düzenleme görevi verilen İç İşleri Bakanlığı kontrolörü tarafından ifadelerin alınması 
ve düzenlenen ifade tutanaklarının eklenerek ön inceleme raporu düzenlenmesi, yeniden karar 
verilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılması, alınacak günlü ve imzalı 
alındı belgeleri ile, itiraz edilmesi halinde dilekçelerin eklenerek gönderilmesi için dosyanın yerine 
geri çevrilmesine... (D.2.D.,21.11.2000 T., E.2000/3442-K.2000/3907).   

6- 4483 Sayılı Yasaya göre soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın yakınıcıya 
(şikayetçiye) ve ilgili Cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 

Anılan Kanunun 9. maddesinde, yetkili merciin, soruşturma izni verilmesine veya 
verilmemesine ilişkin  kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında ön inceleme yapılan memur veya 
diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği kurala bağlanmıştır. 

Dosyanın incelenmesinden, Belediye Başkanı ....’ın belirtilen eylemleri yönünden soruşturma 
izni verilmemesi yolundaki İçişleri Bakanı kararının şikayetçiye bildirildiği ancak adı geçen hakkında  
hazırlık soruşturmasını yürütmekle görevli ... Cumhuriyet Başsavcısına bildirildiğine ilişkin tebliğ 
evrakının dosyada bulunmadığı görülmektedir. 

Bu nedenle, sözü edilen İçişleri Bakanı kararının .... Cumhuriyet Başsavcılığına da bildirimi 
yapılmışsa buna ilişkin tebliğ alındısının eklenmesi şayet bildirim yapılmamışsa bildirimin yapılarak 
alınacak tebliğ alındısı ile itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesinin de eklenerek gönderilmesi için 
dosyanın yerine geri çevrilmesine...(D.2.D., 27.04.2000 T., E.2000/1317, K.2000/2326). 
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7- Suç konusu ile ilgili bilgi ve belgeler yeterince toplanmadan ön inceleme raporu 
düzenlenmesi halinde, yeniden ön inceleme yaptırılması gerekeceği, 

Dosyanın incelenmesinden, ön incelemeyi yapmakla görevlendirilen soruşturmacının, 
sanıkların ifadelerini almaksızın ve konuyla ilgili diğer bilge ve belgeleri yeterince toplamadan ön 
inceleme raporunu düzenlediği anlaşıldığından, yakınıcının itirazının kabulü ile, Devlet Bakanının 
sanıklar hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına, yetkili mercii 
tarafından 4483 sayılı Kanunun 5/2. maddesine uygun bir soruşturmacı görevlendirilmesi ve sanıkların 
ifadelerine başvurmak suretiyle yeniden bir ön inceleme yaptırılması, soruşturmacı tarafından rapor 
düzenlenmesi ve yetkili mercii tarafından sanıklar hakkında soruşturma izni verilmesine ya da 
verilmemesine ilişkin bir karar verilmesi, gerekli tebligatların yapılması ve itiraz edilmesi halinde 
dilekçelerin eklenerek gönderilmesi için dosyanın yerine çevrilmesine...(D.2.D., 01.02.2001 T., 
E.2001/146, K.2001/286) 

 

8- Bakanlık merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan müfettiş hakkında 
soruşturma izni verilmesine ilişkin olarak Bakan tarafından alınan karara yapılan itirazı 
inceleme görevinin Danıştay İkinci Dairesine ait olduğu, 

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne Dair Kanunun 2. maddesi ve 
anılan madde ile atıfta bulunulan 2 sayılı cetvel uyarınca bakanlık müfettişleri ortak kararla 
atandıklarından, ....Bakanlığı Başmüfettişi olan ilgili hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin 
olarak ... Bakanınca alınan karara yapılan itirazı inceleme görevinin Danıştay İkinci Dairesine ait 
olduğu...(D.2.D., 31.01.2001 T., E. 2001/7, K. 2001/76). 

 

9- İhbarcının soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara itiraz hakkının olmadığı, 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun itiraz 
hakkını düzenleyen 9. maddesinde, yetkili merciin soruşturma izni verilmesine ilişkin kararına  karşı  
hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin,soruşturma izni verilmemesine ilişkin 
kararına karşı ise Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçinin, kendilerine  tebliğinden  itibaren 10 gün 
içinde itiraz edebilecekleri belirtilmiş olup, anılan Yasada ihbarda bulunanın da itirazda bulunabileceği 
hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşıldığından ,ihbarda bulunan ...” in itirazının 
incelenmeksizin reddi...(D.1.D.,09.01.2001T., E. 2000/3235-K.20001/20). 

10- İtiraz  süresini adli tatilin kesmeyeceği, 

Kilis ili, ... ,ilçesi Belediye Başkanı hakkında  soruşturma izni verilmemesine ilişkin ... gün ve 
... sayılı  yetkili merci kararı Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına 19.7.2000 tarihinde tebliğ edildiği halde, 
sözü edilen karara  adı geçen Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4483  sayılı Kanunun 9. maddesinde 
öngörülen 10 günlük itiraz süresi dolduktan sonra (adli tatil için de) 2.8.2000 tarihinde itiraz 
edildiğinden, anılan kararın kesinleştiği... (D.1.D, 14.09.2000T ., E, 2000/2712-K. 2000/3145). 

 

11- Soruşturma izni kararına itiraz süresinin kararın tebliğini izleyen  günden itibaren 
başlayacağı, 

Belediye Başkanı ....... hakkında  soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının ... gün 
ve ... sayılı  kararı kendisine 24.7.2000 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen, adı geçenin 4483 sayılı 
kanunun 9. maddesinde öngörülen tebliğ tarihini izleyen günden başlamak üzere 10 günlük itiraz 
süresi içinde en son 3.8.2000 tarihinde itiraz etmesi gerektiği... (D. 2.D. 07.11.2000T. E. 2000/3058-
K. 2000/3749). 
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12- Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde iznin üst memurun bağlı olduğu 
merciden isteneceği, 

İl Sağlık Müdürü ... kendisi hakkında soruşturma izni kararını İçişleri Bakanının 
veremeyeceğini iddia etmekte ise de, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanunun 3/e maddesinde, Bakanlar Kurulu Kararıyla atanan memur ve kamu 
görevlileri hakkında ilgili bakanın soruşturma izni vereceği, 3/son maddesinde de, ast memur ile üst 
memurun aynı fiile iştiraki halinde iznin üst memurun bağlı olduğu merciden isteneceğinin hükme 
bağlandığı, sanığın eyleminin de Vali ile iştirak halinde işlendiğinin iddia edilmesi ve astın üste tabi 
olarak İçişleri Bakanı tarafından soruşturma izni verilmesi karşısında sanığın usule ilişkin bu yöndeki 
itirazının yerinde görülmediği...(D.2.D., 04.04.2001 T., E. 2001/400, K. 2001/873) 

 

13- Görevi devretme yetkisinin herkese devredilemeyeceği, 

Belediye Başkanı ...’ın 1580 sayılı Belediye Kanununun 101. maddesine göre ancak 
yardımcısına devretme yetkisini haiz bulunduğu görevlerinden bir kısmını, anılan madde hükmüne 
aykırı olarak Geçici İşçi ....’e devrettiği anlaşıldığından İçişleri Bakanınca soruşturma izni verilmesine 
dair karara karşı yapılan itirazın reddine...(D.2.D., 28.02.2001 T., E.2001/66, K. 2001/528).  
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 Bu çalışmamızdaki temel amaç; kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan kamu 
görevlilerinden memur olarak kabul edilenlerin durumlarına ilişkin düzenleyici yasa olan 14.07.1965 
tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda vurgulanması gereken bazı maddeler ile Disiplin ve 
Ceza Hukuku açısından özellikle önem arz eden 657 Sayılı D.M.K.’nun 109-145. maddeler arasında 
düzenlenen hususların konu ile ilgili yönetmelikler ve mahkeme kararları ile birlikte   anlatılmasıdır.  
  

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 14/7/1965 tarihinde kabul edilmiş, 23/7/1965 tarih ve 
12056 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  

 
 657 sayılı Yasanın ana başlıklar itibariyle ve maddeyi ilgilendiren yönetmelikler ile 
birlikte ana hatlarıyla ortaya konması: 
 

1- Genel Hükümler Kısmı. 
 

-Kapsam, Amaç, Temel İlkeler,İstihdam Şekilleri Bölümü 
   
  Madde 1- Kapsam 
 
  Madde 2- Amaç. 
 
  Madde 3-Temel İlkeler 
 
  Madde 4- İstihdam Şekilleri 
 
  Madde 5-Dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamayacağı  
 

-Ödev ve Sorumluluklar Bölümü 
 
  Madde 6- Sadakat 
 
  Madde 7- Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık 
 
  Madde 8- Davranış ve İşbirliği 
 
  Madde 9- Yurtdışında Davranış 
 
  Madde 10- Amir durumunda olan Devlet memurlarının sorumlulukları 
 
  Madde 11-Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları 
 
  Madde 12- Kişisel sorumluluk ve zarar 
 

Madde ile ilgili olarak Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve 
Miktarların Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında 
Yönetmelik mevcuttur.    

 
  Madde 13-Kişinin uğradığı zararlar 
 
  Madde 14- Mal bildirimi 
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Konu ile ilgili olarak 3628 Sayılı Kanun ve Mal Bildiriminde Bulunulması 

Hakkında Yönetmelik mevcuttur. 
 
  Madde 15-Basına bilgi veya demeç verme 
 

Madde 16-Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması 
ve iadesi. 

 
-Genel Haklar Bölümü 

 
  Madde 17- Uygulamayı isteme hakkı 
 
  Madde 18- Güvenlik hakkı 
 
  Madde 19-Emeklilik hakkı 
 
  Madde 20-Çekilme hakkı 
 
  Madde 21-Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı 
 

Konu ile ilgili olarak Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında 
Yönetmelik mevcuttur.  

 
  Madde 22-Sendika kurma 
 

Konu ile ilgili olarak 25.06.2001 tarih ve 4688 Sayılı Memur Sendikaları Kanunu 
bulunmaktadır. 

 
  Madde 23-İzin hakkı 
 
  Madde 24- Kovuşturma ve yargılama hakkı 
 
  Madde 25-İsnat ve itiraflara karşı koruma hakkı 
 

-Yasaklar Bölümü 
 
  Madde 26-Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı 
 
  Madde 27-Grev yasağı 
 
  Madde 28-Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı 
 
  Madde 29-Hediye alma, menfaat sağlama yasağı 
 
  Madde 30-Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı 
 
  Madde 31-Gizli bilgileri açıklama yasağı 
 

2- Sınıflandırma Kısmı. 
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  Madde 36-Tesis edilen sınıflar 
 
  Madde 43-Göstergeler 
 

3- Devlet Memurluğuna Alınma Kısmı. 
 
 -Usul Bölümü 
 
 -Şartlar Bölümü 
 
  Madde 48- Genel ve özel şartlar 
 
  Konu ile ilgili olarak;  
 

-16.10.1994 tarih ve 4045 Sayılı Kanun ve 14.02.2000 tarih ve 284 Sayılı Güvenlik 
Soruşturması Yönetmeliği, 

 
-İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti Görevlerine Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve 

Yarışma Sınavları Yönetmeliği,    
 

-Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde 
Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik 

 
-Özel Yarışma Sınavları ile Girilen Meslekler için Eleme Sınavı Hakkında 

Yönetmelik. 
  

-Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik  
 
  bulunmaktadır. 
 
 -Adaylık Bölümü 
 
 4- Hizmet Şartları ve Şekilleri Kısmı. 
 
 -Atanma Bölümü 
 
  Madde 59-61 :İstisnai Memurluklar va şartları 
 
 -Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler Bölümü 
 

Madde 68-Derece yükselmesinin usul ve şartları ile 1,2,3 ve 4. dereceli görevlere 
atanma şartları. 

 
Konu ile ilgili olarak, Devlet Memurları Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel 

Yönetmelik bulunmaktadır.  
 
  Madde 71-Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme 
 
 -Yer Değiştirmeler Bölümü 
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  Madde 72- Yer değiştirme suretiyle atanma 
 

Konu ile ilgili olarak Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
Dair Yönetmelik mevcuttur. 

 
  Madde 74- Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri 
 
  Madde 76- Memurların kurumlarınca görev ve yerlerinin değiştirilmesi. 
 
  Madde 78-80: Yurtdışı görev 
 

Konu ile ilgili Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Memurlar 
Hakkında Yönetmelik bulunmaktadır. 

 
  Madde 87-İkinci görev yasağı 
 
  Madde 88-İkinci görev verilecek memurlar ve görevleri. 
 
 -Memurluğun Sona Ermesi Bölümü 
 

Madde 97 ile ilgili olarak Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Devir Teslim Süreleri 
Hakkında Yönetmelik vardır. 

 
  Madde 98- Memurluğun sona ermesi halleri 
 
 -Çalışma Saatleri, İzinler Bölümü 
 
 -Siciller Bölümü 
 
  Madde 117- Memurların uyarılmaları 
 
 -Disiplin Bölümü 
 
  Madde 124- 136 
 
 -Görevden Uzaklaştırma Bölümü 
 
  Madde 137-145 
 
 5- Mali Hükümler 
 

6- Sosyal Haklar ve Yardımlar 
 

7- Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi 
 

8- Çeşitli Hükümler 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 
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(Kanun maddelerinine ait açıklamalar madde metinlerini müteakip yapılmıştır.)  

 

Madde-1: Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl 
Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge 
Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. 

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.  

Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hakimlik ve savcılık mesleklerinde 
veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mansupları ve 
Sayıştay savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta  
Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve 
Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar 
memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; SporToto Teşkilatında 
çalışan personel; subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar ile Emniyet Teşkilatı 
mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.  

Madde-2: Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve 
yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, aylıklarını 
ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.  

Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler 
çıkarılır. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.  

Madde-3: Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:  

Sınıflandırma:  

A)Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin 
gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.  

Kariyer:  

B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun 
şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.  

Liyakat:  
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C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin 
sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında 
Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.  

  Madde-4: Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler 
eliyle gördürülür.  

A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel 
kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile 
görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.Yukarıdaki tanımlananlar 
dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve 
denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. 

B)Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli 
projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai 
hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, 
kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak 
Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu 
hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II  Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde 
yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.) 

Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını 
değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat 
istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (....) (2) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı 
hallerde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp 
Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi 
Konservatuvarı sanatçılarının; Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve dış 
kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile 
istihdamları caizdir.  

C)Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel 
Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen 
görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan 
kimselerdir.  

D)İşçiler: (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanmaz.  

  Ek Bilgi: 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanunun 24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulunca belirlenen 
belirlenen hizmet birimlerinde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması imkanı getirilmiştir. 

 Madde-5:  Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında 
personel çalıştıramazlar.  

BÖLÜM: 2  

Ödevler ve Sorumluluklar  
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Sadakat: 

Madde-6: Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı 
kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. 
Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde 
kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve 
özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar.  

YEMİN METNİ: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, 
Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk 
Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek 
için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış 
halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”  

  

 Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık 

Madde-7: 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. Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak 
mecburiyetindedirler.Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin 
bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi 
bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, 
teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.  

  Ek Bilgi: Bu madde ile Devlet memurlarının siyasi partilere üye olmaları yasaklanmış 
olmakla birlikte 1982 Anayasasının 23.07.1995 tarih ve 4121 sayılı Yasa ile değişik 68. 
Maddesinin 6. Fıkrasında Yükseköğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları yolu 
açılmıştır. 

 
Davranış ve İşbirliği 
 
Madde-8: Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını 

hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar.Devlet memurlarının işbirliği 
içinde çalışmaları esastır.  

 
Yurtdışında Davranış 
 
Madde-9: Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve 

araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil 
ve davranışlarda bulunamazlar.  

 
Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları 
Madde-10: Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve 

yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, 
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maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve 
sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. Amir, maiyetindeki memurlara 
kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte 
bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.  

  Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları  

Madde-11: Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve 
amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru 
yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, 
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene 
bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. 
Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.Konusu suç teşkil eden 
emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.Acele hallerde 
kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.  

 
 Kişisel Sorumluluk ve Zarar 

Madde-12: Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine 
teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri 
almak zorundadırlar.Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara 
uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.Zararların 
ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt 
derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul 
etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.  

 
 Açıklama: Madde ile ilgili olarak Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların 
Nevi ve Miktarların Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında 
Yönetmelik mevcuttur.   

Kişilerin Uğradıkları Zararlar 

Madde-13: Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı 
bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet 
dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli 
kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai 
takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre 
sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.  

İşkence yada zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı 
sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 12 nci maddeyle bu 
maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak 
işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.  

 Mal Bildirimi 
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Madde-14: Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait 
taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal 
bildirimi verirler.  

Açıklama: Konu ile ilgili olarak 19.04.1990 tarihli ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve Mal Bildiriminde Bulunulması 
Hakkında Yönetmelik mevcuttur. 

Basına Bilgi veya Demeç Verme 

Madde-15: Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo 
ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili 
kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.Askeri hizmet ile ilgili 
bilgiler özel kanunların yetkili, kıldığı personel dışında hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.  

Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması  

Madde-16: Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen 
mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar. Devlet memurları görevleri icabı 
kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek 
zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şamildir. 

BÖLÜM: 3   

Genel Haklar  

Uygulamayı İsteme Hakkı 

Madde-17:  Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve 
yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen 
uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.  

Güvenlik 

Madde-18:  Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, 
aylık ve başka hakları elinden alınamaz. 

Emeklilik 

Madde-19:  Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları 
vardır.  

Çekilme 

Madde-20: Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.   

Müracaat, Şikayet ve Dava Açma 
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Madde-21: Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; 
amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve 
dava açma hakkına sahiptirler.  

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet 
edilen amirler atlanarak yapılır.Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. 
Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

Açıklama: Konu ile ilgili olarak Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında 
Yönetmelik mevcuttur. 

Sendika Kurma 

Madde-22: Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca 
sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. 

 Memurların kurabilecekleri sendikalar ile  ilgili olarak 25.06.2001 tarih ve 4688 sayılı 
Kanun bulunmaktadır. 

İzin 

Madde-23:  Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler. 

Kovuşturma ve Yargılama 

Madde-24:  Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri 
suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere 
tabidir.  

İsnat ve İftiralara Karşı Koruma 

Madde-25  Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, 
uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem 
sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, 
isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.  

BÖLÜM: 4  

Yasaklar  

 Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  

Madde-26:Bu Kanunun 21 nci maddesi ile hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden 
fazla Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır. Devlet 
memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya 
görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya 
aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.  

Grev Yasağı 



 107

Madde 27:Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu 
yolda propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne 
katılamaz, grevi destekliyemez veya teşvik edemezler.  

Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı 

Madde-28 :Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını 
gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil 
veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. 
(Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler 
hariç).Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş 
yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen 
görevler bu yasaklamanın dışındadır.Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan 
faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle 
yükümlüdürler. 

Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı 

Madde-29: Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve 
görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden 
borç para istemeleri ve almaları yasaktır.  

Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı 

Madde-30:Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup 
olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında 
olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.  

Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı 

Madde-31:Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış 
bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. 

KISIM  II 

Sınıflandırma  

Madde-33 Kadrosuz memur çalıştırılamaz. Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı 
döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge 
Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için 
tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli 
kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların 
kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile 
tamamlanır. Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak 
değişiklikler de aynı usule tabidir.  

  Madde-34:Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, Devlet 
Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır.1,2,3, ve 4 üncü derecede kadro ihdas 
edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak 



 108

Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. (Milli Güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır ve özel 
kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.)  

Madde-35: 33 ve 34 üncü maddeler uyarınca hazırlanan kadro cetvellerinde: Her kurum için 
gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir.  

Madde-36:Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.  

GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI: Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, 
icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar 
Genel idare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.  

TEKNİK HİZMETLER SINIFI:Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle 
ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci 
(Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından 
mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik 
Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 
ve 9.5.1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, 
fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta 
derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder. 

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf, 
sağlık hizmetlerinde (hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, 
eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş 
fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, 
pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire 
yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre 
sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri 
sağlık personelini kapsar.  

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren 
kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri ilköğretim müfettişlerini ve 
yardımcılarını kapsar.  

AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI:Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre 
avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan 
memurları kapsar.  

DİN HİZMETLERİ SINIFI:Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde 
dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.  

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, 
komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet 
müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.  

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve 
dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini 
temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama 
yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı 
ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri 
gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu 
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mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 
üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. 

Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet 
yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi,tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri 
nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.  

MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI:Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu 
sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet 
memurlarını kapsar.  

MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı 
kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya 
Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.  

ORTAK HÜKÜMLER  

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda 
gösterilmiştir.  

 

  
Giriş Yükselinebilecek 

Öğrenim durumu Derece Kademe Derece  Kademe 

İlkokulu bitirenler  15 1 7 Son 

Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son 

Ortaokul dengi mesleki veya teknik
öğrenimi bitirenler 

14 3 5 Son 

Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik
öğrenimi bitirenler 

13 1 4 Son 

Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik
öğrenimi bitirenler  

13 2 4 Son 

Liseyi bitirenler 13 3 3 Son 

Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi
bitirenler 

12 2 3 Son 

Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık
mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler  

11 1 2 Son 

lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya  10 1 2 Son 
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Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya
teknik öğrenimi bitirenler  

Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik
veya mesleki öğrenimi bitirenler  

10 2 2 Son 

2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler  10 2 1 Son 

3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler  10 3 1 Son 

4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler  9 1 1 Son 

5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler  9 2 1 Son 

6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler  9 3 1 Son 

  1-  Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe 
ilerlemesi uygulanır.  

2-  Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek 
Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 
mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu 
mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, 
İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları , öğrenimlerine göre tesbit edilen 
giriş derece ve kademelerine bir derece,  

3-  Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, 
yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar 
öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,  

4- Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, 
jeomorfolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), 
matematiksel iktisatçı (Ekonometrici),Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, 
teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık 
Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve 
Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek 
bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim 
Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları 
üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, 
klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve 
kademelerine bir derece,  

5-  Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, 
eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) biyolog unvanına sahip 
akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve 
kademelerden hizmete alınırlar.  
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6- a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta 
dereceli okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim müfettişliği unvanını kazananlar, mesleki ve 
teknik öğretim okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel 
kanunlarına ya da özel kanunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 
11’inci derecenin birinci kademesinden hizmete alınırlar.  

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, 
başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları 
mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha 
verilir. 

7- a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanuni nitelik olarak şart koşulan 
kursları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde 
çalışmış olmak ve 3 kademeyi geçmemek şartıyla, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı 
için bir kademe ilerlemesi uygulanır.  

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve 
atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca 
belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir.(Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe 
ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)  

8- a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden:  

İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine 
iki derece,  

Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine 
bir derece bir kademe,  

Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve 
kademesine bir derece. 

b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile 
Gümrük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit 
edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,  

c) Mesleki öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve 
kademelerine bir derece,  

İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.  

9-Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master 
derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü 
ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili 
öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.  

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim 
dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.  

10-Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir 
derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.  
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11-Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; Başbakanlık, Bakanlık ve 
bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı müfettiş yardımcıları, Başbakanlık Uzman Yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilatı Uzman 
Yardımcıları; Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcıları; Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Uzman Yardımcıları; Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıları, 
Stajyer Hazine Kontrolörleri, Maiyet memurları; Dışişleri Bakanlığı meslek memurları; Maliye 
Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcıları, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları ve Aktüer 
Yardımcıları, Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek 
Denetçi Yardımcıları, Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, 
Çalışma Uzman Yardımcıları, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzman Yardımcıları, Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları, İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları, 
Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları, Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları,Marka Uzman 
Yardımcıları,Patent Uzman Yardımcıları, Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları, Özürlüler Uzman 
Yardımcıları, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları, Denizcilik Uzman Yardımcıları, Gümrük Uzman 
Yardımcıları, Teknik Yardım Uzman Yardımcıları, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, Devlet 
Malları Uzman Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Gelir Uzman Yardımcıları,Milli Emlak 
Uzman Yardımcıları, Vergi İstihbarat Uzman Yardımcıları,Muhasebe Denetmen Yardımcıları, Vergi 
Denetmen Yardımcıları, Milli Emlak Denetmen Yardımcıları, Bağkur Denetmen Yardımcıları, Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları, Bakanlık ve bağlı 
kuruluşların A.T. Uzman Yardımcıları, Hazine Uzman Yardımcıları, Dış Ticaret Uzman Yardımcıları, 
İlköğretim Müfettiş Yardımcıları ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılarının özel yeterlik 
sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek 
Müfettişliğe,Kaymakamlığa, Başbakanlık Uzmanlığına, Devlet Planlama Uzmanlığına, Devlet 
Personel Uzmanlığına, Bankalar Yeminli Murakıplığına, Hesap Uzmanlığına, Sigorta Denetleme 
Uzmanlığına ve Aktüerliğine, Kontrolörlüğe, Dernek Denetçiliğine, Devlet Bütçe Uzmanlığına, Sosyal 
Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanlığına, Sosyal Sigorta Uzmanlığına,İstihdam ve Meslek Uzmanlığına, Mali Suçları 
Araştırma Uzmanlığına, Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına, Marka Uzmanlığına, Patent Uzmanlığına 
Çevre ve Orman Uzmanlığına, Özürlüler Uzmanlığına, Kültür ve Turizm Uzmanlığına, Denizcilik 
Uzmanlığına, Gümrük Uzmanlığına, Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Teknik Yardım Uzmanlığına, 
Devlet Gelir Uzmanlığına, Devlet Malları Uzmanlığına,Maliye Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Milli 
Emlak Uzmanlığına, Vergi İstihbarat Uzmanlığına, Muhasebe Denetmenliğine, Vergi Denetmenliğine, 
Milli Emlak Denetmenliğine, Bağkur Denetmenliğine, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette 
Standardizasyon Denetmenliğine, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzmanlığına, Hazine 
Uzmanlığına, Dış Ticaret Uzmanlığına, İlköğretim Müfettişliğine,İçişleri Bakanlığı Planlama 
Uzmanlığına, Dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan 
bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece 
yükselmesi uygulanır.  

12- a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve 
dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 
öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 
kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır.  

b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli Eğitim Bakanlığınca 
belli edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kurslarını 
tamamlayanların bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilave edilir.  

c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her 
başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe 
ilerlemesi uygulanır.  
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İPTAL EDİLEN BENTd) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi 
kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan 
ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi 
aşmamak kaydıyle, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri 
başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek 
suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler 

Açıklama:Anayasa mahkemesinin 16.04.2003 tarih ve 2003/34 sayılı kararı ile bentte 
bulunan “emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla” ibaresi ve d bendinin 
kalan kısmı iptal edilmiştir.İptal kararının yürürlüğe giriş tarihi ise kararın Resmi Gazetede 
yayınlandığı 16.07.2003 tarihinden 1 yıl sonrası olarak belirlenmiştir. 

B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve 
kademelerden farklı olanlar aşağıda gösterilmiştir.  

1-  Lise ve lise dengi mesleki veya teknik öğretim görenlerden, ögrenim eksikliğini giderecek 
hizmet içi eğitimden geçerek, Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak yönetmelikte 
belirlenecek esaslara göre yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı gösterenler 1’ inci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler.  

2- (A) bendinin 12’ nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3’üncü derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler.  

3- Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarından:  

a) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları ile başkomiser ve 
emniyet amirleri dışında kalanlar 3’ üncü derecenin son kademesine,  

b) Başkomiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,  

c) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları 1 inci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler.  

C) 1-Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt 
dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten 
ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde 
geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87’nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin 
tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir 
kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.  

2-Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden 
önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda 
yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin 
sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87’nci maddesinde sözü edilen 
kurumlarda geçen süreleri ile 196’ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet 
bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan 
sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi 
ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.  

3-Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan 
ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her 
yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.  
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4-Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak 
memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik 
yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürenin her yılı bir kademe 
ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.  

5-Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde 
memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe 
ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.Yukarıdaki 
fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez. 
Ancak, T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların 
kazanılmış hakları saklıdır.Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim 
durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez.  

6-Bu kanunun 4’üncü ve 237’nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam 
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.  

7-2834 ve 2836 sayılı Kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış 
Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen 
hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece 
yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.  

D)Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu 
üst öğrenim derecesi için 36’ncı maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kadro bulunduğu 
takdirde bu kanunun 68’inci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu 
derecedeki görevlere atanabilirler. 68’inci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler 
saklıdır. 

E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar 
uyarınca kendilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68’ 
inci maddede derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesabında ayrıca 
değerlendirilir. Artan süreler üst derece ve kademedeki kanuni bekleme süresinde geçmiş sayılır.  

F) Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatlarında asli ve sürekli 
görevlerde bulunanların kadro, ünvan, derece, ek gösterge, makam tazminatı ve benzeri mali hakları 
ile intibak ve diğer özlük haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili yetkiler Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına aittir.  

Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde 
çalışan MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile 
ilgili yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi Başbakana aittir.Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfına 
yapılan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a-b) fıkralarındaki derece ve kademe ilerlemesi ile 
ilgili hükümleri uygulanır.  

G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer 
öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli 
Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalaası 
alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.  
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Açıklama: 

14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge 
Cetvelinin "III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

31.07.2003 tarih ve 4969 sayılı Yasanın 4. Maddesi: 

 

UNVANI DERECE EK 
GÖSTERGELER 

III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI     
a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman 

Veteriner Hekim,Veteriner Hekim, Eczacı, 
Biyolog, Tıpta UzmanlıkTüzüğünde belirtilen 
dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda 
uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış 
bulunanlar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3600 

3000 

2200 

1600 

1300 

1150 

950 

850 
b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3000 

2200 

1600 

1500 

1200 

1100 

900 

800 
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda 

sayılanlar dışında kalanlardan; 

1. Yüksek öğrenim görenler 

1 

2 

3 

4 

2200 

1600 

1100 

800 
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2. Diğerleri 1 

2 

3 

4 

1500 

1100 

800 

650 
 
 
 Yükselinebilecek Derecenin üstünde Bir Dereceye Yükselme  

Madde-37:Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları 
itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve 
son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların 
kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.  

  Kademe 

Madde-38:Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet 
memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki 
ilerleyiş adımıdır.  

 
Sınıf Dışında Kadro İhdas Edilemeyeceği 
Madde-39:Bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edilemez.  
 
Memuriyete Girişte Yaş 
Madde-40: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.  
 
 Sınıflandırmada Öğrenim Unsuru 

Madde-41:Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli 
bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek 
veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş 
kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim 
dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili 
eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.  

 
Madde-43 :Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek 

göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:  
 
A)Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının 

hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde 
gösterilmiştir.  

 
B)Ek Gösterge : 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 değişiklik 
yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin 
belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış 
hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, 
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ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel 
İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre 
alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.  

 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri,Milli Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen 
Kurulu Başkan ve Üyelikleri,Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara 
bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden 
ödeme yapılır.  

 

Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini 
geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır.  

  Memurun Başka Sınıfta ve Derecesinin Altında Bir Görevde Çalıştırılamayacağı 

  Madde-45 : Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir 
derecenin görevinde çalıştırılamaz.5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için 
gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen öğrenim durumları 
itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi 
kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık 
gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür. Bu gibiler, işgal ettikleri 
kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış 
aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen 
kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez.  

KISIM  III 

Devlet Memurluğuna Alınma 

BÖLÜM:1  

Usul 

 Atama Yapılacak Boş Kadroların Bildirilmesi:  

Madde-46 : Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini 
belirterek Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.  

 
 Duyurma 

 
Madde-47 :Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, 

kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin 
genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve 
zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi 
Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek 
diğer araçlar ile duyurur. Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulunduğu 
takdirde açılacak sınavın gün ve yeri yukarıdaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurulur. 
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Genel ve Özel Şartlar:  

Madde-48:Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.  

A) Genel şartlar: 

1.Türk Vatandaşı olmak, 

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,  

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,  

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  

5. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 
ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı 
işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak 
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma 
suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.  

6. 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,  

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.  

B) Özel şartlar:  

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının 
birinden diploma almış olmak,  

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.  

 
 Konu ile ilgili olarak;  

 
-16.10.1994 tarih ve 4045 Sayılı Kanun ve 14.02.2000 tarih ve 284 Sayılı Güvenlik 

Soruşturması Yönetmeliği, 
 

-İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti Görevlerine Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve 
Yarışma Sınavları Yönetmeliği,    

 
-Özel Yarışma Sınavları ile Girilen Meslekler için Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik. 

  
-Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik  
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 bulunmaktadır. 
 
 Sınavlara Katılma: 

Madde-49:Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak girmek 
isteyenler, belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını yaparlar.  

Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz 
bulunmayanlar bu sınavlara katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine bir 
yazı ile bildirilir.  

 Sınav Şartı 

Madde-50:Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak 
Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.  

Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve 
görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel 
yönetmelikle düzenlenir. Sakatlar için sınavlar ayrı yapılır. Özürlüler için sınavlar, özürlü kontenjanı 
açık olan kurum ve kuruluşlarca ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş 
zamanlı, böyle bir sınava ihtiyaç duyulmamışsa, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece ayrı zamanlı 
olmak üzere özür grupları ve ulaşılabilirlikleri gözönüne alınarak yapılır. Özürlüler için sınavlar, 
özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu 
teşkil edilerek ayrı yapılır.  

 Sınav Sonuçları:  

Madde-51: Sınav sonuçları, ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarının sorumluluğunda 
belirlenecek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere 
bildirilir.İlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.  

 
 Kurumların Memur İhtiyaçlarını Karşılama Şekli: 

Madde-52:Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı 
sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır. Müteakip sınav dönemine kadar 
kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması 
yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına göre karşılanabilir.Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca 
derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.  

 Sakatların Devlet Memurluğuna Alınmaları 

Madde-53:Sakatların Devlet Memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, 
Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığınca 
müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre 
çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. %3'ün 
hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate 
alınır.Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç ayda bir Devlet 
Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, 
ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin 
takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.  
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 Konu ile ilgili olarak Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde 
Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik mevcuttur. 

BÖLÜM:3  

Adaylık  

 Adaylığa Kabul Edilme 

Madde-54 :Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı 
listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı 
olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok 
olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.  

  Adayların Yetiştirilmesi 

Madde-55 : Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili 
temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru 
olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda 
yapılır. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda 
yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

 
 Konu ile ilgili olarak Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik 
mevcuttur. 

 Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme  

Madde-56 :Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde 
başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, 
göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile 
ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.  

 
 Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık 

Madde-57 :Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil 
alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri 
kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.Adaylık devresi içinde veya 
sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre 
ile Devlet memurluğuna alınmazlar.  

KISIM  IV  

Hizmet Şartları ve Şekilleri 

BÖLÜM: 1  
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Atanma  

 Asli Memurluğa Atanma  

Madde-58 : Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil 
amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli 
memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.  

İstisnai Memurluklar   

Madde-59: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
memurluklarına, Başbakan Başmüşaviri, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı ile Toplu Konut (...) İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, 
Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman). Başbakan 
Müşavirliklerine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, 
Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Başbakanlık ve 
Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, Başbakanlık Basın 
Müşavirliğine, Bakanlar Kurulu Sekreterliğine, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel 
Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, dış 
kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri 
Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Milli İstihbarat Teşkilatı memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, bu Kanunun 
atanma, sınavlar,kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın 
tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir.Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet 
Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet 
sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde 
birden fazla dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin atama ve 
ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır. Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar 
emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için 
kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam 
eder.  

 İstisnai Memurluklara Atamada Aranacak Şartlar 

Madde-60: İstisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyan 
kimselerden atanmalar yapılabilir.Kuruluş kanunlarındaki özel hükümler saklıdır. Ancak, Devlet 
sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine 
atanabilmek için ise, bir yabancı dili çok iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer 
nitelikleri taşımak şarttır.  

 İstisnai Memurluklara Atananlara Bu Kanunun Uygulanacak Hükümleri 

Madde-61: 60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun 
atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır. 
Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk 
kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe 
ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Başbakanlık ve Bakanlıklar 
özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimi temsilciliklere 
atananların,atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayılmamak şartiyle, kademe 
ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde 161 inci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir.  
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 Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi 

Madde-62:İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;  

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,  

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,izleyen iş günü içinde işe başlamak 
zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.  

Yukarıdaki süreler;  

1-  Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve 
atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,  

2- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için 
devrin sona ermesi,  

3-  Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan 
memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,  

tarihinde başlar.  

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince 
yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması 
tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde 
başlar. Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte 
belirtilir.  

İşe Başlamama Halinde Yapılacak İşlem 

Madde 63: Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı 
sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 
1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı 
sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili 
makamlarca iptal edilir. Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket 
ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni 
görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. 
Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe 
başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar. 

  BÖLÜM: 2  

Kademelerde İlerleme Şartları 

Madde-64 : Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması 
lazımdır:  

A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,  

B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması,  
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C) Bulunduğu derecede ilerliyebileceği bir kademenin bulunması,  

Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık 
derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

Ancak, 72. Madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle 
atanan Devlet memurlarından kalkınmada 1. Derecede öncelikli yörelerde bulunanlara(Erzurum ve 
Artvin illeri dahil), bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında 
aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha 
verilir.Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır.İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.   

Kademe İlerlemelerinin Toplu Onayla Yapılması 

Madde-65 : 64 üncü maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak 
kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye 
ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar kurumlarınca her ay alınacak 
toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstehak olmadıkları 
sonradan tesbit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal 
edilir.  

Derece Yükselmelerinde ve Kademe İlerlemelerinde Onay Merci 

Madde-66 : Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili 
amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. Bakanlar Kurulu 
Kararı veya ortak kararla atanmış olanların görev değişikliği niteliğinde olmayan derece yükselmeleri 
ilgili Bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile olur.Üst derece kadroya atanmış olup da, 
kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci 
maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanılmış hak ve emeklilik 
keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu durumun devam ettiği sürece, yukarıdaki 
fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur.  

Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları  

Madde-67:Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde boş kadro olmadığı için derece 
yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle 
yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine 
yükseltilir.  

Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları 

Madde-68: 

A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:  

a)Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,  

b)Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,  

c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,  
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d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış, 

olması şarttır.  

B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1,2,3 ve 4 üncü derecelerindeki 
kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha 
aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.  

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;  

a. 1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 2400(5300) ve daha yukarıda olanlar için en az 12 
yıl,  

b. 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 2400(5300)'den az olanlar için en az 10 yıl,  

c. 3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 8 yıl,  

08.06.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil 
kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan 
daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı 
Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta 
ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel 
kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin 
hesabında dikkate alınır.  

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer 
haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe 
ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine 
esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka 
görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.  

 

 Açıklama: Konu ile ilgili olarak Devlet Memurları Görevde Yükselme Esaslarına Dair 
Genel Yönetmelik bulunmaktadır. 
  

İdari Görevlere Atanma 
 
Madde-69: Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler 

Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2-4 üncü dereceler arasındaki 
idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş 
kadrolara atayabilirler. Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden 
ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam 
ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla 
olanı ödenir.  

 Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme 

Madde-71: 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 
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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.  

  

BÖLÜM: 3  

Yer Değiştirmeler  

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma 

Madde-72:Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar;hizmetlerin 
gereklerine,özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik 
ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem 
içinde yapılır.  

Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek 
bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği 
halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76. maddelerde belirtilen esaslar 
çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı 
teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması 
ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda 
izin verilebilir.  

Bu suretle izin verilenlere,aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem 
aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, 
eşleri;  

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli 
olanlara % 60'ı,  

b) Kalkınmada 1’inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,  

c) Kalkınmada 2’nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i, kurumlarınca kadro 
tasarrufundan ödenir.  

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.  

Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. 
Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe 
ilerlemesi;emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin 
verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay 
kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.  

Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden 
görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme 
ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 
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Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel 
Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar.  

 

 Açıklama: Konu ile ilgili olarak Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına Dair Yönetmelik mevcuttur. 
 Ayrıca Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliği bulunmaktadır. 
 

Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme 
 
Madde-73: Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı 

olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili 
amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.  

 
Memurların bir Kurumdan Diğerine Nakilleri 
 
Madde-74 :Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile 

kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi 
suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya 
nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise 
atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması 
ve memurların isteği de şarttır.  

Aşağı dereceye atananların 68. maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar 
atanmaları caizdir.  

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel 
hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve 
karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri 
şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.  

13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu 
Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4’üncü 
maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete 
giriş dereceleri 36’ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve 
yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden 
süre kadar ilave edilir. 

 
Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin  Değiştirilmesi  
 
Madde-76:Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle 

memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68’inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, 
kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.  

 
Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı 

veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.  

Aşağı dereceye atananların 68’inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine 
tekrar atanmaları mümkündür.  

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel 
hükümlere göre tespit edilmekle bereber,atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve 
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karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri 
şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.  

 Yabancı Bir Memleket veya Uluslararası Kuruluşta Hizmet Alma 

Madde-77: Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakatı ile 
görev alacak memurlara, ilgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın izni ile (her üç yılda bir Başbakan'ın 
izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde on yıla, uluslararası 
kuruluşlarda yirmibir yıla kadar maaşsız izin verilebilir.  

Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı 
memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır.  

Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu Kanunun sınav veya seçme ile ilgili 
hükümleri dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda 
geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine 
esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir.  

 Bilgilerini Artırmak Üzere Dış Memleketlere Gönderilme 

Madde 78  Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur 
olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek,eğitilmek,bilgilerini artırmak veya 
staj yapmak üzere dış memleketlere:  

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,  

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,  

İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir.Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.  

 Bilgilerini Artırmak İçin Yabancı Memleketlere Gönderilenlerin Hak ve Yükümlülükleri 

Madde-79: 78‘inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme 
ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade 
etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her 
türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60'ını 
kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri 
devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan 
kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve 
karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla 
emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. 

Kurumlarınca gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu 
derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ü 
ödenir. Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca 
kendilerine ayrıca ödenir.  

Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden müstesnadır. Sürelerinin bitiminde 
görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de 
dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye 
mecburdurlar. Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar 
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veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile 
orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar.  

 78 ve 79. Maddelerin Uygulanmasını Düzenleyen Yönetmelik 

 Madde-80: 78 ve 79 uncu maddelerde yazılı olanların ayırma ve seçilme usul ve şartları, 
çalışmalarının nasıl izleyip denetleneceği, haklarındaki disiplin kovuşturmasının ne suretle yapılacağı 
ve geri çağrılmalarını gerektirecek haller, bu Kanunun 2‘nci maddesi gereğince bir yönetmelikle 
düzenlenir. MİT mensupları hakkında yukarıdaki esaslar, Başbakan tarafından onaylanacak bir 
talimatla belirtilir.  
 
 Silah Altına Alınma 

Madde-81: Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet 
memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.  

 

Terhis Edilenlerin Görevlerine Dönmeleri 

Madde-82 : Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında 
silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63 üncü maddelerin 
yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir. 

 
Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde Göreve Başlatılmaları ile 

Muvazzaf Askerlikte Geçen Sürelerin Kademe ve Derece İntibaklarında Değerlendirilmesi:  
 
Madde-83: Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına 

alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 
gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde 
ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.  

 
Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş 

oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf 
askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde 
bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan 
kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak 
suretiyle değerlendirilir.  

 
Muvazzaf Askerliğini Yaptıktan Sonra Devlet Memurluğuna Girenlerin Kademe 

İntibakları 
 
Madde-84:Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık 

esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe 
ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de 
değerlendirilir.  

 
Seferde veya Talim ve Manevra için Hazarda Silah Altına Alınanların Askerlik 

Sürelerinin Kademe ve Derece İntibakları  
 
Madde-85:Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadiyle 

veya seferde silah altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder.Bu süre içinde derece yükselmesi 
gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve sınav veya seçmede başarı göstermeleri 
şartiyle silah altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde dikkate alınır.  
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 Vekalet Görevi ve Aylık Verilmesinin Şartları 

Madde 86: Memurların kanuni izin, geçici görev,disiplin cezası uygulaması veya görevden 
uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya 
diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi 
halinde aylıksız vekalet asıldır. Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, 
eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan 
vekil atanabilir.Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara 
vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla 
kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve 
başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.  

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner 
hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık 
memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek 
suretiyle atanabilirler.  

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde 
memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.  

Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali,nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının 
boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle 
memurlar arasından atama yapılabilir.  

 İkinci Görev Yasağı 

Madde-87:Memurlara;  

a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,  

b)Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,  

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
kuruluşlarda,  

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından 
fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan 
kurumlarda,  

İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar 
sağlanamaz.  

Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye 
memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel 
kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul,komisyon,heyet ve 
jüri çalışmalarına,Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta  Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel 
kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma 
çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen 
ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.  
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Ikinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler  

Madde-88 :Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;  

A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi 
öngörülen sürekli hizmetler,  

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir 
tarafından uygun görülmek şartiyle;  

1)87‘nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, 
eczacılıkları,kimyagerlikleri,veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,  

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek 
mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri, 

 İkinci görev olarak verilebilir.  

Asıl görevlerinin yanında;  

a)Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı,  

b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,  

c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,  

d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri.  

İkinci görev olarak yaptırılabilir.  

Ders Görevi 

Madde-89:Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri 
Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen 
veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara 
veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.Ücretle okutulacak ders saatlerinin 
sayısı,ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar 
Kurulunun kararı ile tespit olunur.  

 Birleşemeyecek Görevler 

Madde-90:Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak 
birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok 
ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.  

 Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları 

Madde-91:Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu Kanunda yazılı 
aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder.  

Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski 
sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamıyanlar 
memurluktan çekilmiş sayılırlar.  
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Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf ve derecelerinde 
boşalacak kadrolara başkaları atanamaz.Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 
inci madde esaslarına uyulmak kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler.  

 Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları 

Madde-92:İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya 
bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları 
sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta 
oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71‘inci madde hükümlerine 
uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.  

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş 
kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki 
memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe 
ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.  

 Emeklilerin Yeniden Hizmete Alınması 

Madde-93:T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı 
Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) 
sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92‘nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda 
boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.  

BÖLÜM: 4  

Memurluğun Sona Ermesi 

 Çekilme  

Madde-94 :Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle 
memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti 
olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat 
şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan 
kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse 
bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini 
bırakabilir.  

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.  

 

 AÇIKLAMA: 657 Sayılı D.M.K’nun 94. Maddesinin yanısıra 63, 79, 82, 83, 91 ve 108. 
Maddelerinde de Devlet memurlarının Devlet memurluğundan çekilmiş sayılmalarına ilişkin hükümler 
mevcuttur.  
 

94. Madde Hükümlerine Göre Memurluktan Çekilmiş Sayılma:  
657 sayılı D.M.K’nun 94. Maddesinin birinci fıkrasında memurların izinsiz veya kurumlarınca 

kabul edilen özürü olmaksızın görevi terk etmeleri ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi 
halinde, yazılı başvurma koşulu aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunmuş sayılacakları hükme 
bağlanmıştır. Bu hükme göre bir memurun memuriyetten çekilmiş sayılması için, memurların 
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görevlerini izinsiz olarak terketmeleri, görevin izinsiz terkedilmesi halinin kesintisiz 10 gün devam 
etmesi, memurların kurumlarınca kabul edilen bir mazeretinin olmaması koşulları oluşmalıdır.    
 

Konuyla İlgili  Danıştay Kararları: 
1-İstirahat raporu, istirahatı gerektiren hastalık halinde raporları verecek hekim ve Sağlık 

Kurulları Yönetmeliği hükümlerine uygun düşmüyorsa, memur çekilme isteğinde bulunmuş sayılır 
(D.5.D.E.k1976/5404, K1978/1142). 
  

2-Görev yeri değiştirilen bir memurun bu kararın tebliği üzerine rapor alıp 15 günlük izin 
süresini daha sonra kullanmasında yasaya aykırılık bulunmadığı, bu nedenle görevinden çekilmiş 
sayılamayacağı (D.5.D.14.4.1980-E1976/6758, K1980/1735), 
           

3-Tutuklanan veya gözaltına alınan bir memurun bu süre zarfında mazeretsiz olarak göreve 
gelmediğini kabul edip, görevden çekilmiş saymanın mümkün olmadığı (D.5.D.14.6.1984-
E:1981/2907,K1984/2816), 
  

4-İdarece kabul edilen görevden çekilme isteğinin yürürlüğe gireceği tarihten önce bu 
isteğinden vazgeçen davacının görevinden çekilmiş sayılamayacağı (D.5.D.15.2.1983 E:M1980/7504, 
K1983/1000). 

 
5-Çekilmiş sayılma işleminin de usulde paralellik ilkesi gereğinnce, atamasındaki usule göre 

yapılmasının gerektiği hakkında(D.5.D..13.10.1993, E.92/5321 K.93/3753). 
 
6-İlgilinin iradesi dışında meydana gelen tutukluluk halinin, görevde çekilmiş sayılmaya neden 

olmayacağı hakkında(D.5.D.15.11.1983 T. E.1980/7430;K.1983/7483). 
 
7-İzinsiz 10 gün gelmediği belgelerle saptanamayan davacının görevden çekilmiş sayılmasının 

mümkün olmadığı hakkında(D.5.D.27.11.1985 T.E.1981/2124;K.1985/2532). 
 
8-İznini dış ülkelerde geçirmek için verdiği dilekçenin sonucunu beklemeden görevden ayrılan 

ve 50 gün görevini izinsiz ve özürsüz terkeden Devlet memurunun memuriyetten çekilmiş sayılacağı 
hakkında(D.5.D.21.04.1971 T. E.1969/4362;K.1971/2268).   

 
9-Yıllık ve mazeret izinleri için gerekli yasal onayları almadan görevden ayrılmanın 

memuriyetten çekilmiş sayılmaya yolaçacağı hakkında(D.5.D.23.05.1978 T. E.1975/3015, 
K.1978/1885). 

 
79. Madde Hükümlerine Göre  Memurluktan Çekilmiş Sayılma: 
657 sayılı D.M.K’nun 79. Maddesine göre bilgilerini artırmak için yabancı memleketlere 

gönderilenlerden izin bitiminde yol süresi dışında 15 gün içinde görevlerine başlamayanlar 
memuriyetten çekilmiş sayılırlar. 

 
63. Madde Hükümlerine Göre Memuriyetten Çekilmiş Sayılma: 
Memurlardan başka yerde bulunan bir göreve atananlar Yasa ile saptanan süre sonunda yeni 

görevlerine başlamazlarsa memurluktan çekilmiş sayılırlar.  
 

82. Madde Hükümlerine Göre Memuriyetten Çekilmiş Sayılma: 
Hazarda eğitim ve manevra amacıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına 

alınan memurlar terhislerinden sonra 62 ve 63. Maddelerle saptanan süreler sonunda görevlerine 
dönmezlerse memuriyetten çekilmiş  sayılırlar. 
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83. Madde Hükümlerine Göre Memuriyetten Çekilmiş Sayılma: 
83. maddenin 1. Fıkrasına göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere 

silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler terhis tarihinden 
itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 
gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumuna 
görevine başlamak için müracaat etmeyen memur, memuriyetten çekilmiş sayılır. 

 
91. Madde Hükümlerine Göre Memuriyetten Çekilmiş Sayılma: 
Kadroları kaldırılmış olan memurların kendi kurumlarında ya da başka kurumlarda atandıkları 

eski sınıflarındaki derecelerine eşit kadrolu görevlere başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar. 
   

108. Madde Hükümlerine Göre Çekilmiş Sayılma: 
Aylıksız izin alan memurlar mazeret nedeninin kalkması halinde veya izin süresinin bitiminde 

görevlerine dönmezlerse memuriyetten çekilmiş sayılırlar. 
 

Çekilmede Devir ve Teslim Süresi 
Madde-95: Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin 

sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli 
süreler, yönetmelikte belirtilir. 

 
Olağanüstü Yönetim Hallerinde Çekilme Usulü  
Madde-96:Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata 

müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça 
görevlerini bırakamazlar. 

 
Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları 
Madde-97:Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;  
 
A)94 üncü maddenin 2’ nci ve 3’ üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay 

geçmeden,  
 
B)Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan 

görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,  
 
C)95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,  
 
D)96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,  
 
Devlet memurluğuna alınamazlar.  
 
Konu ile ilgili olarak Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Devir Teslim Süreleri Hakkında 

Yönetmelik vardır. 
 
Madde-98: Devlet memurlarının; 
 
a)Bu Kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması, 
 
b) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya 

memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;  
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c) Memurluktan çekilmesi;  

ç) İstek, yaş haddi, malüllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;  

d) Ölümü;  

hallerinde memurluğu sona erer. 

BÖLÜM: 5 

Çalışma Saatleri, İzinler  

 Çalışma Saatleri 

Madde-99:Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve 
Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu Kanuna veya özel 
kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri 
dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı 
kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak 
tespit edebilir.  

Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti  

Madde-100:  Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin 
ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.  

Günün 24 Saatinde Devamlılık Gösteren Hizmetlerde Saat ve Usulünün Tespiti 

Madde-101:Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının 
çalışma saat ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alındıktan sonra 
kurumlarınca düzenlenir.  

Konu ile ilgili Mevzuat: 

2368 Sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 2. 
Maddesi: Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma süresi 45 saattir. 
Ancak bu Kanunun 4 üncü Maddesinde tanınmış olan haktan yararlananlar için bu süre 40 saattir. 
Günlük çalışma saatleri, 657 ve 926 sayılı kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir. 

Yıllık İzin 

Madde-102: Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl 
dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu 
sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.  

Yıllık İzinlerin Kullanılışı 

Madde-103:Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım 
kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, 
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önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli 
sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri 
sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni 
verilir.  

 Mazeret İzni 

Madde-104: A)Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten 
itibaren 6 hafta bu müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde 1,5 saat süt izni 
verilir.  

B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.  

C)Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, 
çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.  

Ç)Yukarıda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, 
ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin 
muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün 
izin verilebilir.  

Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı 
bu izin yıllık izninden düşülür.  

Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz.  

Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.  

 Hastalık İzni 

Madde-105:Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, 
aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.  

A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,  

B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,  

C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa 
yakalananlara onsekiz aya kadar,  

İzin verilir. 

Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi 
süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. İzin süresinin sonunda hastalıklarının 
devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu 
sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan 
gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev 
almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.  

Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden 
dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli 
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sayılırlar.Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87’nci maddede sayılan kurumlarda emekli 
keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.  

 İyileşme Halinde Göreve Dönüş 

Madde-106:105 inci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar,izinlerinin sonunda işe 
başlayabilmek için, iyileştiklerine dair raporunu (Yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre 
verilecek raporu) getirmek zorundadırlar.  

 

 Raporları Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik  

Madde-107: Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları 
tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 
ve Dışişleri Bakanlıklarının mütalaaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca 
düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir.  

 Konu ile ilgili olarak 06.02.1981 tarih ve 17243 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik 
mevcuttur.   
 
 Aylıksız İzin 

Madde-108:Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği 
takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza 
geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi 
şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı 
şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.  

Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet 
süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, 
Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72’ nci 
madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında 
bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.  

Doğum yapan memurlara istekleri halinde en çok oniki aya kadar aylıksız izin 
verilebilir.Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci 
ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri 
süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 
Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72’ nci maddesi çerçevesinde, görev yerlerine bağlı olmaksızın 
atamaları yapılır. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması 
halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız 
izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Muvazzaf askerliğe 
ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi 
hükümleri saklıdır.  
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BÖLÜM: 6  

Siciller 

 Memur Kütüğü,Numarası,Cüzdanı,Özlük Dosyası  

Madde-109:  Devlet memurları kurumlarınca tutulacak memur kütüğüne kaydolunurlar. Her 
memura bir numara verilir. Her memur için bir memur cüzdanı düzenlenir ve bir özlük dosyası 
tutulur.  

 Sicil Dosyası 

Madde-110:  Her Devlet memurunun bir sicil dosyası bulunur, Sicil amirleri tarafından 
düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları ve memurların 
mal beyannameleri sicil dosyalarına konulur. 

Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi 

Madde-111: Devlet memurlarının ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece 
yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları 
başlıca dayanaktır. 

Sicil Amirleri 

Madde-112: Sicil raporu vermeye yetkili sicil amirleri, kurumlarınca, Devlet Personel 
Başkanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle 121 inci maddede öngörülen yönetmeliğe uygun olarak 
çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenir.  

Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri Vali ve 
Kaymakamlardır.  

Ancak, birden fazla il'de faaliyet gösterecek şekilde bölge müdürlükleri olarak teşkilatlanmış 
olan kurumlardan hangileri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmayacağı Bakanlar Kurulu'nca 
belirlenir. 

Açıklama: 02.02.1988 tarih ve 88/12631 sayılı B.K.K. gereği Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için 112. Maddenin 2. Fıkrası 
uygulanmamaktadır. 

Sicil Raporlarında Belirtilecek Hususlar 

Madde-113:  Sicil amirleri, belli zamanlarda düzenliyecekleri sicil raporlarında, memurların 
liyakat derecesini not esasına göre kıymetlendirerek tespit ederler.  

Sicil Raporlarının Doldurulması 

Madde 115:  Sicil amirleri maiyetlerindeki memurların sicil raporları ile birlikte, bunların 
genel durum ve davranışları bakımından da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri 
hakkında mütalaalarını bildirirler.  
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Memurların Uyarılmaları 

Madde-117:  Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan 
kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri 
tarafından kendilerine bildirilir.  

İtiraz Hakkı 

Madde-118: 117 nci maddeye göre kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı 
tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz edebilirler. (Atamaya yetkili 
amirler itirazla ilgili kararlarını iki ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler.  

 Olumlu ve Olumsuz Sicil 

Madde-119:Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 100 üzerinden 60 ve daha yukarı olanlar 
olumlu sicil almış sayılırlar. Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 60’ın altında olanlar olumsuz 
sicil almış sayılırlar. Sicil amirleri hakkında,daha üst amirlerce düzenlenecek sicil raporlarında, 
maiyetlerinde çalışan memurların sicil notu takdirindeki başarı dereceleri göz önünde bulundurulur.  

 
 Olumsuz Sicil 

Madde-120: İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine 
atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanır.  

 

 Sicil Yönetmeliği 

Madde-121: Devlet memurunun mesleki ehliyetinin tesbiti amacı ile sicilinde bulunacak 
bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının şekli, taşıyacağı sorular, düzenleme zamanı, 
uygulanacak not usulü ve bunların derecelendirilmesi, muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile 
itiraz ve bunu inceleyecek merciler; Vali ve Kaymakamların hangi memurların birinci, ikinci ve 
üçüncü sicil amirleri olduğu, hangi memurlar hakkında da ek sicil raporu verecekleri ve diğer hususlar 
genel yönetmelikle düzenlenir.  

      
 KONU İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT: 
 

 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet 
Memurları Sicil Yönetmeliğinin ilgili maddeleri: 

 
 3. maddesi: “Yönetmelikte geçen deyimlerden; 
 

a)Sicil Raporu:Sicil amirlerinin, mesleki ehliyetin belilenmesini  sağlayan soruları not usulü ile, 
şahsiyeti ile ilgili konuları mütalaa şeklinde değerlendirerek memurlrın mesleki ehliyetleri ile şahsi 
meziyet ve kusurlarını belirledikleri Yönetmeliğe ekli formu, 
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b)Sicil Amiri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112. Maddesinde öngörüldüğü şekilde 
yürürlüğe konulan yönetmelikler gereğince sicil raporlarını ilk(birinci), ikinci ve üçüncü derecede 
yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirleri, 

c)Atamaya Yetkili Amir: Atama usul ve esaslarını belirleyen mevzuat hükümleriyle atama 
yetkisi tanınan memurları, müşterek kararla veya Bakanlar Kurulu Kararı ile atanan memurlar 
bakımından ise inha eden makamı, 

d)En Üst Yönetici: Başbakan ve bakanları, Başbakanlık ve bakanlıklarda müsteşarı, bağlı veya 
ilgili kuruluşlarda bunların başında bulunan Müsteşar, Başkan, Genel Müdür, Genel Sekreter ve 
Müdürü, 2547 sayılı Y.Ö. Kanununa tabi kurumlar bakımından özel yönetmeliklerinde belirtilenler, 
25. Maddenin uygulanması ile ilgili olarak da kurumların bölge, il ve ilçelerdeki taşra teşkilatının 
başında bulunanları ifade eder. 

 
Memur kütüğü: 
4. Maddesi: Kamu kurumlarına memur olarak atananlar kurumlarca tutulan memur kütüklerine 

kaydedilir. Her memura ayrı bir numara verilir. Kütüğün her memura ait bölümüne, memurun adı, 
soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, öğrenimi, kadrosu, işe başlama ve işten ayrılma tarihi ve sebebi 
kaydedilir. Memur kütükleri özlük işleri birimlerince tutulur.  

 
 Memur cüzdanı: 
 5. maddesi: Kurumlarca her memura kimlik belgesi olarak kullanılmak üzere memur cüzdanı 
verilir. Memur cüzdanında memurun adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi ve görevi belirtilir. 
Herhangi bir sebeple kurumdan ayrılanların memur cüzdanları geri alınır.  
 
 Özlük Dosyası: 
 6. maddesi: Her memur için kurumlarınca bir özlük dosyası düzenlenir.Bu dosyada memurun 
adı ve soyadı, kütük sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, nüfus hüviyeti cüzdanı 
ile öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş suretleri, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim 
durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitimi, staj ve incelemeleri, sınıfı, derece 
ve kademesi, mecburi hizmetleri, askerlik durumu, adaylık ve asli memurluğa atanma ve işe başlama 
tarihi, derece ve kademe ilerlemeleri, imtihan başarı dereceleri, sınıf ve yer değişiklikleri, hizmet içi 
eğitim durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve eserleri, aldığı 
takdirname ve ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin 
cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük(affedilmiş olsalar bile) 
men’i muhakeme veya beraat kararı, sağlık durumuna, görevden uzaklaştırma, yaptığı fahri hizmetler, 
aldığı izinlere ait bilgi  ve belgeler ile memurluğa alınırken istenen diğer belgeler bulunur.Bu 
yönetmeliğin uygulanmasında özlük dosyaları memurların sicillerinin bir parçası sayılır; gizli sicil 
raporlarının doldurulması esnasında ilgili sicil amirlerince incelenebilir. 
 
 Sicil Dosyası: 
 7. maddesi: Her Devlet memurunun bir sicil dosyası bulunur. Sicil dosyalarına sicil amirlerince 
düzenlenen gizli sicil raporları ile varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları, (....) mal 
beyannameleri, vali ve kaymakamlarca düzenlenen ek sicil raporları konulur.  
 
 Sicil Raporlarının doldurulma zamanı: 
 12. maddesi:Gizli sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. 
Raporların ilgililerce en geç 31 Aralık günü, tatile rastladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai 
saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edilmesi şarttır. Her ne sebeple 
olursa olsun sicil raporlarını birinci fıkrada belirtilen tarihlerden sonra teslim edenler hakkında idari 
soruşturma açılır.  
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Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından 
sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı 
şekilde doldurulur.       
 Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları 
adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur. 
 
 Sicil raporu doldurmak için gerekli süre: 
 13.maddesi: Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak 
sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.......Sicil amirinin yanında çalışırken 
alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, 
hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu 
kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. 
 
 16. maddesi: Sicil amirleri, sicil raporunun memurların mesleki, yöneticilik ve yurtdışı 
görevlerdeki ehliyetlerinin belirlenmesini sağlayan soruların her birini, ihtiva ettikleri unsurları esas 
almak suretiyle 100 tam not üzerinden değerlendirir ve sorulara verdikleri notların toplamını soru 
sayısına bölerek memurların sicil notunu tespit ederler. Her bir sicil amirince bu şekilde belirlenen sicil 
notlarının toplamının sicil amiri sayısına bölünmesi suretiyle de memurların sicil notu ortalaması 
bulunur ve buna göre sicil notu ortalaması: 

a)60’tan 75’e kadar olanlar orta, 
b)76’dan 89’a kadar olanlar iyi, 
c)90’dan 100’e kadar olanlar çok iyi, 

derecede başarılı olmuş, olumlu; 59 ve aha aşağı not alanlar ise yetersiz görülmüş, olumsuz sicil almış 
sayılır. Sicil notu ve ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır. 
 
 17. maddesi:Sicil amirleri sicil raporunu doldurdukları her memuru; 

 
a)Dış görünüşü(Kılık, kıyafet) 
b)Zeka derecesi ve kavrayış kabiliyeti,  
c)Azim ve sebatkarlık, dürüstlük, sır saklamada güvenirlilik ve beşeri münasebetlerdeki  

başarısı, 
d) Alkol, kumar, v.b. alışkanlıkları memuriyetle bağdaşmayacak ölçüde sürdürme, dedikodu 

yapma, kıskançlık, kin tutma gibi kötü huy davranışları, 
Bakımından genel bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Sicil döneminde edinilen bilgi ve 

müşahadelerden yararlanılarak yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre memurların olumlu ve 
olumsuzyönleri, kusur ve noksanları hakkındaki düşünceler sicil raporunun şahsiyet 
değerlendirilmesine ait bölümüne ayrı ayrı açık ve gereğine göre kısa veya teferruatlı olarak yazılır.    
 Sicil amirlerinin memurların  genel durum ve davranıları hakkındaki düşünceleri, not 
takdirlerinde dikkate alınır. 
 
 Sicil raporlarının doldurulma şekli: 
 18. maddesi: Sicil raporları önceden hazırlanan müsvettelerden yararlanılarak herhangi bir 
silinti ve kazıntı yapılmaksızın doldurulur. Müsvetteler imha edilir. Fazla ve yanlış yazılan kelime 
veya notlar okunulacak surette çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra keyfiyet imza ile tevsik edilir. 
 Sicil amirleri 16. Madde uyarınca tespit edecekleri sicil notunu kendileri hesaplayarak sicil 
raporunun ilgili bölümüne yazarlar. Memurların sicil notu ortalamaları, özlük işelriyle görevli 
birimlerin başında bulunan amir veya en yakın yardımcıları, böyle bir birim yoksa özlük işleriyle 
görevli memurlardan en üst yöneticiler tarafından seçilenlerce hesaplanarak sicil raporunun ilgili 
bölümüne yazılır. 
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 Sicil amirinin sorumlulukları: 
 19. maddesi: Sicil amirleri sicil raporlarını itinalı, doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken; 
Devlete sadakat ve bağlılığı, memuriyet sıfatının gerektirdiği şeref ve itibar ile hizmetlerin süratli ve 
ekonomik bir şekilde yürütülmesini; güvenilir  ve yetenekli memurların yükselmelerini, diğerlerinin 
ise kamu hizmetlerinden uzaklaştırılmaları gerektiğini esas alır.  
 Sicil amirlerinin maiyetlerine çalışn memurları değerlendirmedeki  başarıları üst sicil amirleri 
tarafından kendisinin  değerlendirilmesinde de dikkate alınır.  
 Garez veya özel amaçla sicil raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan sicil amirlerinin 
cezai sorumlulukları saklıdır. 
 
 Değerlendirmelerin genel niteliği ve geçerli sayılmayacağı haller: 
 20. maddesi: Her derecedeki sicil amirlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu 
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak memurlar hakkında sicil raporlarında yaptıkları 
değerlendirmeler birbirinden bağımsız ve 16. Madde hükğmlerine göre etkili ve geçerlidir. Memurların 
sicil notu sicil amirlerince takdir olunan notların aritmetik ortalamasına göre tespit edilir. Anck birinci 
ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmelerin memurun sicilinin olumlu veya olumsuz 
olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notu ile aralarında 10 veya daha fazla fark olması halinde 
varsa üçüncü sicil amirinin kanaatine müracaat edilir ve üçüncü sicil amirinin değerlendirmesi esas 
alınır.  
 Üçüncü sicil amiri bulunmadığı takdirde ikinci sicil amirinin değerlendirmesi ile iktifa 
edilir.Bir sicil amirinin bulunması halinde birinci sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılr. 
 Garez veya özel maksatla  memur hakkında gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığı anlaşılan sicil 
amirinin değerlendirmesi geçersiz sayılarak memur hakkında varsa diğer sicil amir veya amirlerinin 
değerlendirmesine göre, yoksa o sicil döneminde son üç yılın aritmetik ortalaması esas alınarak buna 
göre işlem yapılır. Gerçeğe aykırı olarak memur lehine yapıldığı anlaşılan değerlendirmeler de 
geçersiz sayılır. Bu takdirde de diğer değerlendirmelere; başka değerlendirme yapılmamışsa memurun 
son 3 yıla ait sicil raporlarının ortalamasına göre işlem yapılır. 
  

Yetersiz memurların uyarılmaları: 
 21. madde:Yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan memurlar, bu duruma sebep olan kusur ve 
noksanlarını gidermeleri için, sicil raporlarının bunların muhafazası ile görevli makamlara en son 
teslim tarihini takip eden bir ay içinde, atamaya yetkili amirlerce gizli bir yazı ile uyarılır. 
 
 Uyarılan memurların itiraz hakkı: 
 22. madde: 21. Madde uyarınca uyarılan memurlar, uyarı yazısını tebellüğ ettikleri tarihi takip 
eden 1 ay içinde atamaya yetkili amirlerine itirazda bulunabilirler.  
 
 Uyarı ve itirazlara dair usul ve esaslar: 
 23. madde: İtirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak 
yapılır. 
 İtirazlar atamaya yetkili amirlerce veya bunların görevlendirecekleri ve itiraz edilen 
değerlendirmeyi yapan sicil amirleriyle aynı veya daha üst derecede bulunan bir memur tarafından 
incelenebilir. İnceleme, gereğine göre memurun özlük ve sicil dosyası ile (...) konuyla ilgili diğer 
belgeler tetkik edilerek tamamlanır. 
 İnceleme sonucuna göre atamaya yetkili amir kararını inceleme için kendisine verildiği tarihten 
itibaren iki ay içerisinde ilgiliye bildirir. 
 
 İki defa üst üste olumsuz sicil alanlar: 
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 24. madde: İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine 
atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 
 
 Sicil Raporlarının  muhafazası ile görevli makamlar: 
 25. madde: Sicil raporları merkezde ve gereğine göre kurumların bölge, il ve ilçelerdeki taşra 
teşkilatında , 3. Maddenin (d) bendinde belirtilen en üst yöneticilerin veya görevlendirecekleri en 
yakın yardımcılarının nezdinde;özlük işleri ile görevli birimlerin başında bulunanlar ile birden fazla 
olmamak üzere seçecekleri en yakın yardımcılarının, böyle bir birim yoksaözlük işleri ile görevli 
memurlardan amir durumunda bulunanın sorumluluğunda muhafaza edilir.    
 Sorumlular, sicil dosya veya raporlarının muhafaza edildikleri yerlerden bir süre için 
çıkarılmalarını gerektiren her iş hakkında yukarıdaki yönetici veya görevlendirdikleri yardımcılarına 
bilgi vermek mecburiyetindedirler. 
 
 Özlük işleri ile görevli birim ve memurların sorumlulukları: 
 26. madde: Sicil  raporlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak doldurulması ve sicillerle ilgili bütün işlemlerin mer’i hükümlere göre 
yürütülmesinden kurumların özlük işleri ile görevli birimleri, böyle bir birimin bulunmaması halinde 
bu işle görevlendirilen memurlar sorumludurlar. 
 Yukarıda sayılan birim ve görevliler kendilerine teslim edilen sicil raporlarını, bu Yönetmelikte 
belirtilen en son teslim tarihlerini takip eden 15 gün içinde, sicil amirlerinin not ve mütalaası ile 
yaptıkları değerlendirmeler dışında, her yönüyle inceleyerek tespit ettikleri noksanlıkların 
giderilmesini temin ederler.  
 Bu işle görevlendirilenlerin gizliliğe riayetleri, edindikleri bilgileri açıklamamaları şarttır. Bu 
esaslara uymadıkları tespit edilenler 657 sayılı Kanuna göre cezalandırılmakla beraber bir daha aynı 
görevlerde çalıştırılamazlar. 

 
Gizliliğe riayet: 

 27. madde: Memurların sicilleri ile ilgili her türlü yazışma, evrak ve belgelerin sevkinde ve sicil 
raporlarının muhafazasında (gizli ve kişiye özel) işaretli zarfların kullanılması şarttır. Sicil raporları 
sicil dosyalarıyla birlikte kilitli dolaplarda muhafaza edilir. 
 
 Sicil dosyalarını inceleyebilecek yetkililer: 
 28. madde:Başbakan, bakanlar, atamaya yetkili amirler, valiler, kurumların merkez teşkilatının 
en üst yöneticileri ve kaymakamlar, başında bulundukları teşkilatta görevli bütün memurların sicil 
dosyalarını inceleyebilirler.26. maddenin 2. Fıkra hükmü saklıdır. 
 
 Vali ve Kaymakamların sicil amiri oldukları memurlar: 
 30. madde: Valiler; vali yardımcıları ile kaymakamların, il idare şube başkanlarının, il 
merkezinde görevli genel ve özel kolluk amirlerinin birinci, il idare şube başkanlarının birinci sicil 
amiri oldukları memurların ikinci ve ikinci sicil amiri oldukları memurların ise üçüncü derecede sicil 
amiridirler. 
 Kaymakamlar; ilçe idare şube başkanları ile ilçede görevli genel ve özel kolluk amirlerinin 
birinci, ilçe idare şube başkanlarının birinci sicil amiri oldukları memurların ise üçüncü derecede sicil 
amiridirler. 
 Valilerin birinci sicil amiri olmaları halinde 2. Sicil amiri bakanlıklarda müsteşar veya bakan, 
bağlı veya ilgili kuruluşlarda müsteşar, başkan veya genel müdürlerdir. 
 Kaymakamların 1. Sicil amiri olmaları halinde 2. Sicil amiri vali, il idare şube başkanının 2. 
Sicil amiri olması halinde ise 3. Sicil amiri mutlaka vali olur........... 
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 Valiler il, kaymakamlar ilçe hudutları dahilinde görevli, sicil amiri olmadıkları memurlardan 
hizmette yetersiz veya başarılı gördükleri hakkında da ek sicil raporu düzenleyerek, memurun sicil 
raporu nezdinde saklanan amirine gönderirler.İlgili memurun sicil notu ortalamasının tespiti sırasında 
vali ve kaymakamca düzenlenmiş ek sicil raporunaki sicil notu da gözönünde tutulur.       
  
 Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde sicil amirleri belirlenmiştir. 
 

KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI: 
  

Danıştay 5. Dairesinin 06.04.1993 tarih ve E.91/1255, K.93/1464 sayılı Kararı:  
  

Özeti: Memurlar hakkında düzenlenen sicil raporlarının objektif esaslara uygun olarak 
düzenlenmesinin ve olumsuz görüş ve kanaatlerin belgelere dayandırılmasının memur hukukunun 
önemli ilkelerinden olduğu hakkında. 

 
Danıştay 5. Dairesinin 15.03.1983 tarih ve K.83-1880, E.80-10964 sayılı Kararı: 
 
Özeti:Devlet memurlarının memuriyet sıfatını taşıdıkları her yıl için yetkili amirlerince sicil 

düzenlenmesi gerektiği, düzenlenmemiş sicile dayanılarak olumsuz değerlendirme yapılamayacağı ve 
bu değerlendirme sonucu kademe ilerlemesinin engelenemeyeceği hakkında. 

 
Danıştay 8. Dairesinin E.1995/2664, K.1997/4231 sayılı Kararı: 
 
Özeti: Sicil amirinin yanında 3 ay fiilen çalışma koşulunu yerine getirmeyen kamu 

görevlilerinin sicilinin geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması alınarak düzenleneceği 
hakkında. 

 
Danıştay 5. Dairesinin 27.12.1976 tarih ve E.1976/1706,K.1976/9703 sayılı Kararı: 
 
Özeti:23 yıllık memuriyet döneminde 22 yıl olumlu sicil alan davacıın bir yıl içinde yetersiz 

duruma düştüğünün kabul edilemeyeceği gibi, sicil amiri ile arasında meydana gelen olaylar karşısında 
ilgilinin sicilinin hissi nedenlerle düzenlendiği kanaatine ulaşıldığı hakkında. 

 
Danıştay 5. Dairesinin 03.06.1992 tarihli ve K.92-1780, E.92-1211 sayılı Kararı: 
 
Özeti: Üçüncü sicil amirinin yetkisi, birinci ve ikinci sicil amirleri tarafında verilen notlar 

arasndaki çelişkiyi gidermek ve dengeyi sağlamakla sınırlı olması nedeniyle üçüncü sicil amirinin bu 
yetkiyi olumlu sonuçlanmış bir sicili olumsuz hale getirecek biçimde kullanamayacağı hakkında.  

 
Danıştay 5. Dairesinin 24.02.1993 tarih ve E.92/2111, K.1993/794 sayılı Kararı: 
 
Özeti: Tek bir olaya dayanılarak sicil raporunda bulunan bu olaydan etkilenmeyecek 

hanelerinin de olumsuz olarak doldurulmasında hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında. 
 
Devlet Personel Başkanlığının 08.11.1999 tarihli görüşü: 
 
Özeti: Olumsuz sicil sebebiyle kademe ilerlemesi yapmamış olanlar hakkında 4455 sayılı 

memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun hükümlerinin 
uygulanmasının söz konusu olamayacağı hakkında. 
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Takdirname     
Madde-122: Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde 

atamaya yetkili amirler,illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir. Takdirname 
sicile geçer.  

 
Ödül 
Madde-123: Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda 

emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun 
görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla 
Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak 
üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir 
aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin 
sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet 
Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz. 

 
 
BÖLÜM: 7  
Disiplin 
 
Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları  
Madde-124: Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet 

Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tespit edilecek 
amirlerdir. Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve 
yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine 
getirmeyenlere,uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara 
durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi 
verilir. 

 
Madde-125:Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını 

gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
 
A) Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile 

bildirilmesidir.  
 
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:  
 
a) 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 kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,  

 
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,  
 
c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek,  
 
d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,  
 
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,  
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f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,  
 
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, 
 
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.  
 
B) Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:  
 
a) 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 bakımından kusurlu davranmak,  

 
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini 

belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,  
 
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,  
 
d)Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranışlarda bulunmak, 
 
e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, 
 
f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,  
 
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, 
 
h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,  
 
ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, 

işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,  
 
j) Verilen emirlere itiraz etmek, 
 
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, 
 
l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.  
 
C)Aylıktan Kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. 

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:  
 
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde 

kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek,görevle ilgili resmi belge,araç ve gereçleri 
korumamak,bakımını yapmamak,hor kullanmak, 

 
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,  
 
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,  
 
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,  



 146

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,  
 
f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz 

olarak kullanılmasına yardımcı olmak, 
 
g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,  
 
h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,  
 
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda 

bulunmak,  
 
j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.  
 
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu 

kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 
gerektiren fiil ve haller şunlardır:  

 
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,  
 
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,  
 
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,  
 
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler 

yapmak, 
 
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz 

kullanmak veya kullandırmak,  
 
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,  
 
g) Yetkili olmadığı halde basına,haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi 

veya demeç vermek,  
 
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde 

bulunmak,  
 
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,felsefi inanç, din ve mezhep 

ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, 
 
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,  
 
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,  
 
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları 

tehdit etmek,  
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m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin 
ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet 
itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,  

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,  

o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.  

E) Devlet Memurluğundan Çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere 
memurluktan çıkarmaktır.  

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:  

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, 
boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu 
olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,  

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve 
benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya 
teşhir etmek,  

c) Siyasi partiye girmek,  

d) (Değişik : 29/11/1984 KHK  243/26 md.) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve 
gelmemek,  

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya 
emirleri yapmamak,  

f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,  

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici 
hareketlerde bulunmak,  

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,  

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,  

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve 
davranışlarda bulunmak,  

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.  

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin 
süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.  

Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının 
üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.  

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan 
memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. 
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Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları 
itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.  

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet 
memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt 
aylıklarının 1/4'ü  1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.  

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.  

Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına 
girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.  

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar  

Madde-126:Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı 
alındıktan sonra,atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler 
tarafından verilir. 

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı 
bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.Disiplin kurulu ve yüksek disiplin 
kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya 
yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.  

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.  

 
 Zamanaşımı 

Madde-127:Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil 
ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;  

 
a) Uyarma, kınama,aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay 

içinde disiplin soruşturmasına,  
 
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,  

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.  

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde 
disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.  

  
Karar Süresi 
Madde-128:Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın 

tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin 
kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde 
soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri 
tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin 
kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.  
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Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü, Memurun Hakkı 

Madde-129:Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, 
gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan 
bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya 
veya yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası 
hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak 
kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.  

 
Savunma Hakkı 
Madde-130  Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. 

Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde 
veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi 

Madde-131  Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya 
başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Memurun ceza kanununa göre mahküm olması 
veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz. 

  
160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan 

kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla 
kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askeri savcılar veya sorgu hakimlikleri veya 
Memurun Muhakematı hakkında Kanun uyarınca yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda 
düzenlenen takipsizlik, meni muhakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme karar suretleri 
ile ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya 
kurum veya kuruluşa gönderilir. 

 
Uygulama 
Madde-132: Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. 

Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları 
sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına 
bildirilir. 

 
 Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası 

verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür 
yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar. Atamaları Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yapılanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

 
Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Sicilden Silinmesi 
Madde-133:Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma 

cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının 
uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire 
başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.Memurun, yukarıda 
yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine 
getirilmesine karar verilelerek bu karar sicil dosyasına işlenir.  

 
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun 

mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.  
 
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri 
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Madde-134: Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere 
Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda 
bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu 
bulunur.  

 
Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar 

hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile 
bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.  

 
İtiraz 
Madde-135:Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa 

bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir. Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin 
durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.  

 İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem 

Madde-136: Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı 
yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz 
edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen 
cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İtiraz 
edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna 
başvurulamaz. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin,kendilerine intikalinden itibaren 30 
gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. Kaldırılan cezalar sicilden silinir.  
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KONU İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT: 

 28.08.1999 tarih ve 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanun: 

 Madde 1: 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenmiş, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla 
basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı 
dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma 
suçları sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 
sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68. Maddesinin (e) ve (f) bentlerine ve 69. Maddesinin bir ila 
dördüncü fıkralarına göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma, mülga 2556 sayılı 
Hakimler Kanununun 92. Maddesinin bir, iki, dört ve altıncı fıkralarına göre verilmiş meslekten 
çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük  ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu 
görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile 
affedilmiştir. 

 Ancak bu af, ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez. 

 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini 
gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılamaz; devam 
etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin 
cezaları infaz edilmez. 

 Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, 
ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. 

 Madde 2: Bu Kanunun kapsamına giren ve 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenmiş disiplin 
suçları nedeniyle verilmiş olan disiplin cezalarına karşı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idari 
yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde 
dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini 
bildirmeyenlerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz 
edilmiş ise Danıştayca,“karar verilesine yer olmadığına“ ve tarafların yaptıkları masrafların 
üzerlerinde bırakılmasına karar verilir; vekalet ücretine hükmedilmez.Kanunun yürürlüğe girdiği 
trihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine 
devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af 
hükümleri uygulanır.      

 
 
 DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 
İLGİLİ MADDELERİ: 
 
 Disiplin ve yüksek disiplin kurulları: 
 Madde 3: Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere krum 
merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge 
merkezinde ve her kurum merkezinde ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Başkan ve üyeleri bu 
yönetmelikte belli edilen yetkililer tarafından görevlendirilmek suretiyle birer Disiplin Kurulu kurulur. 
 Milli Eğitim Müdürlüklerindeki  disiplin kurulunun adı İl Milli Eğitim Disiplin Kuruludur.    
 
 Bu yönetmelikte geçen kurul deyiminden Disiplin ve Yüksek disiplin kurulları anlaşılır. 
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 Kurulların kuruluşuna ilişkin esaslar 
 Madde 4:Başbakanlık ile Bakanlıkların ve bunlara bağlı müsteşarlık, Genel Müdürlük ve 
Başkanlıkların kurum merkezindeki disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulları aşağıda belirtilen 
esaslara uymak kaydıyla kurumlarınca kurulur. 
 a)Kurulların başkan ve üyeleri, Başbakanlık ve bakanlıklarda müsteşarlar, bunlara bağlı 
kurumlarda kurumların başında bulunan müsteşar, genel müdür ve başkanların teklifi ile ilgili Bakanın 
onayı ile görevlendirilirler. 
 b)Kurullar bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. 
 c)Disiplin kurullarının başkanlıklarına (a) fıkrasında sayılan memurların, üyeliklerine ise 
kurumların üstlendikleri ana görevlerle doğrudan ilgili birim veya birimler ile hukuk, personel, teftiş 
veya tetkik hizmetlerini yürüten birimlerin başında bulunan memurların en yakın yardımcıları 
arasından görevlendirme yapılır. 
 d)Yüksek disiplin kurullarının başkanlıklarında (a) fıkrasında sayılan memurlar, üyeliklerinde 
(c) fıkrasında belirtilen hizmet birimlerinin başında bulunan memurlar görevlendirilir. 
 (c) ve (d) fıkraları uyarınca kurulların üyeliklerine yapılacak görevlendirme esnasında ana 
görevleri ile ilgili birim veya birimler için bir, yukarıda sayılan diğer birimlerin her biri için bir üye 
belirlenmesi zorunludur. 
 Personel, hukuk, teftiş veya tetkik hizmetlerini yürüten birimlerden bir veya birkaçı 
bulunmayan kurumların Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerine ana görevlerle doğrudan 
ilişkili birimlerden, (c ) ve (d)fıkralarında belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla görevlendirme yapılır. 
 Hizmet özellikleri veya kadro ünvanlarındaki değişiklik sebebiyle kurulların başkan ve 
üyelerini (c) ve (d) fıkralarında belirtilen esaslara uygun şekilde tespit edemeyen kurumlar, Devlet 
Personel Dairesinin olumlu görüşünü almak kaydıyla kurullarını farklı yapıda kurabilirler. Bu halde de 
(a), (b) fıkraları hükümlerine uyulması zorunludur. 
 Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan kurumların kurulları da bu 
maddede belirtilen esaslara göre kurulur..... 
 
 İL DİSİPLİN KURULU: 
 Valinin veya görevlendireceği Vali Muavininin başkanlığında, 
 a)Hukuk İşleri Müdürü 
 b)Defterdar 
 c)Milli Eğitim Müdürü 
 d)Sağlık Müdürü 
 e)Tarım ve Köyişleri Müdürü 
 f)Bayındırlık ve İskan Müdüründen ............teşekkül eder. 
 
 Kurullarda görevlendirilemeyecek olanlar: 
 Madde 5: Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar, 657 
Sayılı Kanunun değişik 133. Maddesi hükümlerinden yararlanmış olsalar dahi 3. Maddede sayılan  
kurullarda görevlendirilemezler. 
 
 Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar: 
 Madde 6:Kurulların başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar(bu derece 
dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disilin  cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını 
yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili kurul toplantılarına 
katılamazlar. 
 
 Üyelerin görev süresi: 
 Madde 7:Kurulların başkan ve üyelerinin görevlendirilme süresi 2 yıldır. Süresi dolanların 
yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür. 
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 Kurulların görev alanları: 
 Madde 8:Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bunların bağlı kuruluşlarında görevli memurların 
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri memurların bağlı oldukları kurumların 
disiplin kurullarınca karara bağlanır.Ancak, bu kuruların illerde görevli memurlarından Bakanlar 
Kurulu Kararı veya ortak kararla atananlar dışındakilerin aynı disiplin cezası ile ilgili işleri hakkında 
karar verme yetkisi ilgili İl Disiplin Kuruluna; illerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teşkilatta görevli 
öğretmen, yönetici, uzman ve uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası ile ilgili işleri hakkında karar verme yetkisi ise ilgili İl Milli Eğitim Disiplin 
Kuruluna aittir.yukarıda sayılan memurların Devlet memurluğundan çıkarma cezaları hakkında 
bunların bağlı bulundukları kurumların yüksek disiplin kurullarınca karar verilir.  
 ...Başbakan, Bakanlar ve en üst disiplin amirlerince doğrudan verilen uyarma ve kınama 
cezalarına karşı ilgili memurlarca yapılan itirazlar, cezayı veren amirin esas görev yerindeki 
Disiplin Kurulunca karara bağlanır. 
 
 ...Özel Kanunların disiplin cezası vermeye yetkili kurullarla ilgili hükümleri saklıdır. 
 
 Madde 9:Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve 
yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından 
sağlanır. 
 Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür. 
 Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler. 
      
 Toplantı yeter sayısı: 
 Madde 10:Üç kişilik kurullar üye tam sayısı ile, üye sayısı 3’ten fazla olan kurullar salt 
çoğunlukla toplanır. 
 Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde kurula vekilleri, seçimle 
gelenlerin yedekleri katılır. 
 Kurulların başkanlarının 6. Maddedeki sebepler ile toplantılara katılamamaları halinde 
başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür. 
 Yukarıdaki fıkra uyarınca toplantılara katılamayan üyeler toplantı yeter sayısının tespitinde 
gözönünde bulundurulmaz. 
 
 Disiplin kurullarının karar süresi ve usulü: 
 Madde 11:Disiplin kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde 
soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren; uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlar ile 
ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün 
içinde kararlarını verirler. 
 Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma dosyasına göre verilir. 
 
 Yüksek Disiplin Kurullarının karar süresi ve usulleri: 
 Madde 12:Amirlerin memurluktan çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının 
memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kuruluna, tevdiinden itibaren en geç 6 ay içinde 
karara bağlanır. 
 Yüksek Disiplin Kurulları kendilerine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekligördükleri 
takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli 
tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya 
yetkilidirler. 
 
 Kurulların görüşme usulü: 
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 Madde 13:Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine 
geçilir.Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar oy 
çokluğu ile ve açık oyla karar verirler.Oylamada çekimser kalınamaz.Başkan oyunu en son 
kullanır.Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından 
açıklanır. 
 Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanala tespit edilir. 
 
 Kararların yazılması: 
 Madde 14:Kararlar karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği veya oy 
çokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır, Başkan ve üyelerce 
imzalanır. 
 Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir. 
 
 Kararların tebliği: 
 Madde 15:Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler, kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası atamaya yetkili amirler ve memuriyetten çıkarma cezasına ilişkin Yüksek Disiplin 
Kurulu kararı Kurul Başkanı tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere 
tebliğ olunur. 
 
 Disiplin amirlerinin  tayin ve tespitine dair esaslar: 
 Madde 16:Disiplin amirleri bu maddede belirtilen esaslara uyulmak ve Devlet Personel 
Başkanlığının görüşüne dayanılmak suretiyle kurumların kuruluş ve görev özelliklerine göre 
hazırlayarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tespit edilir. 
 Başbakan ve bakanlar başında bulundukları Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı ile bunlara bağlı 
kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiridirler. Bu sıfatla haiz bulundukları yetkileri her 
derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler. 
 Başbakanlık ve bakanlıklarda, bunların bağlı kuruluşlarında ilgilisine göre başbakanlık 
Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı,bağlı kuruluşların başında bulunan müsteşar, başkan, genel müdür, 
genel sekreter ve müdürler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, bölgekuruluşu olan kuruluşlarda 
bölge müdürleri, belediyelerde belediye başkanları, yurt dışı teşkilatında misyon şefleri, buralarda 
görevli memurların en üst disiplin amiridirler.Daha alt seviyelerdeki disiplin amirlerinin astlık üstlük 
sıralaması bu esasa göre tespit edilir. En üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki 
memur hakkında doğrudan kullanabilir. 
 Ayrıca disiplin işlerinde denetimi, etkin ve süratli bir uygulamayı sağlamak için, yukarıdaki 
fıkrada sayılan disiplin amirlerinin birinci sicil amiri oldukları memurlar ve bakanlıkların doğrudan 
bakana bağlı birimlerinin başında bulunanlar idari yönden veya sicil bakımından kendilerine bağlı 
memurların disiplin amiri olarak tayin ve tespit edilirler. 
 Yukarıdaki fıkrada sayılanların birinci sicil amiri oldukları memurlar ile şube müdürlerinin de 
idari yönen veya sicil bakımından kendilerine bağlı memurların disiplin amiri olarak tayin ve tespit 
edilmeleri şarttır. 
 Kurumların gerekçeli  tekliferinin Devlet Personel Başkanlığınca uygun bulunması halinde 
daha alt seviyedeki idari kademelerin başında bulunan memurlara da disiplin amirliği yetkisi 
tanınabilir. 
 Disiplin işleri ile ilgili uygulamalarda,kaymakam ilçe, valiler il, bölge müdürleri bölge, 
belediye başkanları belediye teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridirler. 
 Valiler kaymakamlara, bölge kuruluşu olan kurumların başında bulunan en üst yöneticiler 
bölge müdürlerine göre bir üst disiplin amiridirler. 
 
 Sicil Amirleri ile Misyon Şeflerinin yetkileri: 
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 Madde 17:Disiplin amiri olarak tespit edilmeyen sicil amirleri sicil yönünden kendilerine bağlı 
memurların disipline aykırı davranışları hakkında varsa sıralı üst sicil amirleri yoluyla, yoksa doğrudan 
ilgili disiplin amirlerine başvurabilirler.Disiplin amirleri başvurular hakkında gerekli soruşturmayı 
yaptırıp sonucuna göre hareket ederler... 
 
 Disiplin amirlerinin yetkileri: 
 Madde 18: Disiplin amirleri, 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 kanunda yazılı disiplin 
cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye, 
 Özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya, 
 Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 
ile Devlet memurluğundan çıkarma  cezaları yerine, red kararlarının alındığı tarihi izleyen 15 gün 
içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak 
kaydıyla başka bir disiplin cezası vermeye, 
 Bir üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden 
geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkilidirler.          
 
 Disiplin amirlerinin sorumlulukları: 
 Madde 19:Disiplin amirleri, 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 gözönünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği 
esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler. 
 Bu genel sorumluluğu dışında disiplin amirleri ayrıca; 
 
 a)Memurların uyarma, kınama,aylıkta kesme, kademe ilerlemesinin durudurulması ve 
memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını 
öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli 
cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek, 
 b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen 15 
gün içinde vermek, 
 c) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları, cezalara ilişkin kararve eklerinin 
kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak , zorundadırlar.     
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08.03.1995 tarih ve 22221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri 
Yönetmelik ekinde bulunan ve merkez teşkilatında ile taşra teşkilatında disiplin amirlerini 
gösteren tablolar: 
 
 
MERKEZ TEŞKİLATI 

SIRA NO 
BİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN CEZASI VERMEYE 

YETKİLİ AMİRLER 
Disiplin Amiri Üst Disiplin 

Amiri 
A  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
 1 Bakan Müşavirleri ve Özel Kalem Müdürü Bakan  

2 Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel Özel Kalem Md.  
3 Bakan Müşavirliği Sekreteryasında çalışan personel Bakan Müşaviri  

B                    MÜSTEŞARLIK 
 1 Müsteşar Bakan  

2 Müsteşar Yardımcıları Müsteşar Bakan 
3 Müsteşarlık sekreteryasında çalışan personel Müsteşar  
4 Müsteşar Yardımcılığı sekreteryasında çalışan personel Müsteşar Yrd.  

C                    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 
 1 Teftiş Kurulu Başkanı Bakan  

2 Başmüfettiş, Müfettişler, Müfettiş Yard. Ve Şube Müdürü Teftiş Kur. Başk. Bakan 
3 Diğer personel Şube Müdürü Teftiş Kur. Başk. 

D                    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
 1 1. Hukuk Müşaviri Müsteşar Bakan 

2 Hukuk Müşaviri 1. Hukuk Müş. Müsteşar 
3 Diğer personel Hukuk Müşaviri 1. Hukuk Müş. 

E                    ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI 
 1 A.P.K. Kurulu Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar 

2 Daire Başkanı A.P.K Kur. Başk. Müsteşar Yard. 
3 Şube Müdürü ve A.P.K. Uzmanı Daire Başkanı A.P.K. Kur. Başk.
4 Diğer personel Şube Müdürü Daire Başkanı 

F                     GENEL MÜDÜRLÜKLER 
 1 Genel Müdür Müsteşar Yrd. Müsteşar 

2 Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar Yrd. 
3 Daire Başkanı Genel Müd. Yrd. Genel Müdür 
4 Şube Müdürü Daire Başkanı  Genel Müd.Yrd. 
5 Diğer personel Şube Müdürü Daire Başkanı 
6 Genel Müdürlük sekreteryasında çalışan personel Genel Müdür  
7 Genel Müdür Yardımcısı sekreteryasında çalışan personel Genel Müd.Yrd.  

G                    MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI 
 1 Daire Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar 

2 Şube Müdürü Daire Başkanı Müsteşar Yrd. 
3 Diğer personel Şube Müdürü Daire Başkanı 
4 Daire Tabipliği(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)   
A Daire Baştabibi Daire Başkanı Müsteşar Yrd. 
B Diğer personel Daire Baştabibi Daire Başkanı 

H                     SAVUNMA SEKRETERLİĞİ 
 1 Savunma Sekreteri Müsteşar Bakan 

2 Savunma Uzmanı Savunma Sekr. Müsteşar 
3 Sivil Savunma Uzmanı Savunma Sekr. İçişleri Bakanlığı 

Sivil Sav.Gen.Md. 
4 Diğer personel Savunma Uzm. 

veya Siv.Sav.Uz 
Savuma Sekreteri 

I                       BASIN MÜŞAVİRLİĞİ 
 1 Basın müşaviri Müsteşar Bakan 

2 Diğer personel Basın Müşaviri Müsteşar Yrd. 
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TAŞRA TEŞKİLATI 

SIRA NO 
BİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN CEZASI VERMEYE 

YETKİLİ AMİRLER 
Disiplin Amiri Üst Disiplin 

Amiri 
A                    SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ 
 1 Sağlık Müdürü Vali Müsteşar 

2 Sağlık Müdür Yrd. Sağlık Müdürü Vali 
3 Sivil Savunma Uzmanı Sağlık Müdürü Sivil Sav. Sekr. 
4 Şube Müdürü Sağlık Müd.Yrd. Sağlık Müdürü 
5 Diğer personel Şube Müdürü Sağlık Müd.Yrd. 

B                     SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ 
 1 Okul  Müdürü Sağlık Müdürü Vali 

2 Okul Müdür Yrd. ve Öğretmenler Okul Müdürü Sağlık Müdürü 
3 Diğer personel ve öğrenciler  Okul Müd.Yrd. Okul Müdürü 

C                     DEPO VE TAMİRHANE MÜDÜRLÜKLERİ 
 1 Müdür Sağlık Müdürü Vali 

2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdürü 
3 Tabip ve Mühendis Müdür Sağlık Müd.Yrd. 
4 Teknik Hizmetler Sınıfı personeli Böl veyaAtöl.şefi Müdür Yard. 
5 Sağlık personeli Sorumlu Tabip  Müdür Yard. 
6 Diğer personel Müdür Yard. Müdür 

D                   YATAKSIZ TEDAVİ KURUMLARI(Sağlık Ocakları,Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması           
                       Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, Ruh Sağlığı Dispanseri, Deri ve Tenasül Hastalıkları 
                       Dispanserleri, v.b.) 
         a) İl Merkezlerinde 

1 Başhekim veya Sorumlu Tabip Sağlık Müdürü Vali 
2 Diğer Personel Başhekim veya 

sorumlu tabip 
Sağlık Müdürü 

        b)İlçe Merkezlerinde 
1 Başhekim veya Sorumlu Tabip(*) Sağlık Grup 

Başkanı 
Kaymakam 

2 Diğer persone(**) Başhekim veya 
sorumlu tabip 

Sağlık Grup 
Başkanı 

E                     YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI 
         (1) EĞİTİM HASTANELERİ 

1 Başhekim Sağlık Müdürü Vali 
2 Başhekim Yrd., Klinik Şefleri, Hastane Müdürü ve 

Başhemşire 
Başhekim veya 
sorumlu tabip 

Sağlık Müdürü 

3 Klinik ve Laboratuar Şeflikleri bünyesinde çalışan; Şef 
Yardımcısı, başasistan, uzman hekim, asistan, mühendis, 
fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, kimyager, 
biyolog, psikolog, odyolog, sağlık fizikçisi, tıbbi 
teknolog, sağlık memuru, anestezi, röntgen, laboratuar ve 
fizik tedavi teknisyenleri v.b. 

Klinik ve 
Laboratuar Şefi 

Başhekim 

4 Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan tabip, 
diştabibi, eczacı, mühendis, tıbbi teknolog, sosyal 
çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist v.b. 

Başhekim 
Yardımcısı 

Başhekim 

5 Hemşire, ebe, hemşire yardımcısı ve hasta bakımında 
görevli diğer personel 

Başhemşire Klinik Laboratuar 
Şef veya 
Sor.Uz.Hekim 

6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne 
bağlı olarak çalışan diğer personel 

Hastane Müdürü Başhekim Yrd. 

7 Sivil Savnma Uzmanı Başhekim Savunma Sekr. 
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         (2) DİĞER YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA 
          a) İllerde 

1 Başhekim Sağlık Müdürü Vali 
2 Başhekim Yrd.,Uzm. Hekim, Hast.Müdürü ve Başhemşire Başhekim  Sağlık Müdürü 
3 Tabip, Diştabibi, Eczacı, Tıbbi Teknolog, Diyetisyen, 

Sosyal Çalışmacı,Mühendis, Kimyager, Biyolog, 
Psikolog, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Fizyoterapist v.b.  

Başhekim Yrd. Başhekim 

4 Anestezi, Röntgen, Laboratuar, Sağlık Teknisyeni, Sağlık 
Memuru v.b. 

Servis Sorumlu 
Hekim 

Başhekim 

5 Hemşire, ebe, hemşire yardımcısı ve hasta bakımında 
görevli diğer personel 

Başhemşire Servis Sorumlu 
Hekim 

6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne 
bağlı olarak çalışan diğer personel 

Hastane Müdürü Başhekim Yrd. 

           b)İlçelerde 
 1 Başhekim(*) Sağlık Grup 

Başkanı 
Sağlık Müdürü 

2 Başhekim Yrd.,Uzm. Hekim, Hast.Müdürü ve 
Başhemşire(**) 

Başhekim Sağlık Grup 
Başkanı 

3 Pratisyen hekim, distabibi, eczacı, diyetisyen, biyolog, 
odyolog, sağlık fizikçisi, mühendis, kimyager, psikolog, 
fizyoterapist 

Kıdemli Tabip 
veya Başhekim 
Yrd. 

Başhekim 

4 Sağlık memuru, röntgen, anestezi, laboratuar ve sağlık 
taknisyenleri v.b. 

Servis Sorumlu 
tabibi 

Başhekim veya 
Sorumlu Hekim 

5 Hemşire, ebe, hemşire yardımcısı ve hasta bakımında 
görevli diğer personel 

Başhemşire Başhekim veya 
Servis Sor.Hekim 

6 Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne 
bağlı olarak çalışan diğer personel 

Hastane Müdürü Kıdemli tabip 
veya Başhekim 
Yrd. 

F                     SAĞLIK MESLEK LİSELERİ 
 A      İLLERDE 

1 Okul Müdürü Sağlık Müdürü Vali 
2 Okul Müdür Yardımcısı ve öğretmenler Okul Müdürü Sağlık Müdürü 
3 Diğer personel Okul Müdür Yrd. Okul Müdürü 
B     İLÇELERDE 
1 Okul Müdürü Kaymakam Sağlık Müdürü 
2 Okul Müdür Yardımcısı ve öğretmenler Okul Müdürü Kaymakam 
3 Diğer personel Okul Müdür Yrd.  Okul Müdürü 

G                     SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARI 
 1 Sağlık Grup Başkanı Kaymakam Sağlık Müdürü 

2 Diğer personel Sağlık Grup 
Başkanı 

Kaymakam 

H                    SAĞLIK MÜZELERİ 
 1 Müdür Sağlık Müdürü Vali 
 2 Müdür Yrd. Müdür Sağlık Müdürü 
 3 Diğer personel Müdür Yard. Müdür 
I                      HALK SAĞLIĞI LABORATUARLARI 
         a)İllerde 
 1 Müdür Sağlık Müdürü Vali 
 2 Müdür Yrd. Müdür Sağlık Müdürü 
 3 Diğer personel Müdür Yard. Müdür 
        b)İlçelerde 
 1 Müdür (*) Sağlık Grup 

Başkanı 
Kaymakam 

 2 Müdür Yrd. (**) Müdür Sağlık Grup 
Başkanı 

 3 Diğer personel Müdür 
Yardımcısı 

Müdür 

                        (*) Sağlık Grup Başkanı bulunmayan yerlerde; disiplin amiri Kaymakam’dır. 
                        (**)Sağlık Grup Başkanı bulunmayan yerlerde; üst disiplin amiri Kaymakam’dır. 
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AÇIKLAMALAR: 

 
 Disiplin suçu, kamu hizmeti düzenini bozan eylemler demetidir. Devlet kamu hizmetlerini 
kamu yönetimi örgütünü kullanarak yerine getiririr. Kamu yönetimi örgütünün en önemli öğesi ise 
kamu görevlileridir. Genel toplum düzenini koruyan kuralların(ceza hukuku) yanı sıra kamu 
hizmetinin işleyişini ve kamu görevlilerinin uyacakları kuralları belirlemek için ayrı bir disiplin 
hukuku oluşturulmuştur.  
  

Disiplin cezaları Türk Ceza Kanununda belirlenen toplum düzenini korumaya yönelik 
yaptırımlardan ayrı olarak memuru göreve bağlamak, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi 
amaçlarıyla konulmuştur.Disiplin cezaları kamu görevi ile ilgili bir ceza türüdür. 
 
 Ceza Hukukundaki suç ile Disiplin Hukukundaki suç arasındaki farklar: 
 
 -Ceza Kanunları ile konulan cezalar kamu düzeninin korunması amacıyla konmuştur. Disiplin 
cezalarının amacı ise memurların düzenli çalışmalarını sağlamaktır. 
 
 -Ceza hukukunda yer alan suçlara uygulanan yaptırım kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili 
olmasına rağmen disiplin suçları memurun mali haklarına ve mesleki statüsüne etkide bulunur. 
 
 -Ceza hukukunda söz edilen suç, ülkede yaşayan herkes tarafından işlenebildiği halde disiplin 
suçları sadece memurlar tarafından işlenebilir. 
 
 -Ceza hukukuna göre ceza adli mahkemeler tarafından verilirken disiplin cezaları idari merciler 
tarafından verilir.    
 
 Ceza Kovuşturmasının Disiplin Soruşturmasına etkisi: 
 
 657 sayılı D.M.K.’nun 131. Maddesinde: “Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza 
mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Memurun Ceza 
Kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel 
olamaz”  hükmü bulunması nedeniyle ceza kovuşturmasının başlamış olması ya da memurun mahkum 
olması ya da olmaması halleri disiplin soruşturması yapılmasını engellemez. Ancak bazı durumlarda 
adli soruşturmanın sonucunun beklenmesi disiplin kararlarının daha objektif olmasını sağlayabilir. 
 
 Ceza mahkemesinin mahkumiyet veya beraat kararının disiplin soruşturmasına ve disiplin 
cezası verilmesine etkisi: 
 
 -Ceza mahkemesi, aynı zamanda disiplin suçu sayılan fiilin, hakkında ceza davası açılan kişi 
tarafından işlendiğine karar verirse idare tarafından eğer şartlar oluşmuş ise disiplin soruşturması 
yapılması ve duruma uygun disiplin cezasının verilmesi gerekir. 
 
 -Ceza mahkemesi tarafından verilen kararda, fiilin sanık tarafından işlenmediği hükmü yer 
almakta ise  idare tarafından o kimse hakkında disiplin soruşturması yapılmaz ve disiplin cezası 
verilemez. 
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 -Ceza mahkemesinin beraat kararında fiilin kişi tarafından işlendiği, ancak bu fiilin T.C.K. 
kapsamında suç teşkil etmediği hükmü yer almışsa bu kişinin durumuna ve fiiline uygun disiplin 
cezası verilebilir.     
 
 -İdarede disiplin cezası verilmesini gerektiren yeterli deliller var ise ve şartlar uygunsa disiplin 
cezası verilebilir.   
 
 Genel Af Kanununun disiplin soruşmalarına etkisi: 
 
 Af yasası mahkemelerce verilmiş mahkumiyet kararlarını ortdan kaldırır. Ancak işlenen fiil 
disiplin hukuku kapsamında disiplin cezası verilmesini gerektiriyor ise disiplin cezası uygulanır. 
Ancak af ysası disiplin suçları bakımından ayrıca bir hüküm getirmiş ise o zaman disiplin cezası da af 
ile ortadan kalkar. 
 
 Nitekim, 28.08.1999 tarih ve 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanun ile 23.04.1999 tarihinden önce işlenen Devletin şahsiyetine karşı 
işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve 
istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet 
sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran 
disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68. Maddesinin (e) ve (f) bentlerine 
ve 69. Maddesinin bir ila dördüncü fıkralarına göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma, 
mülga 2556 sayılı Hakimler Kanununun 92. Maddesinin bir, iki, dört ve altıncı fıkralarına göre 
verilmiş meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük  ve yönetmelikler gereğince 
memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin 
cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir. 
 
 Mahkemece cezalandırılan bir  eylem disiplin cezasını gerektirmeyebilir. Örneğin trafik 
suçundan mahkum olan bir memurun suçu disiplin anlamında işlem yapılmasını gerektirir 
nitelikte olmayabilir. 
 
 Mahkemece verilen kararın tecil edilmesi disiplin cezası verilmesini etkilemez. 
 
 Disiplin cezalarının uygulanmasında tekerrür kavramı: 
 
 657 sayılı D.M.K’nun 125. Maddesinde: “Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya 
halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. 
Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü 
uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.” hükmü yer almaktadır.  
 

Disiplin suçlarında tekerrür durumunun uygulanması için memurun önceden bir disiplin  cezası 
almış olması ve verilen disiplin cezasının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ayrıca memurun aynı 
nitelikteki suçu disiplin cezasının  sicilden silinmesine olanak veren süre içerisinde işlenmiş olması 
gerekmektedir. 
 
 Yukarıda yazılı maddede görüldüğü gibi  tekerrür iki şekilde olabilmektedir. Birincisi, aynı 
nitelikteki fiil veya halin disiplin cezasının silinmesine olanak tanıyan süre içerisinde tekrarlanması; 
Örneğin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek 657 sayılı D.M.K. 125. Maddesi C-b  
fıkrasına göre aylıktan kesme cezasını gerektiren bir fiildir. Bir memur bu fiili işlemesinden dolayı 
aylıktan kesme cezası ile tecziye edilir ve daha sonra cezası kesinleşir, daha sonra bu disiplin cezasının 
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sicilden silinmesine ilişkin 10 yıllık süre (657 D.M.K. 133. Madde) içerisinde aynı davranışı yani 
özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiilini tekrarlarsa aylıktan kesme cezasından bir üst 
derece disiplin suçu olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmesi gerekir.  
İkincisi ise, aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin 
cezalarının üçüncü uygulanması durumudur. Burada kastedilen aynı derece ceza verilmesini gerektiren 
iki ayrı eylemden sonra aynı derece ceza verilmesini gerektiren üçüncü bir eylemin işlenmiş olmasıdır.  
 

Örnek Karar: Bu konu ile ilgili olarak, İbrahim PINAR tarafından yazılan Devlet Memurları 
Kanunu Şerhi ve İlgili Mevzuat kitabının 1104. Sayfasında zikredilen kararın değerlendirilmesiyle 
konu daha iyi anlaşılabilecektir. 
 

Danıştay 10. Dairesinin 09.12.1985 gün ve E.85/2632;K.85/2072 sayılı Kararı: 
  

“Bir polis memurunun 05.03.1971 tarihinde “amirin tavır ve hareketleri ile istihfaf etmek” 
suçundan dolayı “Terfinin bir devre geciktirilmesi” cezası, 23.05.1973 tarihinde devriye görevini 
terkten dolayı “bir sene kıdem tenzili” cezası, 11.01.1973 tarihinde amirine yalan beyanda 
bulunmaktan “bir sene kıdem tenzili” cezası, 05.12.1980 tarihinde amirin emrini yapmamaktan “24 ay 
uzun süreli durdurma” cezalarını aldığı anlaşılmış olup davacıya verilen bu disiplin cezalarının da 
uzun süreli durdurma cezalarının karşılığı olduğu şüphesizdir. 

Bu durum karşısında, davacının aynı derecede cezayı gerektiren eylem ve davranışları ikiden 
fazla olup; son eylemi olan nokta görevini terketmek suçu nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda 
disiplin cezası verilirken; Tüzüğün 11. Maddesi uyarınca verilmesi gereken uzun süreli durdurma 
cezası yerine bir üst ceza olan meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasında mevzuata aykırılık 
bulunmamaktadır.” Şeklindedir. 
 
 Cezaların Hafifletilmesi: 
 

657 sayılı D.M.K.’nun 125. Maddesinde: “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu 
olan ve iyi veya çok iyi derecede  sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif 
olanı uygulanabilir.” Hükmü mevcuttur. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 16. Maddesinde, 76-
89 arası sicil notunun “iyi”, 90-100 arası sicil notunun “çok iyi” olarak belirlendiği açıktır.Dolayısıyla 
disiplin cezalartının belirlenmesinde yukarıda açıklanan durumun gözönünde bulundurulması 
hakkaniyet açısından olumlu olacaktır. 

 
 Savunma Hakkı: 
 
 Anayasamızın 129. Maddesinde, “Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensupların savunma hakkı 
tanınmadıkça disiplin cezası verilemez” hükmü yer almaktadır.657 sayılı D.M.K’nun 130. 
Maddesinde de “Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası 
verilemez.Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere 
verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma 
hakkından vazgeçmiş sayılır.” ifadesi mevcuttur.  

Yukarıda belirtilen maddelere uygun olarak disiplin cezası verilen Devlet memurlarının konu 
ile ilgili olarak savunma ifadelerinin alınması kanuni zorunluluktur. 

  
 Disiplin Cezalarının Uygulanması: 
 
 657 sayılı D.M.K’nun 132. Maddesine göre, disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren 
uygulanır. Aylıktan kesme cezası ise cezanın veriliş tarihini izleyen aybaşından itibaren uygulanır. 
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 Ayrıca verilen disiplin cezaları ceza verilen memurun  sıralı sicil amirine bildirilir. Devlet 
memurluğunan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 
 
 Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası verilenler vali, büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, 
genel müdür yardımcısı ve daire başkanı olamazlar. 
 
 Disiplin hukukunda bir eylemden dolayı iki ayrı ceza verilemez. 
 
 ÖNEMLİ NOT: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesinin Devlet 
Memurluğundan Çıkarma cezasına ilişkin E/d bendinde yer alan “d)Özürsüz olarak(...)bir yılda 
toplam 20 gün göreve gelmemek” hükmünde, daha önce parantez içinde bulunan “kesintisiz 10 
gün veya” ibaresi 243 sayılı K.H.K.’nın 26. Maddesiyle metinden çıkarılmıştır. 
 
 Disiplin Cezalarının Geri Alınamaması: 
 Danıştay 10. Dairesi 04.04.1995 tarih ve E.84/2635 K.85/700 sayılı Kararı ile, tamamlanan 
soruşturma sonucunda Yüksek Komiserler Heyeti tarafından verilen disiplin cezasının geri alınarak 
yerine yeni bir disiplin cezası verilmesi işlemini iptal etmiştir.  
  

Dolayısıyla yetkili kurul ve makamlarca verilip itiraz ve onay aşamalarından geçmiş kesinleşen 
disiplin cezası kararlarının (sicilden silinme süresi geçtikten sonra prosedüre uygun olarak hükümsüz 
kalması hali hariç) geri alınması, yerine başka bir cezanın verilmesi disiplin hukukuna uygun değildir.   
 
 Memuriyetten Ayrılanlara Disiplin Cezası Verilmesi Şartları: 
 Danıştay 3. Dairesi 27.01.1977 tarih ve E.77/47 K. 77/12 sayılı Kararı ile;  Memur iken işlenen 
disiplin suçundan dolayı soruşturmaya başlanmış ancak bu soruşturma bitmeden görevden ayrılmış 
kişi hakkındaki soruşturmanın sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varmıştır. 
 
 
 Uyarma ve Kınama cezalarına karşı yapılacak itiraz: 
 
 Anayasamızın 129. Maddesinde, “Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç disiplin 
kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.” hükmü yer almıştır.Anayasamızda yeralan bu 
hüküm ile 657 sayılı D.M.K. 135. Maddesinde bulunan “Disiplin amirleri tarafından verilen 
uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin 
kurullarına yapılabilir.Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet 
memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir” hükümlerinin 
birlikte değerlendirilmesinden uyarma ve kınama cezaları yargı denetimi dışında bırakılmıştır.  
  

Ancak, 657 sayılı D.M.K’nun 135. Maddesinde yer alan “Disiplin amirleri tarafından verilen 
uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin 
kurullarına yapılabilir.” hükmü ile uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz yolunun bulunduğu 
belirtilmiştir. Uyarma ve kınama cezalarına karşı memur tarafından yapılacak itirazın ne şekilde 
yapılacağı 657 sayılı D.M.K’nun 136. Maddesinde açıklanmıştır.  
  
 657 sayılı D.M.K.’nun 136. Maddesi: “Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından 
verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden 
itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyene disiplin cezaları kesinleşir.İtiraz halinde; 
itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı 
hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen 
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kararlar kesin olup bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.İtiraz mercileri, itiraz 
dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını 
vermek zorundadırlar. Kaldırılan cezalar sicilden silinir” hükümlerini içermektedir. 
  

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma 
cezalarına karşı idari  yargı yoluna başvurulabilir. 
 

Aday Memurların Disiplin Hukuku Açısından Değerlendirilmesi: 
 
İlgili Mevzuat: 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56. Maddesi: “Adaylık süresi içinde temel ve 

hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi hal ve 
hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil 
amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.İlişkileri kesilenler ilgili 
kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.”  

 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57. Maddesi: “Adaylardan en geç iki yıl içinde 

Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili 
amirin onayı ile ilişikleri kesilir.İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel 
Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda 56. ve bu madde hükümlerine göre 
ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınamazlar.”   

 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124. Maddesi: “Kamu hizmetlerinin gereği gibi 

yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak 
emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları 
yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125. 
Maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.” 

 
İlgili Yargı Kararları: 
 
Danıştay 5. Dairesinin 30.11.1986 T. K.86/99, E.86/43 sayılı Kararı: 
 
Özeti: Aday memurların asaleti onanmış memurlar gibi kurum içinde görevlerinin ve yerlerinin 

değiştirilebileceği hakkında. 
 
Danıştay 5. Dairesinin 17.10.1990 T. E.1990/3713, K.1990/1812 sayılı Kararı: 
 
Özeti:Memuriyetle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan ve bu eylemleri nedeniyle 

disiplin cezası verilen davacının, adaylık süresinin dolması beklenmeden görevine son 
verilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı hakkında.  

 
Aday memurların disipline aykırı tutum ve davranışları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ek ve değişikliklerinde aday memurları kanununun disiplin işlemlerine dair hükümlerden ayrı 
tutan bir düzenleme olmadığından bu konu ile ilgili uygulamada izlenecek yol; aday memurların 
disipline aykırı tutum ve davranışları hakkında suçun ağırlığı, tekerrürü gibi hususlar göz önünde 
bulundurularak idarenin takdir yetkisi çerçevesinde ve 657 sayılı Kanunun 56. maddesine istinaden 
aynı kanunun 125. maddesinde yer alan fiil ve hallerden uygulanabilirliği olan disiplin tesis edilmesi 
şeklinde olmalıdır. 
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 KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI: 
 
 Devlet Personel Başkanlığının 15.04.1994 tarihli görüşü: 
 
 Özeti:Valilik, büyükelçilik, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür 
yardımcılığı ve daire başkanlığı gibi ünvanlarda görev yapmakta iken aylıktan kesme veya kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezası alanların bu görevlere atanabilmek için gerekli nitelikleri 
kaybetmelerinden dolayı görevlerinden alınabilecekleri hakkında. 
 
 Danıştay 1. Dairesinin E. 2000/33, K.2000/42 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Disiplin cezaları sonucunda kurumla ilişiği kesilenlerden bu cezaları 4455 sayılı Kanun 
kapsamına girenlerin göreve dönme istemlerinin idarelerce kabul zorunluluğu bulunmadığı, bu yoldaki 
başvuruların açıktan atanma talebi olarak değerlendirilmesi gerektiği hakkında. 
 
 Danıştay 1. Dairesinin 21.11.1984 tarih E.1984/1949, K.1984/1948 sayılı Kararı:   
 
 Özeti:Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi konusu tartışılan memura 657 sayılı 
Kanunun 129. Maddesi 2. Fıkrasında belirlenen hakları kullanma hakkı verilmesi hakkında. 
 
 Danıştay 1. Dairesinin E.1983/309, K.1983/323 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Tam gün olarak toplam 20 gün devamsızlığı olmayan, ancak görevden uzak kaldığı 
saatlerin toplamı 20 günü geçen bir memurun 657 sayılı Yasanın değişik 125. Maddesinin E-d fıkrası 
uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılamayacağı hakkında. 
 
 Danıştay 8. Dairesinin 17.09.1991 tarih E.1991/1370, K.1991/1358 sayılı Kararı: 
 Özeti:Disiplin amir ve kurullarına soruşturma tamamlandıktan sonra karar vermek için tanınan 
sürelerin idarenin iç işleyişi ve düzeni ile ilgili olduğu, bu süre geçirildikten sonra ceza veilmiş 
olmasında yasaya aykırılık bulunmadığı hakkında(Zamanaşımı süreleri hariç).  
 
 Danıştay 8. Dairesinin E.1991/1399, K.1991/1677 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Başarılı ve temiz sicili olan görevlilere bir alt cezanın uygulanmama nedeninin 
açıklanması gerektiği hakkında.   
 
 Danıştay 10. Dairesinin E.1987/2100, K.1989/2239 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Bir memur hakkında herhangi bir disiplin soruşturması açılmaksızın doğrudan disiplin 
amirince savunması alınarak aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasında isabet bulunmadığı 
hakkında. 
 
 Danıştay 8. Dairesinin E. 1995/3680, K.1997/3928 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Bir memur hakkında takdir edilen disiplin cezası ile ilgilinin eylemi arasında adil bir 
denge bulunmasının disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu hakkında. 
 
 Danıştay 8. Dairesinin K.1995/3505, E.1994/5407 sayılı Kararı: 
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 Özeti:Disiplin soruşturmasında zamanaşımı süresinin başlamasında yetkili makamın disiplin 
cezasına konu fiil ve halleri öğrendiği tarihin esas alınması gerektiği hakkında. 
 
 Danıştay 10. Dairesinin E.1989/2299, K.1989/1735 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Zamanaşımı süresi geçirilmeden verilmiş bir disiplin cezasının idari yargı yerince aynı 
konuda yeniden işlem tesisini gerektirecek biçimde iptali üzerine, herhangi bir şekilde zamanaşımı 
süresi işletilemeyeceği hakkında. 
 
 Danıştay 8. Dairesinin K.97-507,E.95-5200 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Memura disiplin soruşturması açılmadan doğrudan disiplin amirince savunması alınarak 
disiplin cezası verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında. 
 
 Danıştay 5. Dairesinin 03.10.1977 tarih ve E.1974/8042 K.1977/4295 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Suçun işlendiği ileri sürülen Pazar günü görevli bulunmadığı anlaşılan memura böyle bir 
günde görev yapmadığı ileri sürülerek disiplin cezası verilemeyeceği hakkında. 
 
 Danıştay 10. Dairesinin 03.05.1984 tarih E.1984/454, K.1984/175 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Memuriyete girmeden önce işlenmiş suçlardan dolayı disiplin hükümlerine 
istineden görevden çıkarma cezası verilmesinde isabet bulunmadığı hakkında. 
 

BÖLÜM: 8  

Görevden Uzaklaştırma  

 Görevden Uzaklaştırma 

  Madde-137: Görevden uzaklaştırılma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi 
başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. 
Görevden uzaklaştırma tedbiri,soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. 

 Yetkililer 

Madde-138: Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır. 

a)Atamaya yetkili amirler;  

b)Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;  

c)İllerde valiler;  

ç)İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)  

Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna 
derhal bildirilir.  
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Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu 

Madde-139: Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı 
izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra 
memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu 
tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa 
tabidirler.  

Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma 

Madde-140:  Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 
inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.  

Görevden Uzaklaştırılan veya görevinden Uzak Kalan Memurların Hak ve Yükümlülüğü 

Madde-141: Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan 
tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu 
Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.  

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş 
olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe 
ilerlemesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı,üst dereceye yükselmeleri halinde, bu 
derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.  

Tedbirlerin Kaldırılması 

Madde-142: Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem 
uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 
inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili 
amirlerce) derhal kaldırılır.  

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü 
uygulanır. 

Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller 

Madde-143:  Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:  

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;  

b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;  

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;  

d) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir 
ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;  

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.  

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Amirin Takdiri 
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Madde-144: 140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı 
olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan 
fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.  

 Süre 

Madde-145: Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en 
çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine 
başlatılır.  

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir 
(Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin 
durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye 
de yazı ile tebliğ eder. 

 

AÇIKLAMALAR: 

 
 Görevden uzaklaştırılan Devlet Memurunun aylığı: 
 
 Hakkında görevden uzaklaştırma önlemi uygulanan Devlet memuru aylığının üçte ikisini 
alacaktır.Aylık deyiminden fiilen alınan aylık anlaşılmalıdır. Memurluğun sona ermesini düzenleyen 
98. Maddede; memurluğa alınma koşullarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması 
veya memurlukları sırasında bu koşullardan hherhangi birini kaybetmesi halinde memurluğun sona 
ereceği hükme bağlanmıştır.Memuriyete alınma koşullarını düzenleyen 48. Maddede ise ağır hapis 
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasına 
hükümlü bulunanların memurluğa alınmayacakları belirtilmiştir.Memurlukları sırasında 48. Maddenin 
A-5 bendinde yazılı suçlardan herhangi birisine mahkum olan memurun mahkumiyet kararının 
kesinleşmesinden sonra memuriyet görevine son verilir.Yargılanan memur böyle bir suçtan 
mahkumiyet kararı alıp, hakkında verilen mahkumiyet hükmü kesinleşene kadar tutuklu kaldığı süre 
içinde 141. Maddeye göre aylığını alır. 
 
 Sosyal hak ve yardımlar 657 sayılı Yasanın 187-213. Maddelerinde yer alan hak ve 
yardımlardır.Bunlar: Emeklilik hakkı, hastalık ve analık sigortası yardımı, aile yardım ödeneği, çocuk 
yardım ödeneği, doğum yardımı, tedavi ve cenaze giderleri yardımı, giyecek yardımı, yiyecek 
yardımıdır. 
 
 Görevinden uzaklaştırılan memurun emeklilik keseneklerine esas aylık 5434 sayılı Yasaya göre 
belirlenir.     
 
 KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI: 

 
 

 Danıştay 5. Dairesinin E.1975/6894 K.1977/1612 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Hükümden önce davanın genel af ile ortadan kalkması halinde görevden uzaklaştırma 
işleminin kaldırılması gerektiği hakkında. 
 
 Danıştay 5. Dairesinin 08.06.1976 tarih ve E.1972/45 K.1976/3679 sayılı Kararı: 
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 Özeti:Yargılama beraatle sonuçlandığı takdirde tutukluluk süresinde ödenmeyen aylıkların 
ödenmesi gerektiği hakkında. 
 
 Danıştay 5. Dairesinin E.1994/286, K.1997/966 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri dışındaki soruşturma ve denetim elemanlarının 
görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olmadıkları ve ancak bu konuda görevden uzaklaştırmaya 
yetkili amirlere teklifte bulunabilecekleri hakkında. 
 
 Danıştay 5. Dairesinin 21.12.1978 tarih E.1976/5649, K.1978/4083 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Görevden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırılmayı izleyen 10 işgünü 
içinde soruşturmaya başlanması gerektiği hakkında. 
 
 Danıştay 5. Dairesinin E.1986/1371, K.1988/1903 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Görevden uzaklaştırılan memurun asil kadro ünvanı kalmak şartıyla soruşturma sonuna 
kadar görevle ilişkisinin kesilmesinin zorunlu olduğu hakkında. 
 
 Danıştay 5. Dairesinin 16.03.1995 tarih ve E.1993/422 K.95/1015 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:657 sayılı Yasanın 145. Maddesi hükmü uyarınca, görevden uzaklaştırılan memurun 
durumunun her iki ayda bir incelenmek suretiyle görevine döndürülüp döndürülmemesi hakkında bir 
karar verilmesinin gerekeceği hak. 
 
 Sayıştay Genel Kurulunun 12.12.1983 tarih ve 4312/2 sayılı Kararı: 
 
 Özeti: Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan 
tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük 
zammı ve mali sorumluluk tazminatının üçte ikisinin ödenmesi gerektiğine çoğunlukla; özel hizmet 
tazminatının da aynı şekilde ödenmesi gerektiğine oybirliği ile karar verilmesine dair. 
 
 Sayıştay Temyiz K. 09.07.1991/22543 sayılı Kararı: 
 
 Özeti:Görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılarak görevine başlayan memurlara açıkta geçen 
süreler için verilmeyen 1/3 maaşlarının ödenebileceği hakkında.     

 
   

Yukarıda ana kısım ve bölümleri itibariyle ortaya konulan 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda düzenlenen diğer hususlar ile ilgili yönetmelikler ise okuyucuların konu hakkında bilgi 
sahibi olmaları ve hangi konu ile ilgili olarak hangi düzenleyici işlemlere başvurulması gerektiğinin 
açıklanması için aşağıda belirtilmiştir. 

 

-Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik.   
   

-Birden Fazla Kamu Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevli Müfettişlerin 
Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik. 
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 -Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik. 

 

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik. 
 
 -Kamu Konutları Yönetmeliği. 
 
 -Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği. 
 
 -Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği. 
 
 -Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği. 
 
 -Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği. 

 
KAYNAKÇA: 
 
Bu bilgilerin derlenmesinde İbrahim PINAR tarafından yazılmış olan Devlet Memurları 

Kanunu Şerhi ve İlgili Mevzuat kitabından faydalanılmıştır.  
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TÜRK CEZA KANUNU 
(Genel Hükümler ve Memur Suçları) 
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TÜRK CEZA KANUNU 
(13.03.1926 Tarih ve 765 Sayılı Kanun) 

 
Ceza Kanununun tatbiki 

 
Madde 1 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 
 
Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilmez. Kanunda yazılı 

cezalardan başka bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz. 
Suçlar; cürüm veya kabahattir. (Cürüm: Ceza gerektiren, suç, hata, günah anlamına 

gelmektedir.) 
 
Suç: Kanunun ceza yaptırımı tehdidi altında koyduğu yasağa ya da emre karşı olan davranıştır.  
 
Suçlu-Suç faili: Suç teşkil eden fiili işleyen kimsedir. Ancak gerçek kişiler suç faili olabilir. 

Tüzel kişilerin suç faili olmaları mümkün değildir. Tüzel kişilerde, tüzel kişi adına karar oluşturan ve 
uygulayan gerçek kişiler suç failidir.  

 
Suç Mağduru: Suç teşkil eden fiille menfaati ihlal edilen kişidir. Kişiler gerçek ya da tüzel kişi 

olabilir. Bazı suçlar da Devlet suçun mağduru olabilmektedir.  
 
Ceza kuralları hukuk düzeninde ancak kanun şeklinde ortaya konulabilir. Çünkü Anayasanın 

38. maddesi ve TCK 1.maddesi “kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralını kabul etmiştir.  
Anayasamızın Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar başlıklı 38. maddesinde; 
“Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı 

cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır 
bir ceza verilemez.”. 

Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra 
uygulanır. 

Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. 
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. 
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu 

yolda delil göstermeye zorlanamaz. 
(Ek: 3.10.2001-4709/15 md.) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul 

edilemez. 
Ceza sorumluluğu şahsîdir. 
(Ek: 3.10.2001-4709/15 md.) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine 

getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. 
(Ek: 3.10.2001-4709/15 md.) Savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışında 

ölüm cezası verilemez. 
Genel müsadere cezası verilemez. 
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. (Silahlı 

Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.) 
Vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez.” 
 
hükümleri bulunmaktadır. 
 
Ceza kuralının ancak kanunla konabileceği, eğer bir kanun tarafından öngörülmemişse bir fiilin 

suç sayılmasına ve ceza yaptırımı uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Daha sonra kabul edilen 
bir ceza kuralı veya sonradan cezayı ağırlaştıran bir ceza kuralı önceki fiile uygulanamaz. Ceza 
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kurallarında kıyas yasağı vardır. Yani suç ve cezalar ancak kanunla koyulacağı için kıyas yoluyla bir 
fiil için yaptırım konulamaz. 

Kanunda yazılı olmayan ahvalde ve fiile uyan bir Ceza Kanunu maddesi bulunmadan tefsir ve 
kıyas yoluyla ceza tayin edilmesi yolsuzdur. (Y.1.C.D. 5.5.1929 2258) 

 
Suçun Unsurları: 
 
I-Kanunilik Unsuru-Tipiklik 
 
Suç olarak kabul edilen hareket ve fillerin kanunda açıkça suç olarak belirtilmesi gerekir. 
 
II-Suçun maddi unsurları 
 
1-Hareket veya ihmal: Bir davranışta bulunmak(örn:hırsızlık) ya da bulunmamaktır(örn:Görevi 

ihmal). 
2-Sonuç:Menfaati ihlal eden bir sonucun ortaya çıkmasıdır.  
3-Nedensellik bağı: Kişinin hareket ve ihmali ile ortaya çıkan sonuç arasında bir nedensellik 

bağı bulunması gerekir  
 
III-Suçun manevi unsuru 
 
Fail ile fiil arasındaki manevi bağı ifade etmektedir.  
1-Kasıt:Suç teşkil eden bir fiilin bilerek ve isteyerek işlenmesidir. Hem hareket hem de 

sonucun istenmesidir. 
 
2-Taksir: Hareket istenmekte ama sonuç istenmemektedir.   
   a)Bilinçli taksir:Hareketin ve sonucun istendiği, ancak sonucun önlenmek maksadıyla hareket 

edildiği, yani faalin sonucu öngördüğü, ancak istemediği hallerde mevcuttur.  
   b)Bilinçsiz taksir: Failin sonucu öngörmeden hareket ettiği durumlarda söz konusudur.  
 
3-Objektif sorumluluk(Kastı aşan suç): Fail ile fiil arasında her hangi bir bağlantı olmadığı, 

ancak failin cezalandırıldığı durumdur. (Basın Kanunu-Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)  
 

IV-Hukuka aykırılık unsuru 
Fiilin hukuk düzeni ile çatışma ve çelişki halinde bulunmasını, hukuka aykırı olmasını ifade 

eder. 
 
Bir fiilde yukarıda belirtilen bu dört unsur birlikte gerçekleşirse, o fiil suç sayılır ve kanunun 

belirlediği cezanın uygulamasını gerektirir. 
 
Fiili hukuka aykırı olmaktan çıkaran kurallara ise hukuka uygunluk nedenleri denilmektedir. 
 
 
 
Hukuka uygunluk nedenleri: 
 
TCK’nda yer alan hukuka uygunluk nedenleri: 
1-Kanun hükmünün yerine getirilmesi 
2-Emrin yerine getirilmesi 
3-Yasal Savunma(Meşru Müdafaa) 
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4-Zaruret hali-Zorunluluk hali  
5-Mağdurun rızası 
 
TCK’nda yer almayan hukuka uygunluk nedenleri: 
1-Tıp Mesleğinin icrası 
2-Spor Faaliyetleri  
 
Madde 2 

 
İşlendiği zamanın kanununa göre cürüm veya kabahat sayılmayan fiilden dolayı kimseye 

ceza verilemez. İşlendikten sonra yapılan kanuna göre cürüm veya kabahat sayılmayan bir 
fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz. Eğer böyle bir ceza hüküm olunmuşsa icrası ve kanuni 
neticeleri kendiliğinden kalkar. 

Bir cürüm veya kabahatin işlendiği zamanın kanunu ile sonradan neşir olunan kanunun 
hükümleri birbirinden farklı ise failin lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunur. 

 
Yeni ceza kuralının, önceki kurala göre bir fiili suç haline getirmesi veya yeni ceza kuralının 

önceki kurala göre de suç olan bir fiil için öngörülen cezayı artırması durumunda ceza kuralının geriye 
yürümezliği, 

 
Yeni ceza kuralının, önceki kurala göre suç olan bir fiili suç olmaktan çıkarması veya yeni ceza 

kuralının önceki kurala göre de suç olan bir fiil için öngörülen cezayı hafifletmesi durumunda ceza 
kuralının geriye yürümesi, 

 
Söz konusudur. Yani her zaman failin lehine olan kuralların uygulanması gerekmektedir. 

 
CEZALAR 
 
Madde11-Cürümlere mahsus cezalar şunlardır: 
1-İdam, (Anayasanın 38. maddesine 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanununun 
15.md.ile“Savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışında ölüm cezası 
verilemez.” hükmü eklenmiştir.) 
2-Ağır hapis, 
3-Hapis, 
4-Sürgün, 
5-Ağır cezayı nakdi(Ağır para cezası), 
6-Hidematı ammeden memnuiyet(Kamu hizmetlerinden yasaklanma). 

 
Kabahatler için mevzu cezalar şunlardır: 
1-Hafif hapis, 
2-Hafif cezayı nakdi(Hafif para cezası), 
3-Muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrası(Belli bir meslek ve sanatın icrasının 
durdurulması). 
 
Bu kanunda şahsi hürriyeti tahdit eden cezalar tabirinden ağır hapis, hapis, sürgün ve 

hafif hapis cezaları muradolunur. 
 
TCK metninde suçlar, cürümler ve kabahatler şeklinde tasnif edilmiş değildir. Yukarıda 

sıralanan cezalara göre, fiilin cürüm veya kabahat olduğu anlaşılmaktadır. 
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Cezaya ehliyet ve bunu kaldıran veya hafifleten sebepler 
 
Ceza Kanunu ceza yeteneğini kaldıran ve azaltan bazı nedenler öngörmüştür. 
 
1-Yaş Küçüklüğü: 11 yaşını bitirmemiş olanların ceza yeteneği yoktur. Hüküm verildiği 

zamanki değil, suçun işlendiği zamanki yaş söz konusudur. 11 yaşını bitirmiş 15 yaşını bitirmemiş 
olanlar şayet temyiz kudretine sahip olmadan hareket etmişse ceza verilmez, ancak temyiz kudretine 
sahip olarak suç işlemişse ceza kanunda belirtilen miktarlarda indirilmek suretiyle verilir. 15 yaşını 
bitirmiş 18 yaşını bitirmemiş olanlar suç işlemişse ceza kanunda belirtilen miktarlarda indirilmek 
suretiyle verilir.  

 
2-Sağır-Dilsizlik: Hem sağır, hem de dilsiz olmayı kanun  ceza yeteneğini etkileyen bir hal 

olarak kabul etmiştir. 15 yaşını bitirmemiş olanlar hakkında takibat yapılmaz ve kendilerine ceza 
verilmez. 15 yaşını bitirmiş olanlar şayet temyiz kudretine sahip olmadan hareket etmişse ceza 
verilmez. Ancak 15 yaşını bitirmiş olanlar temyiz kudretine sahip olarak suç işlemişse ceza kanunda 
belirtilen miktarlarda indirilmek suretiyle verilir. 15 yaşını bitirmiş 18 yaşını bitirmemiş olanlar veya  
18 yaşını bitirmiş 21 yaşını bitirmemiş olanlar suç işlemişse ceza, kanunda belirtilen miktarlarda 
indirilmek suretiyle verilir. 

 
3-Akıl Hastalığı: Hastalığın fiilin işlendiği sırada mevcut olması ve hareketlerinin şuur ve 

serbestisini kaldıracak nitelikte olması durumunda akıl hastalığı olanlara ceza verilemez. Ancak akıl 
hastalığının hareketlerinin şuur ve serbestisini önemli derecede azaltan nitelikte olması durumunda akıl 
hastalığı olanlara ceza indirilerek verilir.  

 
4-Arızi Sebepler: Suç işlediği sırada arızi bir sebeple akıl hastalığı halinde bulunan kimselere 

de akıl hastalığı olan faillere ilişkin hükümler uygulanır. Akıl hastalığından kasıt şahsın arızi bir 
sebeple hareketlerinin şuur ve serbestisinin ortadan kalkması veya azalmasıdır. Ateşli hastalık, 
uyurgezerlik, uyku hali, hipnotik tesirler arızi sebeplere örnek gösterilebilir. 

 
5-Sarhoşluk ve uyuşturucu madde etkisi: İstenmeyen sarhoşluk ve uyuşturucu madde etkisi 

ceza yeteneğini ortadan kaldırır. Bu durumun istenmeden olmuş olması ve şahsın hareketlerinin şuur 
ve serbestisinin ortadan kalkması veya azalması gerekmektedir.  

 
Madde 44 
 
Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. 
 
Madde 45 
 
Cürümde kasdın bulunmaması cezayı kaldırır. Failin bir şeyi yapmasının veya 

yapmamasının neticesi olan bir fiilden dolayı kanunun o fiile ceza tertip ettiği ahval müstesnadır. 
 
Kabahatlerde kasıt sabit olmasa bile herkes kendi fiil veya ihmalinden mesuldür. 

(08.01.2003 tarih ve 4785 sayılı kanunla eklenen fıkra)  
Failin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli 

taksir vardır; bu halde ceza üçte bir oranında artırılır. 
 
Madde 46 - (Değişik: 18/5/1955 - 6569/1 md.) 
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Fiili işlediği zaman şuurunun veya harekatının serbestisini tamamen kaldıracak surette 
akıl hastalığına duçar olan kimseye ceza verilemez. 

 
Ancak bu şahsın muhafaza ve tedavi altına alınmasına hazırlık tahkikatında Sulh 

Hakimi, ilk tahkikatta Sorgu Hakimi ve son tahkikatta vazifeli mahkeme tarafından karar 
verilir. 

 
Muhafaza ve tedavi altında bulundurma müddeti şifaya kadar devam eder. Yalnız 

maznuna isnad olunan suç, ağır hapis cezasını müstelzim ise bu müddet bir seneden az olamaz. 
 
Muhafaza ve tedavi altına alınan şahıs; muhafaza ve tedavinin icra kılındığı 

müessesesinin sıhhi heyetince, şifası tebeyyün ettiğine dair verilecek rapor üzerine aynı kazai 
mercice serbest bırakılır. 

 
Bu husustaki rapor ve kararda, hastalığın ve isnad olunan suçun mahiyeti göz önünde 

tutularak, içtimai emniyet bakımından şahsın tıbbi kontrole ve muayeneye tabi tutulup 
tutulmayacağı, tutulacaksa müddet ve fasılası da gösterilir. 

 
Tıbbi kontrol ve muayene; Cumhuriyet Müddeiumumilerince(savcı), kararda gösterilen 

müddet ve fasılalarda bu şahısların bulundukları mahalde yoksa en yakın salahiyetli mütehassısı 
olan hastane sıhhi heyetlerine sevk edilmeleri suretiyle temin olunur. 

 
Bu tıbbi kontrol ve muayenede nüks arazı gösterenler hakim veya mahkeme kararıyla 

yine muhafaza ve tedavi altına alınıp aynı muamelelere tabi tutulurlar. 
 

Madde 47 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.) 
 

Fiili işlediği zaman şuurunun veya harekatının serbestisini ehemmiyetli derecede 
azaltacak surette akli maluliyete müptela olan kimseye verilecek ceza aşağıda yazılı şekilde 
indirilir: 

 
1. İdam cezası yerine 15 seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis; 
2. Müebbet ağır hapis yerine 10 seneden 15 seneye kadar ağır hapis; 
3. Amme hizmetlerinden müebbet memnuiyet yerine muvakkatı memnuiyet; cezaları 

hükmolunur. 
 
Diğer cezalar üçte birden yarıya kadar indirilir. 

 
Madde 48 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.) 
 
Suçu işlediği esnada arızi bir sebepten dolayı 46 ve 47 nci maddelerde münderiç akli 

maluliyet halinde bulunan kimseler hakkında o maddelerdeki ahkam tatbik olunur. 
 
İhtiyari sarhoşlukla ve ihtiyarı ile kullanılan uyuşturucu madde tesiriyle işlenen fiiller bu 

madde hükmünden hariçtir. 
 
Madde 49 
 
1-Kanunun bir hükmünü veya salahiyettar bir merciden verilip infazı vazifeten zaruri 

olan bir emri icra suretiyle, 
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2-Gerek kendisinin gerek başkasının nefsine veya ırzına vukubulan haksız bir taarruzu 

filihal defi zaruretinin bais olduğu mecburiyetle, 
 
3-Gerek nefsini ve gerek başkasını vukuuna bilerek mahal vermediği ve başka türlü 

tahaffüz imkanı da olmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden muhafaza etmek zaruretinin bais 
olduğu mecburiyetle, işlenilen fiillerden dolayı faile ceza verilemez. 

 
Bir numaralı bentte gösterilen halde merciinden sadır olan emir hilafı kanun olduğu 

takdirde neticesinden hasıl olan cürme müterettip ceza emri veren amire hükmolunur. 
 

Madde 50 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 
 

49 uncu maddede yazılı fillerden birini icra ederken kanunun veya salahiyettar makamın 
veya zaruretin tayin ettiği hududu tecavüz edenler cürüm ölüm cezasını müstelzim ise sekiz 
seneden aşağı olmamak üzere hapis ve müebbed ağır hapis cezasını müstelzim olduğu takdirde 
altı seneden on beş seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. Sair hallerde asıl suça müretteb 
ceza altıda birinden eksik ve yarısından ziyade olmamak üzere indirilir ve ağır hapis hapse 
tahvil olunur ve amme hizmetlerinden müebbed memnuiyet cezası yerine muvakkat memnuiyet 
cezası verilir. 
 

Madde 51 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.) 
 

Bir kimse haksız bir tahrikin husule getirdiği gazap veya şedit bir elemin tesiri altında bir 
suç işler ve bu suç ölüm cezasını müstelzim bulunursa müebbet ağır hapis cezasına ve müebbet 
ağır hapis cezasını müstelzim bulunursa yirmidört sene ağır hapis cezasına mahkum olur. Sair 
hallerde işlenen suçun cezasının dörtte biri indirilir. 

 
Tahrik ağır ve şiddetli olursa ölüm cezası yerine yirmi dört sene ve müebbet ağır hapis 

cezası yerine on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. 
 
Sair cezaların yarısından üçte ikisine kadarı indirilir. 

 
Madde 52  
 
Bir kimse bir hata veya sair bir arıza yüzünden cürmü kast ettiği şahıstan başka bir 

şahsın zararına işlemiş olursa cürümden zarar gören kimsenin sıfatından neşet eden ve cezayı 
şiddetlendiren esbap faile tahmil olunmaz. Belki cürüm kast olunan şahsa karşı işlenmiş gibi 
telakki olunarak fail, cürmün tazammun edebileceği esbabı muhaffefeden istifade eder. 
  

Madde 53  
 
Fiili işlediği zamanda on bir yaşını bitirmemiş olanlar hakkında takibat yapılamaz ve 

ceza verilemez. 
 
Ancak fiil kanunen bir seneden ziyade hapis cezasını veya daha ağır cezayı müstelzim bir 

cürüm olduğu takdirde müddeiumuminin talebi üzerine mahkeme reisi çocuğun, istirdadı kabil 
tedabirden olmak ve on sekiz yaşını geçmeyecek müddetle mukayyet bulunmak üzere terbiye ve 
ıslah için devlet idare veya murakabesinde bulunan bir müesseseye konmasını veyahut-takayyüt 
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ve nezaretinde teseyyüp ve ihmal ile bir cürüm işlemesine meydan verirlerse kendilerinden iki 
yüz liraya kadar cezayı nakdi alınacağı ihtariyle-ana baba veya vasiye teslimini emreder. 
 

Madde 54 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.) 
 
Fiili işlediği zaman on bir yaşını bitirmiş olup da on beş yaşını doldurmamış olanlar, farik 

ve mümeyyiz olmadıkları surette haklarında hiçbir ceza tertip olunamaz. Ancak işlenilen fiil bir 
seneden fazla hapis veya daha ağır bir cezayı müstelzim cürümlerden ise bundan evvelki madde 
ahkamı tatbik olunur. 

 
(Değişik: 21/1/1983 - 2787/4 md.) Eğer çocuk işlediği fiilin bir suç olduğunu fark ve temyiz 

ile hareket etmiş ise suçunun cezası aşağıda yazılı şekillerde indirilir: 
 
1. Ölüm cezası yerine onbeş yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine on yıldan aşağı 

olmamak üzere hapis cezası verilir. 
 
2. Diğer cezalar yarıya indirilir. Ağır hapis cezaları hapse çevrilir. Ancak, bu bendin 

tatbiki suretiyle hükmolunacak cezalar her fiil için yedi yıldan fazla olamaz. 
Amme hizmetlerinden memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti altına alınmak cezaları 

tatbik olunmaz. 
 
Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar, para cezasından çevrilmiş olsa dahi eğer suçlu cezanın 

çektirilmesine başlandığı zaman on sekiz yaşını bitirmemiş ise ceza bir ıslahhanede çektirilir. 
 
Bu mahkumiyetler tekerrüre esas olamaz. 
 
Madde 55 - (Değişik:9/7/1953 - 6123/1 md.) 
 
Fiili işlediği zaman on beş yaşını bitirmiş olup da on sekiz yaşını bitirmemiş olanlar 

hakkında aşağıda yazılı şekillerde ceza tayin olunur: 
1. İdam cezası yerine yirmi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası; 
2. Müebbet ağır hapis yerine on beş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 
3. (Değişik: 21/1/1983 - 2787/5 md.) Diğer cezaların üçte bire kadarı indirilir. Ancak, bu 

bendin tatbiki suretiyle hükmolunacak cezalar her fiil için ondört yıldan fazla olamaz. 
4. Amme hizmetlerinden memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti altına alınmak 

cezaları tatbik edilmez. 
 
Cezanın çektirilmesine başlandığı zaman on sekiz yaşını bitirmemiş olanlar hakkında 

hürriyeti bağlayıcı cezalar para cezasından çevrilmiş olsa dahi, onlara mahsus ceza evlerinde 
veya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kısımlarında çektirilir. Bunlar on sekiz yaşını 
geçtikleri zaman eğer mahkum oldukları ceza müddeti üç seneden ve geri kalan müddeti iki 
seneden fazla ise büyük mahkumların bulundukları ceza evlerine naklolunurlar. Ancak 
bunlardan, geçirdikleri müddet içindeki hal ve durumlarına göre münasip görülenler hususi 
ceza evinde veya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kısımlarında alıkonulabilirler. 

 
Hükmün infazına başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş ve mahkum oldukları ceza 

müddeti üç seneden az bulunmuş olup da geçmişteki hallerine nazaran hususi ceza evinde veya 
büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kısımlarında bulundurulmaları daha uygun 
görülenlerin cezaları bu evlerde çektirilir. 
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Madde 57 
 
Fiili işlediği zaman henüz on beş yaşını bitirmeyen sağır-dilsizler hakkında takibat 

yapılmaz. Bunlar hakkında yirmi dört yaşına kadar kalmak üzere 53 üncü maddenin ikinci 
fıkrası hükmü tatbik olunabilir. 
     

Madde 58 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 
 
Fiili işlediği zaman on beş yaşını bitirmiş olup da yaptığı işin neticesini fark ve temyiz ile 

hareket ettiği anlaşılmayan sağır, dilsizlere ceza verilmez. 
 
Ancak fiil cürüm olduğu ve bir seneden fazla hapis cezasını veya daha ağır bir cezayı 

müstelzim bulunduğu takdirde yirmi dört yaşını henüz ikmal etmeyen sağır - dilsiz hakkında 
yirmi dört yaşına kadar kalmak üzere 53 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri tatbik 
edilebilir. 

 
Eğer fail yirmi dört yaşını bitirmiş ise mahkeme, hakkında 46 ncı maddede gösterildiği 

surette muamele yapılmak üzere kendisinin salahiyetli makama teslimini emredebilir. 
 
Eğer sağır-dilsizin suçu işlemekte fark ve temyiz ile hareket ettiği anlaşılır ve işlediği 

zaman on sekiz yaşını bitirmemiş bulunursa birinci fıkrası müstesna olmak üzere 54 üncü 
madde hükümleri tatbik olunur. 

 
(Değişik: 21/1/1983 - 2787/6 md.) Sağır-dilsiz onsekiz yaşını bitirip de yirmibir yaşını 

bitirmemiş ise 55 inci madde hükümleri tatbik olunur. 
 
(Ek: 21/1/1983 - 2787/6 md.) Sağır-dilsiz yirmibir yaşını bitirmiş ise, ölüm cezası yerine 

otuz yıl, müebbet ağır hapis cezası yerine yirmidört yıl ağır hapis cezası hükmolunur. Sair 
hallerde cezanın altıda biri indirilir. 
 

Cürme teşebbüs 
 
Suçun İşlenme şekilleri: 
1-Suçun tamamlanması:Ceza kuralının hüküm kısmındaki tanımlanan fiilin maddi, manevi ve 

hukuka aykırılık unsurlarının gerçekleşmesiyle suç tamamlanmış olacaktır. 
2-Suça kalkışma(Teşebbüs): Cürümlerde söz konusudur.  
   a)Tam kalkışma: Cürmün işlenmesi için fail gerekli icra hareketlerini tamamladığı halde 

failin elinde olmayan nedenlerle sonucun meydana gelmemesidir.  
   b)Eksik kalkışma: Failin elinde olmayan nedenlerle cürmün işlenmesi için gerekli icra 

hareketlerini tamamlayamamasıdır.  
   c)İşlenemez Suç: Suçun işlenmesi sırasında failin bilmediği bir engel yüzünden suçun 

meydana gelmesinin imkansız olmasıdır. 
 
 
 
Örnek Karar: 
 
1-Mağdura vurmak için girebiyi havaya kaldıran sanığı araya giren tanıkların tutarak 

engellemesi üzerine icra hareketlerini tamamlayamadığı, eyleminin silahla müessir fiil suçuna eksik 
teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden TCK 61.maddesi yerine tam teşebbüs aşamasında 
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kaldığından bahisle TCK 62.maddesinin uygulanması , 2-Kardeşine karşı müessir fiile teşebbüs 
suçunu işleyen sanığın cezasında akrabalık nedeniyle TCK 457/1 maddesi uyarınca artırım yapılması 
gerekirken TCK 457/2 maddesi uyarınca artırım yapılması 3-Kabule göre de sanığın cezasında TCK 
59.maddesi uyarınca indirim yapılırken hesap hatası sonucu 2 ay 5 gün yerine 2 ay 6 gün hapis 
cezasına hükmedilerek fazla ceza tayini ,bozmayı gerektirmiştir. (Y.2.D.Esas No:2001/27822Karar 
No:2003/1204) 

 
Madde 61 - (Değişik: 3/2/1937 - 3112/1 md.) 
 
Bir kimse işlemeği kasdeylediği bir cürmü vesaiti mahsusa ile icraya başlayıp da 

ihtiyarında olmayan esbabı maniadan dolayı o cürmün husulüne muktazi fiilleri ikmal 
edememiş ise kanunda yazılı olmayan yerlerde fiil, ölüm cezasını müstelzim olduğu takdirde 
müteşebbis hakkında on beş seneden 20 seneye ve müebbet ağır hapis cezasını müstelzim olduğu 
takdirde on seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. Sair hallerde o cürüm 
için kanunen muayyen olan ceza, yarısından üçte ikisine kadar indirilir. 

 
Müteşebbis, cürmün ef'ali icrayesinden ihtiyariyle vazgeçtiği, fakat tamam olan kısım 

esasen bir suç teşkil ettiği halde ancak o kısma mahsus ceza ile cezalandırılır. 
 
Madde 62 - (Değişik: 3/2/1937 - 3112/1 md.) 
 
Bir kimse işlemeği kasdettiği cürmün icrasına taalluk eden bütün fiilleri bitirmiş, fakat 

ihtiyarında olmayan bir sebepten dolayı o cürüm meydana gelmemiş ise kanunda yazılı olmayan 
yerlerde fiil ölüm cezasını müstelzim olduğu takdirde müteşebbis hakkında yirmi seneden aşağı 
olmamak üzere muvakkat ağır hapis ve müebbet ağır hapis cezasını müstelzim olduğu takdirde 
on beş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. Sair hallerde o cürüm için 
kanunen muayyen olan ceza, altıda birinden üçte birine kadar indirilir. 
 
 

Cürüm ve kabahatte iştirak 
 
Suçluların çokluğu-iştirak:  
1-Maddi Katılma 
   a)Asli maddi katılma-Birden fazla kişinin suçu işlemesi 
   b)Tali maddi katılma: Araç-gereç tedarik etme hali. 
2-Manevi Katılma 
   a)Asli manevi katılma-azmettirme:Suç işleme niyeti bulunmayan kişide suç işleme kararının 

uyandırılması azmettirmedir. Asli suç ortaklığının manevi şeklidir. 
   b)Tali manevi katılma: 
   -Teşvik ve suç işleme kararını takviye,  
   -suçun nasıl işleneceğini öğretme,  
   -suç işlemeye niyetlenen kişiye cesaret verme,  
   -suçu işledikten sonra yardım şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
 
Suça katılma durumunda; mağdurun şahsından kaynaklanan ağırlaştırıcı nedenlerin bu durumu 

bilen diğer faillere de sirayet etmesi, yine fiile bağlı ağırlaştırıcı nedenlerin de fiilin işlenmesi sırasında 
bunu bilen diğer faillere sirayet etmesi TCK 66 ve 67. maddelerinde öngörülmüştür. Kanunda açık 
hüküm bulunmamakla birlikte şahsi hafifletici nedenlerin diğer faillere sirayet etmeyeceği, ancak fiili 
hafifletici nedenlerin ise  iğer faillere sirayet edeceği doktrinde tartışılmaktadır. 
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Madde 64 - (Değişik: 3/2/1937 - 3112/1 md.) 
 
Bir kaç kişi bir cürüm veya kabahatin icrasına iştirak ettikleri takdirde fiili irtikap 

edenlerden veya doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlardan her biri o fiile mahsus ceza ile 
cezalandırılır. 

 
Başkalarını cürüm ve kabahat işlemeğe azmettirenlere dahi aynı ceza hükmolunur. 

Ancak fiili icra edenin onu işlemekte şahsi bir menfaati olduğu sabit olursa azmettiren şahsın 
cezası, ölüm yerine yirmi dört sene ve müebbet ağır hapis yerine yirmi sene ağır hapistir. Sair 
cezaların altıda biri indirilir. 

 
Madde 65 - (Değişik: 2/6/1941 - 4055/1 md.) 
 
I - Suç işlemeğe teşvik veya suçu irtikap kararını takviye ederek yahut fiil işlendikten 

sonra muzaheret ve muavenette bulunacağını vadeyleyerek, 
 
II - Suçun ne suretle işleneceğine müteallik talimat vererek yahut fiilin işlenmesine 

yarayacak iş veya vasıtaları tedarik ederek, 
 
III - (Değişik: 21/1/1983 - 2787/7 md.) Suç işlenmeden evvel veya işlendiği sırada 

müzaharet ve muavenetle icrasını kolaylaştırarak suça iştirak eden şahıs, işlenmiş fiile mahsus 
olan ceza ölüm cezası ise yirmi yıldan, müebbet ağır cezası ise onaltı yıldan aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Sair hallerde kanunen muayyen olan cezanın yarısı indirilir. 

  
Bu maddede yazılı fiillerden birini işleyen kimsenin iştiraki inzimam etmeksizin fiilin 

irtikabı mümkün olamayacağı sabit olan hallerde o kimse yukarıda gösterilen tenzilattan 
istifada edemez. 

 
Madde 66 
 
Bir cürüm veya kabahati beraber işleyenlerden veya icrasını kolaylaştırmağa yardım 

edenlerden biri hakkında teşdidi cezayı mucip olan şahsa merbut daimi veya arızi ahval ve evsaf, 
cürüm veya kabahate iştirak eyledikleri zamanda ona vakıf olan faillere dahi sirayet eder. 
Ancak haklarında terettüp eden cezanın altıda biri indirilebilir ve idam ile müebbet ağır hapis 
cezasına bedel yirmi seneden yirmi dört seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

 
Madde 67 
 
Fiilin cezasını teşdit eden maddi esbabı dahi cürüm veya kabahatin vasfını tebdil edecek 

şekilde olsabile fiil işlendiği zamanda ona vakıf olan şeriklere saridir. 
 

 
 
 
Suç ve cezaların içtimaı 
 
Suçların Çokluğu: 
 
A)Birden fazla suçun tek bir suç sayılması: 
 



 181

1-Müteselsil suçlar: Kanunun aynı hükmünün birden fazla ihlali ve bir tek suç işleme kararının 
bulunmasıdır. 

 
Sanığın, bir suç işleme kararının yerine getirilmesi amacıyla yasanın aynı hükmünü kısa zaman 

aralıkları içerisinde defalarca ihlal etmesi, zincirleme biçimde tek suçu oluşturacağından, TCK’nın 
80'inci maddesinin uygulanması gereklidir(CGK.3.4.1989 64-126). 

 
2-Mürekkep suçlar:Birden fazla suçun tek bir suç içersinde birleşmesidir.  
 
örn: hırsızlık + cebir kullanma = yağma(Md.495) 
 
3-Muhtelit Suçlar:Bir suçun daha hafif  bir suçu da ihtiva etmesidir.  
 
Örn:Memura mukavemet suçu cebir kullanma suçunu da ihtiva eder. 
 
B)Birden fazla suç:Cezaların toplanması-içtimaaı söz konusudur. 
 
Madde 68 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.) 
 
Bir kimse mütaaddit suçlardan dolayı Hüküm veya Ceza Kararnamesiyle mahkum 

edilirse cezalar bu bap hükümlerine göre içtima ettirilir. 
 
Madde 69 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.) 
 
Bir Hüküm veya Ceza Kararnamesinden sonra aynı kimsenin bu mahkumiyetten önce 

veya sonra işlediği bir suçtan dolayı mahkum edilmesi halinde cezaların içtimaı hükümleri 
tatbik olunur. 

Madde 78 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 
 
Bir kimse bir suçu işlemek veya vuku bulmuş bir suçu gizlemek için diğer bir suç işlediği 

veyahut o suç vesilesile kanunda suç teşkil eden diğer bir fiil daha irtikab eylediği takdirde 
mezkür fiiller kanunen o suçu tertib eden anasırdan veya suçun esbabı müşeddesinden 
sayılmazsa o kimse hakkında evvelki maddelerin müştemil olduğu hükümlere göre ceza tertib 
olunur. 

 
Madde 79  
 
İşlediği bir fiil ile kanunun muhtelif ahkamını ihlal eden kimse o ahkamdan en şedit 

cezayı tazammun eden maddeye göre cezalandırılır. 
 

Madde 80 - (Değişik: 2/6/1941 - 4055/1 md.) 
 

Bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünün bir kaç 
defa ihlal edilmesi, muhtelif zamanlarda vakı olsa bile bir suç sayılır. Fakat bundan dolayı 
terettüp edecek ceza altıda birden yarıya kadar artırılır. 

 
Cürümde tekerrür 
 
İlk cezanın çekilmesi veya yasal bir sebeple düşmesinden sonra belli bir süre içersinde yeni bir 

suçun işlenmesi durumunda tekerrürden söz edilir. İlk cezanın çekilmemesi durumunda ikinci cezadan 
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dolayı tekerrür hükümleri uygulanamaz. Yeni suç, daha önceki mahkumiyete sebep olan suç cinsinden 
değil ise ceza altıda bire kadar artırılır. Yeni suç, daha önceki mahkumiyete sebep olan suç cinsinden 
ise  ceza altıda birden üçte bire kadar artırılır. 

 
Madde 81 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 

 
Bir kimse beş seneden ziyade müddetle bir mahkumiyete uğradıktan sonra cezasını 

çektiği veya ceza düştüğü tarihten itibaren on sene ve diğer cezalarda beş sene içinde başka bir 
suç daha işlerse yeni suça verilecek ceza altıda bire kadar artırılır. 

 
Yeni suç evvelki mahkumiyete sebep olan suç cinsinden ise hükmedilecek ceza altıda 

birden üçte bire kadar artırılır. 
 
İkinci suç için tayin edilecek cezaya tekerrürden dolayı zammı lazım gelen miktar, hiç bir 

suretle evvelki suç için hükmedilmiş olan cezaların en ağırından ziyade olarak tayin olunamaz. 
 
Evvelki veya sonraki suçlardan biri para cezası veya sürgün ve diğeri başka bir ceza 

olduğu takdirde tekerrürden dolayı yapılacak zam miktarının tayininde 19 uncu veya 40 ıncı 
maddelerde yazılı nisbet kaideleri tatbik olunur. 
 

Madde 86  
 
Aynı maddei kanuniyeye tetabuk eden veya kanunun bir faslında münderiç bulunan 

cürümlerden başka: 
 
1- Devletin emniyeti aleyhine işlenilen cürümler, 
2-Resmi memurlar tarafından memuriyetlerine ait vazifelerin ihlali veya memuriyetin 

suistimali suretiyle işlenilen cürümler, 
3-Siyasi veya dini hürriyetlere müteallik cürümlerle dini memurların vazifeleri esnasında 

yaptıkları suistimalat, 
4-İcra ettikleri vazifeden dolayı hükkam ile memurlar ve devlet idaresi ve ammenin 

nizamı aleyhine irtikap olunan cürümler, 
5-Cürüm tasnii ve iftira ve yalan şehadet ve yalan yere yemin ve avukatlarla dava 

vekillerinin vazifelerini suiistimal cürümleri, 
6-Ammenin selameti aleyhinde işlenilen cürümler, 
7-Sekizinci bapta münderiç cürümler, 
8-Şahıslar aleyhindeki cürümlere mahsus babın birinci ve ikinci fasıllarında münderiç 

cürümler, 
9-Hırsızlık, yağma ve garet ve ifşayı sır tehdidiyle temini menfaat ve dolandırıcılık ve 

emniyeti suiistimal ve eşyayı cürmiyeyi satın almak ve saklamak ve hileli iflas maddelerinde ve 
üçüncü babın dokuzuncu faslının son maddesiyle onuncu faslının 276 ncı maddesinde ve on 
birinci faslında ve altıncı babın birinci faslının ilk beş maddesinde ve beşinci faslında ve yedinci 
babın üçüncü faslının ilk beş maddesiyle son maddesinde muharrer bilcümle cürümler, 

Bir cinsten addolunur. 
 
Dava ve cezanın sukutu(Düşmesi) 
 
Ceza Kanununun 96-120 maddeleri dava veya cezanın hangi hallerde düşeceğini 

göstermektedir. Bir suçun işlenmesiyle Devletin suçlu hakkında dava açma yetkisi doğar. Davanın 
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mahkumiyetle sonuçlanması üzerine de Devletin cezayı yerine getirme yetkisi ortaya çıkar. Devletin 
dava açma ve cezayı yerine getirme yetkilerini kullanmasına engel olan nedenler vardır. 

 
1-Sanık ve hükümlünün ölümü:Sanığın ölümü kamu davası açılmasını, mahkumun ölümü de 

ceza mahkumiyetlerini ortadan kaldırır. 
 
2-Af 
a)Genel af:Tüm veya belirli suçlardan dolayı dava açma yetkisini ve hükmedilen cezaları 

bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran af şeklidir. Anayasamızın 87.maddesine göre TBMM’ye ait bir 
yetkidir.  

b)Özel af:Yalnızca mahkumiyeti ortadan kaldıran bir af şeklidir. Özel af ya belli bir durumdaki 
bütün mahkumları kapsar veya ismen belirtilen bir veya daha fazla ilgilendirir. Birincisine toplu özel 
af, ikincisine bireysel özel af denir. Anayasamızın 87.maddesine göre TBMM’ye ait bir yetkidir. 
Ayrıca Anayasanın 104. maddesine göre Cumhurbaşkanının Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama 
sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak şeklinde bireysel özel af yetkisi 
bulunmaktadır. 

  
3-Şikayetten vazgeçme:Ceza Kanununun 99. maddesine göre takibi şikayete bağlı suçlarda 

suçtan zarar görenin şikayetten vazgeçmesi kamu davasını düşürür. Şikayetten vazgeçme hüküm 
kesinleşinceye kadar mümkündür; cezanın yerine getirilmesine engel olmaz. Ancak TCK 444 
maddesinde belirtildiği üzere kanunda aksine açıklık varsa şikayetten vazgeçme mahkumiyetin 
kesinleşmesinden sonra da cezanın yerine getirilmesine engel olabilir. 

 
4-Zamanaşımı:Suçun işlendiği veya cezanın kesinleştiği zamandan itibaren kanunda belirtilen 

sürelerin geçmesiyle dava açma ve ceza verme yetkilerinin ortadan kalkmasıdır. 
 
a)Dava Zamanaşımı:Belli bir sürenin geçmesiyle suç işleyen bir kimse hakkında kamu davası 

açılmaması dava zamanaşımını ifade etmektedir. Zamanaşımının başlangıcı tümü ile yerine getirilmiş 
cürüm ve kabahatler hakkında eylemin vuku(oluş) gününden ve teşebbüs olunan veya icra veya ikmal 
olunamayan ( kalkışılan ya da yapılmayan ve tamamlanmayan) cürümler hakkında son eylemin 
işlendiği tarihten ve mütemadi(sürekli) ve müteselsil (zincirleme) cürümler hakkında ise tamadi 
(sürekliliğin)  ve teselsülün (zincirlemenin) bittiği günden başlar. 

 
Dava Zamanaşımını; 
-Mahkumiyet hükmü,  
-Yakalama,  
-Tutuklama, 
-Celp ve ihzar müzekkereleri,  
-Sanığın adli merciler tarafından sorguya çekilmesi,  
-Son Soruşturmanın açılması kararı, 
-Savcılık iddianamesi gibi nedenler keser.  
 
Ancak bu durum da zamanaşımı süresini ancak yarısına kadar uzatmaktadır. Zamanaşımı süresi 

1 yılın altında olan suçlarda ise her türlü usul muamelesi zamanaşımını kesmektedir. Ancak bunlarda 
da 1 yıl içinde mahkumiyet kararı verilmemiş olursa kamu davası zamanaşımına uğrar. Ayrıca dava 
zamanaşımı dava açılması için izin veya karar alınmasını veya başka bir mercide çözülmesi gereken 
bir sorunun sonucuna bağlı olduğu hallerde(Bekletici mesele) izin veya kararın alınmasına ve bekletici 
meselenin çözümüne kadar durur. 
 
  Örnek Kararlar: 
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  1-Sanıkların üstlerine atılan suçlar, TCK’nun 240. maddesine ilişkin olup, anılan maddeye göre 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını gerektireceği, buna göre suçların tabi olduğu zamanaşımı 
sürelerinin TCK’nun 102. maddesinin 4. bendi uyarınca beş yıl olduğu, 1988, 1991 ve 1993 
tarihlerinde sanıkların savunmaları alınarak zamanaşımı kesilmiş ise de, anılan maddenin 104. 
maddesine göre bu kesiliş ve devam tarihleri arasındaki sürelerle birlikte suçların işleniş tarihleri ile 
bugünkü tarih arasındaki sürenin yedi buçuk yılı aşmış bulunduğu anlaşıldığından, sanıklar hakkında 
zamanaşımı nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına.(D.2.D. 30.6.1995, E:1994/1294, K:1995/1689). 

 
  2-Sanık ........ `nın üstüne atılan suç yasal unsurları bakımından TCK’nun 565. maddesine 
ilişkin olup, anılan maddeye göre 20 güne kadar hafif hapis cezasını gerektireceği, buna göre suçun 
tabi olduğu zamanaşımı süresinin TCK’nun 102. maddesinin 6. maddesinin 6. bendi uyarınca 6 ay 
olduğu, sanığın savunmasının alındığı 23.2.1993 gününden kararımızın verildiği bugüne kadar 6 aydan 
fazla zaman geçtiği anlaşıldığından, sanığın meni muhakemesine ilişkin İl Yönetim Kurulu Kararının 
bozularak zamanaşımı nedeniyle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına (D.2.D. 15.9.1993, 
E:1993/1691, K:1993/1755). 
 

3-Sanığın üstüne atılan suç TCK’un 230. maddesine ilişkin olup, bir aydan bir yıla kadar 
hapis,1000 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezasını gerektireceği, buna göre suçların tabi olduğu 
zamanaşımı süresinin TCK’nun 102. maddesinin 4. bendi uyarınca beş yıl olduğu, suçun işlendiği 
28.11.1986 tarihi ile sanığın savunmasının alındığı 27.10.1992 tarihi arasında zamanaşımını kesen 
başka sebep olmaksızın 5 yıldan fazla zaman geçtiği anlaşıldığından, sanık hakkında zamanaşımı 
nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı yolunda verilen yöntem ve kanuna uygun İl Yönetim Kurulu 
Kararının onanmasına (D.2.D. 28.1.1993, E:1993/34, K:1993/120). 
 
  4-Soruşturmacı Müfettişin yazılı savunma istemi üzerine, suçlamaya karşı sanığın gönderdiği 
yazılı savunması CMUK'nun 135'inci maddesine göre sorgu niteliğinde olup, aynı Yasanın 104'üncü 
maddesine göre dava zamanaşımını keser(CGK. 8.4.1985 4-MD 61-196). 

 
b)Ceza Zamanaşımı:Cezanın kesinleştiği zamandan itibaren kanunda belirtilen sürelerin 

geçmesiyle ceza verme yetkisinin ortadan kalkması ceza zamanaşımını ifade etmektedir. Ceza 
zamanaşımının başlangıcı hükmün kesinleştiği veya infazın her hangi bir nedenle kesildiği gündür.  

 
5-Ön ödeme:Ceza Kanununun 119 maddesine göre, yalnız para cezasını gerektiren suçlarda 

para ceza maktu ise bu miktarın, aşağı yukarı hadlerinde ise aşağı haddinin yargılama giderleriyle 
birlikte C.Savcısı tarafından yapılan tebligattan itibaren merciine ödenmesi halinde kamu davası 
açılmaz. Hürriyeti bağlayıcı cezanın yukarı haddi üç ayı aşmayan suçun failinin 647 sayılı İnfaz 
Kanununa göre aşağı hadler üzerinden karşılanması durumunda da önödeme suretiyle kamu davasının 
açılmaması söz konusudur.    
 

 
 
Madde 96 
 
Maznunun vefatı hukuku amme davasını ortadan kaldırır.Mahkumun vefatı ceza 

mahkumiyetini ve hatta henüz icra edilmemiş olan ağır ve hafif cezayı nakdi hükümlerini bütün 
neticeleriyle beraber ortadan kaldırır. Ancak eşya zabt ve müsaderesi ve muhakeme masrafları 
için sadır olup mahkumun vefatından evvel katiyet kesbeden hükümler tenfiz olunur. 

 
Madde 97 
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Umumi af, hukuku amme davasını ve hükmolunan cezaları bütün neticeleri ile birlikte 

ortadan kaldırır. 
 
Madde 98 
 
Hususi af, havi olduğu sarahate göre cezayı ortadan kaldırır veya azaltır veya değiştirir 

ve daha ağır bir cezadan mübeddel olan cezaya kanunen ilave edilmemiş bulunmak şartiyle 
mahkumun kanuni mahcuriyetini de refeder. Ancak kanun veya kararnamesinde hilafı yazılı 
olmadıkça feri ve mütemmim cezalara tesir etmez. Hususi affı tazammun eden kanun veya 
kararnamede sarahat bulunan ahval müstesnadır. 
 

Madde 99 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 
 

Takibat yapılabilmesi dava veya şikayete bağlı suçlarda suçtan zarar gören kimsenin 
vazgeçmesi hukuku amme davasını düşürür. Ancak kanunda hilafı yazılı olmadıkça cezanın 
infazına mani olmaz. 

 
Maznunlardan biri hakkındaki dava veya şikayetten vazgeçme diğerlerine de sirayet 

eder.Kanunda yazılı haller müstesna olmak üzere, vazgeçme onu kabul etmeyen maznuna tesir 
etmez. 

 
Madde 100 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 
 
Umumi ve hususi aflar ve suçtan zarar görenin davadan veya şikayetten vazgeçmesi ne 

zaptolunan eşyanın ne de mal sandığına tediye olunan ağır ve hafif para cezalarının istirdadını 
icab etmez. 

 
Madde 102 - (Değişik: 29/6/1938 - 3531/1 md.) 
 
Kanunda başka türlü yazılmış olan ahvalin maadasında hukuku amme davası: 
 
1 - Ölüm ve müebbed ağır hapis cezalarını müstelzim cürümlerde 20 sene, 
2 - Yirmi seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır hapis cezasını müstelzim 

cürümlerde 15 sene, 
3 - Beş seneden ziyade ve yirmi seneden az ağır hapis veya beş seneden ziyade hapis yahut 

hidematı ammeden müebbeten mahrumiyet cezalarından birini müstelzim cürümlerde 10 sene, 
4 - Beş seneden ziyade olmamak üzere ağır hapis veya hapis yahud sürgün veya hidematı 

ammeden muvakkaten mahrumiyet cezalarını ve ağır para cezasını müstelzim cürümlerde 5 
sene, 

5 - Bir aydan ziyade hafif hapis veya otuz liradan ziyade hafif para cezasını müstelzim 
fiillerde 2 sene, 

6 - Bundan evvelki bendlerde beyan olunan miktardan aşağı cezaları müstelzim 
kabahatlerde 6 ay geçmesiyle ortadan kalkar. 

 
Bu kanunun ikinci kitabının birinci babında yazılı ölüm veya müebbed yahut muvakkat 

ağır hapis cezalarını müstelzim cürümlerin yurt dışında işlenmesi halinde dava müruru zamanı 
yoktur. 

 
Madde 103 



 186

 
Müruru zamanın başlangıcı tamamiyle icra olunmuş cürüm ve kabahatler hakkında fiilin 

vukuu gününden ve teşebbüs olunan veya icra ve ikmal olunamayan cürümler hakkında son 
fiilin işlendiği tarihten ve mütemadi ve müteselsil cürümler hakkında dahi temadi ve teselsülün 
bittiği günden itibar olunur. 
     

Madde 104 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 
 
Hukuku amme davasının müruru zamanı, mahkumiyet hükmü yakalama, tevkif, celb 

veya ihzar müzekkereleri, adli makamlar huzurunda maznunun sorguya çekilmesi, maznun 
hakkında son tahkikatın açılmasına dair olan karar veya Cumhuriyet müddeiumumisi 
tarafından mahkemeye yazılan iddianame ile kesilir. 

 
Bu halde müruru zaman, kesilme gününden itibaren yeniden işlemeğe başlar. Eğer 

müruru zamanı kesen muameleler müteaddid ise müruru zaman bunların en sonuncusundan 
itibaren tekrar işlemeğe başlar. Ancak bu sebepler müruru zaman müddetini 102 nci maddede 
ayrı ayrı muayyen olan müddetlerin yarısının ilavesiyle baliğ olacağı müddetten fazla uzatamaz. 

 
Madde 105 - (Değişik: 29/6/1938 - 3531/1 md.) 
 
Kanunun bir seneden aşağı müruru zaman tayin ettiği hallerde her türlü usuli muamele 

müruru zamanı keser. 
Ancak 103 üncü maddeye göre müruru zaman işlemeğe başladığı günden itibaren bir 

seneden aşağı müruru zamana tabi kabahat nevinden suçlarda bir sene içinde mahkumiyet 
kararı verilmemiş olursa hukuku amme davası müruru zamana uğrar. 
 

Madde 106 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 
 
Bir suçtan dolayı yapılan ve müruru zamanı kesen muameleler o suçlarda her ne suretle 

olursa olsun iştiraki olup da aleyhlerinde takibat veya tahkikat yapılmamış olan kimseler 
hakkında dahi müruru zamanı keser. 

 
Madde 107 
 
Hukuku amme davasının ikamesi mezuniyet veya karar alınmasına yahut diğer bir 

mercide halli lazım gelen bir meselenin neticesine bağlı bulunduğu takdirde mezuniyet ve 
kararın alınmasına yahut meselenin halline kadar müruru zaman durur. 

 
Madde 108 
 
Takibi ancak şahsi dava ikamesine bağlı olan fiil hakkında salahiyettar kimse altı ay 

zarfında dava etmediği takdirde takibat yapılamaz. 
 
Müruru zaman haddini geçmemek şartıyla bu müddet davaya hakkı olan kimsenin 

fiilden ve failin kim olduğundan haberdar bulunduğu günden başlar. 
 
Davaya hakkı olan bir kaç kimseden birisi altı aylık müddeti geçirirse bundan dolayı 

diğerlerinin hukuku sakıt olmaz. 
     

Madde 109 
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Aynı fiilden dolayı her ne suretle olursa olsun tekrar muhakemesi görülmek lazımgelen 

mahkumünaleyhin ahiren vakı olan mahkumiyeti evvelki mahkumiyetinden daha hafif bir 
cezayı mutazammın ise müruru zaman müddeti sonraki hüküm ile tertip olunacak cezaya göre 
hesap olunur. 

 
Madde 110 
 
Hukuku amme davasının düşmesi emval istirdadı ve uğranılan zararın tazmini için ikame 

olunan hakkı şahsi davasına halel vermez. 
 

Madde 111 
Hukuku amme davasının düşmesi cürümden zarar gören şahsın davadan vazgeçmiş 

olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada davacı hukuku şahsiyesini ayrıca muhafaza 
eylememiş ise artık hukuk mahkemesinde dahi dava edemez. 

Madde 112 
 
Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki müddetlerin müruriyle ortadan kalkar: 
 
1 - İdam ve müebbet ağır hapis cezaları otuz sene, 
2 - Yirmi sene ve daha fazla müddetle ağır hapis cezası yirmi dört sene, 
3 - Beş seneden ziyade ağır hapis veyahut hapis veya müebbet sürgün cezası yirmi sene, 
4 - Beş seneye kadar ağır hapis veyahut hapis veya muvakkat sürgün veya muvakkaten 

hidematı ammeden memnuiyet cezalarıyla ağır cezayı nakdi hükümleri on sene, 
5 - Bir aydan ziyade hafif hapis veyahut bir meslek ve sanatın tatili icrası yahut otuz 

liradan ziyade hafif cezayı nakdi hükümleri dört sene, 
6 - Bundan evvelki bentte beyan olunan miktardan aşağı ceza hükümleri on sekiz ay 

geçmesiyle ortadan kalkar. 
 
Nevileri başka başka cezaları havi hükümler, en ağır ceza için konulan müddetin 

geçmesiyle ortadan kalkar. 
Cezanın müruru zaman ile ortadan kalkmasından sonra Emniyeti Umumiye Nezareti 

altında bulunmak cezasının da hükmü kalmaz. 
 

Madde 113 - (Değişik: 11/6/1936-3038/1 md.) 
 
Hükümlerde müruru zaman hükmün kat'ileştiği veya infazın her hangi bir suretle inkıtaa 

uğradığı günden itibaren işlemeğe başlar. 
 

Madde 114 - (Değişik: 11/6/1936-3038/1 md.) 
 
İlamın infazına müteallik mahkuma salahiyetli merci tarafından kanun dairesinde tebliğ 

olunan her türlü muamele müruru zamanı keser. Bundan başka şahsi hürriyeti bağlayıcı 
cezalarda ilamın infazı için mahkumun yakalanması dahi müruru zamanı keser. 

 
Bir suçtan dolayı mahkum olan kimse müruru zaman cereyan ettiği sırada mahkum 

olduğu suç cinsinden diğer bir suç daha işlediği takdirde müruru zaman yine kesilmiş olur. 
 

Madde 115 - (Değişik: 11/6/1936-3038/1 md.) 
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Amme hizmetlerinden muvakkat memnuiyet yahut diğer bir ıskatı ehliyet cezası veya bir 
meslek ve sanatın tatili icrası sair cezalara zam ve ilave edildiği veyahut bir hüküm neticesi 
olduğu takdirde ıskatı ehliyet ve tatili meslek ve sanat cezaları, onlar için muayyen olan 
müddetin iki misline muadil bir müddet geçmedikçe sakıt olmazlar ve işbu müruru zaman aslı 
mücazatın sakıt olduğu tarihten itibaren cereyana başlar. 
 

Madde 116 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 
 

Gerek hukuku amme davasının ve gerek ceza hükümlerinin müruru zamanı 30 uncu 
madde mucibince hesap olunur. 
 

Madde 117 - (Değişik: 11/6/1936-3038/1 md.) 
 
Gerek dava ve gerek ceza müruru zamanı resen tatbik olunur ve bundan ne maznun ve 

ne de mahkum vazgeçemezler. 
     

Madde 118 - (Değişik: 29/6/1938-3531/1 md.) 
 
Bu kanunun ikinci kitabının birinci babında yazılı ölüm veya müebbet yahut muvakkat 

ağır hapis cezalarını müstelzim cürümlerin yurt dışında işlenmesi halinde ceza müruru zamanı 
yoktur. 
  

Madde 119 - (Değişik: 7/1/1981 - 2370/1 md.)(Değişik: 7/12/1988 - 3506/3 md.) 
 
Yalnız para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hürriyeti bağlayıcı 

cezasının yukarı haddi üç ayı aşmayan suçun faili; 
1. Para cezası maktu ise bu miktarı, aşağı ve yukarı hadleri gösterilmiş ise aşağı haddini, 
2. Hürriyeti bağlayıcı cezanın aşağı haddinin, her gün için 647 sayılı Cezaların infazı 

Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen aşağı 
hadler üzerinden karşılayan miktarını, 

3. Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezası da öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı 
ceza için yukarıdaki şekilde belirlenecek miktar ile para cezasının aşağı haddini, 

 
Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğden itibaren on 

gün içinde merciine ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. 
 
(Değişik : 7/12/1988 - 3506/3 md.) Suçla ilgili kanun maddesinde, yukarı haddi üç ayı 

aşmayan hürriyeti bağlayıcı ceza veya para cezasından yalnız birisinin uygulanmasının 
öngörüldüğü hallerde, yukarıdaki fıkralara göre ödenmesi gereken miktar para cezası esas 
alınarak belirlenir. 

 
Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebligatta, ödenecek miktar, ödeme süresi ve belli 

edilen miktarın bu süre içinde ödenmesi halinde kamu davasının açılmayacağı ve ödemediği 
takdirde açılacak kamu davası üzerine suçu sabit görüldüğü takdirde mahkemece tayin edilecek 
cezanın yarı nisbetinde artırılarak hükmolunacağı sanığa bildirilir. 

 
Yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan tebligata rağmen belli edilen miktarın süresinde 

ödenmemesi halinde kamu davası açılır ve suç sabit olduğu takdirde tayin edilecek ceza, aşağı ve 
yukarı haddi gösterilen hallerde yukarı haddi geçmemek üzere yarı nisbetinde artırılarak 
hükmolunur. 
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Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan doğruya mahkemeye intikal etmiş olması 

halinde sanık sorgusundan önce hakim tarafından verilecek on günlük mehil içinde bu madde 
hükümlerine göre tespit edilecek miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte merciine 
ödediği takdirde kamu davası ortadan kaldırılır. Verilen mehil içerisinde belirlenen paranın 
ödenmemesi halinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

 
Yukarıdaki fıkra kapsamına giren bir suçtan ötürü doğrudan doğruya mahkemeye 

intikal eden işin ceza kararnamesiyle sonuçlandırılmış olması halinde itiraz üzerine duruşma 
yapılır ve bu halde de anılan fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması kişisel hakkın 
istenmesine, malın geri alınmasına ve zoralıma ilişkin hükümleri etkilemez. 

Kanun maddesinde ayrıca bir meslek veya sanatın tatili cezasının bulunması bu madde 
hükmünün uygulanmasına engel olmaz. 

Nispi para cezasını gerektiren suçlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 
 

Madde 120 
Ceza hükümlerinin sukutu hukuku şahsiye ve istirdadı emval ve tazminat ve masarifi 

muhakemeye müteallik hükümlere halel vermez. Ancak umumi aftan neşet eden sukut masarifi 
muhakemenin tahsili hakkında hazinenin mütalebe hakkını dahi iskat eder. 
 

Memnu hakların iadesi 
Yasaklanan hakların geri iade edilmesinde takip edilecek usule ilişkin hükümler CMUK 416-

420. maddelerinde belirtilmiştir. Belli sürelerin geçmesinden sonra kamu hizmetlerinden yasaklılık ve 
ceza mahkumiyetinden doğan diğer yeteneksizliklerin iadesi memnu hakların iadesi yoluyla 
olmaktadır.  

 
Madde 121 
Müebbeden hidematı ammeden memnuiyet ve ceza mahkumiyetinden mütevellit diğer 

nevi ademi ehliyet cezaları memnu hakların iadesi tarikiyle izale olunabilir. 
 

Madde 122 - (Değişik : 11/6/1936 - 3038/1 md.)(Değişik birinci fıkra : 21/11/1990 - 3679/6 
md.) 

 
Yukarıdaki maddede yazılı ceza, şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya bağlı olduğu halde, 

buna mahkum olan ve işlemiş olduğu cürümden dolayı pişmanlık duyduğunu ihsas edecek 
surette iyi hali görülen kimse, asıl cezasını çektiği veya ceza af ile ortadan kalktığı tarihten 
itibaren üç ve zamanaşımı ile düşmüş olduğu surette düştüğü tarihten itibaren beş yıl geçtikten 
sonra memnu haklarının iadesini talep edebilir. 

 
Eğer bu mahrumiyet ve ıskatı ehliyet cezaları diğer bir cezaya ilaveten tertib olunmamış 

ise memnu hakların iadesi ancak hüküm ilamının kat'ileştiği tarihten itibaren beş sene sonra 
istenebilir. 

 
Madde 123 
 
Mükerrirler cezanın tamamen infazından veya af yahut müruru zaman ile sukutundan 

itibaren bundan evvelki maddede beyan olunan müddetlerin iki katı geçmedikçe memnu 
haklarının iadesi istidasında bulunamazlar. 
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Madde 124 
 
Memnu haklar, Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun tayin ettiği suretlerle iade 

olunur. Memnu hakların iadesine alakadarın talebi üzerine usulü dairesinde karar verilmesi 
mahkemeye aittir. 

 
CEZA HUKUKUNDA MEMUR VE MEMUR SUÇLARI 

 
Memur Tanımı-Memur Suçları 

 
Devlet idaresi aleyhine karşı işlenen cürümler, bütün olarak değerlendirildiğinde; bu cürümleri 

öngören normlar ile, ya kamusal kurumların düzenli olarak işleyişi ve itibarı ya da idari faaliyetleri 
yerine getiren sujelerin yani memurların özgürlüğü, itibarı, dürüstlüğü, sadakati ve tarafsızlığı ile 
idarenin toplum için yürüttüğü faaliyetlere ilişkin ve devlete ait menfaatler korunmaktadır. 

 
Devlet idaresine karşı işlenen suçlar ya memurlar veya herkes tarafından işlenebilen suçlardır. 

İtalyan Ceza Yasası bu suçları; sadece memurlarca işlenebilen ve herkes tarafından işlenebilen suçlar 
şeklinde ikiye ayırmıştır. Ancak TCK, böyle bir tasnif yapmamıştır.  
 

Ceza Hukuku’nda Memur-Madde 279:  
 
Madde 279 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 

 
Ceza Kanununun tatbikatında: 
1 - Devamlı veya muvakkat surette teşrii, idari veya adli bir amme vazifesi gören Devlet 

veya diğer her türlü amme müesseseleri memur, müstahdemleri; 
2 - Devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari veya mecburi olarak teşrii, idari 

veya adli bir amme vazifesi gören diğer kimseler memur sayılır. 
 

Ceza Kanununun tatbikatında amme hizmeti görmekle muvazzaf olanlar: 
1 - Devamlı veya muvakkat surette bir amme hizmeti gören Devlet veya diğer amme 

müessesesinin memur ve müstahdemleri; 
2 - Devamlı veya muvakkat, ücretli veya ücretsiz ihtiyari veya mecburi surette bir amme 

hizmeti gören diğer kimselerdir. 
 

Maddenin 1. Fıkrasında Ceza Yasası’nın uygulanmasında kimlerin “memur” sayılacağı, 2. 
Fıkrasında ise kimlerin “amme hizmeti ile yükümlü kimse” sayılacağı belirlenmekte, böylece Kanun 
memur sayılanlarla memur sayılmayanları ayırmakta, bu ayırımda ölçüt olarak da bunların gördükleri 
“işlevin niteliğini” esas almaktadır. 
 

279.maddeye göre bir KAMU GÖREVİ gören herkes Ceza Yasası’nın uygulanması yönünden 
MEMUR, bir KAMU HİZMETİ gören herkes Ceza Yasası’nın uygulanması yönünden KAMU 
HİZMETİ GÖRMEKLE YÜKÜMLÜ KİMSE sayılır. 
 

Kamu Hizmeti-Kamu Görevi 
 
Devletin yerine getirmek zorunda olduğu asli görevler KAMU GÖREVİ, bu görevlerde 

çalışanlar ise KAMU GÖREVLİSİ sayılır. 
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Devletin yerine getirmek zorunda olmadığı, sadece kamu için faydalı olan, devletin dilerse 
bunları kendi çalışma alanına dahil edebileceği görevler KAMU HİZMETİ, bu görevlerde çalışanlar 
ise KAMU HİZMETLİSİ sayılır. 
 

1.Fıkra KAMUGÖREVİYAPANLAR (Memur Sayılanlar): 
  

1.bent 
Memur, Müstahdemler (Kamu idaresiyle aralarında istihdam bağı bulunanlar) 
 
-Teşrii (Yasama) görevi yapanlar (Milletvekilleri) 
-İdari görev yapanlar(C.Başkanı, bakanlar, müsteşarlar, bakanlıkların merkez ve taşra 

örgütlerinde, katma bütçeli kuruluşlarda ve yerel yönetimlerde çalışanlar, kolluk gücü, vb.) 
-Yargı görevi yapanlar(Yargıçlar, C.savcıları, icra müdürü, vb.) 

  
2.bent: 
Diğer Kimseler(Kamu idaresiyle aralarında istihdam bağı bulunmayanlar) 
 
-Teşrii (Yasama) görevi yapanlar(Milletvekili seçimlerinde görev yapan sandık kurul başkan ve 
üyeleri, siyasi parti temsilcileri), 
-İdari görev yapanlar(Noterler, gemi kaptanları, iflas idaresi memurları, özel güvenlik 

personeli, SPK başkan ve üyeleri)) 
-Adli görev yapanlar (Avukatlar, Toplu İş Sözleşmeleri’nde görev alan hakemler, tanıklar, 

bilirkişiler, tercümanlar, yedieminler) 
 
2.Fıkra KAMU HİZMETİ YAPANLAR (Memur sayılmayanlar): 
 
1.bent: 
Kamu Hizmeti yapan kuruluşlarda çalışan Memur ve  Müstahdemler 
 

 -KİT Personeli 
 
2.bent: 
Kamu hizmeti yapan diğer kimseler 

  
-Kamu idaresinde çalışan hizmetliler; Odacı, kapıcı, kaloriferci, şoför, aşçı, otobüs biletçisi, 
itfaiye eri ve çavuşu, park bekçisi, mezarlık bekçisi, çöpçü, vb. 

 
 
 
 

İdare Hukuku ve Ceza Hukukunda Memur 
  

Bir kimsenin idare hukukunda memur sayılabilmesi için maaş veya ücret karşılığı idarede 
sürekli olarak çalışması ve idarenin sürekli ve sabit kadrosuna girmiş olması gerektiği halde, ceza 
hukukunda memur sayılanların idarede çalışıyor olmaları veya idareye ait bir kadroyu doldurmuş 
bulunmaları zorunlu değildir.  
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Kişinin, devletin bizzat yapmak zorunda olduğu işlerden birini(kamu görevi) yapıyor olması ve 
böyle bir işte hukuksal bir fonksiyon ifa ediyor olması yeterlidir. 
 
 İdare hukukunda memur olanların tamamı ceza hukukunda memur sayılmadığı gibi, ceza 
hukukunda memur olanların bir kısmı da idare hukukunda memur sayılmazlar. 
 
 

Bir kaymakam veya vergi dairesi müdürü; 
İdarede sürekli olarak çalışan, idarenin kadro ve dereceleri içinde kaynaşmış, göreve atama 

yoluyla getirilmiş kimseler oldukları için İdare Hukuku yönünden,  
Devletin bizzat yerine getirmek zorunluluğunda olduğu işleri yapan ve hukuksal tasarruf ve 

eylemde bulunabilen kimseler oldukları için de Ceza Hukuku yönünden memurdurlar. 
 
Devlete ait kuruluşlar olan KİT’lerin 657 sayılı DMK’na bağlı olarak çalışan personeli;  
Göreve atama ile getirilen ve maaş ile çalışan kimseler oldukları için İdare Hukuku yönünden 

memur oldukları halde,  
Bu kuruluşların yaptıkları işler devletin yerine getirmek zorunda olduğu işlerden(Kamu görevi) 

olmadığı için Ceza Hukuku yönünden memur sayılmazlar. 
 
Milletvekilleri, jandarma erleri, köy bekçileri, korucular, muhtarlar, tanık, bilirkişi, yediemin, 

tercüman, vb. gibi kimseler ise; 
İdarenin sürekli ve sabit kadrosunda yer almadıkları ve göreve atama yoluyla getirilmedikleri 

için İdare Hukuku yönünden memur olmadıkları halde,  
Yaptıkları iş Kamu Görevi olduğu için Ceza Hukuku yönünden memur sayılırlar.  

 
Bir kimsenin Ceza Hukuku’nda memur sayılabilmesi için; ya KAMU GÖREVİ yapan bir 

kimse olması, ya da bağlı olduğu kuruluşun özel yasasında personelin ceza uygulamasında memur 
sayılacağının bildirilmiş olması gerekmektedir.  

 
Sağlık ocağında hizmetli(Müstahdem) olarak çalışan yakınanın yaptığı işin kamu görevi niteliği 

taşımadığı ve bu nedenle TCK’nın 279.maddesi karşısında ceza uygulamasında memur 
sayılamayacağı….(4.C.D. 8.2.1995 130-867) 

 
Hastabakıcı olan müşteki TCK uygulamasında memur sayılmaz(4.C.D. 8.10.1985 7430-7565). 
 
Devlet Hastanesinde hizmetli olarak çalışan yakınana karşı işlenen suçlarda hizmetlinin memur 

sayılamayacağı...(4.C.D. 30.5.1995 3174-3874). 
 
Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olan sanıkların, yaptıkları işin niteliğine göre TCK’nın 

uygulanmasında memur sayılamayacakları gözetilmeden, yalnız memurlar tarafından işlenebilen 
görevi savsama cezalandırılmalarına karar verilmesi kanuna aykırıdır(4.C.D. 4.6.1996 3623-5076).          

 
 
Ceza hukukunda memur sayılmanın suçun oluşumuna ve cezaya etkileri:  

 
Ceza yasamızda yazılı bazı suçlar, yalnız ceza uygulamasında memur sayılanlar tarafından 

işlenebilir. Bu suçlarda failin ceza hukukunda memur sayılan bir kimse olması suçun ön koşuludur. 
Yani bir kimseyi bu suçlardan cezalandırmak için failin ceza hukukunda memur sayılan bir kimse 
olması gerekmektedir. Örnek: 202, 203, 230, 240. Maddelerde yazılı suçlar.  
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Ceza yasamızda yazılı suçlardan bazıları da yalnız memurlara karşı işlenebilir. Bu suçlarda 
mağdurun ceza hukukunda memur sayılan bir kimse olması suçun ön koşuludur. Yani bir sanığın, bu 
suçlardan cezalandırması için mağdurun mutlaka ceza hukukunda memur sayılan bir kimse olması 
gerekmektedir. Örnek: 254 ve 258. Maddelerde yazılı memura direnme ve 266. maddede yazılı 
memura hakaret ve sövme suçları.  

 
Ceza Yasası uygulamasında memur sayılma durumu bazı suçlarda cezayı ağırlaştırıcı neden 

sayılmıştır.  
 
Failin Memur Sıfatını Taşıması: TCK’nın 181.maddesinde yer alan kişi özgürlüğünü sınırlama, 

194.maddesinde yer alan konut dokunulmazlığını bozma gibi suçlarda özel ağırlaştırıcı neden, 
TCK’nın 251.maddesinde açıklanan durumlarda ise, bütün cürümler için genel ağırlaştırıcı nedendir. 

 
Memur tarafından kişilere sövme suçu(md.482) işlenirse (genel ağırlaştırıcı neden olan) 

251.md gereği ceza artar. Aynı suç Memur olmayan biri tarafından işlenirse faile sadece md. 482’deki 
ceza verilir.  

 
Mağdurun memur sıfatını taşıması: TCK’nın 271.maddesinde yer alan yaralama (müessir fiil), 

180.maddesindeki kişi özgürlüğünü sınırlama gibi suçlarda özel ağırlaştırıcı neden, TCK’nın 273. 
maddesinde açıklanan durumlarda ise, bütün cürümler için genel ağırlaştırıcı nedendir.    

 
Tehdit suçu (md.191) memura karşı işlenmişse faile verilecek ceza (genel ağırlaştırıcı neden 

olan) 273. Md. Gereği artırılır. 
 
MEMUR SUÇLARI 
 
Memurlarca işlenebilen suçlar 

 Zimmet(md.202) 
 Zimmetin Oluşumuna Ya da Artmasına Neden Olma(md.203) 
 Alım, Satım ve Yapıma Fesat Karıştırma(md.205) 
 Memurun Devletle Ticaret Yapması(md.208) 
 İrtikap(md.209) 
 Rüşvet(md.211) 
 Rüşvet Alma(md.212) 
 Rüşvet Verme(md.213) 
 Göreve Girmeyen İş İçin Çıkar Sağlama (md.218) 
 Görevde Keyfi ve Sert Davranma(md.228) 
 Memurluk Sırrını İfşa(md.229) 
 Görevi Savsama(md.230) 
 Memurun Öğrendiği Suçu Bildirmemesi (md.235) 
 Memurların Görevlerini Birlikte Bırakmaları (md.236) 
 Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma(md.240) 
 
 Memurlara karşı işlenen suçlar 
 Memura Direnme(md.254-258) 
 Memura Hakaret ve Sövme(md.266) 
 Memura Görevi Sırasında Hakaret ve Sövme(md.267) 
 Resmi Kurullara ve Duruşmadaki Yargıca Hakaret ve Sövme(md.268) 
 Memuru Yaralama(Müessir Fiil) (md.271) 
 Memurlara Karşı Sıfat ve Hizmetleri Nedenleri ile İşlenen Cürümler(md.273) 
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MEMUR SUÇLARI VE MEMURLARCA İŞLENEBİLECEK SUÇLAR 

  
CÜRÜMLER 

 
Madde 125-173 – Devletin Şahsiyetine (Kişiliğine Karşı Cürümler) 

 
Madde 136 - Devlet Sırlarının Açıklanması 

 
  Kanun, failde muayyen (belirli) bir sıfatı (niteliği) şart koşmamıştır. Ancak, failin çoğunlukla 
memur olacağı tabidir. Failin hiçbir sıfatı olmadığı halde veya gayri meşru  (haksız ve geçersiz) surette 
öğrendiği sırları ifşası (açıklanması) halinde de bu madde uygulanır. 
 
 -Yayılması yasak olan haberleri ifşa(TCK.137) 
 
 -Devlet Sırlarından yararlanma(TCK138) 
 
  Madde 179-192 - Şahıs Hürriyeti Aleyhine Cürümler 

 
Madde 191 
 
Bir kimse kanunda yazılı hallerin haricinde başkasına ağır ve haksız bir zarara 

uğratacağını bildirerek tehdit ederse altı aya kadar hapis olunur. 
Eğer tehdit fiili yüz seksen sekizinci maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen suretlerden 

biriyle yapılır ise failin göreceği hapis cezası altı aydan iki seneye kadardır ve buna bir sene 
müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bulunmak cezası dahi zam ve ilave olunabilir. 

Sair tehdidat için alınacak ağır cezayı nakdi otuz liradır. Ancak bu bapta mutazarrır olan 
şahıs tarafından şikayetname verilmedikçe takibat yapılmaz. 
 
  Adi Tehdit 
 
  Bir kimsenin kanunda yazılı hallerin haricinde başkasını ağır ve haksız bir zarara 
uğratacağını bildirerek tehdit etmesi. 
 

Soruşturma dosyasının incelenmesinden, sanık ........ `nın yakınıcı ...... 'yı silahla tehdit ettiği, 
tanık ifadelerinden anlaşıldığından, hakkında meni muhakemesi yolunda verilen yöntem ve yasaya 
aykırı bulunan İl Yönetim Kurulu kararının bozularak, eylemine uyan TCK’nın 191/2, 251. maddeleri 
gereğince lüzumu muhakemesine (D.2.D.21.1.1993, E:1992/332, K.1993/51). 
 
  Madde 195-200 - Sırrın Masuniyeti (Dokunulmazlığı) Aleyhine Cürümler (Haberleşme 
Hürriyeti ) 

 
Madde 198 
Bir kimse resmi mevki veya sıfatı veya meslek ve sanatı icabı olarak ifşasında zarar 

melhuz olan bir sırra vakıf olup ta meşru bir sebebe müstenit olmaksızın o sırrı ifşa ederse üç 
aya kadar hapis ve elli liraya kadar ağır cezayi nakdiye mahküm olur. 

Eğer zarar vakı olmuş ise cezayı nakdi elli liradan az olamaz. 
 
Gayrın Sırrını İfşa (Meslek Sırrını açıklama) 
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  Avukatlar, noterler, hekimler, dişçiler, eczacılar, ebeler, hastabakıcılar, sıhhat memurları bu 
maddeye tabidirler. 
  Sır, genel olarak herkes tarafından bilinmeyen ve açıklanması sahibinin şeref ve menfaatine 
zarar verme tehlikesi gösteren hususlar olarak tanımlanabilir.  

 
Madde 202-281 - Devlet İdaresi Aleyhine (Yönetimine Karşı) İşlenen 

Cürümler 
 
Madde 202 - (Değişik: 21/11/1990 - 3679/7 md.) 
 
Görevi sebebiyle kendisine tevdi olunan veya muhafaza, denetim veya sorumluluğu 

altında bulunan para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer malları zimmetine 
geçiren memura altı yıldan oniki yıla kadar ağır hapis ve meydana gelen zararın bir misli kadar 
ağır para cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen cürüm, dairesini aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını 
sağlayacak her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenmiş ise faile oniki yıldan aşağı 
olmamak üzere ağır hapis ve meydana gelen zararın üç misli kadar ağır para cezası verilir. 

Zararın, kovuşturma yapılmadan önce tamamıyla ödenmiş olması halinde yukarıdaki 
fıkralarda yazılı cezaların yarısı, ödeme hükümden önce gerçekleştirilmiş ise üçte biri indirilir. 

Meydana gelen zararın ödenmemesi halinde mahkemece ödettirilmesine re'sen 
hükmolunur. 

Bu fiiller kamu bankaları aleyhine işlenmiş ise faile verilecek ceza üçte bir oranında 
artırılır. 

 
Basit ve Nitelikli Zimmet(md.202); 

 
   Basit Zimmet:Bir memurun, görevi sebebiyle kendisine tevdi olunan veya muhafaza denetim 
veya sorumluluğu altında bulunan para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer malları 
zimmetine geçirmesidir. 

 
Nitelikli Zimmet:Zimmet suçunun, dairesini aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağlayacak 

her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenmesi Nitelikli zimmet suçunu oluşturmaktadır.(Bu 
suç kaldırılmış olan TCK’nun 203. Maddesinde ihtilas adı altında düzenlenmiş iken 3679 Sayılı Kanun 
ile yapılan değişiklikle 202. maddenin 2.fıkrasına eklenmiştir.) 

 
Memurların, dairelerini aldatacak ve fiilin açığa çıkmasını önleyecek her türlü hileyi yapmak 

suretiyle işledikleri zimmet fiili, nitelikli zimmet suçunu oluşturur. Zimmet fiili ortaya çıktıktan sonra, 
memurun delilleri yok etmeye yönelik davranışları suça nitelikli zimmet vasfını kazandırmaz. 
Belgeler üzerindeki tahrifat ilk bakışta anlaşılabilecek şekilde ise fiil zimmet olur. Nitelikli zimmet 
olmaz.  

 
 

Örnek Karar: 
 
Lise maaş mutemedinin, öğretmene ait ek görev ücretini, ilgili saymanlıktan aldıktan sonra, 

öğretmene ödememesi, zimmet suçunu oluşturur (Y.5. C. D. 31/05/1965 E: 5-232, K: 19651228).  
 

Görevi nedeniyle kendisine tevdi edilmeyen veya görevi nedeniyle "muhafaza, denetim veya 
sorumluluğu'' altında bulunmayan bir malı alan memur, "zimmet" değil, "hırsızlık'' suçunu işlemiş 
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olur. Bu suçun oluşabilmesi için; memura malın görev nedeniyle verilmiş olması ve memurun da bunu 
kabule yetkili olması gerekir. Görevi nedeniyle değil de memura olan "kişisel güven" sonucu tevdi 
olunan mal üzerinde zimmet suçu işlenemez. Çünkü burada Devlet idaresine duyulan güven değil, 
memurun kişiliğine duyulan güven ihlal edilmektedir. Diğer şartları da varsa bu suç, "güveni kötüye 
kullanma" suçu olabilir.  

 
Zimmet suçu, ancak memurlar veya memur hükmünde olanlar tarafından işlenebilir. Suçun faili 

memur olmalıdır(Memur veya görevli oldukları kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler uyarınca 
memurlar gibi cezalandırılmalarına olanak bulunan kuruluşlarda çalışanlar tarafından işlenebilir.). 
Ceza Kanunu uygulamasında memur sayılmayan kamu hizmeti yapan kişilerin fiilleri suçun diğer 
unsurlarına uysa bile, bu kişilerin zimmet olarak nitelendirilebilecek eylemlerinin TCK 510. 
madde(Emniyeti Suiistimal) kapsamında düşünülmesi gerekmektedir. 

 
Zararın, kovuşturma yapılmadan önce tamamıyla ödenmiş olması halinde cezaların yarısı, ödeme 

hükümden önce gerçekleştirilmiş ise üçte biri indirilir. 
 

Suçun unsurları: 
 
-Failin memur olması, 
-Zimmet konusunun para, para yerine geçen evrak ve senetler ya da başka mallar olması, 

   -Zimmete geçirilen şeylerin, memurun görevi nedeniyle verilmiş olması veya görevi nedeniyle 
memurun muhafaza, denetim veya sorumluluğu altında bulunması, 

-Bu şeylerin memur tarafından zimmete geçirilmesi veya mal edinilmesi, 
-Failde genel suç kastının bulunması. 
 
Cezayı artırıcı nedenler: 
 
-Suçun kamu bankaları aleyhine işlenmesi 

   -TCK 219.madde gereğince 202 ila 218 inci maddelerde yazılı suçların emir ve idare yetkisine 
sahip olanlar ile hakim ve savcılar tarafından işlenmesi halinde cezaların artırılacağının belirtilmesi. 
 

Hafifletici nedenler: 
 

   -Zararın hafif veya pek hafif olması(TCK 219.madde gereğince 202 ila 218 inci maddelerde 
yazılı suçlar nedeniyle alınan veya verilen rüşvet veya yararın değeri hafif olduğu takdirde verilecek 
cezanın yarısı, pek hafif olduğu takdirde üçte ikisi indirileceğinin belirtilmesi)  

 
-Zararın, kovuşturma yapılmadan önce tamamıyla ödenmiş olması halinde cezaların yarısı, 

ödeme hükümden önce gerçekleştirilmiş ise üçte biri indirilir. 
 
 
 
 
Örnek Kararlar: 
 
1-Zimmete para geçirmek suçunun oluşması için, paranın memura görevi gereği ve gerçek 

belgelerle ödenmiş olması gerekir (5.C.D. 7.7.1983  2027-2580). 
 
2-Paranın kasadan iade niyetiyle alınması da zimmet suçunu teşkil eder. Temellük (Kendisine 

mal etme) etmek niyetiyle hareket şart değildir (C.U.M.15.10.1945, 50-49). 
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3-Zimmete geçirilen şeyler ister devlete, isterse kişilere ilişkin olsun TCK’nın 202'nci 

maddesinde yazılı suç oluşur (CGK. 24.12.1984 156-464). 
 
4-Açığını gizlemesi için belgeler üzerinde eklemeler yaparak, kayıtları bozarak ve değiştirerek, 

gerçek olmayan belgeler düzenleyip vererek hile yoluna sapan sanığın eylemi, ihtilas suçunu oluşturur 
(5.C.D. 3.2.1981 138-187). 

 
5-Sorumlu ambar memuru olan sanığın, görevlilerin bilgisi dışında, belge düzenlemeden ve 

kayıt da yapmadan depodan mal çıkarması yarısı boşaltılmış kutular istifte tutarak açığını gizlemesi 
adiyen zimmet suçunu oluşturur (5.C.D. 21.2.1989 5465-430). 

 
6-İhtilas suçundan söz edebilmek için zimmetin hile hud'a işlenmiş olması yeterli değildir. Hile 

ve hud'anın aynı zamanda aldatıcı nitelikte bulunması gerekir (CCK. 19.3.1990 53-74). 
 
7-Bilgisizlik, mesleki kifayetsizlik sebebi ile açık vermek zimmet sayılmamıştır 

(CGK.15.12.1980  381-442). 
 
8-Sanığın zimmetine geçirdiği parayı yargılanmadan önce ödemesi, cezasının TCK.202 

gereğince 1/2 oranında indirim yapılmasını gerektirir (5.CD. 18.1.1984 4114-37). 
 

    9-Sanığın hak sahibi memurların, ek ücret, fazla mesai, terfi farkları, aile ve çocuk yardımı 
tutarları ve seyahat kart bedellerini mal edinmek suretiyle işlediği basit zimmet suçuna ilaveten, 
raporlu, ücretsiz izinli olmaları nedeniyle mesaiye kalmayan görevlileri mesaiye kalmış gibi göstererek 
hak sahibi olmayanlarla ilgili sahte bordro düzenleme suretiyle TCK 339. maddesinde yazıl evrakta 
sahtekarlık suçunu işlediği ….. (5.C.D. 21.4.1993  1357-1723) 
 
   10-Sanıkların zimmet kasdıyla işlemde bulundukları anlaşılmaz ise, bu suç oluşmaz(5.C.D.  
5.3.1997  2612-1861) 
 
    11-Dairesinde yapılan bir denetimde zimmet suçu ve zimmet miktarı ortaya çıkarılamıyor, 
zimmetin saptanması için daire dışında araştırma ve başka bilgi ve belgelere ihtiyaç duyuluyorsa fiil 
nitelikli zimmettir(CGK. 2.2.1999 5/342-7). 
 
    12-Köylere hizmet götürme birliği saymanı olan sanığın, gerçek çeklere sahte ciro şerhi 
koymak, bir kısım çekleri de sahte olarak düzenleme suretiyle bankadan çektiği ve yanında çalışanlara 
çektirdiği paraları mal edinme biçimindeki eylemi nitelikli zimmet suçunu oluşturur(5.C.D. 27.5.1992 
1547-1780).         

 
Madde 203 - (Değişik: 21/11/1990 - 3679/8 md.) 
 
Denetim görevini ihmal ederek 202 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı zimmetin 

oluşmasını veya artmasını mümkün kılmış olan kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve 
beşyüzbin liradan ikimilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Fail, meydana gelen zararın ödenmesinden asıl fail ile birlikte sorumlu tutulur. 
 

Zimmete Sebebiyet Vermek(md.203); 
 

Bu suç, TCK 230. maddedeki Görevi Savsama suçunun özel bir biçimidir. Bir memurun, 
denetim görevini ihmal ederek 202. maddenin birinci fıkrasında yazılı zimmetin oluşmasını ve 
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artmasını mümkün kılmış olmasıdır. Kişi, meydana gelen zararın ödenmesinden, fail ile birlikte 
sorumlu tutulur. 
 
 203. maddedeki suç, denetim görevi bulunan memurlar tarafından işlenebilir. Bunlar da zimmet 
suçunu işleyen memurların amiri durumunda olan bir memur ya da onu denetleyen müfettişler gibi 
görevlilerdir.  
 

Bu suçun iki tane ön şartı vardır. Bunlardan birincisi tamamlanmış bir zimmet suçunun  
bulunması, ikincisi de failin bu zimmet suçunu iştirak etmemiş olmasıdır. Amir bu suça katılmış ise 
artık hakkında 203. maddeye göre değil, 202. maddeye göre işlem yapılacaktır.  
  

Suçun maddi öğesi; denetim görevi bulunan failin bu görevini yerine getirmemek suretiyle, bir 
memurun zimmet suçunu işlemesine ya da zimmet tutarının artmasına neden olmasıdır. Suçun manevi 
öğesi ise; suçta aranan ‘ihmal kastı’ olup failin görevini yerine getirmediğini bilmesi ve bunu yerine 
getirmemeyi istemesidir.     

 
Örnek kararlar: 

   
  1-Döner sermaye saymanı "............'nın, mevzuat gereği yapması gereken kontrolleri 
yapmayarak saymanlıkta görevli veznedar ve mutemetlerin toplam 62.379.700.TL devlet parasını 
zimmetlerine geçirmelerine neden olduğu anlaşıldığından, sanık itirazının reddi ile (TCK’nın 230. 
maddesi gereğince) lüzum muhakemesi yolunda verilen İl  Yönetim Kurulu Kararının uygulama 
maddesinin TCK’nın 203. ve 80. maddeleri olarak düzeltilmek suretiyle onanmasına (D.2.D 30.4.I993 
E.1992/1985 K.I993/1058). 
 
  2-Memurun amiri durumunda olan ve onu denetim görevi bulunan kimsenin bu görevini ihmal 
ederek zimmetin oluşmasına ve artmasına neden olma eylemi TCK’nın 203. maddesine uyar(5.C.D. 
27.5.1992  1127-1784). 
 

 
Madde 205 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.) 
 
Bir kimse Türkiye Devleti hesabına olarak almaya veya satmaya yahut yapmaya memur 

olduğu her nevi eşyanın alım veya satımında veya pahasında veya miktarında veya yapmasında 
fesat karıştırarak her ne suretle olursa olsun irtikap eylerse on seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır ve zarar kendisine ödettirilir. 
 
    
   Devlet Alım, Satım ve Yapımına Fesat Karıştırmak(md.205); 

 
Suçun Failinin: 
 
-Türkiye devleti hesabına görevli bir memur olması, 

  -Maddede memur denilmeyip ‘bir kimse’ ibaresi kullanıldığından kişi memur olmasa bile  
Devlet hesabına Alım, Satım ve Yapım işlerinde görevlendirilmiş olması gerekir. 

 
Suçun unsurları: 
 
-Alım, satım ve yapım işlerinin devlete ait olması, 
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   -Her çeşit eşyanın alım, satım ve yapımında, bunların fiyat, miktar ya da yapımına fesat 
karıştırarak haksız veya meşru olmayan çıkar sağlanması, 
   -Failin görevini kişisel çıkar sağlamaya alet ettiğini bilmesi ve bunu işlemesidir. 

 
Devlete ait alım, satım ve yapım işlerine fesat karıştıran özel kişiler (firma sahipleri)hakkında 

TCK 366. madde hükmü uygulanır. 
 
Örnek kararlar: 
 
1-İhaleye fesat karıştırma suçunun faili memur olsa bile, hakkında 3628 Sayılı Kanun 

hükümlerine göre kovuşturmanın C.Savcılığınca genel hükümlere yapılması gerekir(CGK. 21.6.1993  
150-179) 

 
2-Tütün alımında görevlendirilen sanıkların satın aldıkları tütünün miktarını olduğundan fazla 

imiş gibi belge düzenleyip alınan tütünün miktarında ve dolayısıyla fiyatında satıcı lehine sonuç 
doğuracak biçimde alıma fesat karıştırma eylemleri TCK 205. maddesine uyar(5.C.D.15.12.1987  
8836-7450).   
 

Madde 208 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.) 
 
Devlet memurlarından her kim, idaresine ve nezaretine memur oldukları işlerde Devlet 

için az veya çok eşya veya malzeme alım veya satımında gizli veya aşikar, gerek doğrudan 
doğruya kendisi, gerek başkası vasıtasiyle veya ortaklık suretiyle kendi kazancı için ticaret eder 
veya imalat yahut inşaatı götürü şekilde deruhde edenlere ortak olursa üç seneden az olmamak 
üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Eğer bu gibi alış verişte komüsyon alınır yahut nakid veya meskükat mübadelesinde 
kazanç sağlanırsa ağır hapis cezası beş seneden az olamaz. 
 
  Memurun Devletle Ticaret Yapması-Devlet Alım-Satım işlerinde menfaat temini(md.208); 
 

Devlet memurlarından her kim, idaresine ve nezaretine memur oldukları işlerde Devlet için az 
veya çok eşya veya malzeme alım ve satımında gizli veya aşikar, gerek doğrudan doğruya kendisi, 
gerek başkası vasıtasıyla veya ortaklık suretiyle kendi kazancı için ticaret eder veya imalat yahut 
inşaatı götürü şekilde deruhte edenlere ortak olursa üç seneden az olmamak üzere hapis cezasıyla 
cezalandırılır. 

 
Eğer bu gibi alış verişte komisyon alınır yahut nakit veya meskukat mübadelesinde kazanç 

sağlanırsa ağır hapis cezası beş seneden az olamaz. 
 

Maddede, memurun idare ve nezaretiyle görevli olduğu alım, satım işlerinde kendi kazancı için 
devletle ticari ilişkilere girmesi cezalandırılmaktadır. Suç failinin ceza yasası tatbikatında memur 
sayılan bir kimse olması ve devlet adına yapılacak alım, satım işinin de memurun idare ve denetimiyle 
görevli bulunduğu bir iş olması gerekir.  

Memurların ticaret yapmaları hem 657 sayılı devlet memurları yasasında yasaklanmış hem de 
TCK 238. maddesinde ayrı bir suç olarak yer almıştır. Maddedeki ticaret yapmak deyimi haksız çıkar 
sağlamak anlamındadır 

 
Fail, memur olduğu işte kendi kazancı için ticaret etmiş olmalıdır. Bu ticaret; doğrudan 

doğruya kendisi, gerek başkası vasıtasıyla, veya ortaklık suretiyle ya da imalat ve inşaatı götürü olarak 
alanlarla ortak olmak suretiyle olmalıdır.  
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Alım satıma konu olan eşyanın fiyat ya da miktarında, ilgili kamu kuruluşunun zarara 

uğramasına yol açan herhangi bir hile yapılmamış olmalıdır. Böyle bir hile yapılmışsa bu durumda 
özel bir hüküm olan 205. Madde, yani Alım, Satım ve Yapıma Fesat Karıştırma hükümleri 
uygulanmalıdır. 
 

Alım satıma bir şekilde taraf olmak veya götürü şekilde imalat ve inşaatı üstlenen kişiye ortak 
olmakla suç tamamlanır. Failin bundan bir kazanç elde etmiş veya kamu idaresinin zarar görmüş 
bulunması şart değildir. 
 
Suçun Kanuni Unsurları, 

-Failin Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına görevli memur olması,  
 
-Yasa maddesinde belirtilen işlerle görevli olması,  
 
-Alım, satım ve yapım işlerinin Devlete ait olması,  
 
-Bu işlerin yapımında, miktarında veya pahasında hile yapılmak suretiyle haksız şekilde çıkar 

sağlanması,  
 
Suçun manevi unsuru: 
 
-Kasıt Bulunması; Kasıt, sayılan işlerde hileye başvurarak menfaat sağlamak iradesinden 

ibarettir. Bilgisizlik ve tedbirsizlik gibi kusurlar suçun manevi unsuru olan kastı ortadan kaldırır. 
Maddede memurun “kendi kazancı için” devletle ticaret yapması cezalandırıldığından yani failin 
amacı(saiki) belirtildiğinden, suçun oluşumu için özel kast gerekir. Genel Kast yeterli değildir. 
 

208’e göre ceza verilirken TCK’nın 35.maddesi uyarınca hükmolunan ceza kadar kamu 
hizmetlerinden yasaklılık cezası da verilmelidir. Bu suç 3628 kapsamında sayılmadığından 4483’e 
göre kovuşturulmalıdır. 
 

Madde 209 - (Değişik: 21/11/1990 - 3679/9 md.) 
 
Memuriyet sıfatını veya görevini kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına 

haksız olarak para verilmesine veya sair menfaatler sağlanmasına veya bu yolda vaatte 
bulunulmasına, bir kimseyi icbar eden memura altı yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası 
verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı cürüm, ikna suretiyle işlenirse faile dört yıldan altı yıla kadar 
ağır hapis cezası verilir. 

Memur Kanunen almaması gereken bir şeyi diğerinin hatasından yararlanarak almış 
bulunursa iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

 
İrtikap-Yiyicilik(md.209); 
 
Maddenin birinci fıkrasında icbar, ikinci fıkrasında ikna, üçüncü fıkrasında hatadan yararlanma 

yoluyla irtikap suçları düzenlenmiştir.  
 
Ceza Kanunu uygulamasında memur sayılan bir kimsenin, memuriyet sıfatını veya memurluk 

görevini kötüye kullanmak suretiyle bir kimsenin kendisine veya başkasına haksız olarak para 
verilmesine veya başka menfaatler sağlanmasına veya bu yolda bir vaatte bulunulmasına maddenin 
birinci fıkrasında icbar, ikinci fıkrasında ikna etmesiyle, üçüncü fıkrasında yazılı durumda da hatadan 
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yararlanma yoluyla almaması gereken bir şeyi diğerinin yanılgısından yararlanarak almasıyla irtikap 
suçu oluşmaktadır.  

 
Suçun unsurları: 
 
-Suçun faili memur olmalıdır(Memur veya görevli oldukları kuruluşların özel kanunlarındaki 

hükümler uyarınca memurlar gibi cezalandırılmalarına olanak bulunan kuruluşlarda çalışanlar 
tarafından işlenebilir.). 

 
-Memurluk sıfat veya görevi kötüye kullanılmalıdır.(Memurluk sıfatının kötüye kullanılması; 

memurluk görevine giren işler dışında memurluk unvan ve nüfuzunu kullanarak ve bu sıfattan 
yararlanarak kendi görevine girmeyen bir işi yapacağından bahisle çıkar sağlamaktır. Memurluk 
görevinin kötüye kullanılması; memur kanunlarla kendisine verilen bir görevi yaparken kişileri 
zorlayarak, kandırıp inandırarak çıkar sağlamaktır.)    

 
-Sağlanan çıkar haksız olmalıdır.  
 
-Çıkarın maddenin birinci fıkrasında icbar, ikinci fıkrasında ikna, üçüncü fıkrasında yazılı 

durumda da hatadan yararlanma yoluyla  elde edilmesi gerekir. 
 
-Para veya başka bir çıkar sağlanmalıdır. 
 
-Çıkarın sağlanmış veya vaat edilmiş olmalıdır.  
 
-Failde genel suç kastı bulunmalıdır. 
 

''Kasıt''; memurun sağlamak istediği çıkarın haksız olduğunu veya alınan şeyin kanunen 
alınmaması gerektiğini bilmesidir.  

 
Senet kırmak, bir borcun vadesini uzatmak, bir meskende kira vermeden veya az kira vererek 

oturmak, memurun bir başkasına olan borcunun ödenmesi, bedelsiz onarım yaptırmak, parasız veya 
piyasa değerinin altında gayri menkul ve mal almak, irt ikap suçunun örneklerindendir.  

 
Failin kullandığı icbarın maddi cebir, şiddet veya tehdit aşamasına ulaşması halinde irtikap 

suçundan değil “gasp” suçundan bahsolunur. 
 
Memur ile iyi geçinmek için verilen para ve sağlanan menfaat irtikap fiiline girmez. 
 
İrtikap suçunun rüşvet, görevi kötüye kullanma, yağma, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal 

suçları ile yakın benzerliği vardır. Uygulamada daha ziyade rüşvet suçu ile karıştırılmaktadır. Ancak 
irtikap suçu rüşvet suçuna göre daha ağır sayılmakta olup aralarındaki farklılık şu noktalarda 
toplanmaktadır; 

 
İrtikap-Rüşvet Ayrımı: 
 
Rüşvet ve irtikap birbirine çok benzeyen suçlardır. 
İrtikap rüşvetten daha ağır sayılmıştır. 
Rüşvette diğer taraf da suçludur. İrtikapta diğer taraf mağdurdur. 

 Rüşvette taraflar arasında rızaya dayanan "Anlaşma” mevcuttur. İrtikapta ise mağdurun rızası 
"Hile" veya "Cebir" ile elde edilmiştir. 
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   İrtikapta memur aktif konumdadır. Rüşvette ise karşılıklı anlaşma söz konusu olup iki aktif 
taraf vardır. 
   İrtikap memuriyet sıfat ve görevinin kötüye kullanılması suretiyle, rüşvet ise sadece memuriyet 
görevinin suiistimali suretiyle işlenir. 
 

İrtikabın türleri; 
 
1-Zor yolu ile (Cebri) irtikap 
2-Kandırma (İkna) yoluyla irtikap 
3-Kişinin hatasından yararlanılarak yapılan irtikap 
 

Bunlardan icbar ve ikna yoluyla olan irtikaba "İcabî İrtikap", hatadan yararlanma yoluyla 
işlenen irtikaba ise ''Selbî İrtikap'' denir.  

 
İcabî irtikap suçunun oluşması için, görevi kötüye kullanma fiili, sanığın kendisine veya 

başkalarına para verilmesine veya başka çıkarlar sağlanmasına veya va'ad edilmesine zorlama veya 
ikna etme şeklinde ortaya çıkması gerekir.  

 
''Zorlama''; bir kimse üzerinde, iradesinin oluşumunu değiştirecek ve yapmak istediğinden 

başka bir hareketi yapmasına neden olacak biçimde şiddet veya tehdit ile bir baskı yapmaktır.  
 
''İkna'' ise, suçtan zarar görenin belli bir davranışına neden olan her türlü fiildir. Bu fiil; yalan, 

hile ve desise olabilir.  
 
İcbar veya ikna suretiyle irtikap fiilinde suç, paranın verilmesi, menfaatin sağlanması veya vaat 

edilmesi ile tamamlanır.  
 

''Selbî irtikap''; memurun kanunen alınmaması gereken bir şeyi diğerinin hatasından 
yararlanmak suretiyle almasıdır. İrtikabın bu türünde hata, memurun fiilinden ileri gelmez. Aksi halde 
ikna suretiyle irtikap söz konusu olur. Hatadan yararlanmak suretiyle işlenen irtikapta suç, kanunen 
alınmaması gereken şeyin alınması ile tamamlanır. 

 
Örnek Kararlar: 
 
1-Sanık doktorun suça konu paranın hastane masraflarına karşılık alındığına ilişkin olan 

savunması öbür kanıtlarla da doğrulanmış bulunmasına göre, irtikap suçundan cezalandırılması kanuna 
aykırıdır(CGK. 22.12.1986 368-609) 

 
2-Sağlık ocağında Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak çalışan sanığın, ilçede işyerleri bulunan 

yakınanlara gayrisıhhi müessese ruhsatı almalarının zorunlu olduğunu, kendisinin ruhsatları 
hazırlayacağını, ancak masraf olarak para ödemeleri gerektiğini söyleyip ikaz ederek onlardan para 
alma eylemi, kendisinin ruhsat verecek komisyonda görevli olduğunun anlaşılması karşısında ikna 
yoluyla irtikap suçunu oluşturur(5.C.D. 14.3.2002  3909-1583).   

 
3-Acil ameliyat zaruretinden faydalanmak suretiyle mağduru icbarla (zorlayarak) para alan 

resmi doktorun fiili irtikaptır (CGK. 10.5.1948 153-98). 
 
4-....... Hastanesi Müdürü olup aynı zamanda ihale komisyonunda üye bulunan sanığın, 

hastanenin döner sermayeli binası onarımını yapan müteahhit-müştekiden hakediş ve istihlak 
raporlarını hazırladığı ve imza işlemini tamamladığı sırada zorluk çıkararak para istediği ve bu suretle 
görevini kötüye kullanmak suretiyle kendisine haksız para verilmesine icbar ettiği, olay günü de ihbar 
üzerine müştekinin verdiği 400.000. TL'nin sanığın cebinde elde edildiği anlaşılmasına ve böylece 
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eylemin TCK’nın 209'uncu maddesine uygun cebri irtikap niteliğinde bulunduğu gözetilmeden dosya 
içeriğine uygun düşmeyen gerekçelerle eylemin görevi suiistimal olarak kabulü ile TCK’nın 240'ıncı 
maddesiyle hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir(5.C.D.19.11.1987  8647-6517). 

 
5-İcbar boyutuna varan bir  zorlama söz konusu değilse irtikap suçu, taraflar arasında rüşvet 

anlaşması yoksa rüşvet suçu oluşmaz. Israrlı isteklerle, ancak zorlamadan, görev gereklerine aykırı 
olarak çıkar sağlama TCK’nın 240. maddesine uyar(5.C.D. 28.12.2001  6879-7925).  

 
6-Operatör doktor olan sanığın, ameliyat edilmesi gereken kimseden 750.000 lira vermediği 

takdirde ameliyatını yapamayacağını söyleyip, bu parayı alması eyleminin cebri irtikap suçunu 
oluşturduğu gözetilmeden görevi kötüye kullanmak olarak değerlendirilmesi kanuna aykırıdır(5.C.D. 
26.5.1993  1975-2319)   

 
Rüşvet(Madde 211-217) 
 

 Madde 211 - (Değişik: 21/11/1990 - 3679/10 md.) 
 

Ceza Kanununun tatbikinde memur sayılanların, kanunen veya nizamen yapmaya veya 
yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmak veya yapmamak için aldıkları veya başkalarına 
aldırdıkları para, hediye ve her ne nam altında olursa olsun sağladıkları diğer menfaatler ile bu 
maksatla alıp sattıkları veya ihale eyledikleri taşınır ve taşınmaz malların gerçek değeri ile 
verilip alınan bedel arasındaki fahiş fark rüşvet sayılır. 

 
Bu Kanundaki memur tanımı dışında kalsalar dahi, özel kanunlarında belirli hallerde 

Devlet memuru sayıldıkları açıklananlar ile bazı yükümlülük ve sorumlulukları bakımından 
Devlet memurları gibi cezalandırılacakları belirtilenlerin yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde 
sağladıkları her türlü menfaat de rüşvet sayılır. 

 
Madde 212 - (Değişik: 21/11/1990 - 3679/11 md.) 
 
Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmak zorunda olduğu şeyi yapmak veya yapmamak 

zorunda olduğu şeyi yapmamak için rüşvet alan veya bir vaat veya taahhüt kabul eden kimseye 
dört yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

 
Cürmün, yapılması gereken işin yapılmaması veya yapılmaması gereken işin yapılması 

için işlenmesi halinde faile beş yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hallerde, memurun mensup olduğu dairenin ilgili 

bulunduğu sözleşme veya taahhütlere girişilmiş veya memuriyet, maaş, nişan veya sair rütbe, 
derece veya kademeler verilmiş veya kanun ve nizama aykırılık veya hakkı ihlal eden bir hal 
meydana gelmiş ise faile altı yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hallerde faile ayrıca,aldığı para ile sağladığı her türlü 

menfaat veya vaat veya taahhüt olunan her türlü menfaatlerin miktar veya değerinin beş misli 
ağır para cezası verilir. 
 

Madde 213 - (Değişik: 21/11/1990 - 3679/12 md.) 
 
211 inci maddede gösterilen kimselere yapmaya mecbur oldukları şeyi yapmamaları veya 

yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmaları için rüşvet vaat veya teklif eden veya veren 
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kimseye kanun ve nizama aykırılığın derecesine ve istenilen şeyin kısmen veya tamamen 
yapılmış olup olmamasına göre dört yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

 
Haklı bir hususun temini için rüşvet veren veya başka yararlar temin eden kimseye, 

verdiği para veya temin ettiği menfaatin on katı ağır para cezası verilir. 
 
Madde 214 - (Değişik: 21/11/1990 - 3679/13 md.) 
 
Kendisine rüşvet teklif edilen kimse, emir ve idare yetkisine sahip olanlar ile hakim ve 

savcılardan veya resmi daireler tarafından özel bir vazifeyle görevlendirilenlerden biri veya 
noter, avukat, dava vekili olduğu takdirde, kanun ve nizama aykırılığın derecesine göre, rüşvet 
veren hakkında verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. 

 
Madde 215 - (Değişik: 21/11/1990 - 3679/14 md.) 
 
Rüşvet kabul eden kimse, rüşveti almadan önce veya aldıktan sonra ve fakat istenilen 

hususu kısmen dahi olsa yerine getirmeksizin ve hakkında tahkikata geçilmeden keyfiyeti 
merciine duyurur ve aldığı para ve diğer şeyleri aynen iade ederse sorumlu olmaz. 

 
Bunun gibi, haksız isteğinin yerine getirilmesinden önce durumu merciine duyuran fail de 

sorumlu olmaz ve vermiş olduğu para, sair şeyler geri alınarak kendisine verilir. 
 
Madde 216 - (Değişik: 21/11/1990 - 3679/15 md.) 
 
Rüşvete aracılık eden kimse, rüşveti veren ve alandan hangisinin vasıtası ise onun suç 

ortağı sayılır. 
 
Madde 217 - (Değişik: 21/11/1990 - 3679/16 md.) 
 
Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, rüşvet olarak verilen para, eşya ve diğer 

şeylerin veya bunlarla edinilen mal ve değerlerin müsaderesine hükmedilir. 
 
Rüşvet(md.211); 

 
Memurların kanunen veya nizamen yapmaya veya yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmak 

veya yapmamak için aldıkları veya başkalarına aldırdıkları para, hediye ve her ne nam altında olursa 
olsun sağladıkları diğer menfaatler ile bu maksatla alıp sattıkları veya ihale eyledikleri taşınır ve 
taşınmaz malların gerçek değeri ile verilip alınan bedel arasındaki fahiş fark rüşvet sayılır. 

 
Böyle bir fiil kamu yönetiminin menfaatlerine büyük ölçüde zarar verdiğinden Devlet, 

anlaşmaya katılanların her ikisini de cezalandırmaktadır.  
 
‘’Rüşvet’’ ve ‘’irtikap’’ suçları birbirine çok benzemektedir. Dolayısıyla her zaman bu suçları 

birbirinden ayırmak kolay olmamaktadır.  
 
‘’Rüşvet’’, çok failli bir suçtur. Teşebbüs durumu hariç bu suçta daima iki kişi vardır: ‘’Rüşvet 

alan’’ ve ‘’rüşvet veren’’. Bu iki kişinin suç ortağı oldukları söylenemez.  
 
Örnek Yargıtay kararı:  Yakınıcının herhangi bir nedenle rüşvet anlaşmasından cayarak 

verdiği parayı sanıktan istemesi ve yakınmada bulunması, oluşan rüşvet suçunu yiyiciliğe (irtikaba) 
dönüştürmez, (Y 5. C. D. 1977, 378313769).  
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Suçun faili memur olmalıdır veya Kanunun ikinci fıkrasında belirtildiği üzere  görevli oldukları 

kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler uyarınca memurlar gibi cezalandırılmalarına olanak 
bulunanlar ile bazı yükümlülük ve sorumlulukları bakımından Devlet memurları gibi 
cezalandırılacakları belirtilenler olabilir. 

 
Rüşvet Almak(md.212); 
 
Rüşvet almanın düzenlendiği 212. maddenin birinci fıkrasında basit, ikinci fıkrasında nitelikli 

rüşvet alma suçları düzenlenmiştir. Rüşvet alma suçunun oluşabilmesi için alınan rüşvet veya kabul 
edilen vaat ya da taahhüdün memurla fert arasında yapılan bir rüşvet anlaşmasına dayalı olması ve 
anlaşma önerisinin memurdan gelmesi gerekmektedir. Rüşvet alma suçunun oluşabilmesi için özel 
kasıt aranmaktadır. Yan memurun görevi gereği kanunda belirtilen nedenlerle rüşvet almış olması 
gerekir.    

 
Adi (Basit) Rüşvet: Memurun yapmağa mecbur olduğu şeyi yapmak veya yapmamağa mecbur 

olduğu şeyi yapmamak için menfaat temin etmesi. 
 
Ağır (Nitelikli) Rüşvet: Memurun yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmamak veyahut 

yapmamaya mecbur olduğu şeyi yapmak için menfaat temin etmesi. 
 
Rüşvet Vermek(md.213); 
 
Bir kimsenin, memura, yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmamak, yahut yapmamaya mecbur 

olduğu şeyi yapmak için rüşvet vaat veya teklif etmesi veya vermesidir(Nitelikli rüşvet verme). Haklı 
bir hususun temini için rüşvet veren veya başka yararlar temin eden kimseye de verdiği para veya 
temin ettiği menfaatin on katı ağır para cezası verilir(Basit rüşvet verme) . 

 
Rüşvet verme suçunda, suçun faili herkes olabilir.   
 
Kendisine rüşvet teklif edilen emir ve idare yetkisine sahip kimseler, hakim ve savcılar, noter, 

avukat, dava vekili olduğu taktirde ceza 1/2-1/3 arası artırılır. 
 
Rüşveti kabul eden kimse, rüşveti almadan önce veya aldıktan sonra ve fakat istenilen hususu 

kısmen dahi olsa yerine getirmeksizin ve hakkında tahkikata geçilmeden keyfiyeti merciine duyurur ve 
aldığı para ve diğer şeyleri aynen iade ederse sorumlu olmaz. 

 
Rüşvete aracılık eden kimse, rüşveti veren ve alandan hangisinin vasıtası ise, onun suç ortağı 

sayılır. 
 
Suç ile ilgili para, eşya ve diğer şeyler Müsadere (El Koma) (Zoralım) edilir. 
 
Örnek Kararlar: 
 
1-Sanık, yapmamak zorunda olduğu şeyi yapmak için yakınıcıdan para istediğine ve yakınıcı 

da istenilen bu parayı vermeyi kabul ettiğine göre rüşvet anlaşması meydana gelmiş ve bu andan 
itibaren rüşvet suçu oluşmuştur. yakınıcının sonradan polis memuruna gidip ilgili memurdan yakınarak 
parayı vermekten cayması bütün unsurları ile oluşan rüşvet suçunu ortadan kaldırmaz ve hukuksal 
niteliği değiştirmez (5.C.D. 26.11.1976  3055-3378). 
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2-Şikayetçi ile sanık arasında gayri meşru zeminde rüşvet sözleşmesi yapılmış..........sanık 
şikayetçiden seri numaraları saptanmış paraları almıştır. Bu olgu rüşvet suçunun oluştuğunu onaya 
koyar (CGK. 13.2.1989 482-41). 

 
3-Sanık doktorun yapmaya zorunlu olduğu bir ameliyatı yapmak için istediği para hasta 

yakınınca kabul edilmemiş ve rüşvet anlaşması gerçekleşmemiş olması nedeniyle eylem rüşvet almaya 
eksik kalkışmadır(5.C.D.  30.11.1998  3770-4546). 

 
4-Devlet hastanesinde doktor olan sanığın hasta yakını ile anlaşarak yapmaya zorunlu olduğu 

ameliyat için para alması rüşvet suçunu oluşturur(5.C.D. 22.11.1998  4673-71) 
 
Madde 218 - (Değişik: 21/11/1990 - 3679/17 md.) 
 
Görevine girmeyen ve yapılması veya yapılmaması hususunda yetkili olmadığı bir işi 

yapacağı kanaatini uyandırarak menfaat sağlayan memura bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 
ikimilyon liradan beşmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 
 

Göreve Girmeyen İş İçin Çıkar Sağlama(md.218); 
 
Bu suç memurlar tarafından işlenebilen bir dolandırıcılık suçudur. 
 
Memurun, görevine girmeyen ve yapılması veya yapılmaması konusunda yetkili olmadığı bir 

işi yapacağı kanaati uyandırarak menfaat sağlamasıdır. 
 
Bu suçu, Ceza Kanunu uygulamasında memur sayılanlar işleyebilir. 
Yapılacak olan iş, memurun görevine giren ve yapılması ya da yapılmaması hususunda yetkili 

olduğu bir iş ise bu suç oluşmaz. 
Suçun oluşumu için çıkarın sağlanmış olması gerekir.   
Maddede failin amacına (saikine) yer verilmediği için suç, genel kasıt ile işlenebilir. Oluşumu 

için özel bir kasıt aranmaz. 
Suç, rüşvet suçu niteliğinde olmadığından 3628 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu suç 

memurun görevi nedeniyle işlediği bir suç da olmadığından 4483 de uygulanmaz. C.savcısı izin 
almadan soruşturma yapıp dava açabilir 

 
Örnek Kararlar: 
 
1-İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda memur olan sanığın görevine dahil olmadığı ve yetkisi 

bulunmadığı halde, işe yerleştireceği kanaatini uyandırıp yakınandan çıkar sağlaması eylemi  TCK 
218. Maddesine uyar(5.C.D. 6.3.2002  3438-1276). 

 
 2-Görevli ve yetkili olmadığı halde, inşaat ruhsatı verebileceğini bildirip iş sahibini kandırarak 

çıkar sağlayan belediye mühendisinin eylemi TCK 218. Maddesine uyar(5.C.D. 6.10.1994  2484-
2919) 

 
Madde 228-240 - Memuriyet ve Mevki Nüfuzunu Suistimal Eden (Kötüye Kullanan) ve 

Memuriyet Vazifelerini Yapmayanlara Ait Cezalar 
 

Madde 228 - (Değişik: 5/1/1961 - 235/2 md.) 
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Devlet memurlarından her kim bir şahıs veya memur hakkında memuriyetine ait vazifeyi 
suiistimal ile kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden başka suretle keyfi bir muamele yapar veya 
yapılmasını emreder veya ettirirse altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu 
muamelede hususi maksat veya siyasi saik veya sebep mevcut ise cezası üçte birden yarıya kadar 
artırılır. 

Memuriyetinin icrasında lüzumsuz yere sert muamelelerle bir şahsın kanun hükmüne 
veya hükümetin emirlerine itaat etmemesine sebep olan memur dahi aynı ceza ile cezalandırılır. 

 
Görevde Keyfi ve Sert Davranma(md.228); 

 
 Devlet memurlarının bir şahıs veya memur hakkında memuriyetine ait vazifeyi suiistimal ile 
kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden başka suretle keyfi muamele yapması  veya yapılmasını 
emretmesi veya emrettirmesidir. Bu muamelede hususi maksat veya siyasi saik veya sebep mevcut ise 
ceza artırılır. 
  

Memurun, memuriyetin icrasında lüzumsuz yere sert muamelelerle bir şahsın kanun hükmüne 
veya hükümetin emirlerine itaat etmemesine sebep olmasıdır.  

 
Keyfi Davranma; Kanunda belirtilen hallerden başka surette yapılan her türlü haksız davranış 

ve işlemlerdir. 
 
-Suçun faili memur olmalıdır. 
-Görev kötüye kullanılmalıdır. 
-Kanun ve Nizamın tayin ettiği ahvalden başka surette keyfi işlem yapılmalıdır. 
-Bir şahıs ya da memur hakkında keyfi işlem yapılmalıdır. 
-Memurun keyfi işlemi ya kendisinin yapması ya da yapılmasını emretmesi veya emrettirmesi 

gerekir.  
 

Sert Davranma; Görev yaparken uygun olmayan ve gerekmeyen biçimde fertlere kötü 
davranılmasıdır. 

 
-Suçun faili memur olmalıdır. 
-Sert davranma görev sırasında yapılmalı ve memurun sert davranması ile kişinin yasaya ya da 

yönetsel emirlere uymaması arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. 
-Davranışın sert sayılabilmesi için mutlaka şahıs üzerinde cebir, şiddet gösterilmesi şart 

değildir. Bir kimsenin tehdit ya da tahkir olunması hatta edep ve nezaket kuralları çiğnenmek suretiyle 
davranılması dahi sert bir davranış sayılmalıdır.  

 
 
 
Manevi Unsur: 
 
Maddenin her iki fıkrasında da amaç(saik) gözetilmediğinden bu suçların oluşumu için genel 

suç kastı ile davranılması yeterlidir. Ayrıca özel kast aranmaz.  
 
228’e göre ceza verilirken TCK’nın 35.maddesi uyarınca hükmolunan ceza kadar kamu 

hizmetlerinden yasaklılık cezası da verilmelidir. 
 

228-240 Ayrımı: 
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TCK’nın 228 ve 240. Maddeleri görevde yetkiyi kötüye kullanma suçlarını cezalandırmaktadır. 
İki suç arasındaki ayrım; 
  

Yetkinin kötüye kullanılması sonucu kişilere karşı yapılan keyfi muamele ve sert davranma söz 
konusu ise TCK’nın 228.maddesine göre, bireysel bir zarara yol açmayan  yetkiyi kötüye kullanma 
fiillerinin ise daha genel ve yardımcı nitelikte olan 240. Maddeye göre değerlendirilmesi 
gerekmektedir.  
 

Örnek kararlar: 
 

1-Yakınanın atama işlemleriyle ilgili olarak İdare Mahkemesinden verilen kararları 
uyguladıktan hemen sonra bir başka göreve atayan sanıkların eylemleri TCK’nın 228. maddesine 
uyar(CGK. 05.05.1998 122-167). 

 
2- İdare mahkemesi kararını yerine getirmeme TCK’nın 228. maddesine uyar(4.C.D. 18.4.2001 

5281-4551). 
 
3-Hekim olan sanığın, ameliyatı gereken hastanın ameliyatını keyfi olarak yapmama eylemi 

TCK’nın 228. maddesine uyar(4.C.D. 1.6.1994 968-4843). 
 
4-Sanık Belediye Başkanı’nın yönteme aykırı biçimde belediyeye işçi alma eylemi TCK’nın 

240, memurları sınıfı ve çalışma alanı dışında işlerde çalıştırma eylemi ile, öbür sanık Belediye Başkan 
Vekili’nin belediye tahsildarını belediyeye ait genel tuvaletlerde görevlendirme eylemleri aynı 
kanunun 228. maddesine uyar(4.C.D. 12.03.1997  498-1765). 
  

5-Sanığın, yakınıcının 1986 ve 1987 yılları sicillerini 90 puan ve her iki sanığın yakınıcının 
1988 yılı sicilini ortalama 94 puan vermek suretiyle çok iyi olarak düzenledikleri halde, ortada hiç bir 
neden olmadan yakınıcının Ankara 7. İdare Mahkemesince iptal edilen 1989 yılı sicilini olumsuz 
olarak düzenledikleri dosyada mevcut sicil belgeleri, mahkeme kararı, tanık beyanları ve diğer bilgi ve 
belgelerden anlaşıldığından ve bu eylemlerinin kasıt unsuruna dayalı bulunduğu kanısına varıldığından 
TCK’nın 228. maddesi uyarınca lüzumu  muhakemelerine (D.2.D 10.6.1993, E.1993/1150, 
K.1994/1179, İ.İ.K. 27.10.I994, E.l994/I56, K.I994/122). 

 
6-Objektif esaslara dayanması gereken sicil raporlarında, sonradan çok kısa sürede meydana 

gelen olağan dışı değişikliğin yalnızca sicil âmirlerinin kanaati olarak açıklanmasının yeterli olmadığı, 
sicilin olumsuz doldurulmasının somut gerekçelerinin idarece gösterilmesinin gerektiği 
(İ.D.D.G.K. E:1988/133, K:1989/16). 

 
7-Yaptığı teftiş ve tahkik neticesinde hasıl olan kanaatini belirmekten ibaret olan  yazının 

mağdurlar aleyhine müteveccih (Yönelmiş) bir kasıt netice olduğunu sübuta vardıran kesin deliller 
gösterilmeden sanık Muhakkike 228. madde ile ceza tayini yolsuzdur (4.C.D 2.2.1949 272-1605). 

 
Madde 229: 
 
Memuriyeti sebebiyle kendisine tevdi kılınan veya ıttılaına müsadif olan vesikalar, 

kararlar ve emirleri ve sair tebligatı başkasına ifşa veya neşir ve ilan eden yahut her nasıl olursa 
olsun başkalarının vukuf ve ıttılaını kolaylaştıran memur, altı aydan iki seneye kadar hapis 
olunur. 

Devletçe neşir ve ilanı matlup olan kararları kabule şayan mazereti olmaksızın tehir eden 
memur hakkında da aynı ceza tatbik olunur. 
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Memurluk Sırrını ifşa(md.229); 
 
Memurun işgal ettiği resmi mevki dolayısıyla yani görevi nedeniyle öğrendiği memurluk 

sırlarını ifşa etmesidir. İfşa, sözle, yazıyla, basın yoluyla veya gizli belgeyi göstermek suretiyle 
olabilir. 

 
Bazı hususların ancak belirli kimselerden başkasına ifşası suçtur (Teftiş neticesinin amirden 

başkasına bildirilmesi). 
 
Kanunumuz ne zaman meslek sırrını ifşa (TCK.l98), ne zaman memuriyet sırrını ifşa 

(TCK.229) sayılacağını açıkça tayin etmemiştir. 
 

 “Sanatını icra eden her tabip her ay nihayetinde protokol defterlerindeki kayıtlara nazaran o ay 
zarfında kendilerine müracaat eden frengili hastaların ismini, yaşını ve hastalığının devrini, evvelce bir 
tabip tarafından tedavi edilip edilmediğini Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine bildirmek üzere 
bulunduğu mıntıkanın Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne yazı ile bildirir. Mahrem olarak 
alınacak bu ihbaratı ifşa eden memurlar hakkında Devletin mahrem kayıtlarını ifşa ve vazifei 
memuriyetini suiistimal etmenin istilzam ettiği mücazat tayin olunur.”  

Hususi hekimlerin bildirmekle mükellef oldukları zührevi hastalık müptelalarına (düşkünlerine) 
dair malumatı ifşa eden memur, sır, "eşhas sırrı" olmasına rağmen memuriyet sırrını ifşa etmiş sayılır 
(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 104). 
 
 Madde 230 - (Değişik: 12/6/1979 - 2248/18 md.) 
 

Hangi nedenle olursa olsun memuriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme gösteren 
veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadan yapmayan memur üç 
aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün yasal buyruklarını yapmamış olmaktan 
Devletçe bir zarar meydana gelmişse,derecesine göre altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile 
birlikte süreli veya temelli olarak memuriyetten yoksun kalma cezası da hükmolunur. 

Her iki durumda memurun vazifesini geciktirmesinden veya verilen buyruğu 
yapmamasından, kişiler herhangi bir zarara uğramışsa bu zarar ayrıca ödettirilir. 
 

 
 
 
 
Görevi savsama-ihmal(md.230); 
 
Maddenin 1.fıkrasında suçun öğeleri açıklanmakta, 2. fıkrasında devlet zararına yol açan 

savsama eylemleri daha ağıt bir yaptırıma bağlanmakta, 3. fıkrasında da savsamamadan doğan kişi 
zararlarının sanığa ödettirileceği hükme bağlanmaktadır.    

 
Suçun Unsurları; 
 
-Suçun faili memur olmalıdır. 
-Hangi nedenle olursa olsun görevin savsanması ve ihmal edilmesi gerekir. 
-Suç, esasta ihmali bir suç olduğundan tam ve eksik kalkışmaya elverişli değildir. Görev hiç 

yapılmadığı veya yapılması için mevzuatta öngörülen veya görevin niteliğinden çıkarılan süre geçtiği 



 210

ya da yine mevzuatta veya uygulamayla belirlenmiş biçimlere uyulmadığı yer ve zamanda suç 
tamamlanmış olur. 

-Maddede failin amacı (saiki) gözetilmediğinden bu suç genel kasıtla işlenebilecek bir suçtur. 
Sanığın özel kasıtla davranmış olması aranmaz.  

 
Ancak, meslekte deneyimsizlik, araç  yetersizliği, iş çokluğu, hastalık ve maddi yanılma gibi 

durumlar göz önünde tutularak görevi savsamanın haklı (mücbir) sebebe dayanıp dayanmadığı ve 
sanıkta genel suç kastı bulunup bulunmadığı takdir edilmelidir. 

 
-Suç konusu işin, memurun yasal görevi ve yetkisi dahilinde bulunması, 

  -Bu görevini bilerek ve isteyerek ihmal etmesi, geciktirmesi, 
   -Amirinin yasalara uygun olarak verdiği emirleri geçerli bir sebep bulunmaksızın yapmaması 
gereklidir. 
 
  Kişiler herhangi bir zarara uğramışsa zarar ayrıca ödettirilir. 
 

Örnek Kararlar: 
 
1-Bilirkişi, Ceza Kanunu uygulamasında memur sayılmaz ve görevini yapmamasından ötürü, 

TCK’nın 230. maddesine göre değil CMUK'un 70. maddesiyle cezalandırılması gerekir 
(4.C.D.10.9.1975-434/4399). 

 
2-Sanıklar Dr........... ve Dr.............'nın üstlerine atılan (mesai saati içinde izinsiz olarak özel 

hastanede ameliyat yapmak) suçunu işledikleri kanısını doğrulayacak ve haklarında kamu davasının 
açılmasının gerekli kılacak yeter kanıt bulunduğu anlaşıldığından, yerinde görülmeyen itirazlarının 
reddi ile (TCK’nın 240. maddesi gereğince) haklarında lüzumu muhakemeleri yolunda verilen İl 
Yönetim Kurulu kararının uygulama maddesinin TCK’nın 230. maddesi olarak değiştirilerek 
onanmasına (D.2.D. 10.2.1993, E.1992/879, K.1993/270). 

 
3-Sanığın görevli olduğu hastanede nöbetçiyken önceden sezaryen ameliyatı geçirmiş ve 

doğum ağrıları ile hastaneye gelen .......'nın muayene ve takibini bizzat kendisinin yapmaması 
sebebiyle hastanın hayati tehlikeye girmesine, ölü doğum yapmasına, bunun sonucu adı geçen hastanın 
bir daha doğum yapmasının imkansız hale gelmesine neden olduğu dosyada mevcut bilirkişi raporu, 
tanık ifadeleri ve diğer belgelerin incelenmesinden anlaşılmakla, itirazın reddi ile hakkında TCK’nın 
230. maddesi uyarınca lüzumu muhakemesi yolunda verilmiş olup, yöntem ve yasaya uygun bulunan 
İl Yönetim Kurulu Kararlarının onanmasına (D.2.D. 4.2.1993, E:1992/1034, K:1993/223). 
 
  4-Sanığın üstüne atılan (Çalışma saati içinde özel işyeri tabipliğine giderek Sağlık Ocağındaki 
görevini ihmal etmek) suçunu işlediği kanısını doğrulayacak ve hakkında kamu davası açılmasını 
gerekli kılacak yeter kanıt bulunduğu anlaşıldığından, verinde görülmeyen itirazın reddi ile TCK’nın 
230. maddesi uyarınca lüzumu muhakemesi yolunda verilen İl Yönetim Kurulu Kararının onanmasına 
(D.2.D.30.6.I993,I992/2328, K.I993/1594). 

 
5-Sanığın ............ isimli hastaların ameliyatlarının ücretsiz yapılmasını sağlayarak, bu 

hastalardan dernek makbuzu ile bağış adı altında çeşitli miktarlarda para alınmasına ve böylece döner 
sermaye gelirinin hastane derneğine aktarılmasına neden olduğu anlaşıldığından, hakkında karar 
verilmesine yer olmadığı yolunda verilen İl Yönetim Kurulu karanının bozulmasına, eylemine uyan 
TCK’nın 230 ve 80'inci maddeleri uyarınca lüzumu muhakemesine, yargılanmasının ....... Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılmasına (D.2.D. 25.9.1996, E:1996-2333, K:1996-1570). 
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6-Sanık ......... `nın ..... Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün kontrollüğünde yapılan Hudut ve 
Sahiller Genel Müdürlüğü .......... Eğitim ve Karantina Tesisleri inşaatı ile ilgili hakediş ve ekleri ile 
kendi konusuna giren faturaların incelenmesinde gerekli özen ve tizliği göstermeden, hakedişi 
imzalayarak yükleniciye fazla ödeme yapılmasına neden olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden 
anlaşıldığından, yerinde görülmeyen itirazın reddi ile lüzumu muhakemesi (TCK.230) yolunda verilen 
Merkez Memurin Muhakematı Komisyonu kararının onanmasına (D.2.D. 2.11.1994, E:1994/1347, 
K:1994/1800). 

 
7-Sanıkların İl Defterdarlık Kontrol Memurlarınca ............ İlçesi Malmüdürlüğünde yapılan 

inceleme ve teftiş sonucunda, yapılmayan veya eksik yapılan iş ve işlemlerin bir sonraki teftişe kadar 
giderilmesi istendiği halde, herhangi bir işlem yapmamak suretiyle üstlerine atılan suçu işledikleri 
kanısını doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerekli kılacak yeter kanıt bulunması 
nedeniyle yerinde görülmeyen itirazlarının reddi ile (TCK’nın 230. maddesi gereğince) lüzumu 
muhakemesi yolunda verilen İl Yönetim Kurulu Kararının TCK’nın 80. maddesinin de ilave edilmek 
suretiyle onanmasına (D.2.D. 26.1.1993 E.1992/828, K.1993/90). 

 
8-Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bölge Depo ve Tamirhane Müdürlüğünün ambarlarında ambar 

memuru olarak görev yapan sanık .......... 'nın malzemelerin bulunduğu deponun onarıma ihtiyacı 
olduğunu bilmesine rağmen, muhtemel olabilecek hırsızlık olaylarına karşı gerekli tedbirleri almadığı, 
nitekim olay günü bir kısım malzemelerin çalınmasına neden olduğu soruşturma dosyasındaki bilgi ve 
belgelerin incelenmesinden anlaşılmakta olup, yerinde görülmeyen itirazın reddi ile TCK’nın 230. 
maddesi uyarınca lüzumu muhakemesi yolunda verilen İl  Yönetim Kurulu Kararının onanmasına 
(D.2.D. 20.1.1993, E:1992/448, K:1993/36). 

 
9-Sanık ........... Sağlık Meslek Lisesi Müdür Vekili .......... ile aynı yer kalorifer görevlisi 

.......'nın üstüne atılan "Sömestri tatilinde Sağlık Müdürünün talimatına rağmen okul kaloriferlerini 
yakmamak suretiyle tesisatın zarar görmesine neden oldukları" kanısını doğrulayacak ve haklarında 
kamu davasının açılmasını gerekli kılacak yeter kanıt elde edildiğinden itirazlarının reddi ile 
haklarında TCK’nın 230. maddesi uyarınca lüzumu muhakemeleri yolunda verilen yöntem ve yasaya 
uygun bulunan İl  Yönetim Kurulu Kararının onanmasına (D.2.D. 4.3.1993, E:1992/1251, 
K:1993/581). 

 
10-Beşeri bir hata veya zuhul sonucu olmayıp kasta dayandığını sübuta vardıran deliller 

belirtilmeden sanığa ihmalden ceza verilmesi yolsuzdur (4.C.D. 8.10.1947, 11443/12367). 
 
11-Sanık hekimin düzenlemiş olduğu rapor gerçeği yansıtmamakla birlikte, olayın sanığın 

mesleki deneyimsizliğinden kaynaklandığı ve bir muayene yanılgısı olduğu saptandığından görevi 
ihmal suçunun manevi unsuru oluşmamıştır(CGK. 6.10.1998  6/214-296). 

 
12-İta amiri olan sanığın, alınmadığı halde şartnameye uygun kömür alınmış gibi düzenlenen 

tahakkuk evrakını iyice incelemeden imzalayarak müteahhide ödemede bulunulmasına neden olması, 
bu şekilde şartname hükümlerinin uygulanmasında gerekli denetim, özen ve titizliği göstermemesi 
görevi ihmal suçunu oluşturur(CGK. 21.10.1997 197-214). 

 
13-Nöbetçi hekim olan sanığın, inşaattan düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan kişinin kuşkulu 

ölüm olayını c.savcılığını bildirmemekten ibaret eyleminin, suç araştırılarak kamu adına  kovuşturmayı 
gerektiriyorsa TCK’nın 235. maddesindeki, gerektirmiyorsa aynı kanunun 230. maddesindeki suçu 
oluşturacağı gözetilmeden aynı kanunun 240. maddesine göre hüküm kurulması kanuna 
aykırıdır(4.C.D. 18.11.1997 9651-10052) 
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14- Sanık Dr..............’ın, hasta............’in tedavisine başlamada gecikme göstererek ölümüne 
sebebiyet verdiği anlaşıldığından eylemine uyan TCK’nın 230. .maddesi uyarınca lüzumu 
muhakemesine....(D.2.D. 04.03.1998, E.1996/1608, K.1998/744).  

 
Madde 235 – (Değişik: 7/6/1979 – 2245/3 md.) 

 
Memurlardan biri görevini yaptığı sırada görevine ilişkin olarak kamu adına 

kovuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenip de ilgili daireye bildirmede ihmal ve gecikme 
gösterirse dört aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır ve bu cezaya, öğrenilen suçun 
önemine göre ayrıca süreli veya süresiz memuriyetten mahrumiyet cezası da eklenir. 

Eğer fail, adli kolluk memurlarından biri ise verilecek ceza bir yıl hapis cezasından aşağı 
olamaz ve her halde memuriyetten süresiz mahrumiyet cezası da hükmolunur. 

 
Memurun Öğrendiği Suçu Bildirmemesi(md.235); 

 
Memurlardan biri görevini yaptığı sırada görevine ilişkin olarak kamu adına kovuşturmayı 

gerektiren bir suç işlendiğini öğrenip de, ilgili daireye bildirmede ihmal ve gecikme gösterirse dört 
aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır ve bu cezaya, öğrenilen suçun önemine göre ayrıca 
süreli veya süresiz memuriyetten mahrumiyet cezası da eklenir. 
  

Eğer fail kolluk memurlarından biri ise verilecek ceza bir yıl hapis cezasından aşağı olamaz ve 
her halde memuriyetten süresiz mahrumiyet cezası da hükmolunur.   

 
Suçun Öğeleri: 
-Suçun faili memur olmalıdır. 
-Memur, suçu görevini yaptığı sırada ve görevine ilişkin olarak öğrenmelidir. 
-Öğrenilen suç kamu adına kovuşturulması gereken bir suç olmalıdır. 
-Öğrenilen suçun ilgili daireye bildirilmeme-si ya da geç bildirilmesi gerekir.  
-Bildirmeme kasta dayanmalıdır. 
 
Bildirmeme Kastı 

 Bu fiildeki kast, işlenen bir suçun ihbarının gerekli olduğunu bilmek ve bunu ilgili daireye 
zamanında bildirmeyi istememektir. Suçun ön şartlarında yanılma bulunduğu, örneğin;   

-Failin suçun takibinin şikayete bağlı olduğunu,  
 -Görevi ile ilgili bulunmadığını,  
 -Ya da fiilin suç teşkil etmediğini,  
 -Veya sonraki bir kanunla veya genel af kanunuyla takip edilebilir olmaktan çıktığını 
zannetmesi ve bu sebeplerle ihbarda bulunmaması halinde bilmeme ve yanılma; HUKUKİ niteliktedir 
ve kastı ortadan kaldırmaz. İhbarın yapılacağı mercie ilişkin yanılma ise FİİLİ niteliktedir. Fiili 
yanılma; kastı kaldıracağından yanlış mercie ihbarda bulunan memur cezalandırılmaz. 
 
 Bu maddede düzenlenen suç, görevi savsama suçunun özel bir biçimidir. Bu nedenle memurun 
eylemi 235. Md.ye uyuyorsa öncelikle bu hükmün uygulanması gerekir. 
 

235. maddedeki suç, genel olarak görevi savsama suçuna göre özel nitelikte ise de; 
 
-Devlet kuvvetleri aleyhine işlenen suçlardan birini öğrenen herkese ihbar yükümlülüğü getiren 

TCK 151/1, 
 -Hekimler, ebeler ve sağlık memurlarına ihbar yükümlülüğü getiren TCK 530, 
 -Kaçakçılık eylemlerini bildirme yükümlülüğünü düzenleyen 1918 sayılı yasanın 38. Maddesi, 
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 Hükümlerine göre genel niteliktedir. Bu maddelerde yazılı öğeler gerçekleştiği takdirde 235. 
Madde uygulanamaz. 

 
Örnek Kararlar: 

 
   1-Sanık muhtarın köye gelen Cezaevi firarisini ilgili yerlere bildirmeme eylemi TCK’nın 235. 
Maddesine uyar.(4.C.D. 5.2.1992 75-727) 

 
2-Öğrendiği suçu köy telefonunun kapalı olduğu için fiili olanaksızlıklar nedeniyle bildirmeyen 

memurun eyleminde TCK’nın 235. Maddesindeki suçun öğeleri oluşmaz.(4.C.D. 18.4.1990  2069-
2438) 

 
3-Asayiş Müdürlüğünde devriye görevi yapan sanık polis memurunun suç tarihinde reşit 

olmayan mağdurenin bir komiser ve polis memuru tarafından alıkonulup sarkıntılıkta bulunulduğunu 
tespit ettiği halde, faillerin komiser ve polis olmaları nedeniyle yasal işlemi yapmama eylemi 
235.maddeye değil 240. Maddeye uyar.(4.C.D.  12.11.1987 7223-8266)   
 

4- Nöbetçi hekim olan sanığın, inşaattan düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan kişinin kuşkulu 
ölüm olayını c.savcılığını bildirmemekten ibaret eyleminin, suç araştırılarak kamu adına  kovuşturmayı 
gerektiriyorsa TCK’nın 235. maddesindeki, gerektirmiyorsa aynı kanunun 230. maddesindeki suçu 
oluşturacağı gözetilmeden aynı kanunun 240. maddesine göre  hüküm kurulması kanuna 
aykırıdır(4.C.D. 18.11.1997 9651-10052) 

 
Madde 236 – (Değişik: 7/1/1981 – 2370/2 md.) 
 
Memurlardan veya işçi niteliğini taşımayan kamu hizmeti görevlilerinden üç veya daha 

fazla kimse aldıkları karar gereğince kanun hükümlerine aykırı olarak, memuriyetlerini terk 
eder veya vazifelerine gelmezlerse veya vazifelerine gelip de görevlerini geçici de olsa kısmen 
veya tamamen yapmazlar yahut yavaşlatırlarsa her biri hakkında dört aydan bir yıla kadar 
hapis ve ikibin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte muvakkaten veya 
müebbeten memuriyetten mahrumiyet cezası da hükmolunur. 

Başkaları tarafından alınan karara veya yayınlanan bildirilere uyarak yukarıdaki 
fıkrada yazılı fiilleri işleyen memurlara ve işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerine de 
aynı ceza hükmolunur. 

Bu maddedeki eylemler dernek veya meslek kuruluşları yöneticilerinin bu yönde aldıkları 
karar veya yayınladıkları bildiriler üzerine vuku bulmuşsa, bu kararı alan veya bildiriyi 
yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçbin liradan onbin liraya kadar ağır para 
cezası verilir. Fail memur ise müebbeten memuriyetten mahrumiyet cezasına da hükmolunur. 

 
Memurların Birlikte Görevi Bırakmaları  veya Göreve Gelmemeleri(md.236); 
 
Suçun Unsurları ; 
-Faillerin, memur ya da kamu hizmeti görevlisi ve en az üç kişi olmaları, 

  -Aralarında veya başkaları tarafından alınan bir karara yahut yayınlanan bildirilere uyarak 
hareket etmeleri, 
    -Fiilen görevde olmamaları, kanun hükümlerine aykırı şekilde memuriyetlerini terk etmeleri, 
göreve gelmemeleri göreve gelmekle birlikte görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen 
yapmamaları veya yavaşlatmaları. 

-Genel Kast yeterlidir. 
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Örnek Kararlar: 
 
1-Devlet memurlarının görevini terk etmesi, bu terk geçici uzun veya kısa süreli de olsa suçtur. 

Memurların görev yerinde bulunmaları suç unsurunu ortadan kaldırmaz. Devlet memurlarının görevi 
aynı zamanda terk etmeleri şart değildir. Değişik zamanlarda görevi bırakmaları ve bırakanlara 
katılmaları halinde de suç meydana gelir(CGK. 28.12.1970 4313-429). 
 

2-Sanık …. …. Lisesi öğretmenlerinin olay günü toplu olarak viziteye çıktıkları dosyadaki 
tanık ifadeleri ile belgelerden anlaşıldığından yerinde görülmeyen itirazlarının reddi ile haklarında 
TCK’nın 236. maddesi uyarınca lüzumu muhakemeleri yolunda verilen İl Yönetim Kurulu Kararının 
onanmasına (D.2.D.10.6.1993, E:1992/992, K:1993/1353). 

 
Madde 238: 
 
Hakimlerle memurinden her kim memuriyetinin dairesi dahilinde ahalinin zaruri 

havayicinden olan hububat, erzak ve sair malzemeleri alıp satarak ticaret ederse yüz liradan 
aşağı olmamak üzere ağır cezayı nakdi ve müebbeden memuriyetten mahrumiyet cezasiyle 
cezalandırılır. 
 

Memurun Ticaret Yapması(md.238); 
 
Memurun, memuriyet nüfuz ve otoritesinin kendisine sağladığı imkan ve fırsatlardan 

yararlanarak, halkın zorunlu ihtiyaçları ile ilgili hububat, erzak ve sair malzemeleri (Pahalılığa sebep 
olabilecek) alıp satarak ticaret yapmasıdır. 

 
Memurun yaptığı ticaret zaruri ihtiyaç maddeleri kapsamında değilse, bu madde uygulanmaz. 
 
Memurun sıfat ve görevi ile ticari faaliyet arasında bir ilginin mevcut olması gerekir. 
 
Memurların kazanç getirici faaliyette bulunmaları, haklârında disiplin kovuşturması 

yapılmasını gerektirir bir disiplin suçudur. Bu nedenle MMHK’a göre kovuşturma yapılıp karar 
alınmasına olanak yoktur ( D.2.D. 20.4.1978, E:1977/957, K: 1978/795). 
 
 

Madde 240 – (Değişik: 12/6/1979-2248/19 md.) 
 

Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan 
memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur. Cezayı hafifletici nedenlerin 
bulunması halinde altı aydan bir yıla kadar hapis ve her iki halde ikibin liradan onbin liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca memuriyetten süreli veya temelli olarak yoksun 
kılınır. 
 

Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma(md.240); 
 

Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur 
dercesine göre bir yıldan 3 yıla kadar hapsolunur. Cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halinde 6 
aydan bir yıla kadar ve her iki halde…....liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, 
memuriyetten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır.  
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Suçun Öğeleri: 
 
-Suçun faili memur olmalıdır. 
-Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görev kötüye kullanılmalıdır.  
 
Manevi öğesi; 

 
 Görevi kötüye kullanma suçu kasıtlı bir suçtur. Kastın varlığı için sadece hareketin iradi olması 
yetmez; ayrıca, memurun yaptığı hareketin görevi kötüye kullanma niteliğinde olduğunun bilincinde 
olması yani bu şekilde hareket etmekle görevini belirleyen kanunlara, düzenlemelere ve talimatlara 
aykırı davrandığının bilincine de sahip olması gerekir. 

Bu nedenle yaptığı hareketin görevi ile ilgili olmadığı inancı ile veya görevinin sınırları içinde 
kaldığı inancı ile hareket eden memurun görevini kötüye kullanmak kastıyla hareket ettiği söylenemez. 
 
 240. Madde TCK’nın tamamlayıcı (genel) hükümlerindendir. Bu nedenle, memurun görevde 
sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanma eylemi yasada yazılı başka bir suçu oluşturursa bu hükmün 
uygulanması, tersi durumda 240. Maddenin düşünülmesi gerekir. Örneğin, bir memur görevde 
yetkisini kötüye kullanarak başkasının konutuna girerse TCK 194, bir kimseyi icbar ya da ikna ederek 
çıkar sağlarsa TCK 209, bir şahıs yada memur hakkında keyfi işlem yaparsa TCK 228. Maddelerle 
cezalandırılması gerekir.  
 
 Benzer şekilde eylem ile ilgili özel bir yasa varsa bu durumda da özel yasa hükmü 
uygulanmalıdır. Örneğin; Devlete ait taşıtı özel işlerinde kullanan memurun eylemine TCK’nın 
240.maddesi değil, Taşıt Kanunu’nun 16. Maddesi uygulanmalıdır.  
 

Görevin kötüye kullanılması-Memurluk sıfatının kötüye kullanılması: 
 

Memurluk görevi ile memurluk sıfatının birbirine karıştırılmaması gerekir. Görevde sahip 
olunan yetkinin kötüye kullanılması demek, memurun yasa ve öbür hukuksal düzenlemelerle kendisine 
verilen görevlerin yasanın gösterdiği usul ve esaslara aykırı biçimde yapılması demektir.  
  

Memurluk sıfatının kötüye kullanılması ise, memurun yasal görevine giren işler dışında 
memurluk nüfuzunun, memurluk unvan ve sıfatının kötüye kullanılması demektir. Memurluk sıfat ve 
nüfuzunun kötüye kullanılması durumunda TCK 240’da yazılı suç oluşmaz. 

 
Görevde sahip olunan yetkinin kötüye kullanılması; 

 
-Memurun görevini yaparken yasanın kendisine tanıdığı yetkiyi aşması,  
-Yasanın öngördüğü şekil şartlarına uymaması, 
-Takdir hakkının amaç dışında kullanması, 
-Kendisine teslim edilen eşyayı usulsüz kullanması gibi biçimlerde gerçekleşmiş olabilir. 
 
230-240 Ayırımı: 
 
1-Md. 230; “görevin yapılmaması ya da geç yapılması” durumunda, md. 240; “görevin yasal 

düzenlemelere aykırı biçimde yapılması” durumunda oluşur. 
2-230.maddede sanığın eylemi edilgin (olumsuz, pasif, menfi) olduğu halde, 240.maddede 

etkin (olumlu, aktif, müspet)’dir. 
3-Md.230, İhmali nitelikte bir suçtur. Md.240 ise İcrai bir suçtur. 
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Örnek Kararlar: 
 
1-Cezaevindeki bir tutuklunun yakınından tutukluya verilmek üzere para alma, sanık infaz 

koruma memurunun görevi içinde olmaması nedeniyle bu eylemin, TCK’nın 240. maddesindeki suçu 
oluşturmadığı ve kovuşturulması suçtan zarar görenin şikayetine bağlı TCK’nın 508. maddesine 
uyduğunun gözetilmemesi kanuna aykırıdır (4.C.D. 3.7.1991 3257-4429) 

2-Polis memuru olan sanığın, gereksiz yere havaya ateş etme eylemi görevde yetkiyi kötüye 
kullanma suçunu oluşturmaz(4.C.D. 24.6.2002 9302-11630). 

 
3-Memurun tebligatı, muhatap yerine başkasına yapma biçimindeki aktif eylemi, TCK’nın 240. 

Maddesine uyar(4.C.D. 13.12.2000 8609-8886). 
 
4-Okul Müdürü olan sanığın hazineye ait lisenin bahçesindeki ağaçları yasal işleme 

dayandırmadan kestirip satarak parasını okul koruma derneğine aktarması 240. Maddeye uyar(4.C.D. 
22.9.1997 7705-7325). 
 

5-Polis Memuru olan sanığın sınır dışı edilmeleri için …..İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürmek 
üzere kendisine teslim edilen yabancı uyruklu iki bayanı pasaportlarını da vererek serbest bırakma 
biçimindeki etkin(aktif) nitelikteki eylemi TCK’nın 240. Maddesine uyduğu gözetilmeden hüküm 
kurulması kanuna aykırıdır.(4.C.D. 28.5.1997 4528-4485). 
 

6-Sağlık ocağında şoför olan sanık ceza uygulamasında memur sayılmadığından görev 
sırasında yetkiyi kötüye kullanma suçundan(TCK 240) cezalandırılması kanuna aykırıdır(4.C.D. 
25.11.1992  6700-7372).   

 
7-Hekim olan sanığın, çalıştığı hastaneden izinli ya da izinsiz olarak çalışma saatinin 

bitiminden önce hastaneden ayrıldıktan sonra özel muayene yerinde bulunduğu zaman dilimi içinde 
hastadan para alması, görev sırasında yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturur (4.C.D. 10.10.1990 
4371-5006). 
 
 8-Sanıklar …....nın, Belediyeye ruhsat almak için başvuran kişileri, spor kulübüne bağış 
yapmaya zorlayarak bu yolla kulübe maddi destek sağladıkları anlaşıldığından, sanıkların yerinde 
görülmeyen itirazlarının reddine ve (TCK’nın 240.maddesi uyarınca) lüzumu muhakemeleri yolunda 
verilen İl Yönetim  Kurulu Kararının onanmasına… (Danıştay 2.D. E.1992/2742, K:1994/148). 
 
 9-…Emniyet Müdürlüğü’nde G.İ.H. sınıfında memur…’nın, dairesi Trafik Tescil Şubesindeki 
iş sahiplerinden bazı özel kişi ve kuruluşlar adına basılmış, şubeyle hiçbir ilgisi bulunmayan 
makbuzlar karşılığında para toplandığı anlaşıldığından sanığın (T.C.K.nun 240.maddesi uyarınca) 
lüzumu muhakemesine oybirliği ile…(Danıştay 2.D.E:1994/414, K:1994/330). 

10-Sanık Dr…..........’nın, ayak bileği kırılan D.B acil olarak hastaneye geldiği halde. bu 
hastanın poliklinik defterine gerekli kaydını yaptırmadan hastanede filmini çektirdiği, ancak gerekli 
tedaviyi hastanede tamamlayabilmesi mümkün iken menfaat temin etmek amacıyla adı geçen hastayı 
özel muayenehanesine davet ederek tedavi etmeye çalıştığı ve hastanın iyileşmesini de sağlamadığı, 
dosyada mevcut belgelerin incelenmesinden anlaşılmakla, itirazın reddi ile hakkında (TCK’nın 240. 
maddesi uyarınca ) lüzumu muhakemesi yolunda verilmiş olup. yöntem ve yasaya uygun bulunan İl 
Yönetim Kurulu Kararının onanmasına(D 2 D 1S.4.I993, E.1992A353 K.1993/919). 

 
11-Sanık Dr. …. .. ve …........ `nın kamu kuruluşlarından…....... . Hastanesi Kadın  Hastalıkları 

ve Doğum Servisine sevk edilmiş havale yazılarını hastaların bilgisi dışında alarak fason ilaç 
kupürlerini kendilerinin tanzim ettikleri reçetelere yapıştırmak suretiyle daha önce anlaştıkları 
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eczanelerle birlikte ilaç yolsuzluğu yaptıkları sanıkların ifadeleri ve diğer bilgi ve belgelerden 
anlaşıldığından yerinde görülmeyen itirazlarının reddi ile lüzumu muhakemesi yolunda verilen yöntem 
ve yasaya uygun komisyon kararının uygulama maddesinin TCK’nın 240 ve 80. maddeleri olarak 
belirtilmek suretiyle onanmasına (D.2.D. 29.4.1993, E:1992/1656, K:1993/1048). 

 
12-Sanık doktorlar …..... .. ve ….. ….’ların ilgilerine göre bazı hastaları görmeden ve muayene 

etmeden bu hastaların bilgileri olmaksızın reçete düzenleyerek eczacı .. …...’nın menfaat sağlamasına 
imkan verdikleri, bu suretle T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün zarar görmesine sebep 
oldukları dosyada mevcut belgelerin incelenmesinden anlaşılmakla sanık Dr. …........’nın itirazının 
reddi ile hakkında lüzumu muhakemesi yolunda verilmiş olan yetkili kurulların bu sanığa ilişkin 
kesiminin uygulama maddesinin TCK’nın 240. maddesi olarak göstermek suretiyle onanmasına, diğer 
sanıklara ilişkin meni muhakeme kesiminin bozularak TCK’nın 240. maddesi uyarınca lüzumu 
muhakemelerine (D.2.D. 31.3.1994, E:1993/2005, K:1994/616). 

 
13-Sanık Dr. ….......’nın yakınıcı …......’nın hasta olan eşini muayene ederek usulsüz olarak 

muayene ücreti aldığı, soruşturma dosyasında bulunan yeminli tanık ifadelerinin incelenmesinden 
anlaşıldığından itirazın reddi ile TCK’nın 240. maddesi uyarınca lüzumu muhakemesi yolunda verilen 
İl  Yönetim Kurulu kararının onanmasına …(D.2.D. 8.4.1994, E:1993/790, K:1994/699). 

 
   14-….... Hastanesi doktoru olan sanığın, hiçbir hastalığı olmadığını bildiği sigortalı işçiye, 
para almadan rapor yazmayacağını bildirmesi üzerine, işçinin yetkililere başvurması, işçinin 
numaraları alınmış parayı doktora verip karşılığında rapor almış olması, işçinin bu aşamada ajan olarak 
görevlendirilmesi nedeniyle sanık açısından rüşvet veya cebri irtikap suçlarını değil görevi kötüye 
kullanmak suçunu oluşturur (CGK. 25.4.1983  5-113/197). 
 
  15-Sanık …............ `nın Konut Yönetmeliğine aykırı hareket ederek kendilerine tahsisi 
gerekmeyen 29 kişiye lojman tahsis ettiği, buna karşılık lojman sırası gelen 29 kişinin bu lojmanlardan 
istifade ettirilmemesine neden olduğu anlaşıldığından, TCK’nın 240 ve 80. maddesi uyarınca lüzumu 
muhakemelerine (D.2.D. 11.2.1993, E:1992/1188, K:1993/305). 

 
16-Sanıkların memur olmayan kişileri, sahte olduğunu bildikleri belgelere istinaden naklen 

memuriyet görevine başlatmaları nedeniyle TCK’nın 240 ve 80. maddeleri uy·arınca lüzumu 
muhakemelerine… (D.2.D.1.2.1994, E:1993/3361, K:1994/149). 

 
 
  17-Yürütme organları ile idarenin, Mahkeme kararlarına uymak zorunda bulunmasına ilişkin 
Anayasa buyruğu, anılan organlara takdir hakkı tanınmadan uyulması zorunlu bir görev 
yüklemektedir. Bu görevin yerine getirilmesinde ihmal gösterilmesi veya ısrarla bundan kaçınılması 
halinde, derecesine göre görevi savsamak veya kötüye kullanmak suçları oluşur (CGK  25.9.1978  4-
230/303). 
 
  18-İdare mahkemesi kararını uygulamamanın görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturacağı 
(D.2.D. E:1988/2101, K:1990/209). 
 
  19-Danıştay kararlarını uygulamama, görevi kötüye kullanma suçunu meydana getirir  (4.C.D. 
E:1979/3115; K:1979/3089). 

 
  20-Sanık Dr….....’ın, …...günü hastanenin  nöbetçi doktoru olmasına rağmen, görev yerinde 
bulunmadığı gibi  hasta…....için hastaneye çağrıldığı halde gelmediği dosyadaki bilgi ve belgelerden 
anlaşıldığından Meni muhakemesine ilişkin İl Yönetim Kurulu kararının bozularak eylemine uyan 
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TCK.nun 240.maddesi uyarınca lüzumu muhakemesine….(D.2.D. 04.03.1998, E.1996/1608, 
K.1998/744). 
 
  21-“Maznunun hastanede vazifeli olduğu sırada, tedavi etmekte olduğu hasta bir kadınla cinsi 
münasebette bulunması, görevi kötüye kullanmak suçunu teşkil eder” (4.C.D. 2.2.l954 E. 485 K. 
2458). 
 

22-“Sanık .............. Devlet Hastanesinde anestezi teknisyeni ... ......'nin, oğlunun ameliyatı 
sırasında yakınıcı .......:. `dan menfaat sağladığı dosyada mevcut tanık ifadeleri ile diğer bilgi ve 
belgelerden anlaşıldığından, yerinde görülmeyen itirazın reddi ile hakkında TCK'nın 240. ımaddesi 
uyarın lüzumu muhakemesi yolunda verilen İl Yönetim Kurulu kararının onanmasına..” (D.2..D. 7.4.1994, 
E:1993/467, K:1994/671). 
 

23-Sanık döner sermaye saymanı ... ..........'nın vezneye yatırılması gereken saymanlık 
tahsilatlarından 1989 yılında 215.033.413. TL'nı, 1990 yılında ise 407.069.977.TL geliri üzerinde 
tutmak suretiyle mevzuata aykırı hareket ettiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığından, sanık 
itirazının reddi ile (TCK'nın 240. maddesi uyarınca) lüzumu muhakemesi yolunda verilen İl Yönetim 
Kurulu Kararının uygulama maddesinin TCK'nın 240 ve 80. maddeleri olarak düzeltilmek suretiyle 
onanmasına (D.2.D 30.4.I993 E.1992/1985 K.l993/1058). 
 
 24-Sanık İl  Müdürü ....... 'nın l. maddeden, başkanlığında ihalesi gerçekleştirilen ve...... firması 
üzerinde kalan diş ünit ve fotöylerinin ilgili firma tarafından ...... ve ..... sağlık ocağına teslim 
edilmediği, ..... ve .... sağlık ocaklarına teslim edilen diş ünit fotöyleri ve portatif röntgen cihazlarının 
ise şartnameye uygun olmadıkları halde, sanığın satınalma komisyon başkanı ve tahakkuk amiri olarak 
bu tıbbi cihazların kontrolü amacıyla bir muayene kabul komisyonu teşekkül ettirmeden paraların 
firmaya ödenmesini sağladığı, sanık ........ `in 2. maddeden ....... firması yetkilisince sağlık ocağına 
getirilen sandıkları kontrol etmeden diş ünit fotöylerini ve seyyar röntgen cihazını görmüş gibi tutanak 
düzenleyerek teslim aldığı. soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden anlaşılmakla, 
sanık ......'nın TCK'nın 240., sanık ......... 'in TCK'nın 230. maddeleri uyarınca lüzumu muhakemelerine 
..... (D.2.D. 28.6.1995, E:1995/561, K:1995/1650). 

 
25-......... İli ..... İlçesi Merkez İl Tipi Sağlık Ocağı inşaatı ihalesinin 21.9.1993 tarihinde 

yapılmas ından sonra, sözleşmenin noterden tasdiki aşamasında, yetkili ihale komisyonunun bilgisi 
dışında sanık İdari ve Mali İşler Şube Müdür Vekili .............. tarafından hiçbir yetkisi olmadığı halde, 
gözle bakıldığında kolayca görülebilecek ve aldatıcı özelliği bulunmayacak şekilde, şartnamenin 17/A 
İle ihale sözleşmesinin 10/A maddelerinde 500.000.000.TL olarak yazılan 1993 mali yılı ödeneğinin 8 
rakamının 3 olarak değiştirildiği sanık Sağlık Müdür Vekili ......... 'ın da bu değişikliği aynen 
300.000.000 TL olarak onayladığı, bu suretle müteahhidin 1993 yılı içerisinde imalat ve ihzarat olarak 
sarf etmek zorunda olduğu ödeneğin 500.000.000 TL kısmının 1994 yılı Bayındırlık birim fiyatlarıyla 
ödenmesini sağlayarak hazine zararına neden oldukları anlaşıldığından eylemlerine uyan TCK'nın 
240. maddesi gereğince lüzumu muhakemelerine .... (D.2.D. 23.2.1995, 1994/1167,1995/519). 

 
26-İdareye resmen gönderilen bir yargı kararının, bunu bir Anayasa emri olarak yerine 

getirmekle yükümlü olan kamu görevlisinden "Yerine getirme açıkça istendiği halde" yasal  süre 60 
gün içinde ettirilmemesi halinde kastın  varlığı kural olarak kabul edilmelidir (4.H.D. 13.5.1986, 
1995/4064) (4.H.D. 27.2.1986 1268/1841). 

 
27-“Davacının yürütmenin durdurulması kararı üzerine, göreve başlatıldıktan üç gün sonra bu 

görevden alınmasının, yürütmenin durdurulması kararını etkisiz bırakma amacını taşıyan, Anayasanın 
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ve 2577 sayılı Yasanın sözüne ve özüne aykırı bir uygulama olduğu......” (D.5.D. E:1988/3400, 
K:1991/178).  

 
Madde 251 – (Değişik: 9/7/1953 – 6123/1 md.) 

 
Bir memur vazife esnasında bir kimse aleyhine bir cürüm işlerse kanunda yazılı olmıyan 

hallerde o cürme kanunen terettüp eden ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. 
 
Ceza Kanunu uygulamasında memur olan bir kimsenin, görevi sırasında bir cürüm işlemesi, bu 

suçun kanunda failin memur olmasının nazara alınmadığı suçlardan olması ve fiilin bir kişiye karşı 
işlenmesi(özel kişilere) durumunda cezası 251. maddeye istinaden artırılacaktır. 

 
Türk Ceza Yasasının 251. maddesinin konuluş amacı, memurluk sıfatının suçun öğelerinden ya 

da açıkça cezayı artırıcı nedenlerden sayılmadığı bütün durumlarda, memurun görevi sırasında işlediği 
suçlardan dolayı cezanın artırılmasının sağlanmasına yöneliktir (CGK. 7.3.1988  8/76). 

 
Örnek Kararlar: 
 
1-Ceza uygulamasında memur sayılan SSK doktorunun görevi sırasında işlediği sarkıntılık 

suçu nedeniyle cezası TCK 251. madde gereğince artırılmalıdır(5.C.D. 4.4.1991 780-1961). 
 
2-Sanığın memur olmasının cezayı artırıcı neden olarak sayıldığı suçlardan verilen ceza 251. 

maddeyle artırılamaz(4.C.D. 22.12.1983 6432-6840) 
 
Hükümete karşı şiddet veya mukavemet ve kanunlara muhalefet 
Madde 254 – (Değişik: 9/7/1953 – 6123/1 md.) 
  
Resmi meclisler azasından veya Hükümet memurlarından biri hakkında vazifesine 

mütaallik bir işi yapmaya yahut yapmamaya icbar için şiddet veya tehdit gösteren kimse, bir 
seneden üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(Değişik: 7/6/1979 – 2245/5 md.) Eylem silahla bir kişi tarafından işlenmiş ise iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası verilir. Eylemin iki veya daha çok silahlı kişiler tarafından anlaşarak 
birlikte veya silahsız ve anlaşma olmasa bile toplanmış beşten çok kişiler tarafından işlenmesi 
halinde verilecek ceza beş yıldan az olamaz. 

(Ek: 28/9/1971 – 1490/4 md.) Her kim birinci fıkrada yazılı olan şahıslardan birinin vazife 
gördüğü yeri her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen işgal ederek, vazifesine mütaallik 
bir işin yapılmasına mani olursa altı aydan üç seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fiil, 
cebir ve şiddet veya tehditle işlenirse bir seneden üç seneye kadar, silahla veya kendini 
tanınmıyacak bir hale koyarak yahut birkaç kişi tarafından birlikte işlenirse, iki seneden beş 
seneye kadar hapis cezasına hükmolunur. 
 

Madde 255: 
 
Yukarıdaki maddede yazılı cezalar adli, siyasi veya idari bir heyetin veya bu heyetler 

mümessillerinin içtimaını yahut vazife görmelerini men veya ihlal veya müzakerelerinde nüfuz 
veya tesir icra etmek üzere şiddet kullananlar veya tehdit gösterenler hakkında dahi tatbik 
olunur. 

 
Madde 256 
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Şiddet veya tehdit ile yukarıdaki maddelerde yazılı olan fiili işlemek üzere teşekkül eden 
on veya daha ziyade kimselerden mürekkep bir içtimaa dahil olanlar bir aydan iki seneye kadar 
hapsolunur. 
 

Madde 257 
 
Yukarıdaki maddede beyan olunan içtima cürmün silah ile işlenmesi için vaki olmuş ise 

hapis üç aydan üç seneye kadardır. Eğer Hükümetin emir ve ihtarı üzerine dağılırsa içtimaa 
dahil olanlar hakkında ceza verilemez. 
     

Madde 258 – (Değişik: 9/7/1953 – 6123/1 md.) 
 
Bir memura veya ona yardım edenlere memuriyetine ait vazifeleri ifa sırasında cebir ve 

şiddet veya tehdit ile mukavemet eden kimse altı aydan iki seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(Değişik: 7/6/1979 – 2245/6 md.) Eylem silahla bir kişi tarafından işlenmişse iki yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası verilir. Eylemin iki veya daha çok silahlı kişiler tarafından veya silahsız 
olsa bile toplanmış beşten çok kişiler tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza üç yıldan beş 
yıla kadar hapis cezasıdır. 

Eğer fiil, kendisini veya akrabasını hapis veya tevkiften kurtarmak maksadiyle vakı 
olmuşsa birinci fıkradaki hal için iki aydan altı aya, ikinci fıkrada yazılı hal için dört aydan bir 
seneye kadar hapis cezası verilir. 

Eğer memur haiz olduğu salahiyet hududunu tecavüz ederek veya keyfi hareketlerle bu 
muameleye sebebiyet vermiş ise fail hakkında geçen maddelerdeki ceza dörtte bire kadar 
indirileceği gibi icabına göre ceza büsbütün de kaldırılabilir. 

254,255,256 ve 257 nci maddelerle yukarıdaki fıkralarda yazılı fiiller, İcra Vekilleri 
Heyetinden bir vekil aleyhinde işlenirse tayin edilecek ceza yarı nispette artırılarak hükmolunur. 
 
 Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhinde Cürümler 

Madde 266 – (Değişik: 28/9/1971 – 1490/7 md.) 
 

Bir kimse resmi sıfatı haiz olan bir memurun huzurunda ve ifa ettiği vazifeden dolayı 
şeref veya şöhretine veya vakar ve haysiyetine kavlen veya fiilen taarruz ve hakarette bulunursa, 
aşağıda gösterilen suretlerle cezalandırılır: 

1. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma efradından veya iki veya üçüncü bendlerde 
mezkür memurlardan gayrı memurinden biri aleyhinde ise iki aydan sekiz aya kadar hapis ve 
ikiyüz elli liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezası ile mahkum edilir. 

2. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma subaylarından veya polis komiserlerinden 
veya amirlerinden yahut il genel meclisi veya belediye meclisi üyelerinden biri aleyhinde ise üç 
aydan iki seneye kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

3. Hakaret ve taarruz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile temsil sıfatını veya emir ve 
idare salahiyetini haiz rüesadan veya hakim ve Cumhuriyet Savcılariyle bunların yardımcıları 
veya sorgu hakimlerinden biri aleyhinde vaki olursa altı aydan otuz aya kadar hapis ve bin 
liradan iki bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Eğer birinci fıkradaki hakaret fiili maddei mahsusa  tayin ve isnadiyle vaki olursa: 
Bir numaralı benddeki halde beş aydan üç seneye kadar hapis ve beşyüz liradan üç bin 

liraya kadar ağır para cezasına; 
İki numaralı benddeki halde altı aydan üç seneye kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya 

kadar ağır para cezasına; 
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Üç numaralı benddeki halde yedi aydan üç seneye kadar hapis ve bin beş yüz liradan üç 
bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

(6 ve 7 nci fıkralar iptal: Ana. Mah.nin 19/12/1972 tarihli ve E. 1971/50, K. 1972/60 sayılı 
Kararı ile.) 

(Ek: 7/1/1981 - 2370/3 md.) Bu maddede yazılı taarruz ve hakaret fiilinin resmi sıfat ve 
memuriyet sona ermiş olsa bile ifa edilen görevden dolayı ve huzurda işlenmesi halinde de 
yukarıdaki fıkralar ve bentlerdeki cezalara hükmolunur. 

 
Resmi Sıfatlılara görevlerinden dolayı sövme ve hakaret; 

 
 Memur sayılan bir kimseye yaptığı görevden dolayı huzurunda ya da 268. maddenin 3. 

fıkrasında yazılı huzura eşit sayılan araçlarla yapılan hakaret ve sövme eylemleridir. Memura hakaret 
ve sövme suçlarını herkes işleyebilir. Mağdur memurun rızası suçu kaldırmaz. Zira suç Devlet 
İdaresine karşı işlenen suçlardandır. Suçun görevden dolayı işlenmesi gerekir. Görev sırasında kişisel 
bir nedenle sövme ve hakaret söz konusu ise bu durumda 267. madde hükmü uygulanmalıdır. 

 
Örnek Kararlar: 
 
1-Sağlık ocağında şoför olan mağdurun Ceza Kanunu uygulamasında memur sayılmaması 

nedeniyle 482. madde yerine 266. maddeyle hüküm kurulması kanuna aykırıdır(4.C.D. 19.1.1993 
7722-27) 

   
2-Sanığın üstüne atılan suçlar (Görevli memura fiili mukavemet, yakınıcıya hakaret) 

tahakkukları halinde TCK’nın 266, 251 ve 258. maddeleri ile ilgili olup, takibi şikayete bağlı suçlardan 
olmadıklarından, şikayetten vazgeçme nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı yolunda verilen usul ve 
kanuna aykırı İl İdare Kurulu kararının bozulmasına(D.2.D. 28.1.1993, E:1993/2, K:1993/117). 

 
3-Sanık … ….... `nın yakınıcı ….....’ ya görevinden dolayı hakaret ettiği dosyadaki tüm bilgi 

ve belgelerden anlaşıldığından, sanık itirazının reddi ile TCK’nın 480. maddesi uyarınca lüzumu 
muhakemesi yolunda verilen İl  Yönetim Kurulu kararının uygulama maddesinin TCK’nın 266/1 ve 
251. maddeleri olarak düzeltilmek suretiyle onanmasına (D.2.D. 19.2.1993, E:1992/170, K:1993/407) 

 
 

 
Madde 267 – (Değişik: 11/6/1936 – 3038/1 md.) 
 
Yukarıki madde de beyan olunan fiiller bir vazifenin ifasından dolayı olmayıp da vazife 

esnasında vaki olursa tayin olunacak ceza üçte birinden yarısına kadar indirilir. 
 
Memura görevi sırasında hakaret ve sövme; 
 
Memura hakaret ve sövme eylemleri bir görevin yapılamasından dolayı olmayıp görev 

sırasında işlenirse 267. madde uygulanır. Memurun yasal görevi ile sövme eylemi arasında nedensellik 
ilişkisinin bulunması ve sövmenin nedenini memurun görevi oluşturması durumunda 266. madde, 
sövme eylemi ile memurun görevi arasında bir bağlantı yoksa özel bir nedenden kaynaklanıyorsa 267. 
madde hükmü uygulanacaktır.      

 
 Madde 268 – (Değişik: 9/7/1953 – 6123/1 md.) 
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Bir kimse kavlen veya fiilen her ne suretle olursa olsun adli, idari, siyasi veya askeri resmi 
bir heyet huzurunda veya bir hakimin duruşma yaptığı sırada veya duruşmaya müteallik karar 
ve hükmün tefhimini müteakip şeref ve haysiyetine veya vakarına tecavüz ve hakarette 
bulunursa altı aydan üç seneye kadar hapis cezasına mahkum edilir. 

Eğer fiil maddei mahsusa tayin ve isnadiyle vakı olursa verilecek hapis cezası sekiz aydan 
aşağı olamaz. 

266 ncı madde ile bu maddede beyan olunan fiiller bu iki maddede gösterilen heyet veya 
memurlara hitap edilen veya hitap edildiği anlaşılan telgraf, telefon, mektup, resim veya 
herhangi bir yazı vasıtası ile işlendiği takdirde de aynı ceza verilir. 

(Ek Fıkralar: 28/9/1971 – 1490/8 md.)Hakaret ve taarruz birinci fıkrada gösterilen 
heyetlerin sıfat veya hizmetinden dolayı umuma neşir veya teşhir olunmuş yazı veya resim veya 
sair neşir vasıtalariyle işlenmiş olursa, fiilin mahiyetine göre birinci veya ikinci fıkralarda yazılı 
olan cezalar yarısı nispetinde artırılarak hükmolunur. 

Sıfat veya hizmetinden dolayı vaki hakaret ve taarruz, birinci fıkrada gösterilen 
heyetlerin gıyabında alenen işlenmiş olursa, fiilin mahiyetine göre birinci veya ikinci fıkralarda 
yazılı olan cezaların yarısı hükmolunur. Bu fıkradaki suçun tekevvünü için 153 üncü maddedeki 
aleniyet şarttır. 

 
Madde 269: 
 
Geçen maddelerde muharrer taarruz ve hakaretler, cebir ve şiddet ve tehdit ile icra 

olunmuş ise ceza bir misli artırılır. 
 
Madde 270: 
 
Geçen maddelerde muharrer cürümlerin faili hakaret ve taarruz eylediği şahıslara isnat 

ettiği ef’al ve evsafın şayi ve mütevatır olduğunu ispata kalkışırsa bu talebi katiyen kabul 
olunmaz. 
 

Madde 271-(Değişik: 9/7/1953-6123/1 md.)(Değişik: 7/1/1981-2370/4 md.) 
 

Her kim resmi sıfatı haiz olan bir memura vazifesini icra ederken veya resmi sıfat ve 
memuriyeti sona ermiş olsa bile icra ettiği vazifeden dolayı cismen eza verecek veya hastalığını 
mucip olacak müessir bir fiil işlerse 456 ncı maddeye göre verilecek cezalar aşağıda gösterilen 
suretlerle artırılır. 

1. Eğer memur 266 ncı maddenin 1 inci bendinde gösterilen kimselerden ise ceza üçte 
birden yarıya kadar, 2 nci bendinde gösterilen kimselerden ise bir misli ve 3 üncü bendinde 
gösterilen kimselerden ise iki misli artırılır. 

 
2. Eğer fiil 268 inci maddede yazılı hal ve zamanlarda işlenmiş olursa fiilin istilzam ettiği 

cezaya üç misli zammolunur. 
 
Hiçbir halde yapılacak zam altı aydan aşağı olamaz. Bu maddede yazılı hallerde takibat 

şikayete bağlı değildir. 
 
Madde 272 – (Değişik: 8/6/1933 – 2275/1 md.) 
 
Eğer memur memuriyeti hududunu tecavüz ederek veya keyfi hareketleriyle geçen 

maddelerde beyan olunan fiillerin vukuuna sebebiyet vermişse ceza dörtte bire kadar 
indirileceği gibi icabına göre büsbütün de kaldırılabilir. 
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Madde 273 – (Değişik: 9/7/1953 – 6123/1 md.) 
 
Kanunun hususi hükümler ile tasrih eylediği ahvalin haricinde her kim Büyük Millet 

Meclisi azası ile temsil sıfatını ve emir ve idare salahiyetini haiz rüesadan veya diğer Devlet 
memurlarından biri aleyhine sıfat ve hizmetlerinden dolayı bir cürüm işlerse o cürüm için 
kanunen muayyen olan ceza altıda birden üçte bire kadar artırılır. 

 
Memurlara sıfat ve hizmetleri nedeniyle işlenen cürümler; 
 
Ceza Kanununun memurluk sıfatını nazara almadığı suçların sıfat ve hizmeti nedeniyle 

memurlara karşı işlenmesi halinde uygulanır.  
 
Ceza Kanununda bazı suçlar düzenlenirken Mağdurun memur olması ya suçun öğesi(254, 266. 

maddeler) ya da  ağırlaştırıcı nedeni(271. madde) olarak sayılmış, kimilerinde de memurluk sıfatı 
nazara alınmamıştır(188, 191. maddeler). 273. madde mağdurun memur olma şartı aranmayan herkese 
karşı işlenebilen suçların memurlara karşı işlenmeleri halinde uygulanan genel ağırlaştırıcı 
maddelerden biridir.  İşte memurluk sıfatının nazara alınmadığı 191. maddesindeki tehdit suçu, 285. 
maddedeki yazılı iftira suçu  gibi suçlarda 273. madde uygulanır. 

 
Madde 276 – (Değişik: 11/6/1936 – 3038/1 md.) 
 
Bir kimse muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan merhun veya mahcuz 

veya her hangi bir sebeple vaz’ıyed edilmiş olan malları kendisinin veya başkasının menfaati için 
saklar, sahibine veya başkalarına verir veya tebdil veya lazımgelenlere teslimden imtina ederse 
üç aydan iki seneye kadar hapis ve otuz liradan üç yüz liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılır. 

Eğer suçlu merhun veya mahcuz veya her hangi bir sebeple vaz’ıyed edilmiş olan eşyanın 
sahibi ise verilecek ceza bir seneye kadar hapis ve on liradan yüz elli liraya kadar ağır para 
cezasıdır. 

Eğer cürüm muhafızın ihmalinden veya tedbirsizliğinden ileri gelmiş ise muhafız 
hakkında beş liradan yüz liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Eğer eşyanın kıymeti az ise veya cürmün faili eşyayı veya bedelini takibata başlamazdan 
evvel geri verirse ceza altıda birden üçte bire kadar indirilir. 

 
Yedieminlik Vazifesini Suiistimal (Koruma Görevini Kötüye Kullanma); 
 
Yedieminin muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan, mahcuz veya vaziyet 

edilmiş (Hacizli veya el konulmuş) malı, saklaması, başkasına vermesi, değiştirmesi, geriye vermekten 
imtina etmesidir 

 
Malın faile resmen (usulüne uygun olarak) teslim edilmiş olması gereklidir. 
 
Madde 278 – (Değişik: 5/1/1961 – 235/2 md.) 
 
Her kim olursa olsun resmi meclisler azasından yahut Devlet memurlarından biri 

nezdinde hatırı sayıldığını yahut onlarla münasebeti bulunduğunu iddia ederek haklarında vuku 
bulacak tavassutta medarı teşvik yahut mükafat olmak üzere yahut aza veya memurun 
himayesine mukabil onlara verilmek veya onlara verilmesi lazım gelen hediye veya mükafata 
sarf olunmak bahanesiyle kendi yahut başka bir kimse hesabına para veya sair menfaat alır veya 
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kabul eder veya bunların verilmesine vaad alırsa bir seneden beş seneye kadar hapis olunur ve 
bin liradan az olmamak üzere temin veya vaad olunan menfaatin üç misli ağır para cezası alınır. 

Fail milletvekili veya siyasi parti kademelerinde fiili vazife almış olduğu takdirde 
yukarıdaki cezalar üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. Ayrıca faile amme 
hizmetlerinden memnuniyet cezası da verilebilir. 

Fail, Devlet memurlarından ise cezasına müebbeten memuriyetten mahrumiyet cezası 
ilave olunur. 
 

Madde 280: 
 
Memuriyet sıfatı kanuna göre cürmü teşkil eden anasırdan veya cürmün esbabı 

müşeddidesinden addolunduğu yerlerde memurdan bu sıfatın zail olmuş bulunması veya 
cürmün vukuu esnasında vazifesini ifa halinde bulunmaması bu kaidenin tatbikine mani 
değildir. 

 
Memurluk sıfatının bir suçun öğesi ya da ağırlaştırıcı nedeni olarak sayılan suçlarda memurdan 

bu sıfatın kalkmasından sonra suç işlediğinin anlaşılması halinde yada memurluk sırrını ifşa gibi 
görevden ayrıldıktan sonra da işlenebilecek suçlarda memur görevdeymiş gibi cezalandırılacaktır. Ya 
da evvelce yaptığı görevden dolayı memurluk sıfatı sona erdikten sonra bir kimseye karşı suç işlendiği 
takdirde, fail mağdurun memurluk sıfatı sürüyormuş gibi cezalandırılacaktır. 

 
Madde 281 
 
Bir kimse cürüm işlemek için haiz olduğu memuriyete ait kuvvet ve vasıtaları kullandığı 

takdirde eğer kanun esasen memuriyet sıfatını nazarı itibara almamış ise irtikap olunan cürüm 
için tayin olunacak ceza altıda birden üçte bire kadar tezyit olunur. 

 
Madde 282 – (Değişik: 11/6/1936 – 3038/1 md.) 

 
Her kim adliye makamları tarafından şahid, ehlivukuf, veyahut tercüman sıfatile davet 

olunup da asılsız bir sebebi ileri sürmek suretile icabet mecburiyetinden vareste tutulmuş veya 
icabet etmekle beraber şehadet etmekten veya ehlivukuf veya tercümanlık vazifesini ifadan 
istinkaf eylemiş bulunursa altı aya kadar hapse veya on liradan yüz liraya kadar ağır para 
cezasına mahküm olur. 

Fail ehli vukuftan ise mahkümiyet neticesi olarak hapis müddetine müsavi bir zaman için 
meslek ve sanatın tatili cezasına dahi mahküm olur. 

 
Kanunen İfası Lazım Gelen Hizmetten İmtina (Kaçınma); 
 
Şahit, bilirkişi veyahut tercüman olarak davet edilmiş olan kimsenin asılsız sebebi ileri sürmek 

suretiyle icabet (uyma) mecburiyetinden vareste tutulmuş veya icabet etmekle beraber asılsız bir 
sebebi ileri sürmek suretiyle şahadet etmekten veya ehlivukuf (bilirkişi) veya tercümanlık vazifesini 
ifadan istinkaf etmiş (çekinmiş) olması lazımdır. 

 
Tanık, bilirkişi veya tercümanın sadece gelmemesi halinde CMUK.46, asılsız bir neden ileri 

sürülerek gelmeme halinde ise bu madde (T.C.K. 282) uygulanır. 
 
Örnek karar; 
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-Verilen bilirkişilik görevini yapıp raporunu vereceğini bildiren, dosyayı aldığı halde beş aya 
yakın süre içerisinde görevini yerine getirmeyen ve belirli bir özür de bildirmemiş olan bilirkişinin 
eyleminde TCK’nın 282’nci maddesinde yazılı suç unsurları oluşmuştur (2.C.D.  4.6.1976  800-5527). 
 
 Madde 283 – (Değişiklik: 11/6/1936 – 3038/1 md.) 
 
 Vuku bulmadığını bildiği bir suçu Adliyeye veya keyfiyeti Adliyeye tevdie mecbur olan bir 
makama veya kanuni takib yapacak veya yaptırabilecek bir mercie vuku bulmuş gibi ihbar ile yahut 
vaki olmıyan bir suçun eserlerini takibata mübaşeret olunabilecek derecede uyduran kimse 30 aya 
kadar hapis cezasına mahkum olur. 
 
 Suç Uydurmak ve Kamu Organlarını Aldatma(md.283); 

 
Bu madde, bir kimsenin bir suç uydurmasını cezalandırmaktadır. Suç uydurmak adliyeyi yanlış 

yola sevketmek olduğundan, bu suç “Adliye aleyhine cürümler” babında yer almıştır. Ceza hukukunun 
gelişmesi ile “iftira” dan ayrılmıştır. 

 
Madde 285 – (Değişik: 11/6/1936 – 3038/1 md.) 

 
Her kim Adliyeye veya keyfiyeti Adliyeye tevdie mecbur olan bir makama veya kanuni 

takib yapacak veya yaptırabilecek bir mercie ihbar veya şikayette bulunarak suçsuz olduğunu 
bildiği bir kimseye bir suç isnad eder yahut o kimse aleyhinde böyle bir suçun maddi eser ve 
delillerini uydurursa isnad eylediği suçun nevi ve mahiyetine ve uydurduğu delillerin kuvvetine 
göre üç aydan üç seneye kadar hapsolunur. 

 
Bu isnad kendine iftira olunan kimsenin tevkifi gibi şahsi hürriyeti bağlıyan bir halin 

hudusuna sebep olmuşsa müfteri hakkında bir seneden beş seneye kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

 
Kendine iftira olunan kimse hakkında üç seneden fazla şahsi hürriyeti bağlıyan bir ceza 

ile mahkümiyeti mutazammın bir hüküm sadır olmuşsa müfteri hakkında on beş seneyi 
geçmemek üzere aynı ceza hükmolunur. 

 
Eğer mağdurun mahkumiyeti müebbed ağır hapis ise müfteri on beş seneden aşağı 

olmamak üzere ağır hapisle cezalandırılır. 
(Değişik: 21/11/1990 – 3679/19 md.) Eğer mağdurun mahkumiyeti ölüm cezası ise, müfteri 

müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 
(Altıncı fıkra mülga: 21/11/1990 – 3679/28 md.) 
 
Yukarıdaki fıkralarda yazılı olan suç faili mağdur hakkında takibat yapılmadan evvel bu 

isnadatından rücu eder veya uydurduğunu itiraf ederse yukarıda yazılı cezaların altıda biri 
hükmolunur ve ceza müebbed ağır hapis ise on sene ağır hapse indirilir ve isnaddan rücu veya 
tasniin itiraf olunması takibata başlandıktan ora vaki olursa asıl cezanın üçte ikisi indirilir ve 
müebbed ağır hapis yerine 24 sene ağır hapis cezası tayin olunur. Tasni veya iftira, kabahat 
ef’aline taallük ederse bu madde ile 283 üncü maddede tesbit olunan cezalar yarıya kadar 
indirilir. 
 

İftira(md.285); 
 
Suçun Unsurları: 
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Şekli iftira; Suçsuz olduğunu bildiği muayyen bir kimse hakkında ihbar veya şikayette 

bulunmak 
 
Maddi İftira ; Suçsuz olduğunu bildiği muayyen bir kimse hakkında delil uydurmak, 
 
Suçun oluşması için: 
-Failin mağdura bir suç isnat etmesi,  
-Üçüncü bir şahıs tarafından işlenmiş bir suçu, masum olduğunu bildiği bir kimseye isnat 
etmesi, 
-Suçsuz bir kimseyi üçüncü bir şahsın işlemiş olduğu suçun ortağı olarak göstermesi, 

  -Bir suç işlenmemiş olmasına rağmen işlenmiş iddiası ile bir kimseye o suçu isnat etmesi 
hallerinin olması gerekir. 

 
Fail mağdurun “suçsuz” olduğunu bilmiş olmalıdır. 
 
İftira “manevi zarar tazminatını” gerektiren suçlardandır. 
 
Aynı zamanda şikayeti ihtiva eden ihbar kısmen tahakkuk ederse, iftira suçu teşekkül etmez. 
 
Örnek Kararlar: 
 
1-Sanığın, şikayet hakkını kullanmaktan ibaret olan eyleminde, iftira suçunun hukuka aykırılık 

öğesinin bulunmadığı gözetilmeden mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır(4. CD. 
14.11.1990  5183-5973). 

 
2-Her vatandaşın şikayet hakkı vardır. Rüşvet iddiasının ispat edilememesi iftiraya delalet 

etmez(4.C.D.  14.2.1944). 
 

 Madde 286: 
 

Yemin ettirerek şahit veya ehlihibre istimaına salahiyettar olan bir memur veya heyet 
huzurunda şehadet ederken yalan söyleyen veya hakikatı İnkar yahut isticvap olunduğu hususat 
hakkında malümatı az veya çok ketmeyleyen kimse üç aydan üç seneye kadar hapis ile mücazat 
olunur. 

Eğer fiil üç seneden fazla hürriyeti tahdit eden cezayı müstelzim bir cürmün tahkik ve 
muhakemesi esnasında vakı olmuş ise cezası üç seneden on seneye kadar ağır hapistir. 

(Değişik: 21/11/1990 – 3679/20 md.) Eğer yalan şahadet, bir kimseye müebbet hapis cezası 
verilmesi sonucunu doğurmuş ise, faile verilecek ceza onbeş seneden aşağı olamaz ve ölüm 
cezasına mahkümiyet halinde ise faile müebbet ağır hapis cezası verilir. 

Eğer yeminsiz şahadet edilmişse ceza müddeti yarısına kadar indirilir. 
 

Yalan Yere Tanıklık ve And İçme(md.286); 
 

Tanık, Bilirkişi ve Tercüman bu suçun faili olabilirler. 
 
Suçun Unsurları: 
 
Tanık için; Yalan söylemek, hakikati inkar etmek, dinlendiği husus hakkındaki malumatını az 

veya çok saklamak, 
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Bilirkişi için; Hakikate aykırı görüş beyan etmek,  

 
Tercüman için; İfadeleri hakikate aykırı olarak tercüme etmek 
 
Neticelerini bilerek ve isteyerek suçun işlenmesi suçun Manevi Unsurudur 
 
Madde 339: 
 
Bir memur memuriyetini icrada tamamen veya kısmen sahte bir varaka tanzim eder veya 

hakiki bir varakayı tağyir ve tahrif eyler ve bundan dolayı umumi ve hususi bir mazarrat 
tevellüt edebilirse üç seneden on seneye kadar ağır hapis cezasına mahkum olur. Eğer işbu 
varaka sahteliği ispat edilmedikçe muteber olan evrak kabilinden ise ağır hapis cezası beş 
seneden on iki seneye kadar verilir. 

Evrakın musaddak suretleri kanunen zayi olan asılları makamına kaim olmak lazım 
geldiği takdirde mezkür suretler hakkında asılları gibi muamele olunur. 

 
Madde 340: 
 
Bir memur memuriyetini icra halinde bir varaka tanzim veya tahrir ederken hakikate 

muvafık olmayan keyfiyet ve ifadeleri sahih ve huzurunda cereyan etmiş gibi gösterir, yahut 
zaptına memur olduğu ifadeleri zaptetmez, yahut bu ifadeleri değiştirir ise bundan dolayı 
umumi veya hususi bir zarar tevellüt edebildiği takdirde baladaki maddede yazılı olan cezalar 
ile cezalandırılır. 

 
Madde 341: 
 
Bir memur aslı mevcut olmıyan resmi bir varakanın musaddak suretini tasni ve kanuni 

şekline uydurarak ita eyler veyahut aslını değiştirip mahvetmeksizin işbu asla mugayir bir suret 
verir ise üç seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası görür. Eğer işbu varaka sahteliği ispat 
olunmadıkça muteber addolunan evrak kabilinden ise ağır hapis cezası dört seneden eksik 
olamaz. 

Eğer sahtekarlık resmi evrak münderecatının sıhhatini tasdik esnasında irtikap olunmuş 
ise bundan dolayı umumi veya hususi bir zarar tevellüt edebildiği takdirde fail hakkında bir 
seneden beş seneye kadar hapis cezası verilir. 

 
Madde 342 – (Değişik: 11/6/1936 – 3038/1 md.) 
 
Bir kimse resmen memur olmadığı halde 339 uncu maddede gösterilen suretlerle resmi 

bir varakada sahtekarlık yaparsa iki seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezasıyla 
cezalandırılır. 

 
Eğer vesika kanunen sahteliği isbat olunmadıkça muteber olan resmi evrak kabilinden ise 

dört seneden on seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 
Ve eğer sahtekarlık aslın vücudunu farzederek yahut sahih olan aslına mugayir surette 

yazarak veyahut sahih bir sureti tahrif eyliyerek resmi bir varakanın sureti üzerinde işlenmişse 
bir seneden üç seneye kadar ağır hapse mahküm olur. 

Eğer mezkür varaka kanunen sahteliği isbat olunmadıkça muteber addolunan evrak 
kabilinden ise verilecek ceza iki seneden beş seneye kadar ağır hapistir. 
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Madde 343: 
 
Her kim resmi bir varaka tanzimi esnasında kendisinin veya başkasının hüviyet ve sıfatı 

yahut mezkür varaka ile sıhhati ispat olunacak sair ahval hakkında memurine karşı yalan 
beyanatta bulunursa bundan dolayı umumi veya hususi bir zarar husule geldiği takdirde üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Eğer mezkür varaka tevellüdat, münakehat ve vefiyata yahut adli işlere müteallik 
bulunursa fail altı aydan iki seneye kadar hapis olunur. 

 
Madde 344: 
 
Her kim ticaret evrak ve senedatı tanziminde kendisinin veya başkasının hüviyeti 

hakkında yalan beyanatta bulunursa üç aydan bir seneye kadar hapis olunur. 
 
Madde 345: 
 
Bir kimse tamamen veya kısmen sahte olarak hususi evrak ve senedat tanzim eder yahut 

sahih olarak tanzim olunmuş bir varaka veya senedin yazılarını tagyir eylerse bundan umumi 
veya hususi bir mazarrat tevellüt edebildiği ve böyle sahte veya muharref bir varaka veya senedi 
fail yahut bilerek başkası kullandığı takdirde bir seneden üç seneye kadar hapis cezasına 
mahküm olur. 

 
Madde 346 – (Değişik: 11/6/1936-3038/1 md.) 
 
Bir kimse sahtekarlık cürmünde ortaklığı olmaksızın sahte bir varakayı bilerek kullanır 

veya onunla menfaat temin ederse mezkür varaka resmi evraktan ise, 342 ve hususi evraktan ise, 
345 inci maddelere göre ceza görür. 

 
Madde 347: 
 
 Bir kimse geçen maddelerde beyan olunan cürümleri kendisi veya başkası için sahih bir 

keyfiyetin esbabı sübutiyesini tedarik maksadiyle işlemişse resmi evrak sahtekarlığından dolayı 
bir aydan iki seneye kadar ve resmi olmıyan evrak sahtekarlığından dolayı altı aya kadar hapis 
cezasına mahküm olur. 

 
Madde 348 – (Değişik: 11/6/1936 – 3038/1 md.) 
 
Bir kimse tamamen veya kısmen bir varakanın aslını yahut aslın zıyaı takdirinde 

kanunen makamına kaim olan suretini ortadan kaldırır veyahut bozar ve bundan umumi veya 
hususi bir zarar neş’et ederse 339, 342, 343, 344 ve 345 inci maddelerde bildirilen farklara göre 
mezkür maddelerde yazılı cezalarla cezalandırılır. 

 
Madde 349: 
 
Geçen maddeler ahkamının tatbiki hususunda kanunen mahkemeler ve resmi daireler 

huzurunda muteber sayılan evrak tanzimine mezun olan kimseler resmi memur gibidirler. 
 
(Değişik: 21/11/1990-3679/22 md.) Emre veya hamile yazılı olarak tanzim edilen kambiyo 

senetleri, emtiayı temsil eden evrak yahut ortaklık veya alacaklılık sağlayarak belli bir meblağı 
temsil eden hisse senetleri, tahviller ve Hazine bonoları gibi kıymetler ile bunlar dışında kalan 
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kıymetli evrak ve mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren her 
türlü evrak resmi varaka hükmündedir. 

 
Resmi evrakın aslında sahtekarlık(md.339); 

 
Suçun Unsurları: 
 
-Failin memur olması, 
-Sahtecilik konusu evrakı düzenleme yetkisinin bulunması, 
-Evrakın sahte düzenlenmesi veya tahrif edilmesi, 
-Sahte düzenlenen veya tahrif edilen belgenin aldatıcı mahiyette bulunması, 
-Belgenin ızrar (Zarar verme) kabiliyetine sahip olması, 
-Failin bilerek ve isteyerek sahtecilik yapmasıdır. 
 
Örnek Kararlar: 
 
1-Soruşturma dosyasının incelenmesinden; sanık Dr. …....... .. ..’nın gerçek olmayan hasta sevk 

kağıtlarına dayanarak hastayı görmeden ve muayene etmeden sahte reçeteler düzenlediği, adlarına 
reçeteler düzenlenen şahısların ifadeleri ve dosyadaki diğer bilgi ve belgelerden anlaşıldığından, 
yerinde görülmeyen itirazın reddi ile (TCK’nın 339. maddesi uyarınca) lüzumu muhakemesi yolunda 
verilen İl  Yönetim Kurulu Kararının onanmasına (D.2.D. 29.11.I994, E.I993/1116, K.I994/2035). 

 
2-Sanığın, bazı kimselerin dişlerini çekmediği halde çekmiş ve bazı kimselerin dişlerine dolgu 

yapmadığı halde yapmış gibi göstererek belge ve fatura düzenlemesi eylemi TCK. 339/1, 80’inci 
maddelerine uyduğunun kabul edilmesi ve cezalandırılması uygundur (6.C.D. 14.3.1974  8108/1466). 

 
3-Bir belgenin resmi belge niteliğini elde edebilmesi için yalnızca bir memur tarafından 

düzenlenmiş olması yeterli değildir. Memurun, her düzenlediği belge, resmi belge sayılmaz. Bir 
belgenin resmi belge sayılması için memurun gördüğü görevle düzenlenen belge arasında nedensellik 
bağının bulunması gerekir. Ayrıca, resmi belgeye vücut veren yasal dayanağı uygun olması ve zorunlu 
biçimsel koşullan taşıması da gerekir (CGK. 8.12.1986  6/328-573). 
 
  4-Aldatma kabiliyeti bulunmayan bir evraktan ötürü sanığa yüklenen sahtekarlık suçunun tüm 
unsurları oluşmamıştır (6.C.D. 23.11.1981 6300-7448). 

 
Resmi Belgenin Özünde (Fikri) Sahtekarlık(md.340); 
 
Bir memurun memuriyetini icra halinde bir varaka (yazılı kağıt) tanzim veya tahrir ederken 

(düzenler ya da yazarken) hakikate muvafık olmayan (gerçeğe uygun olmayan) keyfiyet ve ifadeleri 
(durum ve anlatımları) sahih ve huzurunda cereyan etmiş (doğru ve önünde olmuş) gibi göstermesi 
yahut zaptına memur olduğu ifadeleri zapt etmemesi yahut bu ifadeleri değiştirmesi (tutanağa 
geçirtmekle görevli olduğu anlatımları tutanağa geçirmemesi yahut değiştirmesi) ve bundan dolayı 
umumi veya hususi bir zarar tevellüt etmesi (doğması). 

 
Suç faili memurun kasıtlı hareket ederek, görevini yaparken doğrudan doğruya biçim olarak 

doğru, anlam ve içerik açısından gerçek dışı bir belge düzenlemesi halinde suç oluşmuş sayılır. 
 
Resmi Evrakın Suretinde Sahtekarlık(md.341); 
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Bir memur aslı mevcut olmayan resmi bir evrakın tasdikli suretini tasni ve kanuni şekline 
uydurarak ita eyler veyahut aslını değiştirip mahvetmeksizin işbu asla mugayir bir suret verir ise üç 
seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası görür. Eğer işbu varaka sahteliği ispat olunmadıkça 
muteber addolunan evrak kabilinden ise ağır hapis cezası dört seneden eksik olamaz. 

 
Eğer sahtekarlık resmi evrak münderecatının sıhhatini tasdik esnasında irtikap olunmuş ise 

bundan dolayı umumi veya hususi bir zarar tevellüt edebildiği takdirde fail hakkında bir seneden beş 
seneye kadar hapis cezası verilir. 

 
Suçun oluşması için; memurun aslı varmış gibi örnek uydurması, veya gerçek bir örneği 

sahteleştirmesi, yahut da belgeden farklı ve değişik bir örnek düzenleyip vermesi, kasıtlı hareket 
etmesi gerekir. 

 
Memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği(md.342); 
 
Belgeyi düzenleme yetkisi olmayan memur ile memur sayılmayan kişilerin bu fiili işlemeleri 

halinde uygulanır. 
 
Yalan Beyanda Bulunmak(md.343); 
 
Resmi Belgenin düzenlenmesi sırasında, bu belgeyi düzenlemekle yetkili bulunana sözlü veya 

yazılı yalan beyanda bulunulması. 
   
  Örnek Kararlar: 
 
  1- Sanık …...........’nın 1. maddeden, 20.6.1990 günü denetim amacıyla İzmir’e gitmesi 
nedeniyle düzenlemiş olduğu yolluk beyannamesinde yol süresi ve gidilen taşıt aracı bakımından, 
22.10.1990 günü denetim amacıyla Şanlıurfa’ya gitmesi nedeniyle düzenlemiş olduğu yolluk 
beyannamesine gidiş gününü ve orada kalış süresine ilişkin olarak gerçek dışı bilgiler yazmak suretiyle 
fazla yolluk aldığı dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığından, yerinde görülmeyen sanık itirazının 
reddi ile lüzumu muhakemesi yolunda verilen Memurun Muhakematı Komisyonu Kararının uygulama 
maddesinin 1 ve 2. maddelerden ayrı ayrı olmak üzere TCK’nın 343. maddesi olarak düzeltilmek 
suretiyle onanmasına(D.2.D. 223.I993, E.1992/1588, K.1993/635). 

2-Sanıklar …. .. ve …........ `ların gerçeğe aykırı beyanda bulunarak eşleri çalıştığı halde haksız 
olarak eş yardımından yararlandıklarından, sanıkların yerinde görülmeyen itirazlarının reddine ve 
TCK’nın 355. maddesi gereğince lüzumu muhakemeleri yolunda verilen İl  Yönetim Kurulu kararının 
uygulama maddesinin TCK’nın 343. maddesi olarak düzeltilmek suretiyle onanmasına (D.2.D. 
12.4.1994, E:1993/611, K:1994/715). 

 
3-Sanığın taksi ile seyahat etmediği halde, etmişçesine harcırah tahakkukuna esas olan yolluk 

beyannamesi düzenlemekten ibaret eyleminin TCK’nın 343/l.inci maddesinde yazılı suçu oluşturacağı 
gözetilmeden TCK’nın 339’uncu maddesi ile ceza tayini, bozmayı gerektirmiştir (6.C.D. 12.2.1985 
8119-9229). 

 
4-Sanığın yalnız gerçeğe aykırı beyanname doldurarak harcırah almaktan ibaret olan eyleminin 

TCK’nın 343’üncü maddesine uyduğu gözetilmeden ayrıca aynı yasanın 240’ıncı maddesi ile de 
tecziyesine karar verilmesi yolsuzdur (6.C.D.  6.11.1984  6252-7792). 

 
5-Fotokopinin (suretinin) onaylı olmadığı ve bu yüzden belge niteliğinde bulunmadığı 

gözetilmeden hükümlülük kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir(6.C.D. 18.4.1989 2620-3809). 
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Gerçek Evrakı Yok Etmek(md.348); 
 
Bir kimsenin tamamen veya kısmen bir varakanın (yazılı kağıdın) aslını yahut aslın ziyaı 

takdirinde (yitiminde) kanunen makamına kaim olan suretini (yerine geçen örneğini) ortadan 
kaldırması veyahut bozması ve bundan umumi veya hususi bir zarar neşet etmesi (doğması). 

 
Madde 354( 26.8.1999 tarih ve 4449 sayılı Kanunla Değişik) 
 
Hekim, eczacı, sağlık memuru veya diğer bir sağlık mensubu, Hükümetçe emniyet ve 

itimat olunacak bir belgeyi hatır için gerçeğe aykırı olarak verir ise, altı aydan iki yıla kadar 
hapis ve yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Gerçeğe 
aykırı olarak düzenlenmiş böyle bir belgeyi bilerek kullanan kimse hakkında dahi aynı ceza 
tertip olunur.  

Eğer bu gibi gerçeğe aykırı bir belgeye dayanılarak, sinir ve akıl hastalıkları kurumlarına 
kabul orada ikamete mecbur edilmesi gerekmeyen bir kimse bu kurumlara kabul ve orada 
ikamete mecbur edilir veya başkaca fahiş bir zarar meydana gelir ise, failin göreceği ceza iki 
yıldan  dört yıla kadar hapistir. 

Eğer birinci fıkrada yazılı fiil, failin kendisine yahut başkasına verilmiş veya vaat ve 
temin olunmuş para ve sair menfaat karşılığında işlenmiş ise, failin göreceği ceza üç yıldan beş 
yıla kadar hapistir. Eğer düzenlenen belgeden ikinci fıkrada yazılı olan fahiş zarar meydana 
gelmiş ise faile verilecek ceza dört yıldan altı yıla kadar hapistir. 

Eğer geçeğe aykırı belge, işlenmiş bir suçu yahut işkence, zalimane veya gayriinsani diğer 
fiillerin delillerini gizlemek veya bu delilleri yok etmek için düzenlenmiş ise faile verilecek ceza, 
dört yıldan sekiz yıla kadar hapistir. 

Her halde bu cezalar ile birlikte birinci fıkradaki ağır para cezası, ikinci ve üçüncü 
fıkradaki hallerde iki kat, dördüncü fıkradaki halde üç kat olarak uygulanır. 

Gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi için para veren veya vaat eden yahut menfaat temin 
veya vaat eden kimse hakkında dahi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur ve verilip 
alınan para ve sair eşya da müsadere olunur. 
 

Sahte Rapor verme ve bunu kullanma(md.354); 
 
Suçun faili; Hekim, Eczacı, Sıhhiye memuru veya diğer bir sağlık mensubu olabilirler. 
 
Hükümetçe inanılacak sağlıkla ilgili vesikanın "Hatır için" ve “Gerçeğe aykırı olarak” 

verilmesi sözkonusudur. 
 
Sıklıkla rastlanan "rapor alma" uygulaması halinde bu madde uygulanır. 

 
  Böyle bir belgeyi bilerek kullanana da aynı ceza verilir. 

 
  Örnek Kararlar: 
 
  1-Sanık ................ Devlet Hastanesi Doktoru .............'nın, bakaya suçlusu V.T’yi görmeden ve 
muayene etmeden , ayrıca hastane poliklinik kaydını yapmadan ve protokol numarası da vermeden 
istirahat raporu düzenlediği dosyada mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesinden anlaşılmakla. itirazın 
reddi ile (TCK’nın 354. maddesi uyarınca) lüzumu muhakemesi yolunda verilmiş olup, yöntem ve 
yasaya uygun bulunan İI Yönetim Kurulu Kararının onanmasına (D.2.D. 17.6.I993 E.1992/1864, 
K.1993/1456). 
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  2-Yeni doğmuş çocuğun nüfus kütüğüne yazılması için doğumu yapan ebenin rapor 
düzenlemesine yasal gerek ve zorunluluk bulunmasına göre bu nedenle ebe olan sanığın gerçeğe aykırı 
biçimde doğum raporu düzenlenesi 354. maddedeki suçu oluşturur(6.CD. 2.3.1978 540-1353). 
 

Madde 355 - (Değişik: 21/1/1983 - 2787/17 md.) 
 

Bir memur veya vesika itasına yetkili olan diğer bir kimse bu vesikaları verdiği kimseler 
hakkında teveccüh yahut hususi ve umumi emniyet celbine veya hizmet ve memuriyet ve 
kanunun temin ettiği müsaade ve menfaatler kazanmaya yahut bazı hizmet ve memuriyetlerden 
kurtulmaya dayanak olacak surette iyi haline veya yoksulluğuna veya sair hallere dair yalan 
olarak şahadet eylerse iki aydan altı aya kadar hapis ve üçbin liradan onbin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 
 
  Yetkilinin sağlayacağı vesikada sahteciliği(md.355); 
 

Madde 366: 
 
Her kim Hükümet hesabına olarak icra kılınan müzayede ve münakasada şiddet veya 

tehdit ile veya hediye vait ve itasiyle veya sair menfaatler teminiyle veya gizli ittifak yahut sair 
hileli vasıtalar ile rekabeti meni veya ihlal yahut müzayede ve münakasada pey sürenleri 
çekilmeğe sevkederse üç aydan bir seneye kadar hapse ve otuz liradan iki yüz liraya kadar ağır 
cezayi nakdiye mahküm olur. 

 
Eğer fail kanunen veya Hükümet tarafından müzayede veya münakasaya memur olan 

kimse ise bir seneden üç seneye kadar hapis ve elli liradan dört yüz liraya kadar ağır cezayi 
nakti hükmolunur. 

 
Madde 367: 
 
Gerek resmi daireler marifetiyle ve gerek beynennas bilmüzayede alınıp satılacak yahut 

kiraya verilip alınacak mal ve mülklerin müzayedesinde yukarki maddede gösterilen suretlerden 
biriyle rekabeti meni veya ihlal yahut müzayedeye pey sürenleri çekilmeğe mecbur edenler bir 
aydan üç aya kadar hapse ve otuz liradan yüz liraya kadar ağır cezayi naktiye mahküm olur. 

 
Madde 368: 
 
Bir kimse kendisine veya başkasına vadolunmuş para veya sair menfaat mukabilinde 

müzayedeye veya münakasaya devamdan istinkaf suretiyle resmi müzayedeye fesat karıştırırsa 
altı aya kadar hapse ve otuz liradan elli liraya kadar ağır cezayi naktiye mahküm olur. 
 
  Ticaret ve Sanayie ve Artırmaya Fesat (Bozgunculuk) Karıştırmak(md.368); 

 
-Bu suç iki failli suçlardandır. Hükümet hesabına müzayede, münakaşa ve ihalelerde yapay 

olarak, rekabeti yok etmeye yönelik fiiller bu maddenin uygulanmasını gerektirir. 
 
-Şiddet, tehdit, menfaat, gizli anlaşma. hile ile rekabeti ihlal etmek, pey sürenleri çekilmeye 

sevketmek suretiyle suç işlenir. 
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394 – 413; Kamunun Sağlığı, Yenecek ve İçilecek Maddeler ile İlgili 
Cürümler 
 
  394- 396. maddeler - Halkın içeceği sulara ve yiyeceği ve içeceği gıda maddelerine zehir 
katarak vesair suretle bozarak umumun sıhhatini tehlikeye düşürmek suçlarını düzenlemektedir. 

 
397 – 399. maddeler - Tıbbi Maddeleri Satmaya Yetkili olup da bunları neyi ve miktar 

itibariyle hekim reçetelerinin münderecatına (içindekilere) aykırı olarak yapan kimseler ilişkin suçları 
düzenlemektedir(Reçetelere aykırı ilaç yapan veya satan). 

 
Bu suç, satışı serbest olmayan ilaçlar hakkında işlenebilir. Tehlikenin husulü şart değildir. 

Kanun tehlikenin daima mevcut olacağını farz etmiştir. 
 
Madde 455 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.) 
 
Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizamat, ve evamir ve 

talimata riayetsizlik ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren şahıs iki seneden beş seneye kadar 
hapse ve 250 liradan 2.500 liraya kadar ağır para cezasına mahküm olur. 

Eğer fiil birkaç kişinin ölümünü mucip olmuş veya bir kişinin ölümü ile beraber bir veya 
birkaç kişinin de mecruhiyetine sebebiyet vermiş ve bu yaralanma 456 ncı maddenin 2 nci 
fıkrasında beyan olunan derecede bulunmuş ise dört seneden on seneye kadar hapis ve 1.000 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile mahküm olur. 

(Ek: 16/7/1964-501/1 md.) Yukardaki fıkralarda beyan olunan cezalar, kusurun 
derecesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. 
 
 Tedbirsizlik, Dikkatsizlik veya Meslek ve sanatta Acemilik Nedeniyle Ölüme Sebebiyet 
Vermek(md.455); 

 
Ölüm neticesi ile taksirli fiil arasında illiyet bağının mevcudiyeti şarttır. 
 
Failin kusurunun; Tedbirsizlik. Dikkatsizlik, Meslek ve Sanatta Acemilik. Nizamat ve Evamire 

(Düzenler ve buyruklara), Talimata Riayetsizlik (Yönergelere uymazlık) şeklinde olmalıdır. 
 
Doktorlar tıp sanatını icra ederken sağlık mevzuatı ile ilgili hukuk, tıp ve çalışma kurallarının 

kendilerine yüklediği görevlere uymak zorundadırlar. Bunlara riayetsizlik taksir sayılır. 
 
Örnek Kararlar: 
 
1-455. Maddedeki suçun oluşması için faile yükletilmesi mümkün kusurlu bir fiilin yanında, 

icrai veya ihmali mahiyetteki iradi eylemin zararlı neticelerini önceden sezmek mümkün olduğu halde, 
öngörmemenin tahakkuku ve iradi fiil ile netice arasında doğrudan doğruya illiyet bağının bulunması 
şartına bağlıdır (9.CD. 1.12.1977  3428-3967 ). 

 
2-Doğum ve Çocuk Bakımevinde doğum yapmak üzere yatan Z.K.'nın normal doğum 

yapmasını müteakip hastada görülen yaygın kanamanın sebebinin tamamlanmamış bir uterüs olduğu, 
sanığın bu durumu teşhis etmesinde yanılgıya düştüğü, daha sonra kan temin edip ameliyat kararı 
vermesinde gecikme olduğundan; hastanın vefat ettiği, soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelerin 
incelenmesinden anlaşılmakta olup, yerinde görülmeyen itirazın reddi ile (TCK’nın 230. maddesi 
uyarınca lüzumu muhakemesi  yolunda) verilen İl  Yönetim Kurulu Kararının uygulama maddesinin 
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TCK’nın 455/1 ve 251. maddeleri olarak değiştirilerek onanmasına (D.2.D I9.l.1993, E.1992/813, 
K.1993/15). 

 
  3-Sanık Dr........’ın,  hasta....... in tedavisinde meslek ve sanatta acemilik göstererek kendi 
uzmanlık alanına giren konuları uzmanlık alanı dışında gibi değerlendirerek teşhis ve tedavide zaman 
kaybedilmesine neden olmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği anlaşıldığından yerinde görülmeyen 
itirazın reddi ile lüzumu muhakemesine ilişkin İl Yönetim Kurulu kararının uygulama maddesinin 
TCK.nun 455/1 ve 251..maddeleri olarak düzeltilmek suretiyle onanmasına(D.2.D. 04.03.1998, 
E.1996/1608, K.1998/744).  
 

Madde 459 - (Değişik: 29/6/1938 - 3531/1 md.) 
 
Her kim tedbirsizlik veya dikkatsizlik yahud meslek ve sanatta acemilik veya nizam, 

talimat ve emirlere riayetsizlik neticesi olarak bir şahsa cismen eza verecek veya sıhhatini ihlal 
edecek bir zarar iras eder yahud akli melekelerinde teşevvüş husulüne sebebiyet verirse: 

1 - 456 ncı maddenin birinci ve dördüncü fıkralarındaki hallerde takibat icrası şikayete 
bağlı olmak şartile üç aya kadar hapis veya elli liraya kadar ağır para cezası, 

2 - 456 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki hallerde üç aydan yirmi aya kadar 
hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

3 - Bir kaç kişi cürümden mutazarrır olmuş ise bir numaralı bendde hapis cezası altı ay 
ve ağır para cezası iki yüz liraya kadar, iki numaralı bendde hapis altı aydan otuz aya kadar ve 
ağır para cezası 150 liradan aşağı olmamak üzere hükmolunur. 

(Ek: 16/7/1964 - 501/1 md.) Yukardaki fıkralarda beyan olunan cezalar, kusurun 
derecesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. 

Madde 460 - 456 ve 459 uncu maddelerin takibat icrası şikayete bağlı bulunan 
fıkralarında muharrer ahvalde müddeinin hüküm katileşinceye kadar davasından feragati 
hukuku amme davasını ortadan kaldırır. 

 
Şahıslara Karşı Müessir Fiiller; 
 
Tedbirsizlik, dikkatsizlik yahut meslek ve sanatta acemilik veya nizam, talimat ve emirlere 

riayetsizlik neticesi olarak, failin mağdura, cismen eza vermek, onun sıhhatini ihlal etmek veya akli 
melekelerinde teşevvüs husulüne (Bozulmaya) sebep olmak neticelerinden biri veya birkaçını tevlit 
etmiş olması, yani fiil ile bu neticeler arasında illiyet bağının bulunması lazımdır. 

 
Sanık .... . ....'nın sevk ve idaresindeki araç ile yaya........... ve ........... ` ya çarparak 

yaralanmalarına neden olduğu, dosyada mevcut 9.12.1991 tarihli bilirkişi raporu ile 14.3.1992 tarihli 
tabip raporundan anlaşıldığından, itirazın reddi ile TCK’nın 459/2 maddesi uyarınca lüzumu 
muhakemesi yolunda verilmiş bulunan İl  Yönetim Kurulu kararının uygulama maddesinin TCK’nın 
459/2 ve 251. maddesi olarak düzeltilmek suretiyle onanmasına (D.2.D. 9.2.1993, E:1993/309, 
K:1993/247). 

 
Çocuk Düşürme ve Düşürtme Cürümleri; 
 
Madde 468 - (Değişik : 24/5/1983 - 2827/9 md.) 
 
Bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kimseye yedi yıldan oniki yıla kadar 

ağır hapis cezası verilir. 
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Gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının rızasıyla tıbbi nedenler mevcut olmadan 
çocuğunu düşürten kimseye iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Çocuğunu düşürmeye 
rıza gösteren kadına da aynı ceza verilir. 

Birinci fıkrada yazılı fiil; kadının ölümüne neden olmuşsa, faile onbeş yıldan yirmi yıla ve 
bedeni bir zarara neden olmuşsa sekiz yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

İkinci fıkrada yazılı fiil; kadının ölümüne neden olmuşsa, faile beş yıldan oniki yıla ve 
bedeni bir zarara neden olmuşsa üç yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Gebe sanılan bir kadın üzerinde rızası olmaksızın çocuk düşürme amacıyla bazı fiillerde 
bulunan kimse kadının ölümüne veya bedeni zararına sebep olmuşsa 452 nci ve 456 ncı 
maddeler hükümlerine göre cezalandırılır. 
 

Madde 469 - (Değişik : 11/6/1936 - 3038/1 md.)(Değişik : 24/5/1983 - 2827/10 md.)  
 
Gebelik süresi on haftadan fazla olan çocuğunu isteyerek düşüren kadına bir yıldan dört 

yıla kadar hapis cezası verilir. 
Yukarıdaki fıkrada yazılı cürme iştirak halleri dışında gebe bir kadını, çocuk düşürmeğe 

yarayacak vasıta tedarik etmek suretile çocuğu düşürmeğe tahrik eden kimse altı aydan iki 
seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

 
Madde 470 - (Değişik : 24/5/1983 - 2827/11 md.) 
 
Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse, gebelik süresi on haftadan az olan bir 

kadına rızasıyla düşük yaptırdığı takdirde iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır. Fiil kadının ölümüne veya bedeni bir zararına sebep olmuşsa, fail ayrıca 452 nci 
ve 456 ncı maddeler hükümlerine göre cezalandırılır.  

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse 468 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü fıkralarında öngörülen fiilleri işlediği takdirde cezası üçte bir oranında artırılır. 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse; gebe sanılan bir kadına çocuğunu 
düşürtmek için ilaç, gereç tedarik eder veya gebe sanılan bir kadın üzerinde rızası olmaksızın 
çocuk düşürme amacıyla bazı fiillerde bulunur ve kadının ölümüne veya bedeni zararına sebep 
olursa, 452 nci ve 456 ncı maddeler hükümlerine göre cezalandırılır. Fiil kadının rızası ile 
işlenmişse verilecek ceza üçte bir oranında indirilir. 

 
Madde 471 - (Değişik : 24/5/1983 - 2827/12 md.) 
 
Bir erkek veya bir kadın üzerinde rızası olmaksızın sterilizasyon yapan kimse iki yıldan 

beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fiil erkeğin veya kadının ölümüne veya bedeni bir 
zararına sebep olmuşsa fail ayrıca 452 nci ve 456 ncı maddeler hükümlerine göre 
cezalandırılır.Eğer bu fiil sterilizasyon ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından 
yapılırsa ceza üçte bir oranında artırılır. 

Sterilizasyon ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimsenin, kişinin rızasıyla sterilizasyon 
ameliyatı yapması halinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil kişinin ölümüne 
veya bedeni bir zarara sebep 
olmuşsa fail ayrıca 452 nci ve 456 ncı maddeler hükümlerine göre cezalandırılır. 
 

Madde 472 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 
 
471 inci madde dışında bu fasılda yazılı olan fiiller kendisinin veya akrabasının şeref ve 

namusunu kurtarmak için işlenmiş ise verilecek ceza yarıdan üçte ikiye kadar indirilir. 
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 Çocuk Düşürme ve Düşürtme Fiilleri 

 
Bir kimsenin;  
-Bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürtmesi, 
-Gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının rızasıyla, tıbbi nedenler mevcut olmadan 

çocuğunu düşürtmesi fiilleri cezalandırılmaktadır.  
 
Kadının ölümüne veya bedeni bir zarara neden olmuşsa ceza artırılır. 
 
Bir kadının, gebelik süresi on haftadan fazla olan çocuğunu isteyerek düşürmesi fili de 

cezalandırılmaktadır. 
 
Rahim tahliye yetkisi olmayan bir kimsenin, gebelik süresi on haftadan az olan bir kadına 

rızasıyla düşük yaptırması suçtur. 
 
Bir kimsenin, bir erkek veya bir kadına, rızası olmaksızın sterilizasyon (kısırlaştırma) yapması 

fiili cezalandırılmaktadır. 
 
Madde 480 - 490 arasında Hakaret ve Sövme Cürümleri düzenlenmiştir.  
 
Bir kimsenin toplu veya dağınık ikiden ziyade (çok) kimse ile ihtilat ederek (karşılaşıp, 

görüşerek), diğer bir şahıs hakkında bir maddei mahsusa (özel madde) tayin ve isnadı suretiyle halkın 
hakaret ve husumetine (düşmanlığına) maruz kılacak yahut namus ve haysiyetine dokunacak bir fiil 
isnat etmesidir. 

 
Hakaret, memura karşı görevinden dolayı işlenmişse TCK.266, görevi sırasında işlenmişse 

TCK.267 uygulanır. 
 

  Örnek Kararlar: 
  1-Sanık ..............'nın, yakınıcı ..............'ya hakaret ettiği soruşturma dosyasında bulunan tanık 
ifadelerinden anlaşıldığından. itirazın reddi ile hakkında lüzumu muhakemesi yolunda verilen yöntem 
ve yasaya uygun bulunan İl  Yönetim Kurulu Kararının uygulama maddesinin TCK,nun 482/3 ve 251. 
maddeleri olarak düzeltilmek suretiyle onanmasına (D.2.D. 1l.2.l993, E.1992/2812, K.1993/294). 
 
  2-Ulan seni tanımam" sözleri hakaret fiilini oluşturur (4.C.D.  22.2.1951 1175-1175). 

 
  3-Bir kişiye solcudur veya sağcıdır denilmesi TCK’nın 482. maddesinde tanımlanan hakaret 
fiilini oluşturur (Y.4.C.D. 12.4.1951 2670/2670). 

 
4-Deveden büyük fil var" Darbımeselinin hakareti tazammum etmeyip bilakis, muhatabın 

yüksek mevki sahibi olduğunu kabule yönelik bulunduğu, bunu söyleyerek yüksek mercilere şikayet 
edeceğini beyan mahiyetindeki fiili hakaret olarak kabul etmek mümkün değildir (4.C.D. 5.1.1952  
109-109). 

 
5-Sanıkların, ikametgahında içeriği bilinmeyen preperatlar hazırlayarak hastalara uygulamak 

suretiyle şifacılık yaptığına dair ihbarı denetlemek amacıyla .... .. Hastanesinde iç hastalıklar asistanı 
olan ...... adlı doktorun evine ...... televizyonu görevlileriyle birlikte yetkili merciden izin almaksızın 
girdikleri, bu konuda televizyona açıklamalarda bulundukları ve adıgeçen doktora bu yolla hakaret 
ettikleri iddia ediliyorsa da; ..... adlı doktorun, asistan olarak çalıştığı halde uzmanlık alanına girmeyen 
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hastalıklarla ilgili olan ve içeriği bilinmeyen preparatlar hazırlayarak hastalara uyguladığı, ....... 
adresindeki yerin mesken görünümünde bulunduğu, ancak ruhsatı olmadığı halde muayenehane olarak 
kullandığı, ..... adresinde ailesi ile birlikte ikamet ettiği, muayenehane izni de bulunmadığından, 
sanıkların bu durumu denetlemeleri ve ....... Televizyonuna kamuoyunu bilgilendirmek için açıklama 
yapmaları yetkilerinin bulunduğu, sözkonusu açıklamalarda Hakaret suçunu oluşturabilecek bir söz ve 
davranışın mevcut bulunmadığı soruşturma dosyasında bulunan tüm bilgi ve belgeler ile yeminli tanık 
ifadeleri ve savunmaların incelenmesinden anlaşıldığından meni muhakemelerine... (D.2.D. 18.2.1994, 
E:1994/267, K:1994/314). 

 
  6-Memurun memura hakareti ve memurun memuru dövmesi, re’sen soruşturulması gereken 
suçlardan olması nedeni ile kişisel yakınma(şikayet) olmadığı ya da davadan vazgeçildiği gerekçesiyle 
kovuşturmanın yapılması engellenemez (D.2.D.1O.12.I976- E.976/1073;K.976/1609). 
 
  7-Karşılıklı hakaret hükmünün uygulanabilmesi için iki tarafın birbirini kötülemesi yeterlidir. 
Ayrıca öteki tarafın dava açması zorunlu değildir (CGK. 13.12.1976 505-526). 

8-Karşılıklı hakaret nedeniyle cezanın düşünülebilmesi için, hangi tarafın haksız davranışı ile 
olaya sebebiyet verdiğinin araştırılması gerekir (CGK. 4.7.1977 278-310). 

 
9-Şahsı hakkında şiddet kullanılmasından ötürü hakaret eden kimsenin eylemi cezayı 

gerektirmez (2.CD. 2.11.1983 6753-6704). 
 
10-Kendisine yapılan hakareti olduğu gibi çevirmek, yapılan hakareti ret anlamına gelir. Karşı 

tarafın şeref ve onuruna saldırı niteliği yoktur (2.C.D. 27.3.1984  2794-3311). 
 

 Madde 491- 493 – Hırsızlık; 
 
   Hırsızlık konusu olabilmesi için bir ma1 olması, menkul olması ve başkasının olması 
gereklidir. 

Bu suç için genel kasttan başka, özel kast da aranır. 
  Failin, bulunduğu yerden aldığı şeyin başkasına ait olduğunu bilmesi lazımdır. Fakat o şahsın 
kim olduğunu bilmesi şart değildir. 

Fail, faydalanmak niyeti ile hareket etmiş olmalıdır. 
 
Sanığın ................. Hastanesi Nöbetçi ekip şefi olarak görev yaptığı ameliyathane deposundan 

ameliyat malzemeleri çaldığı tanık beyanlarından ve dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığından, 
yerinde görülmeyen itirazın reddi ile (TCK’nın 491 ve 251. maddeleri uyarınca) lüzumu muhakemesi 
yolunda verilen İl  Yönetim Kurulu Kararının uygulama maddesinin aynı kanunun 491/1 maddesi 
olarak düzeltilmek suretiyle onanmasına (D.2.D. 18.10.1994, E.1993/I960, K.1994/1665). 

 
  Madde 503 - 505 – Dolandırıcılık; 

 
Bir kişiyi kandırabilecek nitelikte hile ve desiseler yaparak hataya düşürüp, onun veya 

başkasının zararına, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamaktır. 
 
Kendini memur gibi göstererek para almanın "Dolandırıcılık" olduğuna karar verilmiştir (4. 

C.D. 19.10.1945  8011-9422). 
 

Madde 508 - (Değişik : 8/6/1933 - 2275/1 md.) 
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Her kim başkasına ait olupta iade veya muayyen bir suretle istimal etmek üzere kendisine 
tevdi veya her ne namla olursa olsun teslim olunan bir şeyi kendisinin veya başkasının 
menfaatine olarak satar veya rehneder veya sarf ve istihlak eder yahut ketim ve inkar eyler 
veyahut tahvil ve tağyir ederse mutazarrır olan kimsenin şikayeti üzerine iki aydan iki seneye 
kadar hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılır. 
 

Madde 509 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) 
 
Bir kimse iade veya muayyen bir suretle istimal etmek üzere kendisine tevdi olunan 

imzalı ve yazısız bir kağıda sahibinin zararına olarak hukukça hükmü haiz bir muamele yazar 
veya yazdırır yahut elinde bedelsiz olarak kalmış olan bir senedi istimal ederse mutazarrır olan 
kimsenin şikayeti üzerine üç aydan üç seneye kadar hapis ve yüz elli liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına mahküm olur. 

Bu imzalı ve yazısız kağıd esasen kendisine tevdi ve teslim olunmayıp da bertakrib ele 
geçirerek birinci fıkradaki cürmü işlemiş ise altıncı babın üçüncü ve dördüncü fasıllarında 
beyan olunan ahkama göre ceza verilir. 

 
Madde 510 
 
Geçen iki maddede yazılı cürümler meslek ve sanat veya ticaret veya hizmet sebebiyle 

veya emanetçi sıfatiyle veyahut idare etmek için kendisine tevdi olunan veya teminat olarak 
teslim edilen şeyler üzerinde yapılırsa faili hakkında bir seneden beş seneye kadar hapis cezası 
tertip olunur ve şikayetname itasına hacet kalmaksızın takibat yapılır. 

Madde 511 
 
1-Kaybolmuş bir şeyi bulup ta bulunmuş eşyanın mülkiyetini iktisap hakkında Kanunu 

Medenide yazılı ahkama riayet etmeksizin temellük iddiasına kıyam eyliyen, 
2-Başkasına aitolup ta bir hata veya tesadüf neticesi olarak eline geçen bir malda 

mülkiyet iddia eden, 
Kimseler mutazarrırın şikayeti üzerine bir seneye kadar hapse ve yüz liraya kadar ağır 

cezayi nakdiye mahküm olur. 
Eğer mücrimin bu eşya sahibi kim olduğunu bildiği tahakkuk ederse ceza iki seneye 

kadar uzar. 
 
 
 
 

  Emniyeti Suistimal (Kötüye Kullanma)(md.508); 
 
Fail kendisine tevdi veya teslim olunan şeyi; Kendisinin veya başkasının menfaatine olarak 

satar veya rehneder veya sarf ve istihlak eder (tüketir) yahut ketim ve inkar eyler (saklar, gizler) 
veyahut tahvil ve tağyir ederse (başkalaştırırsa) suçun maddi unsuru tekemmül etmiş olur. 

Emniyeti suistimal suçunda, fail başkasına ait olan malın zilyetliğine fiilden evvel sahiptir, mal 
faile rızaen tevdi olunmuştur.  

(Hırsızlıkta ; zilyetlik, suç teşkil eden fiil ile intikal eder.)  
(Dolandırıcılıkta rıza; "hile" ve "sania" (dolan ve uydurma) ile fesada uğramıştır.) 
 
Örnek Kararlar: 
1-Doğum Çocuk Bakımevi Döner Sermaye Saymanlığına ilk defa atanması düşünülen ve asıl 

görevi doğumevi idare memuru olan sanığa, ilgili bakanlık onayı alınmadığından, kanunen verilmiş bir 
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para olmadığı, bu itibarla hukuken Döner Sermaye Saymanı sıfatı olmayan sanığın eylemi hizmet 
sebebiyle emniyeti suiistimal suçunu oluşturduğu halde, adi zimmet olarak kabulü ile yazılı şekilde 
TCK’nın 202' nci maddesiyle cezalandırılması, bozmayı gerektirmiştir (5.C.D. 12.5.1978 1250-1742). 
 

2-Sanık  Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Şefi....’nın üstüne atılan (yedek role cihazının 
bazı parçalarını almak) suçunu işlediği kanısını doğrulayacak ve hakkında kamu davasının açılmasını 
gerekli kılacak yeter kanıt elde edildiğinden yerinde görülmeyen itirazın reddi ile hakkında (TCK’nın 
508.maddesi uyarınca) lüzumu muhakemesi yolunda verilen ...İl Yönetim Kurulu kararının 
onanmasına (D.2.D. 22.06.1993, E.1992/728, K.1993/1479). 

 
Madde 516 - 520 - Nası İzrar (İnsanları Zarara Sokma); 
 
Başkasının malına zarar vermek. Başkasının malını yıkmak, yok etmek, bozmak veya zarar 

vermek. 
Görevinden ötürü öç almak amacıyla bir memurun zararına işlenirse ceza artırılır. 

 
KABAHATLER 

 
Madde 526-548 - Ammenin Nizamına Müteallik(Kamunun Düzenine İlişkin) Kabahatler 

 
Madde 526 - (Değişik: 28/9/1971 - 1490/20 md.)(Değişik: 12/6/1979 - 2248/21 md.)  
 
Yetkili makamlar tarafından adli işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu 

düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen 
bir buyruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç 
oluşturmadığı takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar 
hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Şapka iktisası hakkında 671 sayılı Kanunla Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair 1353 
sayılı Kanunun koyduğu memnuiyet veya mecburiyetlere muhalif hareket edenler iki aydan altı 
aya kadar hafif hapis veya bin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

 
Yetkili Organların Emrine İtaatsizlik (Dinlemezlik)(md.526); 
 
Bu ceza ile bir kişinin cezalandırılabilmesi için; 
 
Önlemlerin ve emirlerin; 
-Adli işlemler, kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığın korunması konularına ilişkin 

olması, 
-Yetkili makam tarafından çıkarılmış olması, 
-Kanun ve nizamlara aykırı olmaması ve Fiilin ayrı bir suç oluşturmaması şartları aranmıştır. 
 
Daha ağır bir suç veya mevsuf (belirlenmiş) bir suç oluşturmayan hallerde bu madde uygulanır. 

 
Madde 530; 

 
Hekim,cerrah,ebe yahut sair sıhhıye memurları şahıslar aleyhinde işlenmiş bir cürüm 

asarını gösteren ahvalde sanatlarının icabettiği yardımı ifa ettikten sonra keyfiyeti adliyeye veya 
zabıtaya bildirmezler yahut ihbar hususunda teahhur gösterirlerse bu ihbar kendisine yardım 
ettikleri kimseyi takibata maruz kılacak ahval müstesna olmak üzere otuz liraya kadar hafif 
cezayı nakdiye mahküm olurlar. 
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  Cürümü Haber Vermekte Zühul (Bildirmekte Unutma)(md.530); 
 

Şahıslar aleyhine işlenmiş cürümün, gerekli yardım yapıldıktan sonra adliyeye veya zabıtaya 
ihbar edilmesi gerekir. 

 
Bu hüküm mesleki ihbar zorunluluğudur. 
 
Suçun fail olabilecek kişiler; hekim, cerrah, ebe, sair sıhhiye memurlarıdır (sağlık mesleğini 

icra edenler). 
 
Madde 560 - 561- 562 - Delilerin muhafazasında İhmal; 

 
 Madde, muhafazası altında bulunan delileri serbest bırakan veya kaçan deliler hakkında derhal 
ilgili mercie bilgi vermeyen kimseyi cezalandırır. 

 
Failin tımarhane müdürü veyahut "Tababet ve şuabatı sanatları" mensubu" olması gerekir. 
 
Kaçma yeri ve zamanı önemli değildir (Hastaneden, özel evden). Muhafaza görevinin ihmali 

suça meydan verir. 
 

Madde 565 - Arabaların Yönetim ve Korunmasında Kusur; 
 
Araba ve otomobillerin, şahıslar ve eşyanın emniyetini tehlikeye düşürecek tarzda sevk ve idare 

etmek ve bunu caddelerde ve umumun gelip geçtiği yerlerde ve umuma açık mahallerde yapan fail 
cezalandırılır. 

 
Fail ruhsatnameye tabi şoför ise cezasına meslek ve sanatın tatili ilave olunur. 
 
Örnek Kararlar: 
 
 1-Sanığın üstüne atılan tehlikeli araç kullanmak suçu TCK’nın 565. maddesine ilişkin olup, 20 

güne kadar hafif hapis ve 20 liraya kadar para cezasını gerektirdiği, anılan yasanın 119. maddesi 
uyarınca sanığın hesaplanmış bulunan suçun karşılığı para cezasını süresi içinde ödediği, dosyanın 
incelenmesinden anlaşıldığından hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda verilen İl  Yönetim 
Kurulu kararının onanmasına(D.2.D. 2.4.1993, E:1993/728, K:1993/784). 

 
2-TCK’nın 565. maddesine ilişkin suçun, TCK’nın 102/6. maddesi uyarınca 6 aylık 

zamanaşımı süresine tabi olduğu (D.2.D. E:1990/768, K:1991/739). 
 
Madde 567-577 - Ahlaki Umumiye ye Müteallik Genel Töreye İlişkin)  Kabahatler 
 
Madde 571- 575 - Sarhoşluk 
 
Basit Sarhoşluk;Umumi veya. umumun girebileceği yerlerde halkın rahatını bozacak veya 

rezalet çıkartacak surette veya aşikar bir halde sarhoş olarak yakalanmak. 
 
Saldırgan Sarhoşluk;Sarhoş olup da başkasına tecavüz ve umumun istirahatını selbetmek 

(yok etmek, kaçırmak). 



 241

 
Örnek Karar; 
Görevinde sarhoş bulunmak fiili TCK'da suç olarak tanımlanan bir fiil olmayıp, sadece disiplin 

cezasını gerektirir bir eylem olduğundan, suç teşkil etmeyen bu fiilden ötürü karar verilmesine yer 
olmadığına (D.2.D. 28.9.1959 2700/2322). 
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MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI,  
RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 

                                                                                
Kanun Numarası : 3628                                                 
Kabul Tarihi     : 19.4.1990                                            
     
 

        BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç                                                                         

 
Madde 1  Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden  olarak; bu 

Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin 
denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak 
hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları 
hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir. 
                                                  

Mal bildiriminde bulunacaklar                                                
 

Madde 2  a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar 
Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)      

b) Noterler, 
c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez 

teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve 
Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları, 

d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya 
alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) 
ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği     
yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında 
veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi 
niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 

e) (Mülga:24/6/1995  KHK 557/21 md.)                                       
f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve 

birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu 
yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,                                                                    

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 
sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,      
 

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.                                     
Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu Kanun  

hükümlerine tabidir.                                                             
     Hediye                                                                       
 
     Madde 3  Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele 
veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası 
kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir 
özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan 
hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim 
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etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından 
verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.                   
     Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
yapılır.                                                        
                                                                                 
     Haksız mal edinme                                                            
 
     Madde 4  Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya 
ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul  edilemeyecek harcamalar şeklinde 
ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.                                                    
                                                                                 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mal Bildirimleri 

                                                                                 
     Bildirimlerin konusu                                                         
  
     Madde 5  Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki 
çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan 
görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla 
tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer 
taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal 
bildiriminin konusunu teşkil eder.                     
                                                                                 
     Bildirimin zamanı                                                            
 
     Madde 6  Mal Bildirimlerinin;                                               
     a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle,                                      
     b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde,     
     c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde,                                      
     d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,             
     e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve  atamalarda göreve 
başlama tarihini izleyen bir ay içinde,                         
     f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,      
     g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri 
faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine 
başlama tarihini izleyen bir ay içinde,                                                                 
     Verilmesi zorunludur.                                                        
     (a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz.            
 
                                                                       
     Bildirimin yenilenmesi 
                                                       
     Madde 7  Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların 
en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler.Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha 
önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar.                                                                             
                                                                                 
     Bildirimlerin verileceği merciler                                            
 
     Madde 8  Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır:                       
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     a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı,                                                   
     b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge 
raporlarının bulunduğu makam veya merci,                          
     c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim kurulu için 
ilgili Bakanlık,                                               
     d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin başkanı,      
     e) Noterler için Adalet Bakanlığı,                                           
     f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya merci,                 
     g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum ve dernek 
genel başkanlığı,                                                      
     h) (Mülga: 24/6/1995  KHK  557/21 md.)                                     
     i) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerinin vermeleri gereken makam 
veya merci,                                                   
     j) Siyasi parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,      
     k) Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için 
kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,                                                                            
     l) Yeminli mali müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı,                  
     m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yararına sayılan derneklerin 
genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için 
bulundukları İl Valilikleri,              
     n) İl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için Belediye Başkanları, 
Belediye Başkanları için İçişleri Bakanlığı,                    
     o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam 
veya merci,                                                  
     p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 
sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en büyük mülki amirliği,                               
      r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü,                                            
     Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler asli görevlerinden 
dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar.                        
     

Bildirimlerin gizliliği                                                      
 
     Madde 9  Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde 
bulunanın özel dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, 20 nci madde hükmü dışında hiçbir 
şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez. 

Ayrıca mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında 
bulunulamaz.                                                             
                             

        ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     Ceza Hükümleri 

 
     Madde 10  6 ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin 
verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde 
mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir.                                                      
     Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezası verilir.                               
     

Gerçeğe aykırı açıklama                                                      
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     Madde 11  Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 uncu maddeye aykırı davranan üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.                     
     Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.                                            
     Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma                                            
 
     Madde 12  Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde 
bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.  
         
     Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme                                  
 
     Madde 13  Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç yıldan 
beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir.                                      
     Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir.            
     

Zoralım                                                                      
 
     Madde 14  Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların elde 
edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile 
zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar 
verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil  Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur.               
     

Kamu hizmetlerinden yasaklanma                                               
 

Madde 15  Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza süresi 
kadar; 13 üncü madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma 
cezası hükmolunur.    

                                  
     Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı                                     
 
     Madde 16  Bu bölümde yazılı olan cezalar 10 uncu maddenin birinci fıkrası hariç tesil 
edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza 
Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanamaz. 
                                                                           

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü 

   
Soruşturma                                                                   

 
     Madde 17  Bu Kanunda yazılı suçlarla, irtikap, rüşvet, ihtilas ve zimmete para geçirme, görev 
sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet 
sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak 
etmekten sanık olanlar hakkında Memurun Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri 
uygulanmaz.                                      
 

Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz.                               
     Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla 
ilgili kanun hükümleri saklıdır.                            
    

Suçun ihbarı                                                                 
 



 247

     Madde 18  Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına yapılır. İhbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire 
verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir. 
Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz. İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat 
yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır.                                   
     Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma neticesinde delil veya emare elde 
ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler. 
Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği 
halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait 
olduğu merciden isteyebilir.                                                       
     17 nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş ve muhakkikler 
durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi etmedikleri takdirde bunlar 
hakkında da yapılacak takibattan dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat 
Hükümleri uygulanmaz.                
     İhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın yapmak 
yasaktır.                                                             
     

Soruşturma usulü                                                             
 
     Madde 19  Cumhuriyet Savcısı 17 nci maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde 
sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu atamaya 
yetkili amirine veya 8 inci maddede sayılan mercilere bildirir.                                                                        
     Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler bulduğu takdirde 
sanıktan, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanığın ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhri hısımları  ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister. 
Bu istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına 
mal bildiriminin verilmesi zorunludur. Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması 
halinde müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildirimi isteminde 
bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya 
muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur.                                          
     Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil veya emare 
elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden veya para veya malın 
bulunduğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilir.   
 
     Bilgi verme zorunluluğu                                                      
 
     Madde 20  Özel Kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile ilgili kişiler özel veya kamu 
kuruluşları bu Kanuna göre soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi ve mercilerce istenen bilgileri 
eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan kişiler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezası 
verilir.                   
 
     Asker kişilerin soruşturması                                                 
 
     Madde 21  Bu Kanunda yazılı suçların asker kişiler tarafından işlenmesi halinde soruşturmaları 
askeri savcılar tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür.                                                                           
                                                                                 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

                                                                                 
     Yönetmelik                                                                   
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     Madde 22  Mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı ve merciine 
nasıl ulaştırılacağı hususları ile Kanunun uygulanması bakımından gerekli görülecek diğer konular, 
Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir ve bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanır.                                                
                                                                                 
     Kaldırılan hükümler                                                          
 
     Madde 23  9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile ilgili Mal Bildirimi 
Kanunu ile bu Kanunun yürürlükten kaldırdığı Kanunlar ve 15.5.1930 tarih ve 1609 sayılı Bazı 
Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır.                   
                                                                                 
     Geçici Madde 1  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde 2 nci maddede 
sayılanlar mal bildiriminde bulunurlar.                         
     Mal bildiriminde bulunmayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında üçüncü 
bölümdeki ceza hükümleri uygulanır.                                       
                                                                                 
     Geçici Madde 2  Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlardan 22 nci maddeye müsteniden 
çıkartılacak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Kanuna 
göre hazırlanan beyannamenin alınmasına devam olunur.                                                                          
                                                                                 
     Geçici Madde 3  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunla kapsama yeni alınan 
suçlardan dolayı, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat  Hükümlerine göre,kesinleşmiş 
lüzumu muhakeme veya meni muhakeme kararları hariç, yapılan tahkikat evrakı derhal ilgili 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına gereği için  tevdi olunur.                                                                    
                                                                                 
     Yürürlük                                                                     
 
     Madde 24  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                        
                                                                                 
     Yürütme                                                                      
 
     Madde 25  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                     
 
 
 
 
 
 
 

3628 SAYILI KANUNA GÖRE SORUŞTURMA USULÜ 
 

3628 Sayılı Kanun, Kanun metninde yer alan suçlar ile, irtikap, rüşvet, ihtilas ve zimmete para 
geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat 
karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu 
suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında özel bir soruşturma usulü öngörmektedir. Kanunda 
yazılı suçlar ile yukarıda zikredilen suçlar 4483 sayılı Kanun kapsamında olmayıp, 4483 sayılı Kanun 
hükümleri bu suçları irtikap eyleyen memurlar hakkında uygulanmaz. Ancak, müsteşarlar ve  valiler 
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hakkında ise bir istisna getirilmiş olup; bunlar hakkında 3628 sayılı Kanunca öngörülen soruşturma 
usulü uygulanmaz.  

 
3628 SAYILI KANUNDA SUÇ SAYILAN FİİLLER: 
 
Süresinde Mal Bildiriminde Bulunmama: Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen sürelerde 

mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine 
tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis 
cezası verilir. Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. (m.10)   

        
Gerçeğe Aykırı Açıklama: Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak 

kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, 20 nci madde 
hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez(m.9). Mal bildiriminin muhtevası 
hakkında 9’uncu maddeye aykırı davranan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu 
fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.(m.11) 

 
           Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma: Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.(m.12) 
 

Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme: Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak 
sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu 
kabul  edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız 
mal edinme sayılır.(m.4) Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç 
yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Haksız 
edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir. Haksız edinilmiş olan malların zoralımına 
hükmolunur. Bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil 
etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin 
hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil  Usulü Hakkında Kanun 
Hükümlerine göre tahsil olunur.(M.13,14) 

 
Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza süresi kadar; 13 üncü 

madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası 
hükmolunur.(m.15) 

                                  
     Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı,   Bu bölümde yazılı olan cezalar 10 uncu maddenin 
birinci fıkrası hariç tesil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, 
failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanamaz. (m.16)      
 
                  
 
     Madde 16  Bu bölümde yazılı olan cezalar 10 uncu maddenin birinci fıkrası hariç tesil 
edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza 
Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanamaz. 
 
 3628 SAYILI KANUNA GÖRE SORUŞTURULMASI ÖNGÖRÜLEN SUÇLAR 
 
 3628 sayılı Kanuna göre soruşturulması öngörülen suçlar aşağıda sırlanmış olup; konu ile ilgili 
açıklamalar “Memur Suçları” başlıklı konuda anlatıldığından burada ele alınmamıştır.  
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a) İrtikap, TCK  madde 209 
b) Rüşvet, TCK madde 211  
c) Basit ve Nitelikli Zimmet, TCK 202 
d) Görev Sırasında veya Görevinden Dolayı Kaçakçılık, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibi Hakkında Kanun  
e) Resmi İhale ve Alım ve Satımlara Fesat Karıştırma,  TCK madde 205,208 
f) Devlet Sırlarının Açıklanması veya Açıklanmasına Sebebiyet vermek,  TCK madde 

132,136 
 
SORUŞTURMA USULÜ:                            
 
Kanun kapsamındaki  suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılır. 

İhbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde 
sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri, rızaları 
olmadıkça açıklanmaz. İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin 
kimliği açıklanır.(m.18) 

 
Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma neticesinde delil veya emare elde 

ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler. 
Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği 
halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait 
olduğu merciden isteyebilir.(m.18)    

                                                  
     Bu kanun kapsamındaki  suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş ve 
muhakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi 
etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı 4483 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanmaz. (m.18)  
              

İhbar konusu müspet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın yapmak 
yasaktır. 

 
Cumhuriyet Savcısı,  Kanun kapsamındaki  suçların işlendiğini öğrendiğinde sanıklar hakkında 

doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu atamaya yetkili amirine veya 
mal bildirimlerinin yapılacağı mercilere bildirir.(m.19)          

                                                               
     Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler bulduğu takdirde 
sanıktan, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanığın ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhri hısımları  ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister. 
Bu istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına 
mal bildiriminin verilmesi zorunludur. Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması 
halinde müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildirimi isteminde 
bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya 
muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur.(m.19)         
                                  
     Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil veya emare 
elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden veya para veya malın 
bulunduğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilir. (m.19)  

 
Özel Kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile ilgili kişiler özel veya kamu kuruluşları 

bu Kanuna göre soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz 
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vermek zorundadır. Aksine davranan kişiler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezası 
verilir.(m.20)         

        
Örnek Yargı Kararları: 
 
3628 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde sayılan suçlardan dolayı iddianame ile dava açılması 

ve yapılan yargılama sonunda suç niteliğinin değişmesi, eylemin Memurin Muhakematı Hakkındaki 
Kanunu Muvakkat hükümleri gereğince kovuşturulması gereken suçlardan biri olduğunun anlaşılması 
halinde, görevli idare kurulunca karar verilmesine gerek olmadan sonuçlandırılmalıdır. (Yargıtay 
C.G.K.’nun 17.05.1993 tarih ve 126/153 sayılı kararı) 

 
Zimmet suçundan iddianame ile dava açılmış ve son soruşturma safhasına geçilmiştir. 

Yargılamaya başlanmakla Memurun Muhakemat Yasası amacını ve uygulama alanını yitirmiştir. İdare 
kurulunu suç niteliğini kabule zorlar biçimde görevsizlik kararı verilerek, söz konusu kuruldan 
eylemin sahtecilik suçunu oluşturduğuna dair yeni bir karar verilmesi istenemez………. Öte yandan 
ceza davasının konusu, iddianamede belirtilen maddi vakıalarla sınırlıdır. Mahkeme iddianamede 
yazılı hukuki tavsifle bağlı olmayıp,  değişen suç vasfına göre ek savunma hakkı tanımak suretiyle 
hüküm kurulabileceğinden, görevsizlik kararı ile dosyanın idare kuruluna gönderilmesi gereksizdir. 
(Yargıtay C.G.K’nun 02.04.1992 tarih ve 127/145 sayılı kararı) 
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MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Yayım Tarihi ve Sayısı : 15/11/1990 - 20696  

BİRİNCİ BÖLÜM  
 

Genel Hükümler  

Amaç  
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin 
şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu 
Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemektir.  

Haksız mal edinme  

Madde 2 - Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin 
sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya 
çıkan artışlar, bu Yönetmeliğin uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.  

İKİNCİ BÖLÜM  
 

Mal Bildiriminde Bulunacaklar ve Verileceği Merciler  

Mal bildiriminde bulunacaklar  
Madde 3-Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar:  
a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri 
(muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç),  
b) Noterler,  
c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez 
teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve 
Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,  
d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt 
kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile 
bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında 
veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi 
niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,  
e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim 
kurulu üyeleri dahil),  
f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve 
birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya 
yararlı dernek yönetici ve deneticileri,  
g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu 
müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,  
h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve 
sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil).  
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Eşlerin mal bildirimi  
Madde 4 - Her ikisi de 3 üncü madde kapsamında bulunan eşlerin herbiri ayrı ayrı mal bildiriminde 
bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden herbiri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını 
bildirirler.  
 
Birden fazla mal bildirimi  
Madde 5 - Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde katmak kaydıyla ikinci bir görevi 
yürütenler (yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekaleten tedvir edenler, sadece 
asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar. Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı 
Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal 
bildiriminde bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle 
yükümlüdür.  
 
Mal bildiriminin verileceği merciler  
Madde 6 - Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır:  
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı,  
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile ilgili birimler,  
c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri 
için, ilgili bakanlıklar,  
d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için, ilgili mahkemenin başkanı,  
e) Noterler için Adalet Bakanlığı,  
f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için, atamaya yetkili makamları,  
g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için, kurum ve dernek genel 
başkanlığı,  
h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için, kurum başkanlığı; bunların 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulundukları bakanlıklar,  
i) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya 
merci,  
j) Siyasi parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,  
k) Kooperatifler ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için, 
kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,  
l) Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı,  
m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel 
yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Bakanlığı; bunların şube başkanları için, 
bulundukları il valilikleri,  
n) İl genel meclisi üyeleri için, ilgili valilikler, belediye meclisi üyeleri için, ilgili belediye 
başkanlıkları, belediye başkanları için, İçişleri Bakanlığı,  
o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya 
merci, 
p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu 
müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bulundukları yer en büyük mülki amirliği,  
r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü.  

Sorumluluk  
Madde 7 - 6 ncı maddede belirtilen merciler, mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla 
sorumludurlar. Bu merciler mal bildirimlerinin verilmesini izlemek için birim veya personel 
görevlendirirler.  
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(15.05.2000 tarih ve 24050 Sayılı Resmi Gazete ile ek)Ayrıca, müsteşarlar, merkez teşkilatları 
ile varsa bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli her düzeydeki kamu personelinin mal bildirimlerinin 
verilmesi, verilen mal bildirimlerine ilişkin olarak 18 nci madde uyarınca gerekli inceleme ve 
karşılaştırmaların yapılmasını sağlamak ve bu çerçevede yapılacak çalışmalar sonucunda, gerekli 
görülen hallerde personelin mal bildirimleri hakkında ilgili denetim birimlerince inceleme yapılması 
için girişimde bulunmak veya konuyu Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirmekle görevli ve 
sorumludur.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
 

Mal Bildirimleri  

Mal bildiriminin konusu  
Madde 8 - 3 üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait 
bulunan;  
a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil),  
b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare 
Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş 
katından fazla değer ve tutarındaki;  
1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,  
2) Hisse senedi ve tahvilleri,  
3) Altın ve mücevheratı,  
4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat 
makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,  
5) Hakları,  
6) Alacakları,  
7) Borçları,  
8) Gelirleri, mal bildirimine konu teşkil eder. 
(b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde 
gösterilir. Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.  
Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her 
türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesini 
müteakip Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit ve ilan olunur.  

Mal bildiriminin verilme zamanı  
Madde 9 - Mal bildirimlerinin;  
a) 3 üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte,  
b) Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen bir ay içinde,  
c) Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde,  
d) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama 
tarihini izleyen bir ay içinde,  
e) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,  
f) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, 
faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya 
görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,  
g) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre 
içinde, verilmesi zorunludur.  
(a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapılamaz.  
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Ek mal bildirimi 

Madde 10 - 3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve 
kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde 
yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek 
zorundadırlar. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya 
gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.  

Mal bildiriminin yenilenmesi  
Madde 11 - 3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç 
Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.  

Mal bildirim formunun doldurulması  
Madde 12 - İlgililer, ekli "Mal Bildirimi Formu"nu el yazısı ile okunaklı bir şekilde tek nüsha olarak 
doldurur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalar.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

 
Hediye ve Hibeler  

Hediye ve hibe  

Madde 13 - 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya 
nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası 
kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir 
gerçek veya tüzel kişi veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını 
aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi 
kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. 

Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra 
fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.  

Hediye ve hibe eşyalarda yapılacak işlem  

Madde 14 - 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri ve bunların eşlerine, milletlerarası protokol, 
mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, 
milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan 
herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluş tarafından verilen hediye veya hibe niteliğindeki 
eşyayı alan ilgilisi, bu eşya değerinin on aylık net asgari ücret toplamını aşan değerde olduğunu 
belirlemesi halinde, yurtiçinde aldıkları tarihten, yurtdışında yurda dönüşleri tarihinden itibaren on gün 
içinde bulundukları il defterdarlığına (takdir komisyonu başkanlığına) değer takdiri için kurumları  
vasıtasıyla gönderir. Hediye veya hibe niteliğindeki bu eşyanın (yabancı devlet adamları ve 
milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri hariç) 
gerçek değerinin takdiri ile net asgari ücretin on aylık toplamını aşıp aşmadığı, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun değişik 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonunca en geç on gün içinde tesbit 
olunarak ilgiliye ve bağlı bulunduğu kuruma bildirilir. Kıymet takdirini müteakip, takdir komisyonu 
tarafından ilgilisine geri verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyadan değeri net asgari ücretin on 
aylık toplamını aşanlar, ilgilisi tarafından en geç on gün içinde kendi kurumlarına verilir. Bu eşyalar, 
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kurumca sergilenmek veya başka bir şekilde muhafaza edilmek suretiyle değerlendirilir veya ilgisi 
sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM  
 

Çeşitli Hükümler  

Mal bildirimlerinin gizliliği  
Madde 15 - Mal bildirimleri, 6 ncı maddede belirtilen makam veya mercilerin ilgili birimlerinde, 
ilgililerin varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanır. Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma 
ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez.  

Bilgi verme zorunluluğu  
Madde 16 - Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa dahi, ilgili kişiler ile özel ve kamu 
kuruluşları, 3628 sayılı Kanunla soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kılınan kişi ve mercilerce istenen 
bilgileri eksiksiz vermek zorundadır.  

Süresinde mal bildiriminde bulunmama  

Madde 17 - Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin 
verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine 
göre tebliğ olunur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar 
hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde 
bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar.  

Mal bildirimlerinin karşılaştırılması 
Madde 18 - Yeni ve ek bildirimler, 6 ncı maddede belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki 
bildirimler ile karşılaştırılır. Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları 
veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce 
Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.  

(31.12.1999 tarih ve 23923 Sayılı Resmi Gazete ile ek)6 ncı maddenin (b) ve (c) bendlerinde belirtilen 
mercilerde toplanan mal bildirimlerinde yer alan bilgiler, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar 
çerçevesinde, kamu kurumları bilgisayarlarında mevcut bilgilerle bilgisayar ortamında ve gizliliği 
sağlanacak şekilde karşılaştırılır.  

Hukuki dayanak  
Madde 19 - Bu Yönetmelik, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22 nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.  

Yürürlük  
Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  
Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MEMURLARIN MALİ SORUMLULUĞU  
VE KAMU ZARARININ TAZMİNİ  
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Mali Sorumluluk : 
 

Mali sorumluluk, kişinin gerek hazineye gerekse başka bir kişiye verdiği zararın kendisine 
ödettirilmesi sonucunu doğuran sorumluluk türüdür. Kamu personelinin mali sorumluluğu 
konusundaki genel düzenleme Anayasanın 129. maddesindeki  “Memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu 
edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.” 
hükmü ile yine Anayasanın 40. maddesinin “Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler 
sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye 
rücu hakkı saklıdır.” şeklindeki hükmüdür. Kamu personelinin büyük bir çoğunluğunu kapsamına alan 
657 sayılı DMK’nın 12 ve 13. maddelerinde ise kamu görevlilerinin hem devlete verdikleri zararlar 
hem de kişilere verdikleri zararlardan dolayı sorumluluklarına ilişkin hükümler yer almıştır. 657 sayılı 
Kanunun kapsamı dışında kalan kamu personeli için de çoğu zaman ya bu maddelere paralel 
düzenlemeler yapılmakta ya da bu maddelere atıf yapılmaktadır ki sorumluluk konusunda benzer 
yükümlülükler göze çarpmaktadır.   Kimi kamu personelinin mali sorumluluğu konusunda ise özel 
düzenlemeler mevcuttur. 1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu 
sorumluluk konusunda özel düzenlemeler içermektedir. 

 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 ve 13’üncü maddelerinde: 
 
Madde 12- (Değişik: 12.5.1982- 2670/5 md.) 
 
“Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen 

Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak 
zorundadırlar. 

 
Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu 

zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu 
konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci 
kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde 
disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.” 

 
Madde 13- (Değişik: 12.5.1982- 2670/6 md.; 6.6.1990- 3657/1 md.) 
 
“Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri 

yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine 
tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili 
personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu 
beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu 
personele rücu hakkı saklıdır. 

 
(Ek Fıkra: 26.3.2002- 4748/3 md.) İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı 

muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe 
ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü 
uygulanır. 
 

12. maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin 
sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle 
belirlenir.” hükümleri yer almaktadır. 
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T.C.Anayasasının 129.Maddesinde: 
 
“Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette 

bulunmakla yükümlüdürler. 
……………. 
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan 

tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun 
olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.” 

 
T.C.Anayasasının 40.Maddesinde: 
 
“……….. 
Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, 

Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.” 
 
hükümleri yer almaktadır. 

 
           Gerek Anayasamızın 129. maddesi gerekse 657 Sayılı Kanunun 12 ve 13. maddeleri  kamu 
personelinin mali sorumluluğu konusundaki genel düzenlemeleri belirlemiştir. Ancak 657 Sayılı 
Kanunun 12 ve 13. maddeleri yalnızca kanunun kapsam maddesinde sayılan personel için 
uygulanabilecek nitelikte olup kapsam maddesi dışında kalan kamu personeli bakımından ilgili 
mevzuatında bu konuyla ilgili olarak belirtilen hususlar uygulanacaktır.  Ancak, Anayasanın 129 ve 
40. maddeleri tüm kamu personeli için geçerli hükümler içermektedir.  
 

Mali sorumluluk konusundaki özel düzenlemeler ise başta 1050 sayılı kanun olmak üzere 
muhtelif kanunlarda ve bunlara dayanılarak çıkartılan alt hukuk metinlerinde yer almıştır.  
            

Devlet memurlarının kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizlik nedeniyle idareye verdikleri zararın 
kendilerine rayiç bedel üzerinden ödettirileceği kesin olup, sınıflandırmada bu tür sorumluluk kusura 
dayalı sorumluluk kapsamına girmektedir.   
            

Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, vatandaşların kamu hukukuna tabi idari işlem ve 
eylemler nedeniyle uğradıkları zararlar nedeniyle işlemi gerçekleştiren memur aleyhine değil idare 
aleyhine dava açmalarının gerekliliğidir. Diğer bir ifadeyle husumet idareye yöneltilecektir. İdarenin 
ödediği zarar için ilgili kamu görevlisine rücu hakkı saklı tutulmuştur. İdarenin buradaki sorumluluğu 
ise kusursuz sorumluluk kapsamındadır.   
            
                   
 1050 Sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanununun 22.Maddesinde: 

     
     “Bütçe ödeneklerinin verimli ve tutumlu olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla, aşağıdaki 
ilkeler gözetilir ve yaptırımlar uygulanır:                  
                                                                                 

A) Tahakkuk memurları, ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından,  giderin gerçek 
gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden 
sorumlu, ita amirleri de bu hususları gözetmekle yükümlüdürler. Bu Kanunun uygulanmasında hangi 
görevlilerin gider tahakkuk memuru sayılacağı, bütçe kanunlarındaki ayırım da gözönünde 
bulundurularak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belli edilir.Tahakkuk memuru sayılanlara ita amirliği 
yetkisinin verilmesi durumunda tahakkuk memurluğu görevi yetki kademesindeki en yakın yönetici 
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tarafından yürütülür. Bu durumda ita amiri ve tahakkuk memuru yukarıdaki hususlardan birlikte 
sorumlu olurlar. 

 
B)a)Bir giderin yapılmasına gerek gösteren görevliler, giderin gerçek gereksinme karşılığı 

olmasından tahakkuk memuru ile birlikte,  
b)Bir mal veya hizmetin alınmasında görevli olanlar ilgili usul hükümleri çerçevesinde, belli 

nitelikteki mal veya hizmetin en uygun bedelle elde edilmesinden, belli bir bedelle amaca uygun 
nitelikte en fazla mal veya hizmet sağlanmasından doğrudan doğruya,                                                 
     Sorumludurlar.                                                               
      

C) Alınmayan mal ya da hizmeti alınmış; mevcut olmayan inşaat, onarım ve üretimi var ya da 
bitmiş gibi göstererek gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle Devletin mal varlığından bir eksilmeye 
neden olanlar ile bu ve benzeri gerçekleştirme ve diğer kanıtlayıcı belgeleri bilerek imza ya da 
onaylamış bulunanlar hakkında ceza kanunlarının bu eylemlere ilişkin hükümleri uygulanır.         
                                                                                 
     D) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere aykırı işlem ve davranışlardan doğan Devlet 
zararı, sorumlularına ödettirilir. Şu kadar ki, suç konusu  teşkil etmemek kaydıyla, bu işlem ve 
davranışlar Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi ya da tamamlanması gibi iyiniyetli bir 
amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal teslim alınmış bulunduğu takdirde, Sayıştayın, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının ya da ilgili dairenin istemi üzerine, atama ya yetkili merci veya kurullar 
tarafından sorumlularının birer aylıklarının ceza olarak kesilmesine; tekrarlanması durumunda bunların 
ilgili hizmetlerde bir daha çalıştırılmamak üzere görevlerinin değiştirilmesine ya da memurluktan 
çıkarılmasına kanun, tüzük ve yönetmenliklerinde bu cezayı vermeye yetkili kılınmış merci ya da 
kurullarca karar verilir. Bu Kanunun sorumluluk üstlenme ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, 
gözetim yükümlülüğünü yerine  getirmeyen ikinci derece ita amirlerinin birer aylıklarının kesilmesine          
Sayıştayın veya Maliye ve Gümrük Bakanlığının istemi üzerine İçişleri Bakanlığınca karar verilir. 
Birinci derece ita amiri olan bakanlar hakkında l3 üncü  madde uyarınca işlem yapılır. 
 

E) Adı ne olursa olsun bir komisyon veya kurul gibi bir organ ya da uzman bir görevli 
tarafından düzenlenen keşif, hakediş, tutanak, rapor, karar ve benzeri belgelere dayanılarak yapılan 
ödemelerde Sayıştayca saptanacak sorumluluğa, tahakkuk memuru ve saymanla birlikte, söz konusu  
belgeleri düzenleyen ve onaylayan kişilerde katılır. hükmü yer almaktadır. 
 
 

832 Sayılı Sayıştay Kanununun 45. maddesinde: 
 
 “Sorumlularca; gelir, gider, mal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak tahakkuk 
ettirilmediği, alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediği Sayıştayca 
kesin hükme bağlananları, sorumlular keyfiyetin idarece kendilerine bildirilmesinden başlıyarak üç ay 
içinde Hazineye ödemekle zorunludurlar. 
 Sayıştayca haklarında verilen kesin hükümler sorumlulara ve ayrıca gerekli kovuşturma 
yapılmak üzere Maliye Bakanlığına 63 üncü madde uyarınca tebliğ edilir. 
 Malın ödettirilmesi, yok olma tarihindeki rayiç bedel üzerinden, bu tarih belli değilse malın 
satın alındığı tarih ile kaybolmanın tesbit edildiği tarih arasındaki en yüksek rayice göre bulunacak 
bedel üzerinden olur. Devlet mallarının hasara uğratılması halinde uygulanacak genel hükümler 
saklıdır.”  

İta Amirlerinin  Sorumlulukları:  
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Devlet hizmetlerine ilişkin giderlerin geçici veya kesin surette ödenmesi hakkında saymanlara 
yazılı emir ve izin verenlere ita amiri denilir. (1050 Md.10)  

            Mali mevzuatımızda Birinci Derece ve İkinci Derece İta Amirliği olmak üzere iki tür amiri 
italık vardır. İkinci derece amiri italık da kanundan gelen ikinci derece amiri italık ve yetkilendirme ile 
meydana gelen ikinci derece amiri italık olmak üzere iki türlüdür. Birinci derece ita amirleri olan 
Bakanların sorumlulukları TBMM tarafından tespit edilmekte olup bu kitabın konusu dışında 
kaldığından açıklamalarımız ikinci derece ita amirleri baz alınarak yapılmıştır.   

            Birinci derece ita amiri olan Bakanlar kendi yetkileri dahilindeki hizmetlerin yürütülebilmesi 
için Bütçenin (A) cetvelinde tespit edilen harcama yetkilerini ödenek dağıtımı (ödeme emri) yoluyla 
taşradaki temsilcilerine devrederler. İşte birinci derece ita amirleri adına ödenek kullandırmaya yetkili 
kılınan temsilcilere ikinci derece ita amiri denilmektedir. İl ve ilçelerde daire müessese müdür ve 
amirlerine ikinci derece ita amirliği yetkisi verilmemesi durumunda, o il ve ilçelerdeki kurum ve 
kuruluşlarca yapılacak ödemelerde ikinci derece ita amirliği görevini ilçede Kaymakam, ilde ise Vali 
yürütür. (SGKK, 07.11.1963/2886-3)  

            1050 sayılı Kanunun 117’nci maddesi gereğince, Katma Bütçeli İdarelerin Genel Müdürleri 
bağlı oldukları Bakana izafeten ita amiri sıfatıyla ödemelere izin verirler ki, bu müesseseye kanundan 
gelen ikinci derece ita amirliği denilir. İl Özel İdarelerinde ita amirliği görevi Valiler tarafından, 
belediyelerde ise Belediye Başkanları tarafından yürütülmekte olup, bunlar ikinci derece ita amiri değil 
birinci derece ita amirleri olarak kabul edilmelidirler. Zira Bakanların birinci derece ita amirlikleri 
genel ve katma bütçe uygulaması bakımından geçerlidir.   

            Döner sermayeli işletmelerde ita amirliği müessesesi, bu işletmelerin kendi yönetmeliklerinde 
yer alan hükümlerle belirlenmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle 
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun 
Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde, Baştabip veya 
kurum Müdürü ( Rehabilitasyon, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Huzurevi, Kreş ve Gündüz Bakımevi gibi 
kurumlarda ) birinci derecede imza selahiyetini haiz en büyük ita amiridir. Baştabip veya kurum 
Müdürü idari işlerden re’sen sorumludur. Kurum Baştabip veya kurum Müdürü tarafından temsil 
olunur. Baştabibin veya Müdürün yokluğunda ita amirliğini muavini, muavini yoksa Baştabip veya 
kurum müdürünün teklif edeceği bir vekil yapar. Müdür veya Baştabibe vekalet edenin bu selahiyetini 
kullanmasından doğacak mesuliyet doğrudan doğruya vekiline aittir. Amiri italık, muhasiplik ve 
tahakkuk memurluğunun ayrı kimseler tarafından deruhte ve ifa olunması şarttır. Denilmektedir.  

Onaylayan Sıfatıyla İta Amirlerinin Sorumlulukları: 

            1050 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (E) bendine göre; “Adı ne olursa olsun bir komisyon 
veya kurul gibi bir organ ya da uzman bir görevli tarafından düzenlenen keşif, hakediş, tutanak, rapor, 
karar ve benzeri belgelere dayanılarak yapılan ödemelerde Sayıştay'ca saptanacak sorumluluğa, 
tahakkuk memuru ve saymanla birlikte, söz konusu belgeleri düzenleyen ve onaylayan kişiler de 
katılır.”   

            Bu bentte yer alan keşif, hakediş, rapor, tutanak, karar ve benzeri belgeleri onaylan sıfatıyla 
imzalayan ita amirleri de sorumluluğa ortaktırlar.  Buna karşın ita amirlerinin verile emri üzerine 
attıkları imzalar nedeniyle Sayıştay'ca saptanacak mali sorumlulukları bulunmamaktadır.  

Örnek kararlar: 
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            1050 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin  (E) fıkrasında, keşif, hakediş, tutanak, rapor, karar ve 
benzeri belgelere dayanılarak yapılan ödemelerde, bu belgelerdeki, hatalardan doğan yersiz 
ödemelerden söz konusu belgeleri düzenleyen ve onaylayanlar da sorumlu tutulmuş olup; onaylayan 
kişinin ita amiri olması halinde, bunlar da onaylayan kişi sıfatıyla doğrudan sorumlu 
bulunmaktadırlar.   

            Ancak, giderin ödenmesi aşaması, ita amirlerinin verile emrini imzalayıp saymana ödeme izni 
vermesi işlemi, (E) fıkrası anlamında bir onaylama olmadığından, bu açıdan, ita amirlerine, onaylayan 
kişi sayılarak sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir. Sayıştay GKK Tarih: 21.5.1981 Sayı: 4122/1, 
4123/1  Sayıştay Kararları, Sayıştay Yayınları No:14, s.69. 

            Dilekçi 1050 sayılı Kanunun 22’nci maddesi hükmünden hareketle tahakkuk işlemini 
düzenleyen ve onaylayanların da sorumlu olmalarının gerektiğini ileri sürmekte ise de, adı geçen 
maddenin (E) fıkrasında bu kişilerin fazla ödemeye neden olan keşif, hakediş, rapor gibi belgeyi 
düzenleyen ve onaylayan kişiler olması gerektiği belirtilmekte olup verile emrinin bizatihi kendisi bu 
belgeler meyanında sayılmamıştır. Dolayısıyla verile emrinin amiri ita sıfatıyla imzalanması (deruhte-i 
mesuliyet hali dışında) imzalayan kişiyi tazmine muhatap kılmaz. Ancak bu kişi, keşif, hakediş, rapor, 
bordro gibi belgeleri, yani verile emri eki olan ve yapılan harcamanın dayanağı olan belgeleri 
onaylamış ise ve bu belgelere dayanılarak bir fazla veya yersiz harcama yapılmış ise o zaman 
onaylayan sıfatıyla sorumlu olur. Verile emirleri ve eki bordrolar üzerinde yapılan incelemede 
bordoları düzenleyen sıfatıyla ......’nin imzaladığı, onaylayan sıfatıyla herhangi bir imza olmadığı 
görülmüştür. Bu nedenle, ilamda tahakkuk memuru ve saymanla birlikte .......nin düzenleyen sıfatıyla 
sorumlu tutulması, bordroları onaylayan kimse olmadığından bu sıfatla kimsenin sorumluluğa dahil 
edilmemesi tabiidir.  Sayıştay Temyiz Kurulu, Tarih.05.11.1996, Tutanak No:23960 

Deruhte-i Mes’uliyet Halinde Sorumluluk 

 Mevzuatımızda yöneltildiği yere göre dört türlü sorumluluk üstlenme mekanizması vardır:  

a) Sayıştay’a karşı (832 Md.32, 33)  

            b) Saymana karşı (1050 Md.13, 82)  

            c) Maliye Bakanlığına karşı (1050 Md.64)  

            d) İta amiri mutemedine karşı (1050 Md.90)  

            Burada genel sorumluluk üstlenme hali olan ve 1050 sayılı kanunun 13’üncü maddesinde 
açıklanmış olan saymana karşı sorumluluk üstlenme mekanizması üzerinde durulacaktır. İta amiri 
mutemetlerine karşı sorumluluk üstlenme mekanizması ‘İta amiri mutemetlerinin sorumluluğu’ 
bahsinde incelenmiştir. Sayıştay’a karşı sorumluluk üstlenme ise ‘Sayıştay Denetim ve Yargılama 
Usulü’ başlıklı bölümde ele alınmıştır.  

            1050 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin konuyla ilgili hükmü aşağıdaki şekildedir:  

             “Varidat ve masraf tahakkuk memurları ile muhasipler tanzim ettikleri evrakın sıhhatinden ve 
kavanine mutabakatından mesuldürler.  

            Memurların, kanuna muhalefetten bahsile ifasından imtina ettikleri tediyatın icrası amiri italar 
tarafından tahriren tebliğ olunursa mesuliyet, emri veren amiri italara raci olur.  
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            Aynı Kanunun 82’nci maddesinde ise; “vilayetlerdeki muhasiplerin, kanun ve nizama 
muvafakat, tertibe mutabakat hakkındaki vaki olacak itirazları üzerine ikinci derece amiri itaları 
tarafından tahriren mesuliyet deruhte edildiği takdirde muhasip tediye etmeye mecburdur. Bu halde 
deruhte evrakı ita emrine raptolunur.” hükmü yer almaktadır.  

            Yukarıdaki madde hükümlerine göre, sorumluluk üstlenilmesi ile ilgili şartlar şunlardır:  

            a) Sorumluluk üstlenme sadece kanuna aykırılık  iddiasına karşı verilebilir. Tertibe 
uygunsuzluk iddiası da sorumluluk üstlenilebilecek bir husus olarak sayılmıştır.  

            b) Sorumluluk üstlenme yazılı (tahriri) surette olmalıdır.  

            c) Sorumluluk üstlenme sadece ödeme aşamasında kullanılabilir. Tahakkuk etmemiş veya gayri 
muayyen bir devlet gideri için sorumluluk üstlenilmez.  

            d) Sorumluluk üstlenme sadece giderler için söz konusudur. Gelirlerle ilgili sorumluluk 
üstlenme olamaz.  

            e) Her ita amiri sadece kendi ödetme yetkisi içinde bulunan giderler için sorumluluk 
üstlenebilir.  

            Aşağıdaki hallerde sorumluluk üstlenme mekanizmasının işletilmesi mümkün değildir: (1050 
Md.82)  

            a) Ödenek yetersizliği,  

            b) Atama ve istihdam için yeterli kadro bulunmaması,  

            c) Ödenmesi istenen giderin taahhüt ve tahakkuk evrakı noksan olması,  

            d) Evrakta maddi hata bulunması,  

            e) Ödeme yapılacak kişinin kimliğinin tespit edilememesi.  

            Yukarıda sıralanan hallerde, İta amirlerinin sorumluluk üstlenme yoluyla giderin yapılmasını 
istemesi, saymanların da böyle bir durumda ödeme yapması mümkün değildir. Ödeme yapılır ise, 
sayman sorumlu olacaktır.   

            Sorumluluk üstlenme mekanizması ita amirlerinin kendilerine yapılacak bir ödeme hususunda 
da gerçekleşebilir. Bu durumda diğer şartlar oluşmuş ise sayman ödemeyi yapmak zorundadır. 
Sorumluluğun ita amirine ait olacağı tabiidir.  

 Örnek kararlar 

İta amiri sorumluluğu üstlenirse, kendisine yapılacak bir ödeme dahi olsa saymanın ödemeyi 
gerçekleştirmesi gerekir. Bu ödeme nedeniyle tahakkuk memuru ve saymanın sorumluluğu yoktur. 
Danıştay, 12. Daire; Tarih, 27.06.1967; E.1200; K.1173  
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            Belirtilmesi gereken bir husus da birinci derece ita amirleri ile ilgilidir. Birinci derece ita 
amirleri olan Bakanların taşradaki bir ödeme için sorumluluk üstlenmesi mümkün olmadığından, bu 
yolla kendilerine sorumluluk yükletilmesi imkanı yoktur.  

          Bakanın Taşradaki Ödeme İçin Sorumluluk Üstlenmesi,  birinci derece ita amiri olan Bakanın 
taşradaki bir tediye münasebetiyle deruhte-i mes’uliyet etmesinin mümkün olup olmadığı hakkında 
hasıl olan tereddüt üzerine konu Genel Kurula intikal ettirilmiş olup, Savcının da hazır bulunduğu 
toplantıda yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda;  

            1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda Bakanların bütçe üzerindeki tasarrufları ve 
harcamalara ilişkin yetkileriyle mes’uliyet şekli belirtilmiş ve ayrıca ita amirlerinin mes’uliyet 
deruhtesi bahsinde de, biri merkez dairelerince tahakkuk ettirilip sarftan önce Sayıştay’ın vizesine tabi 
bulunan harcamalara, diğeri, merkez daireleri dışında il saymanlıklarınca yapılan ve sarftan sonra idare 
hesaplarıyla Sayıştay’ın murakabesine tabi olan harcamalara, ilişkin olmak üzere iki nevi işlem tarzı 
tespit ve kabul edilmiş bulunmaktadır.  

            Kanunun konu ile ilgili 82’nci maddesinin birinci fıkrasında; tahsisatın kifayetsizliği, tayin ve 
istihdamın kadro fevkinde bulunması, taahhüt ve tahakkuk evrakının noksanı, hatayı maddi, istihkak 
sahibinin hüviyeti dolayısıyla kabul olunmayan ita emirlerinin tediyesine muhasiplerin icbar 
edilemeyeceği hükme bağlandıktan sonra son fıkrasında; “Vilayetlerdeki muhasiplerin, kanun ve 
nizama muvafakat, tertibe mutabakat hakkında vaki olacak itirazları üzerine ikinci derece amiri italar 
tarafından tahriren mes’uliyet deruhte edildiği takdirde muhasip tediye etmeye mecburdur. Bu halde 
deruhte evrakı ita emrine raptolunur.” denilmek suretiyle illerde, hangi derece amiri itaların, hangi 
ahvalde deruhtei mesuliyet edebilecekleri gösterilmiş olup, bu meyanda birinci derece amiri itaların 
illerde yapılacak tediyeler münasebetiyle mes’uliyet deruhtesinde bulunabilecekleri hakkında her 
hangi bir sarahata rastlanmamıştır.  

            Öte yandan Muhasebe-i Umumiye Kanununun 71’inci maddesinde Bakanların kendi 
bütçelerinin amiri itaları olduğu ifade edilmiş olmakla beraber, maddenin müteakip kısmında, “..... 
vekiller veya tevkil ettikleri memurlar bütçeleri dahilinde icra etmek istedikleri masraflar için merkez 
muhasipleri üzerine ita emri isdar ederler. Masraf tahakkuk ettikçe mahallindeki muhasibin 
veznesinden tediye edilmek üzere her vekil ikinci derece amiri italara mezuniyet verebilir. Bu 
mezuniyetler tediye emirleri ile tebliğ olunur...” denildiğine göre bu hükme istinaden gönderilen 
ödeme emrine dayanılarak, yapılan harcamaya ilişkin her türlü yetkinin ve bu arada 82’nci maddede 
yazılı, saymanı ödemeye icbar selahiyetinin de kanunen ikinci derece amiri itaya intikal etmiş 
olduğunu kabul etmek gerekir.  Diğer bir deyişle ikinci derece amiri itaların Bakana nazaran hukuki 
durumları özel hukuktaki vekil ile asıl arasındaki hukuki münasebetten farklı olup, ikinci derece amiri 
italık bütçe uygulamalarında müstakil bir kanuni müessese niteliği taşıdığından Bakanın herhangi bir 
mülahaza ile ikinci derece amiri ita yerine kaim olabileceğini kabule imkan yoktur.  

            Bir an için Bakanların deruhtei mesuliyet konusunda ikinci derece amiri itaların yerine kaim 
olabilecekleri farz olunsa, bu takdirde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu ile Sayıştay’ın kaza hakkına tabi tutulan taşra saymanlıklarına ait harcamalarla ikinci 
derece amiri itaların mesuliyetlerinin tayinine taalluk eden Sayıştay kaza hak ve yetkisinin bertaraf 
edilmiş olacağı, bu halin ise sözü geçen kanunların ruhuna ve kanun koyucunun maksadına aykırı 
düşeceği aşikardır.  

            Bu sebep ve düşüncelere binaen birinci derece amiri ita olan Bakanın taşradaki bir tediye için 
deruhtei mesuliyet etmesinin mümkün bulunmadığına karar verildi. Sayıştay GKK; Tarih: 02.07.1969; 
E,1969/4; K.3385/1  
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 İta Amirlerinin Gözetim Sorumluluğu:  

1050 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (A) fıkrasında tahakkuk memurları; ödeneklerin 
zamanında ve yerinde kullanılmasından, giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, 
programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden sorumlu tutulmuşlar ita amirleri de bu 
hususları gözetmekle yükümlü kılınmışlardır.   

            Aynı maddenin (D) bendinde ise; Bu Kanunun sorumluluk üstlenme ile ilgili hükümleri saklı 
kalmak üzere, gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen ikinci derece ita amirlerinin birer 
aylıklarının kesilmesine Sayıştay’ın veya Maliye ve Gümrük Bakanlığının istemi üzerine İçişleri 
Bakanlığınca karar verilir.” denilmiştir.   

            Metni aşağıya alınan Sayıştay GKK’nda, 1050/22'nin (D) bendinde sözü edilen müeyyidenin 
sadece İçişleri Bakanlığına bağlı ita amirleri hakkında uygulanabileceği ifade edilmiştir.  

 Örnek karar   

  Konu ile ilgili mevzuat ve Daire Kararı incelenerek gereği görüşüldü:   

          I. 1050 Muhasebe-i Umumiye Kanununun 24 sayılı KHK ile değişik 22’nci maddesinin (A) 
bendinin ilk fıkrasında, bütçe ödeneklerinin verimli ve tutumlu olarak kullanılmasını sağlamak 
amacına yönelik olarak tahakkuk memurları, ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, 
giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine 
getirilmesinden sorumlu tutulmuş, ita amirleri de bu hususları gözetmekle yükümlü kılınmış;  (D) 
bendinde de, bu gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen ikinci derece ita amirlerinin birer 
aylıklarının kesilmesine Sayıştay’ın veya Maliye Bakanlığının istemi üzerine İçişleri Bakanlığınca 
karar verileceği hüküm altına alınmıştır.  

          (D) bendiyle ilgili gözetim yükümlülüğü konusunda müeyyide getirilirken, (A) bendinin ilk 
fıkrasında, tahakkuk memurlarının sorumlu tutulduğu hususlardan ita amirleri gözetimle yükümlü 
kılınmak suretiyle nelerin gözetim kapsamına girdiği açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Tahakkuk 
memurları, ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, giderin gerçek gereksinme karşılığı 
olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden sorumlu tutulduğuna göre, 
ita amirlerinin gözetim yükümlülükleri de aynı konularla sınırlı olup, bu hususta yeterli açıklığı ihtiva 
etmektedir.  

          II. 1050 sayılı Yasanın 24 sayılı KHK ile değişik 22 nci maddesinin (D) bendinde, bu Kanunun 
sorumluluk üstlenme ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, gözetim yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen ikinci derece ita amirlerinin birer aylıklarının kesilmesine, Sayıştay’ın ve Maliye 
Bakanlığının istemi üzerine İçişleri Bakanlığınca karar verileceği belirtilmekle yetinilmiş ve bu 
yaptırımın niteliğiyle, uygulanmasında nasıl bir yol izleneceği açıklanmamıştır.  

          Genel anlamda ceza vermeye yargı yerleri yetkili olup, burada İçişleri Bakanlığı yetkili 
kılındığına göre, söz konusu müeyyideyi, disiplin cezası olarak nitelemek gerekmektedir. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunun değişik 125’inci maddesinde disiplin cezaları; uyarma, kınama, kısa süreli 
durdurma, uzun süreli durdurma ve geçici olarak görevden çıkarma olarak sayılmış; değişik 126 ncı 
maddesinde, disiplin cezalarının Bakanlar Kurulunca veya ortak kararla atanan memurlarda ilgili 
bakan, diğer memurlarda atamaya yetkili amir, mahkemeler veya adliyeye bağlı memurlarda Adalet 
Komisyonu tarafından verileceği; uyarma ve kınama cezalarının sicil amirlerince de doğrudan doğruya 
verilebileceği; kısa ve uzun süreli durdurma ve geçici olarak görevden çıkarma cezalarının 
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verilebilmesi için memurun bağlı bulunduğu kurumun yetkili disiplin kurulu görüşünün, Devlet 
Memurluğundan çıkarma cezası için de yüksek disiplin kurulu kararının şart olduğu belirtilmiştir. 
          

          III. 1050 sayılı Yasanın değişik 22 nci maddesinin (A) bendinin ilk fıkrasında herhangi bir ayrım 
yapılmadan ita amirleri, tahakkuk memurlarının sorumlu oldukları hususları gözetmekle yükümlü 
kılındığı halde, (D) bendinde, bu gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen ikinci derece ita 
amirlerinin birer aylıklarının kesilmesine Sayıştay’ın veya Maliye Bakanlığının istemi üzerine İçişleri 
Bakanlığınca karar verileceği hükme bağlanmıştır.  

          Karanın II nci bölümünde açıklandığı üzere 1050 sayılı Yasanın değişik 22 nci maddesinin (D) 
bendinde öngörülen müeyyide, disiplin cezası niteliğindedir. 657 sayılı DMK’nun 126 ncı maddesi 
uyarınca disiplin cezaları, ilke olarak ilgili bakan veya atamaya yetkili amir tarafından verilebileceğine 
göre, (D) bendindeki hüküm değişmediği sürece, söz konusu cezanın, ancak İçişleri Bakanlığına bağlı 
ikinci derece ita amirlerine verilmesi mümkün olup, bunların dışındaki ita amirlerine uygulanması 
mümkün bulunmamaktadır. Sayıştay GKK; Tarih: 17.11.1980; Sayı: 4091/1 Sayıştay Kararları, 
Sayıştay Yayınları No:14, s.58-60.  

Tahakkuk Memurlarının Sorumlulukları:  

            Tahakkuk memurlarının görevleri gelir ve gideri mevzuata uygun bir şekilde tahakkuk 
ettirmektir. Bu görevlerini yerine getirirlerken, düzenledikleri belgelerin sıhhatinden ve kanunlara 
uygunluğundan sorumludurlar (1050 Md.13). Bu genel sorumlulukları yanında 1050 sayılı Kanunun 
22’nci maddesinde tahakkuk memurlarına başka sorumluluklar da yükletilmiştir.  Anılan maddenin 
(A) bendinde bu sorumluluklar şu şekilde sıralanmıştır:  

             “Tahakkuk memurları, ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, giderin gerçek 
gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden 
sorumlu, ita amirleri de bu hususları gözetmekle yükümlüdürler.”  

            Madde hükmüne göre tahakkuk memurları görevlerini yerine getirirlerken;  

            a) Ödeneklerin zamanında kullanılmasından,  

            b) Ödeneklerin yerinde kullanılmasından,  

            c) Giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından,  

            d) Programlanmış hizmetlerin süresi içinde yerine getirilmesinden,  

      Tahakkuk memurlarının yukarıdaki hallerden tek başlarına mı yoksa saymanlarla birlikte mi 
sorumlu olacakları bir tereddüt olarak ortaya çıkabilir. Bu tereddüt metni aşağıya alınan Sayıştay GKK 
ile giderilmiş bulunmaktadır. Anılan karara göre saymanlar, 1050 sayılı Kanunun 13, 14 ve 81’inci 
maddelerinde sayılan sorumluluk hallerinden birisi oluşmadığı müddetçe, ödeneklerin zamanında ve 
yerinde kullanılmasından, giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, ve programlanmış 
hizmetlerin süresinde yerine getirilmesinden sorumlu değildirler.  
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            Örnek kararlar:  

           1050 sayılı yasanın 9’uncu maddesinde tanımlanan saymanların görevleri, aynı Yasanın 13, 14 
ve 81 inci maddelerinde sayılmış bulunmaktadır.  

            Anılan hükümlerde, saymanlar, ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, giderin 
gerçek gereksinme karşılığı olmasından ve programlanmış hizmetlerin zamanında yerine 
getirilmesinden sorumlu tutulmadığı gibi 24 sayılı KHK ile değişik 22 nci maddenin (A) fıkrasında da 
saymanların bu hususlardan sorumlu olacağı belirtilmiş değildir.  

           Bu itibarla, (A) fıkrasında sayılan sorumluluk hallerinden, ilke olarak saymanlar sorumlu 
bulunmamaktadır. Ancak, 1050 ve 832 sayılı yasalar ve sair mevzuata nazaran saymanların görev ve 
sorumluluk alanına giren hususların, anılan (A) fıkrasında sayılan hallerle ilgili olması durumunda, 
saymanların da sorumlu olacakları doğaldır. Sayıştay GKK; Tarih: 21.5.1981; Sayı: 4122/1,4123/1  
Sayıştay Kararları, Sayıştay Yayınları No:14, s.665.       

Bir giderin tahakkuk ettirilmesi, bütçeye gider yazılacak miktarın yanı sıra, yasal kesintilerin ve 
alacaklının eline geçecek net miktarın hesaplanmasını ve bunların tahakkuk evrakında gösterilmesini 
de kapsayan bir işlemler bütünüdür. Yasal kesintilerin noksan yapılmış olmasından doğan sorumluluğa 
tahakkuk memurunun da iştirak ettirilmesi gerekir.  

           Dilekçi, konuya ilişkin itirazlarının yanı sıra; kendisinin belediyede masraf tahakkuk memuru 
olarak görevli olması sebebiyle görev ve sorumluluğunun, belediye bütçesine gider yazılacak miktarın 
tayini ile sınırlı olduğunu ve bu nedenle kanuni kesintilerin yapılması ile bir ilgisinin bulunmadığını, 
bu görev ve sorumluluğun sadece saymanlığa (Hesap İşleri Müdürlüğüne) mevdu olduğunu; esasen 
belediyelerde kullanılan matbu “Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri”nin ayrı ayrı sayfalar 
biçiminde düzenlenmiş bulunduğunu, tahakkuk müzekkeresinde kanuni kesintilere mahsus bir 
bölümün yer almadığını, böyle bir bölümün sadece verile emri üzerinde bulunduğunu; kendisi 
tarafından imzalanmış olan belgenin sadece tahakkuk müzekkeresi olduğunu ve bunun da sağlıklı ve 
kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunduğunu ve dolayısıyla tediye sırasında ve Verile Emri 
üzerinde gösterilmek suretiyle yapılması icap eden kanuni kesintilerin noksan yapılmış ya da hiç 
yapılmamış olmasından doğan sorumluluğa tahakkuk memurunun da iştirak ettirilmesinin yerinde 
olmadığını ileri sürerek sorumluluk yönünden de itirazda bulunmakta ise de;  

           Bir giderin tahakkuk ettirilmesi, Bütçeye gider yazılacak miktarın yanı sıra, kanuni kesintilerin 
ve alacaklının eline geçecek net miktarın hesaplanmasını ve bunların tahakkuk evrakında 
gösterilmesini de kapsayan bir işlemler bütünüdür.  

           Hangi sebeple olursa olsun, bu işlemlerden bir kısmının yapılmamış olması halinde, düzenlenen 
belgelerin sağlığından ve kanunlara uygunluğundan bahsedilemez.  
Masraf tahakkuk memurları da saymanların yanı sıra düzenledikleri belgenin sağlığından ve kanunlara 
uygunluğundan sorumlu oldukları 1050 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde hükme bağlanmış 
olduğundan, ücret bordrosu ya da satırların yer almamış olmasını, masraf tahakkuk memurlarının 
sorumluluktan ayrık tutulmasını icap ettiren bir sebep olarak kabul etmek mümkün bulunmamaktadır.  

           Nitekim uygulamada, gerek kanuni kesintilerin gerek istihkak çeşitlerinin arttırılmasına yönelik 
yasal değişiklikler sonucunda, matbu tahakkuk ve tediye evrakının yeni duruma hemen 
uyarlanabilmesinin imkansızlığı nedeniyle ve mevcut stoklar tükeninceye kadar bunlar kullanılmaya 
devam edilmekte ve yasal değişikliklerin icap ettirdiği yeni düzenlemeler bizzat uygulayıcılar 
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tarafından yerine getirilmektedir. Esasen, düzenlenen belgelerin sağlığından ve kanunlara 
uygunluğundan sorumlu olmanın gereği de budur.  

           Açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen dilekçi iddialarının reddine. Sayıştay Temyiz Kurulu; 
Tarih: 4.2.1992; Tutanak Sayısı: 22668 

Tahakkuk Memuruna Amiri İtalık Yetkisi Verilmesi Halinde Sorumluluk:   
  
            1050 sayılı Yasanın 22 nci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasında; “Bu Kanunun 
uygulanmasında hangi görevlilerin gider tahakkuk memuru sayılacağı, bütçe kanunlarındaki ayırım da 
göz önünde bulundurularak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belli edilir. Tahakkuk memuru 
sayılanlara ita amirliği yetkisinin verilmesi durumunda tahakkuk memurluğu görevi yetki 
kademesindeki en yakın yönetici tarafından yürütülür. Bu durumda ita amiri ve tahakkuk memuru 
yukarıdaki hususlardan birlikte sorumlu olurlar.”  denilmiştir.  

            Madde hükmü gereğince, Maliye Bakanlığınca yayınlanan (4) seri nolu tebliğde tahakkuk 
memuru olarak belli edilen kimselere ita amirliği yetkisinin verilmesi durumunda, sorumluluk 
açısından eskiden tahakkuk memuru iken şimdi ita amiri olan kişi ile, yeni tahakkuk memurunun 
müşterek sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Bu sorumluluk maddenin (A) bendinin ilk fıkrasında 
sayılan alanlara münhasırdır ki, bu alanlar; ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılması, giderin 
gerçek gereksinme karşılığı olması, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi olarak 
madde hükmünde yer almıştır. Diğer bir ifade ile, tahakkuk memurunun söz konusu bent hükmü 
dışında kalan ve esası 1050 sayılı Yasanın 13 üncü maddesinde açıklanmış bulunan sorumluluğuna 
tahakkuk memuru iken sonradan ita amirliği yetkisi verilen kimseler ortak değildir. 

 Örnek karar: 

1050 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (A) fıkrasının 2 nci bendinde, hangi görevlilerin gider 
tahakkuk memuru sayılacağının Maliye Bakanlığınca belli edileceği, tahakkuk memuru sayılanlara ita 
amirliği yetkisinin verilmesi halinde, tahakkuk memurluğu görevinin yetki kademesindeki en yakın 
yönetici tarafından yürütüleceği ve bu durumdaki ita amirlerinin 1 inci bentte yazılı hususlardan dolayı 
tahakkuk memuru ile birlikte sorumlu olacakları belirtilmiştir.  

          Bu itibarla, tahakkuk memurlarıyla birlikte doğrudan sorumlu tutulacak ita amirleri anılan bent 
uyarınca tahakkuk memuru olmaları gerektiği halde, kendilerine birinci derece ita amirlerince  ikinci 
derece ita amirliği yetkisi verilen görevlilerdir.  

          Yasalarda ita amiri olduğu belirtilen rektör, dekan, katma bütçeli idarelerin genel müdürleri ve 
benzeri görevlilerle, ilin veya ilçenin en büyük mülki amiri olmaları dolayısıyla ita amiri durumunda 
olan görevliler, bu bent kapsamına girmemekte 1 inci bent gereğince gözetimle yükümlü 
bulunmaktadırlar. Sayıştay GKK Tarih: 21.5.1981 Sayı: 4122/1, 4123/1 Sayıştay Kararları, Sayıştay 
Yayınları No:14, s.64. 

          Saymanın Sorumluluğu:  

Temel görevleri gelirleri toplama ve giderleri ödeme olan saymanların gerek bu görevlerini 
yerine getirirlerken, gerekse gelir toplama ve gider yapma faaliyetinden sonra nelere dikkat etmeleri 
gerektiği yine mevzuatımızda açıklanmış bulunmaktadır. Bu görevlerden önemli kabul edilenler 
aşağıda sıralanmıştır:  
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1.Ödenekler Konusunda:        

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 45’inci maddesinde;  Devlet hizmetlerinin 
gerektirdiği giderlerin her sene bütçesine konulan ödeneklerle belli olduğu, yapılması bir kanun ile 
emrolunan hizmetlerin karşılıklarının senesi bütçesine dahil edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu 
maddeye göre bütçe ödenekleri yapılacak hizmetlerin sınırını oluşturmaktadır. Bütçe ödenekleri hem 
harcama  izni, hem de harcama sınırı olarak çift fonksiyona sahiptir.   

            Bütçe ile verilen ödeneklerin aşılmaması konusundaki sorumluluk aynı Kanunun 81’inci 
maddesi ile saymanlara yükletilmiştir. Bu maddenin (a) bendi gereğince saymanlar önlerine gelen 
verile emirlerini öncelikle ödenek açısından inceleyecek ve ödeneklerle belli edilen harcama yetkisinin 
aşılmamasına özen gösterecektir.  

 Örnek karar: 

Özet: Belediye bütçesinden yapılan ödenek üstü harcamadan sayman tek başına sorumludur.  

1580 sayılı Belediye Kanununun 125’inci maddesinde; “bütçe haricinde sarfiyat tazmini 
müstelzim olmakla beraber faili hakkında ayrıca kanuni takibat yapılır” hükmü bulunmaktadır.  

          Yine; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 81 ve 82’nci maddelerinde ve Belediye 
Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün 56’ncı ve 57’nci maddelerinde; sayman tarafından bütçeye 
ilişkin bir giderin ödenebilmesi için ita amiri tarafından imzalanmış bir verile emrine dayanması 
gerektiği, saymanların verile emirlerini kendilerine verilen yetki içinde olması yönünden inceleyeceği 
ve ödenek yetersizliği dolayısıyla kabul edilmeyen verile emirlerinin ödenmesine saymanlıkların 
zorlanamayacağı belirtilmiştir.  

          Saymanların bütçe ile verilen ödeneklerin haricinde harcama yapmaları mümkün olmadığı ve 
ödenek yetersizliği dolayısıyla kabul edilmeyen verile emirlerinin ödenmesine ita amirlerince 
zorlanamayacağı hakkında yasalarda açık hüküm bulunduğu halde ödenek üstü harcama yapılmıştır. 
Bu itibarla, ödenek üstü harcama tutarı olan ........ liranın, sayman (Hesap İşleri Müdürü) ....'ndan tek 
başına tazminine (karar verildi.) Sayıştay 1. Daire; . 13.3.1997 Tarih; 6147 Tutanak sayılı karar  

2. Ödenek Üstü Harcama: 

   Bir mal veya hizmetin karşılığı olarak Devlet bütçesinden yapılacak harcamalar o hizmet için 
konulan ödenekle sınırlıdır.  Ödenekler, ödeme emri denilen mezuniyet belgeleri ile tebliğ 
edilmektedir. Saymanlar ödeme yapmadan önce, ilgili inşaat işine ait ödeneğin var olup olmadığını 
araştırmak zorundadırlar. Ödeneğin mevcut olduğu verile emri üzerine yazılmak ya da bu anlamda 
kaşe vurulmak suretiyle teyit edilmelidir.  

            Ödenek üstü harcama yapılması, Saymanların tek başlarına sorumlu oldukları hallerdendir. 
Ancak bu genel ilkeye yine 1050 sayılı kanunla bazı istisnalar getirilmiştir.  25.6.1934 tarih ve 2735 
sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan ve  2518 sayılı kanunla 1050 sayılı kanuna eklenen, Ek:1 ve 
Ek:2’nci maddelerde ödenek üstü harcama konusunda tahakkuk memurları ve ita amirlerine bir takım 
sorumluluklar getirilmiştir.  Buna göre, 1050 sayılı kanunun, 50/2, 51 ve 52’nci maddelerinde yer alan 
hükümler ile 48’inci maddesinde yer alan istisnalar dışında, devlet adına herhangi bir taahhüde 
girişilmeden önce tahakkuk memurları ilgili yıl bütçesinde yeterli düzeyde ödenek bulunup 
bulunmadığını incelemek ve ita amirine bu durumu yazılı olarak bildirmek; Amiri italar da bu durumu 
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aramak mecburiyetindedirler. Yeteri kadar ödenek temin edilmedikçe taahhüt evrakı düzenlenemez ve 
sözleşme imzalanamaz.  

            Ödeneğin olmadığının yazılı olarak ita amirine bildirilmemesi veya ödenek yok iken 
mevcutmuş gibi gösterilmesi sebebiyle herhangi bir taahhüde girişilmesi durumunda tahakkuk 
memurları doğrudan doğruya sorumlu tutulurlar.  

            Ödenek bulunmadığının amiri itaya yazılı olarak bildirilmesine rağmen veya amiri ita 
tarafından ödenek olup olmadığının araştırılmasına lüzum görülmeden girişilen taahhütlerden doğan 
şahsi sorumluluk ita amirine aittir.  Bu suretle ödenek harici  ya da ödenek üstü yapılan taahhüt 
neticesinde ödeme gerçekleşmiş ise sorumlulukta sayman, tahakkuk memuru ve ita amiri ortaktırlar.  

            Yukarıda açıklandığı üzere; herhangi bir taahhüde girişilmeden önce ödeneğin var olup 
olmadığı ya da yeterli düzeyde bulunup bulunmadığı tahakkuk memurlarınca araştırılmalı, durum ita 
amirine yazılı olarak bildirilmelidir. Ödenek yok iken var gibi gösterilmesi halinde sorumluluk tek 
başına tahakkuk memuruna aittir. Ödeneğin varlığı amiri ita tarafından aranmaz ya da ödenek yokken 
taahhüde girişilirse sorumlu ita amiri olacaktır. Ödenek yok ya da yetersiz iken girişilen bir taahhütten 
dolayı ödeme yapılmış ise bu ödemenin sorumluluğu sadece saymana yüklenemez. Aynı zamanda 
tahakkuk memuru ve ita amiri sorumluluğa ortaktır.   

            Ödenek üstü harcama konusunda belirtilmesi gereken bir diğer nokta da şudur: 1050 sayılı 
kanunun 82’nci maddesi gereğince saymanlar ödenek yetersizliği nedeniyle ödenmesini kabul 
etmedikleri evrakı ödemeye zorlanamazlar. Bu halde ikinci derece ita amirlerinin deruhte-i mesuliyet 
müessesesini kullanarak saymandan ödeme yapılmasını talep etmeleri mümkün değildir. Saymanlar da 
deruhte-i mesuliyet  belgesini dikkate alamazlar.   

Örnek karar:  

1050 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde, Devlet hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin her yıl 
bütçesine konulan ödenekle tayin olunduğu, 50 nci maddesinde bazı hizmetler dışında Bakanların 
bütçe ile verilen ödeneklerden fazla yüklenme ve harcamalarda bulunamayacakları, ........ 81 inci 
maddesinde saymanlarca masrafın kendilerine verilen mezuniyet dahilinde bulunup bulunmadığının 
tetkik edileceği belirtilmekte; aynı kanunun 82’nci maddesinde de ödeneğin kifayetsizliği sebebiyle 
kabul olunmayan ita emirlerinin tediyesine muhasiplerin zorlanamayacağı ve bu konuda ikinci derece 
amiri itaların yazılı olarak deruhtei mesuliyette bulunmalarının dahi mümkün olamayacağı hükme 
bağlanmaktadır. Bu hükümlere nazaran kanun vazıı (kanun koyucu)  harcamalarda ödeneğin 
mevcudiyetini şart kılmakta, ödeneksiz harcama yapanları sorumlu tutmaktadır. ...... Bu itibarla Maliye 
Bakanlığının emirleri üzerine ödenek olmadan harcama yapan sorumluların mazur görülmesine imkan 
görülmediğinden ödenek üstü harcamaya ilişkin tazmin hükmünün tasdikine ... karar verildi. Sayıştay, 
Temyiz Kurulu, T. 21.2.1978; Tutanak No:16267  Sayıştay Kararları, Sayıştay Yayınları N:17, s.184 

            3.Yetkili Kişinin Tahakkuk Memurluğu Konusunda:  

 Saymanlar Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri üzerinde imzası bulunan kişinin mevzuatta 
öngörülen kimse olup olmadığını araştırmak zorundadır. Zira yetkisiz kimse tarafından imzalanan 
Tahakkuk Müzekkeresinde herhangi bir yersiz ya da fazla ödeme tespit edilirse yetkisiz olduğu halde 
imza atan ya da attırılan kişiyi sorumlu tutmak mümkün olmadığından sadece sayman [ile varsa 
hakediş, rapor, tutanak, keşif vb. belgeleri düzenleyen ve onaylayanlar] sorumlu tutulacaktır. Zira 
metni aşağıya alınan Sayıştay GKK’nda da belirtildiği üzere, yasa gereğince tahakkuk memuru olması 
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gereken kişi imza atmamış olduğundan; yetkisiz kimsenin imzası ise hukuken geçerli olmadığından 
kendilerini sorumlu tutmak mümkün değildir. 

 Örnek karar: 

            1050 sayılı Kanunun 22’inci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasında; Bu Kanunun 
uygulanmasında hangi görevlilerin gider Tahakkuk Memuru sayılacağının, bütçe kanunlarındaki 
ayırım da göz önünde bulundurularak Maliye Bakanlığınca belli edileceği ve Tahakkuk Memuru 
sayılanlara ita amirliği yetkisinin verilmesi durumunda tahakkuk memurluğu görevinin yetki 
kademesindeki en yakın yönetici tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme uygun olarak 
Maliye Bakanlığı tarafından 342 (M) sayılı Genel Tebliğ çıkarılmıştır. Saymanlar, tahakkuk memuru 
olarak imza atan kişinin bu Tebliğe uygun olup olmadığı kontrol etmek ve yetkisiz kimse tarafından 
imzalanmış Tahakkuk Müzekkeresini kabul etmemek durumundadırlar. Tahakkuk memuru olarak 
imza atan kişi bu konuda yetkili değil ise, kendisine sorumluluk yükletilemeyecek, tahakkuk memuru 
olması gereken kimsenin de imzası bulunmadığından sorumlu tutulamayacaktır. Böyle bir durumda 
sorumluluk sadece saymana tevcih edilecektir.  

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 24 sayılı KHK ile değişik 22’nci maddesinin (A) 
fıkrasının ikinci bendinde, hangi görevlilerin gider tahakkuk memuru sayılacağının Maliye 
Bakanlığınca belli edileceği, tahakkuk memuru sayılanlara ita amirliği yetkisinin verilmesi halinde, 
tahakkuk memurluğu görevinin yetki kademesindeki en yakın yönetici tarafından yürütüleceği ve bu 
durumdaki ita amirlerinin birinci bentte yazılı hususlardan dolayı tahakkuk memuru ile birlikte 
sorumlu olacakları belirtilmiştir.  

            Bu itibarla, tahakkuk memurlarıyla birlikte doğrudan sorumlu tutulacak ita amirleri anılan bent 
uyarınca tahakkuk memuru olmaları gerektiği halde, kendilerine birinci derece ita amirlerince ikinci 
derece ita amirliği yetkisi verilen görevlilerdir.  

          Yasalarda ita amiri olduğu belirtilen rektör, dekan, katma bütçeli idarelerin genel müdürleri ve 
benzeri görevlilerle, ilin veya ilçenin en büyük mülki amiri olmaları dolayısıyla ita amiri durumunda 
olan görevliler, bu bent kapsamına girmemekte birinci bent gereğince gözetimle yükümlü 
bulunmaktadırlar.  

          Tahakkuk memurluğu görevinin üst kademe yöneticileri tarafından yürütülmesi 1050 sayılı 
Yasanın genel ilkeleri gereği olduğu ve bu husus, anılan Yasanın 10.11.1927 tarih ve 732 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “İzahname”sinde açıkça belirtildiği halde, bu görevin, alt düzeyde memurlarca  
da yürütüldüğüne denetimde sık sık tanık olunmaktadır.  
Bu gerçekten hareketle, uygulamada bu tür sorunlara meydan vermemek amacıyla 1050 sayılı 
Kanunun 24 sayılı KHK ile değiştirilen 22 inci maddesinin (A) fıkrasının ikinci bendinde, hangi 
görevlilerin tahakkuk memuru sayılacağının bütçe kanunlarındaki ayırım da göz önünde 
bulundurularak Maliye Bakanlığınca belli edileceği ifade edildikten sonra tahakkuk memuru 
sayılanlara ita amirliği yetkisinin verilmesi halinde, tahakkuk memurluğunun yetki kademesindeki en 
yakın yönetici tarafından yürütüleceği belirtilmek suretiyle tahakkuk memurluğu görevinin ita amirliği 
yetkisi verilebilecek düzeydeki görevliler tarafından yürütülmesi gereği kesin bir biçimde 
vurgulanmış; bu hükme dayanılarak Maliye Bakanlığının 19.4.1979 tarihli, MUH:İŞLE.127002-
4/29673 sayılı 342 (M) seri numaralı genel tebliğiyle, tahakkuk memurları belirlenmiştir.  

          Anılan hüküm karşısında, tahakkuk memurluğu görevinin, ita amirliği yetkisi verilebilecek üst 
düzeydeki yöneticiler tarafından yürütülmesi gerektiğinden, söz konusu görevin, bu nitelikte olmayan 
görevlilerce yapılması mümkün bulunmamaktadır. (A) fıkrasının ilk bendinde, tahakkuk memurları 
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ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, 
programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden sorumlu tutulurken kamu yönetimindeki 
sorumluluk-yetki ilişkisi uyarınca tahakkuk memurlarının bu konularda yetkili olduklarından hareket 
edilmiş olması ve gerçekten sayılan hususların üst kademe yöneticilerinin görev ve yetkileri 
meyanında bulunması da, soruna, bu tür bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır.  

          1050 sayılı Yasanın 81’inci maddesinde, verile emrine bağlı taahhüt ve tahakkuk belgelerinin 
tamam olması da saymanlarca yapılacak incelemeler arasında sayılmış, 82’nci maddesinde, taahhüt ve 
tahakkuk belgeleri noksan olan verile emirlerinin ödenmesine saymanların zorlanamayacağı belirtilmiş 
olduğundan, tahakkuk memurunun (A) fıkrasındaki şartları taşıyıp taşımadığının, saymanlarca 
araştırılması gerekmekte olup; bu şartları taşımayan, diğer bir ifadeyle, Maliye Bakanlığınca anılan 
hükme uygun bir şekilde tahakkuk memuru olarak belirlenen görevliler dışındaki bir kimse olması 
halinde, saymanın, ödemeden kaçınması gerekmektedir. Aksi takdirde, (A) fıkrası uyarınca tahakkuk 
memuru olması gereken kişinin işlemin dışında bulunması, bu fıkraya göre tahakkuk memuru 
sayılmadığı halde tahakkuk memuru olarak imza atmaya zorlanan veya her nasılsa imza atan kişinin de 
yetkisiz olması nedeniyle sorumlu tutulması mümkün olmadığından, o gider münasebetiyle yapılan 
mevzuata aykırı ödemelerden saymanın tek başına sorumlu tutulması gerekmektedir. Sayıştay GKK 
Tarih: 21.5.1981 Sayı: 4122/1,4123/1 Sayıştay Kararları, Sayıştay Yayınları No:14, s. 62-63.  

  4.Muhasebeleştirme Belgelerinin Tamlığı ve Tamamlığı Konusunda: 

            Devlet muhasebesinde, muhasebeleştirme “belge esasına” dayanır. Herhangi bir giderin devlet 
hesaplarına intikal edebilmesi için mutlaka mevzuatta öngörülen belgelerinin tamam olması 
gerekmektedir. 1050 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinde bu durum şu şekilde açıklanmıştır: “İta 
emirlerine, muhtevi bulundukları masrafın taahhüt ve tahakkukuna müteallik bilcümle evrakı 
müsbitenin asıl veya musaddak suretleri raptolunur.”   

            Taahhüt evrakı; işin yapılma şartlarını belirleyen sözleşme  ve şartnameler ile varsa sair 
kayıtlardır. Bu evrakın verile emrine bağlanması gerekliliği, işin yapılmasında veya malın tesliminde, 
önceden öngörülen şartların yerine getirilip getirilmediğinin tespitine yöneliktir.  Ödeme aşamasında 
yapılan işin ya da teslim edilen malın sözleşme ve şartnamede belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı 
ancak taahhüt evrakının incelenmesi suretiyle anlaşılabilir.   

            Tahakkuk Evrakı; taahhüt edilen iş ve hizmetin yapıldığını ya da malın teslim edildiğini 
gösteren her türlü belge olup; bu belgeler, yapılan iş ya da teslim alınan mal karşılığında devlet namına 
gerçekleşmiş olan borcun ödeme aşamasına gelmesini sağlamak-tadırlar. 

            Benzer hükümler 832 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde de bulunmaktadır. Anılan maddenin 
ikinci ve üçüncü fıkralarında “Sorumlular belgelerin asıllarını ve aslı gösterilemeyen belgelerin ikinci 
nüshalarını göstermek zorundadırlar.  

            Yukarıdaki hükme uymayanlar hakkında bu kanun esaslarına göre ceza veya disiplin 
kovuşturması yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.  

            Söz konusu belgeler işin yapıldığını, malın teslim alındığını gösteren ve Devlet Harcama 
Belgeleri yönetmeliğinde şekil ve içeriği belli edilen evraktır. Kayıtların bilgisayar ortamında tutuluyor 
olması durumda dahi bu günkü sistemde çıktılarının alınarak verile emrine bağlanması zorunludur.   

            Belgelerin tamam olup olmaması yanında, var olan belgelerin şekil ve içerik açısından 
DHBY’nde yapılan açıklamalara uygun olup olmadığının tespiti de saymanın sorumluluğundadır.  
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   5.Hak Sahibinin Kimliği Konusunda:  

Devlet borcunun alacaklısına ödenmesi kamu hukuku kadar özel hukukun da temel 
esaslarındandır. Farklı kişiye ödeme yapılması durumunda gerçek alacaklı özel hukuk hükümlerine 
göre (bazı durumlarda kamu hukuku geçerlidir) alacağını devletten isteyecektir. Daha sonra gerçek 
alacaklıya tekrar ödeme yapılması zorunlu olduğundan diğer kişilere yapılan ödemeler hazine zararı 
olarak ortaya çıkacaktır. Bu nedenle hak sahibinin kimliğinin araştırılarak ödemenin bu kişiye ya da 
usulüne göre tayin ve tespit edilmiş vekil ya da temsilcisine yapılması saymanın sorumluluğu 
altındadır.  

            1050 sayılı yasanın 81’inci maddesinde hak sahibinin kimliğinin doğru tespiti konusunda 
“ödeme” aşamasına işaret edilmişse de, tahakkuk aşamasında da doğru kişi adına tahakkuk 
yapılmalıdır. Tahakkuk doğru kişi adına yapılmışken ödeme safhasında hak sahibinin kimliği 
araştırılmaz ve yanlış bir kişiye ödemede bulunulursa bu ödeme nedeniyle sayman tek başına 
sorumludur. Ancak, tahakkuk aşamasında hata yapılmış ise sayman ve tahakkuk memuru sorumlulukta 
ortaktırlar.  

            Belirtilmesi gereken bir husus da şudur: Eğer hak sahibi bir vekil veya mutemet tayin etmiş ya 
da tüzel kişilikler adına kanuni temsilcilere yetki verilmiş ise ödeme bu kişilere de yapılabilir. Bu 
durumda vekalet, mutemet dilekçesi  ya da yetki belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi verile emrine 
eklenir. Vekaletnamelerde her türlü tahsil ve ödeme yetkisinin verildiğini belirten "ahz-ü kabz" 
kelimelerinin bulunmasına dikkat edilmelidir. 

            Hak sahibi olmayan ya da yetkisi bulunmayan kişilere ödeme yapıldığı zaman devlet borcu 
ortadan kalkmayacaktır. Gerçek hak sahibi istihkakını talep ettiği zaman bu kişiye yeniden ödeme 
yapılacaktır. Bu nedenle hak sahibinin kimliği meselesi önemlidir. Mükerrer ödemeden sorumlu olan 
kişilerin Borçlar Kanunu hükümlerine göre sebepsiz zenginleşme nedeniyle hak sahibi olmayan 
kişilere karşı dava hakları bulunmakla beraber bu yol uzun ve sıkıntılıdır.   

            Hak sahibinin kimlik bilgilerinden başka tahakkuk müzekkeresi ve verile emri üzerinde, 
alacaklının bağlı olduğu vergi dairesi, sicil numarası ve ödemeye esas belgeyi tanıtıcı bilgilerin olduğu 
bölümün tam ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Anılan bölümün verile emrine eklenmesine 
ilişkin yönetmelik değişikliği 14.12.1995 gün ve 22493 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

6. Gelir ve Giderlerin Mevzuata Uygunluğu Konusunda: 

1050 sayılı Kanunun 7 inci maddesinde Devlet Gideri; “bütçe dahilinde Devlet namına ifa 
edilen veya bir kanunu mahsus ile ifası taahhüt  olunan bir hizmet ve hususat karşılığı olmak üzere 
Devlet zimmetinde tahakkuk eden borç” olarak tanımlanmıştır. Bu hükme göre, bir giderin 
yapılabilmesi için her şeyden önce o giderin konusu olan mal, hizmet ya da işlemin bir kanunla 
öngörülmüş olması gerekmektedir. Sayman önüne gelen gider belgelerini bu yönden inceleyerek ilgili 
kanunda belirtilen gereklere uyulup uyulmadığını kontrol etmekle sorumludur.   

           Örnek karar: 

  Devlet harcamalarının kamu hizmeti ile ilgili olması ve bütçede tertibinin bulunması gerekir. 900 
numarayla başlayan özel servis telefon numaralarının devlet hizmeti ile hiç bir ilgisi bulunmadığından, 
bu hatlardan yapılan telefon görüşme bedellerinin bütçeden ödenmesi imkansızdır. Sayıştay, 1. Daire, 
6.2.1996 tarih ve 5980 Tutanak Sayılı Karar  
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Gidere Esas Belgeleri Düzenleyen ve Onaylayanların Sorumlulukları: 

 1050 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (E) bendine göre; “Adı ne olursa olsun bir komisyon 
veya kurul gibi bir organ ya da uzman bir görevli tarafından düzenlenen keşif, hakediş, tutanak, rapor, 
karar ve benzeri belgelere dayanılarak yapılan ödemelerde Sayıştay'ca saptanacak sorumluluğa, 
tahakkuk memuru ve saymanla birlikte, söz konusu belgeleri düzenleyen ve onaylayan kişiler de 
katılır.” hükmü yer almaktadır.  

  Bu hükme göre, giderin yapılmasına esas olan belgeleri düzenleyen ve onaylayan kişiler, ortaya 
çıkan hazine zararından sayman ve tahakkuk memuru ile birlikte sorumlu olmaktadırlar.   

İnşaat işlerinde ödemeye esas teşkil eden ve hakediş raporu içerisinde yer alan çok sayıda 
tutanak, rapor, karar ve keşif vb. belge bulunmaktadır. Belgelerin çokluğu yanında söz konusu belgeler 
bir çok görevli tarafından imzalanmaktadır. Böyle bir ödemede, hazine zararı oluşmuşsa, Sayıştay'ca 
saptanan sorumluluğa hangi görevliler dahil olacaktır ?   

Böyle bir olayda, ödemenin niteliğine ve hazine zararının nasıl ortaya çıktığına bakılmalıdır. 
Örneğin, Yapılan İşler Listesinde herhangi bir imalatın birim fiyatının yanlış yazılması sonucu fazla 
ödeme oluşmuşsa yapılan işler listesini düzenleyen mühendis ile bu fiyatların doğruluğunu kontrol 
ederek hakediş raporunu tanzim etmekle yükümlü olan ve hakediş rapor kapağında imzası bulunan 
düzenleyen sıfatlı kişiler sorumlu olacaktır. Ayrıca hakediş raporunu onaylayanlar da sorumluluğa 
katılacaktır.   

  Diğer yandan süre uzatım kararının yanlış verilmesi sonucu fazla ödeme oluşmuşsa, bu kararı 
alanlar (düzenleyen olarak) ve kararı uygun bulanlar (onaylayan olarak) sorumlu olacaklardır. 
 

Örnek kararlar: 

           1050 sayılı Kanunun 24 sayılı KHK ile değişik 22’nci maddesinin (E) fıkrasında, adı ne olursa 
olsun bir komisyon veya kurul gibi bir organ ya da uzman bir görevli tarafından düzenlenen keşif, 
hakediş, tutanak, rapor, karar ve benzeri belgelere dayanılarak yapılan ödemelerde Sayıştay'ca 
saptanacak sorumluluğa, sayman ve tahakkuk memurları ile birlikte, söz konusu belgeleri düzenleyen 
ve onaylayan kişilerin de katılması öngörülmüştür.  

            Anılan fıkrada, düzenleyen ve onaylayanların sorumlu tutulmalarını gerektirebilecek, bütün 
belgelerin sayılması yerine keşif, hakediş, tutanak, rapor ve karar zikredildikten sonra “ve benzeri 
belgeler” şeklinde genel bir ifade kullanıldığından, fıkra kapsamındaki belgelerin genel niteliklerinin 
ortaya konulması gerekmektedir.  

            Sayılan belgelerden keşif, hakediş ve rapor, yapma, kurma ve onarma işleriyle mal alımlarında 
söz konusu olmakta ise de, gerek fıkranın münhasıran bu işlerle ilgili olduğuna dair bir ifade 
taşımaması, gerekse bu hükmün yukarıdaki (C) fıkrasıyla ilgilendirilmesinin mümkün olmaması 
nedeniyle (E) fıkrası hükmünü, yapma, kurma ve onarma işleriyle mal alımlarına inhisar ettirmeye 
olanak bulunmamaktadır.  

            Öte yandan söz konusu belgelerin, adı ne olursa olsun bir komisyon, kurul gibi bir organ ya da 
uzman bir görevli tarafından düzenlenmiş olması ve ödemeye dayanak olarak alınması gerekmektedir.  
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            Bu itibarla, herhangi bir ayırım yapılmaksızın, düzenleyen ve onaylayan kişilerin 
sorumluluklarına müncer olabilecek, belgelerin, adı ne olursa olsun komisyon, kurul gibi bir organ ya 
da uzman bir görevli tarafından düzenlenmiş ve ödemeye esas alınmış olması lazım gelmektedir.  

 Fıkrada açıkça değinilmemiş olmakla beraber yaygın bir belge türü olan aylık ve ücret 
bordroları da, hakedişler gibi tahakkuk ve ödemeye dayanak teşkil etmesi ve hazırlanmasının belli bir 
uzmanlığı gerektirmesi nedeniyle (E) fıkrasında sayılan belgeler meyanında olup, unvanı ne olursa 
olsun bordrolarda düzenleyen sıfatıyla imzası bulunan görevlilerin de sorumluluğa katılmaları 
gerekmektedir. Sayıştay GKK Tarih: 21.5.1981 Sayı: 4122/1, 4123/1  
Sayıştay Kararları, Sayıştay Yayınları No:14, s.68-69. 

Özet: Ödemeye esas teşkil etmeyen belgeyi düzenleyen inşaat mühendisine sorumluluk tevcih 
edilemeyeceği hakkında.  

            .........işi ile ilgili olarak 4552 nolu verile emri ile ...... lira ödenmişken, daha sonra düzenlenen 
4752 sayılı veri emri ile metraj cetveli ve hakediş raporu eklenmeksizin ve bazı iş kalemleri 
bakımından ilk keşifte de düşünülmüş ve bedeli ödenmiş işler için mükerrer ödemede bulunulması 
nedeniyle .......... liraya sayman, tahakkuk memuru ve keşfi düzenleyen adına tazmin 
hükmolunmuştur.   

          Tazmin hükmüne konu olan 4.11.1986 gün ve 4752 sayılı verile emri ve eklerinin 
incelenmesinde, ödemeye esas alınan belgenin inşaat mühendisi tarafından düzenlenen “Keşfinde 
bulunmayıp yapılmasına lüzum ve zaruret hasıl olan” imalat listesi ile Kaymakam tarafından bu 
hususta verilen onay olduğu anlaşılmıştır.  

          Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “Her Çeşit Onarımlar”  başlıklı 55 inci maddesinde 
bu tür ödemeler için verile emrine “Keşif raporunun” bağlanması gerektiği belirtilmektedir.  

          Öte yandan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 24 sayılı KHK ile değişik 22’nci 
maddesinin E bendinde .... “keşif, hakediş, tutanak, rapor, karar ve benzeri belgelere dayanılarak 
yapılan ödemelerde Sayıştay’ca saptanacak sorumluluğa tahakkuk memuru ve saymanla birlikte, söz 
konusu belgeleri düzenleyen ve onaylayan kişiler katılır” denilmektedir.  

          1050 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen ödemelerden sorumlu tutulacak sayman ve 
tahakkuk memuru dışındaki sorumlunun bu maddede sayılan belgeleri düzenleyen ve onaylayan 
kişilerden olması gerekmektedir.   

          Tazmin hükmünde ise, verile emrine ekli belgenin ödemeye esas teşkil etmeyeceği mevzuata 
uygun olarak belirtilmiştir. Bu tespit sonucu ödemeye esas teşkil etmeyen belgeyi düzenleyen inşaat 
mühendisine sorumluluk tevcihi de yerinde değildir. Sayıştay  Temyiz Kurulu Tarih: 12.3.1991 
Tutanak No:22440 Sayıştay Dergisi, S.5, s.65.   

Bazı durumlarda sayman ve tahakkuk memurları tarafından inşaat işlerinin teknik nitelik 
taşıdığını, bunları incelemelerinin mümkün olmadığını bu nedenle sorumluluğa dahil edilmemeleri 
gerektiğini vurgulayan savunmalar yapılmaktadır. Bu savunma genel anlamda, e Sayıştay’daki kusura 
dayalı olmayan sorumluluk yükleme yaklaşımı karşısında geçersizdir. Diğer yandan, 1050/22’nci 
maddenin E fıkrası hükmünün lafzında açıkça sayman ve tahakkuk memurlarının sorumluluğa dahil 
edileceği belirtilmiştir. Açıklanan gerekçelerle, bu yöndeki savunmalar gerek denetimde gerekse 
yargılamada kabul görmemektedir. 
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           Örnek karar: 

Dilekçi tarafından İl Daimi Encümen Kararı doğrultusunda ve Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğünce düzenlenen hakedişlere göre ödeme yapıldığı ileri sürülerek, sayman ve tahakkuk 
memurunun sorumlu tutulmaması gerektiği ifade olunmakta ise de; 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 2’nci maddesinin 5’fıkrasında, imar durumu araştırılmadan ihaleye çıkılamayacağı 
belirtilmiş olup, temyize konu olan olayda da inşaat yerinin imar yönünden projeye uygun 
bulunmaması nedeniyle inşaat gerçekleşmemiş, ancak bazı imalatlar yapılmıştır. Projeye uygun 
arsanın temininden sonra bu arsa üzerinde yeniden başlayan inşaat için düzenlenen hakedişlere, yarım 
kalan inşaat ile ilgili imalat bedellerinin dahil edilmesi tahakkuk memuru ve sayman tarafından yapılan 
inceleme sonunda görülebilecek bir husus olduğu gibi bu ödemelerin mevzuata aykırı olduğu 
yönündeki tespiti yapmaları da 1050 sayılı Kanun hükümleri icabıdır. Ayrıca, 1050 sayılı Kanunun 
3483 sayılı Kanunla değişik 22’nci maddesinin E fıkrasında sayılan kişilere yöneltilecek sorumluluğa 
sayman ve tahakkuk memurunun da dahil edilmesi gerektiği belirtilmiş bulunduğu cihetle 1050 sayılı 
Muhasebe-i Umumiye Kanununun 22’nci maddesinin (E) fıkrası uyarınca sorumluluk yöneltilen 
görevlilere ilave olarak tahakkuk memuru ve saymanın da sorumluluğa dahil edilmesi mevzuata uygun 
bulunduğundan dilekçi iddialarının reddi ile tazmin hükmünün tasdikine karar verildi. Sayıştay Temyiz 
Kurulu, Tarih.02.03.1993; Tutanak No:22959 Sayıştay Temyiz Kurulu Seçme Kararlar, Sayıştay 
Yayınları, Ank.1999, s.16 

       Harcamaya Gerek Gösterenlerin Sorumlulukları:    

      1050 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (B) bendinin (a) fıkrasında “Bir giderin yapılmasına gerek 
gösteren görevlilerin, giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından tahakkuk memuru ile birlikte”  
sorumlu oldukları belirtilmiştir.  

      Özellikle yılın son aylarında, sırf temin edilen ödenek yanmasın diye aslında gerçek gereksinme 
karşılığı olmayan bir takım mal ve hizmet alımı yoluna gidildiği sıkça karşılaşılan bir husustur. Böyle 
bir durumda saymanın yapabileceği fazla bir şey de yoktur. Kanun koyucu, mali sorumluluğu 
harcamaya gerek gösterenlere de yaymak suretiyle savurganlığı kaynağında önlemek istemiştir.  

            Örnek karar: 

1050 sayılı Yasanın 24 sayılı KHK ile değişik 22’nci maddesinin (B) fıkrasının (a) işaretli 
bendinde, bir giderin yapılmasına gerek gösteren görevlilerin, giderin gerçek gereksinme karşılığı 
olmasından tahakkuk memuru ile birlikte sorumlu oldukları belirtilmiştir.  

Giderin gerçek gereksinme karşılığı olması, (A) fıkrasında düzenlenen üç sorumluluk halinden 
biri olup, KHK ile güdülen amacın sonucu olarak, giderin yapılmasına gerek gösteren görevliler de, 
tahakkuk memurları ile birlikte sorumlu tutulmuşlardır. Tahakkuk memurlarının sorumluluğu, 
yukarıda I inci bölümde ayrıntılarıyla incelenip belirli esaslara bağlandığından, (A) fıkrasının 
görüşülmesi sırasında saptanan ilkeler, (B) fıkrasının, (A) fıkrasıyla aynı nitelikte olan (a) bendi için de 
geçerli bulunmaktadır. Sayıştay GKK Tarih: 21.5.1981 Sayı: 4122/1, 4123/1  
Sayıştay Kararları, Sayıştay Yayınları No:14, s.60. 

            Mal ve Hizmet Alımında Görevli Olanların Sorumluluğu: 

1050 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (B) bendinin (b) fıkrasında, “Bir mal veya hizmetin 
alınmasında görevli olanlar ilgili usul hükümleri çerçevesinde, belli nitelikteki mal veya hizmetin en 
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uygun bedelle elde edilmesinden, belli bir bedelle amaca uygun nitelikte en fazla mal veya hizmet 
sağlanmasından doğrudan doğruya, sorumludurlar.”  hükmü yer almaktadır.  

            Bu hüküm ile güdülen esas amaç, satın alma komisyonu ve mal ve hizmet teminiyle görevli 
olanların görevlerini daha titizlikle yapmalarını sağlamaktır.    Madde hükmünde “ilgili usul hükümleri 
çerçevesinde” ibaresi bulunmaktadır. Bu ibare, maddedeki diğer ilkeler gözetilirken temelde 4734 ve 
4735  sayılı Kanunlar ile bu Kanunlara dayanarak çıkarılmış yönetmeliklerde  açıklanan usullere 
riayetin temel alınması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Örnek karar: 

1050 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin  (B) fıkrasının  (b) işaretli bendinde, bir mal veya 
hizmetin alınmasında görevli olanlar, ilgili usul hükümleri çerçevesinde, belli nitelikte mal veya 
hizmetin en uygun bedelle elde edilmesinden, belli bir bedelle amaca uygun nitelikte en fazla mal veya 
hizmet sağlanmasından doğrudan doğruya sorumlu tutulmuşlardır.  

            Söz konusu (b) bendinde yer alan .... “ilgili usul hükümleri çerçevesinde....” ibaresiyle, usul 
hükümlerine uyulmuş olması, bir ön şart olarak sayılmış; usul hükümlerine uyulmasına rağmen, 
bundan sonraki aşamada, bir mal veya hizmetin alınmasında görevli olanlar, belli nitelikteki mal veya 
hizmetin en uygun bedelle elde edilmesinden, belli bir bedelle amaca uygun nitelikte en fazla mal veya 
hizmet sağlanmasından sorumlu tutularak usulün seçilme-sinden sonra görevlilerin tedbirli 
davranmaları amaçlanmıştır.  

            Gerçekten sorumluluğun, yöntem seçimini de kapsar biçimde olması istenilseydi, “ilgili usul 
hükümleri çerçevesinde” ibaresi yerine “çerçevesinden” denilmek suretiyle bu husus açıkça belirtilirdi. 
Öte yandan mal veya hizmetin alınmasında görevli olanlar, mutlaka yöntem seçiminde yetkili olmayıp, 
hangi yöntemin kullanılacağının, çoğu kez üst yöneticilerin yetkileri arasında bulunması gerçeği de 
sorumluluğun, yöntem seçiminden başlatılmasının uygun olmadığının başka bir kanıtıdır.  

            Bu itibarla bir mal veya hizmetin alımında birden fazla usule başvurmanın mümkün olduğu 
hallerde, bu usullerden herhangi birinin seçilmesi, idarenin takdir hakkı meyanında olup, hangi yöntem 
seçilmiş olursa olsun usul hükümleri çerçevesinde kalınacağından yöntem tercihinin sorumluluk 
konusu yapılması mümkün olmayıp seçilen yönteme ilişkin usul hükümlerine uyulması, bahse konu 
bendin gereği bulunmaktadır. Sayıştay GKK Tarih: 21.5.1981 Sayı: 4122/1, 4123/1 Sayıştay Kararları, 
Sayıştay Yayınları No:14, s.66-67. 

Kamu İhale Kanununa Göre Sorumluluk: 

4734 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesine göre İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve 
üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan 
diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni 
gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde 
veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince 
disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza 
kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel 
hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare 
görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. Hükmü 
yer almaktadır.  

17’nci madde de ise,  yasak davranışlar;  
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a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya 
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak 
veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya 
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. 

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.  

Olarak sıralanmaktadır. Gerek 17’nci maddede belirtilen yasaklara aykırı hareket, gerekse 
60’ıncı maddenin metninde yer alan fiilleri irtikap eyleyen kamu görevlileri, bu eylemleri neticesinde 
oluşan zararı tazmin etmekle sorumlu tutulmuşlardır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 9’uncu maddesinde öngörülen “Yaklaşık Maliyet”, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununda öngörülen “Muhammen Bedel” den farklı olup; muhammen bedel 
idareleri bağlayıcı bir limit olduğu halde, yaklaşık maliyet, idareleri bir limitle sınırlamamakta; sadece 
işin maliyeti hakkında idarelere bir fikir vermektedir. Bu itibarla her türlü piyasa araştırması yapılıp 
yaklaşık maliyet tespiti yapıldığı halde, ihale bedelinin yaklaşık maliyetten yüksek olması, görevlilerin 
mali sorumluluğuna sebep olmayacaktır. Şöyle ki; ihale sürecinde görev alan yetkililer özellikle 
yaklaşık maliyet tespitinde görev alanların, her türlü piyasa araştırmasını dayanaklarıyla birlikte  
yapmış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, yeterli piyasa araştırması yapılmadan tespit edilen bir 
yaklaşık maliyetin ardından çıkılan  ihalede, eğer mal ve hizmet alımı veya yapım işi piyasa rayicinin 
üzerinde ihale edilmişse,  bu husus görevlilerin mali sorumluluğuna neden olacak ve mali 
sorumluluğun tespitinde de yeniden yapılacak piyasa araştırmasının ve rayiç bedelin esas alınmasının 
doğru olacağı düşünülmektedir. 

Muayene ve Kabul Komisyon Üyelerinin Sorumlulukları: 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 28’inci maddesine göre   Muayene ve kabul 
komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her 
aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla 
yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde 
bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. 
Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve 
hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine 
tazmin ettirilir. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri yargılama sonuna 
kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. 

Mal Alımları Denetim  Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 27’nci maddesinde, 
muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri il ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada 
görev alan diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının 
taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti 
halinde haklarında ilgili mevzuatları gereği disiplin cezası uygulanır.  
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Ayrıca fiil veya davranışların özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve 
hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine 
tazmin ettirilir.   

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 17’nci maddesine göre, muayene ve kabul 
komisyonu başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere 
uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu 
hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası 
uygulanır.  

Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve 
hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine 
tazmin ettirilir. 

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde, muayene ve kabul 
komisyonu başkan ve üyeleri, kontrol teşkilatı üyeleri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere 
uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu 
hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası 
uygulanır.  

Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve 
hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine 
tazmin ettirilir. 

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 14’üncü maddesine göre, 
muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri, kontrol teşkilatı üyeleri ile diğer ilgililerin görevlerini 
kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak 
ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları 
gereğince disiplin cezası uygulanır.  

Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve 
hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine 
tazmin ettirilir. 

Ayniyat Saymanlarının Sorumlulukları: 

Ayniyat saymanları, kendilerine tevdi edilmiş bulunan ayniyatın muhafazası, girişi ve çıkışı ve 
kullanımı ile ilgili işlemleri yapan ve Sayıştay’a yönetim dönemi hesabı veren kimselerdir. 832 sayılı 
Kanunun Hesapların Niteliği  başlıklı 40’ıncı maddesinin (c) bendinde ayniyat hesabının; “mevcut ve 
alınan, sarf olunan, satış, yok etme veya sair suretlerle elden çıkarılan her türlü malların ve eşyanın 
miktar ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili her türlü belgeler”den oluştuğu 
belirtilmiştir.  

            1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 96’ncı maddesine göre; “Devletçe idare edilen 
ambar, imalathane, ocak, tersane ve emsali müessesattan (kurumlardan) her birinde bulunacak her 
türlü mevat (madde) ve eşya ve malzeme ile devair ve müessesatta (daire ve kurumlardaki) mevcut 
demirbaş eşya ve mefruşat bir ayniyat muhasibine mevdu bulunur (verilir). Muhasip bu ayniyatın 
hüsnü muhafazasıyla ithalat ve ihracatından (giriş ve çıkışından) mesuldür. Ancak eşyanın tabiatından 
mümbais (öz niteliğinden kaynaklanan) ve usulen sabit tenakkuslardan (usulüne uygun eksikliklerden) 
dolayı ayniyat muhasibi mazur tutulur (sorumlu tutulmaz).  
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            Kanunun 97’nci maddesiyle de ayniyat saymanlarının hesap verme sorumlulukları şu şekilde 
ifade edilmiştir: “Her ayniyat muhasibi mensup olduğu daireye, kendisine tevdi edilmiş olan ayniyatın 
envai (çeşitleri) itibariyle ithalat ve ihracatını muhtevi (giriş ve çıkışını gösteren) hesap itasıyla (hesap 
vermekle) mükelleftir.”  Ayniyat işlemleri ve muhasebesiyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından 
Ayniyat Talimatnamesi (Yönetmeliği) çıkarılmış ve 01 Haziran 1939 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Ayniyat Talimatnamesinin 1’inci maddesinde ayniyat saymanı olarak Sayıştay’a idare zamanı 
hesabı vermekle yükümlü iki tür sayman olduğu belirtilmiştir:  

            1.Kadrolarında memuriyet unvanları doğrudan doğruya ayniyat saymanı olarak gösterilenler.  

            2.832 sayılı Yasanın 43’üncü maddesi gereğince bağlı oldukları Bakanlık ve genel idarelerce 
tespit edilip, Sayıştay’a ayniyat saymanı olarak bildirilenler.  

            Birinci kısımdaki ayniyat saymanlarının bulundukları kadro ayniyat saymanı kadrosu olup, 
1050 sayılı Kanunun 134’üncü maddesine göre atamaları bağlı bulundukları dairelerince 
yapılmaktadır. İkinci kısımdaki ayniyat saymanlarının kadroları, ayniyat saymanı kadrosu olmayıp, 
dairelerince başka bir kadrodaki personel ayniyat saymanı olarak görevlendirilmektedir. Dairesince 
görevlendirilen bu personel, 832 sayılı Kanunun 43’üncü maddesi gereğince ayniyat saymanı olarak 
Sayıştay’a bildirilmektedir. 

Ayniyat Yönetmeliğinin 1’inci maddesine göre; Devlet daire ve kuruluşlarıyla bunlara bağlı 
çeşitli kuruluşların imalat ve üretimleri ve bu daireler ve müesseselerde mevcut kullanılmaya, sarf ve 
tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarını, bozulmak ve 
çürümekten doğacak zayiatı ve fire benzerinden oluşacak azalmaları ve ambar artımlarını kayıt ve 
takip etmek ve bunların hesaplarını vermek ayniyat saymanının asli görevlerindendir. 

Hesap verme mükellefiyeti, hem Sayıştay kanununun hem 1050 sayılı kanunun hem de ayniyat 
yönetmeliğinin emredici hükmü olup, hesap vermeyen ayniyat saymanları hakkında diğer saymanlar 
hakkındaki hükümler uygulanır. Yukarıda belirtildiği üzere; hesaplarını tam ve eksiksiz olarak 
vermeyen saymanların aylıkları Sayıştay’ın istemi üzerine ilgili dairelerince yarım olarak ödenir ve 
yarım aylık ödenmeye başlandıktan sonra en çok üç ay içinde hesabını vermemekte direnirler ise ilgili 
dairelerince tayinlerindeki usule göre işten el çektirilir. 

Ayniyatın Muhafazası, 1050 sayılı kanunun 96’ncı maddesine göre saymanlar kendilerine 
teslim edilen ayniyatın iyi bir şekilde korunmasından, giriş ve çıkışların usulünce yapılmasından  
sorumludur. Ancak eşyanın öz niteliğinden kaynaklanan ve usulüne uygun eksikliklerden dolayı 
sorumlu tutulmaz.  

            Ayniyat yönetmeliğinin 10’uncu maddesine göre, ayniyatın dikkatsizlik sonucu kaybolmasına 
veya kırılıp bozulmasına sebep olanlar ve takipte ihmali görülen saymanlar bunları ödemeye 
mecburdurlar. Burada iki husus üzerinde durulması zorunludur. Zira saymanların sorumlulukları ile 
ayniyata zarar veren kişilerin sorumlulukları farklı hukuki rejimlere sahiptir. Diğer yandan 
saymanların sorumlulukları kusursuz sorumluluk olduğu halde, zarar veren kimselerin sorumlulukları 
kusurlu sorumluluktur.  

Ayniyatın kırılıp bozulmasına neden olanlar ayniyatın kayıtlı olduğu idarenin personeli değilse 
bu durumda zararın giderilmesi için Borçlar kanunu hükümlerine gitmek gerekmektedir. Borçlar 
kanunun Haksız Fiillerden Doğan Borçlar başlıklı 41’inci maddesine göre; Gerek kasten gerek ihmal 
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ve unutma yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar veren şahıs, o zararın 
tazminine mecburdur. 

Ayniyatın muhafazası yukarıda belirtildiği üzere esas olarak saymanın görevidir. Bu nedenle, 
demirbaş ve levazımın korunması ve zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Eğer 
gerekli tedbirlerin yeterince alınmaması ya da gözetimin eksiz yapılması nedeniyle ayniyat zarar 
görmüş ise bu zarar Sayıştay kararı ile saymana ödettirilecektir. Saymanın zarar veren personele 
Borçlar kanunun hükümlerine göre ödediği tazminat için rücu hakkının olması hukukun genel 
prensiplerindendir.  

Sayman Mutemetlerinin Sorumlulukları:  

1050 sayılı Kanunun 12’nci maddesine göre, veznedar, tahsil memuru, tahsildar, ambar 
memuru, tevzi memuru, şehbender, kançılar gibi unvanlar ile sayman adına ve hesabına geçici olarak 
almaya ve harcamaya yetkili olan memurlara sayman mutemedi denilmektedir. Görüldüğü üzere, 
görev unvanı ne olursa olsun, sayman adına ve hesabına tahsilat ve tediye yapan tüm kamu görevlileri 
sayman mutemedi olarak kabul edilmiştir. Sayman mutemetlerinin Sayıştay’a hesap verme 
sorumlulukları yoktur. Yasanın 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre adına ve hesabına 
işlem yaptıkları saymana karşı sorumludurlar ve beratlarını saymanlardan alırlar.  

Maaş Mutemetlerinin Sorumlulukları:  

 Maaş mutemetleri kurumlarda çalışan personelin aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesine 
ilişkin belgeleri hazırlamak üzere kurumun yöneticisi tarafından seçilen kişilerdir. Bu kişilerin 
yaptıkları hizmetler ihtisas gerektiren bir niteliğe sahiptir. Zira günümüzde aylık ve diğer özlük 
haklarının hesaplanması karmaşık sayılabilecek bir çok kalemden oluşmaktadır.  Bu nedenle 
mutemetlerin düzenledikleri belgelere dayanılarak yapılan ödemelerde eğer bir hazine zararı oluşur ise 
bunlar sayman ve tahakkuk memuru ile sorumluluğa ortak edilebilecektir.  

        Örnek karar 

1050 sayılı Kanunun 24 sayılı KHK ile değişik 22 nci maddesinin (E) fıkrasında, adı ne olursa 
olsun bir komisyon veya kurul gibi bir organ ya da uzman bir görevli tarafından düzenlenen keşif, 
hakediş tutanak, rapor, karar ve benzeri belgelere dayanılarak yapılan ödemelerde Sayıştay'ca 
saptanacak sorumluluğa, sayman ve tahakkuk memurları ile birlikte, söz konusu belgeleri düzenleyen 
ve onaylayan kişilerin de katılması öngörülmüştür.  

           Anılan fıkrada, düzenleyen ve onaylayanların sorumlu tutulmalarını gerektirebilecek, bütün 
belgelerin sayılması yerine keşif, hakediş, tutanak, rapor ve karar zikredildikten sonra “ve benzeri 
belgeler” şeklinde genel bir ifade kullanıldığından, fıkra kapsamındaki belgelerin genel niteliklerinin 
ortaya konulması gerekmektedir.  

           Sayılan belgelerden keşif, hakediş ve rapor, yapma, kurma ve onarma işleriyle mal alımlarında 
söz konusu olmakta ise de, gerek fıkranın münhasıran bu işlerle ilgili olduğuna dair bir ifade 
taşımaması, gerekse bu hükmün yukarıdaki (C) fıkrasıyla ilgilendirilmesinin mümkün olmaması 
nedeniyle (E) fıkrası hükmünü, yapma, kurma ve onarma işleriyle mal alımlarına inhisar ettirmeye 
olanak bulunmamaktadır.  

           Öte yandan söz konusu belgelerin, adı ne olursa olsun bir komisyon, kurul gibi bir organ ya da 
uzman bir görevli tarafından düzenlenmiş olması ve ödemeye dayanak olarak alınması gerekmektedir.  
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           Bu itibarla, herhangi bir ayırım yapılmaksızın, düzenleyen ve onaylayan kişilerin 
sorumluluklarına müncer olabilecek, belgelerin, adı ne olursa olsun komisyon, kurul gibi bir organ ya 
da uzman bir görevli tarafından düzenlenmiş ve ödemeye esas alınmış olması lazım gelmektedir. 
Fıkrada açıkça değinilmemiş olmakla beraber yaygın bir belge türü olan aylık ve ücret bordroları da, 
hakedişler gibi tahakkuk ve ödemeye dayanak teşkil etmesi ve hazırlanmasının belli bir uzmanlığı 
gerektirmesi nedeniyle (E) fıkrasında sayılan belgeler meyanında olup, unvanı ne olursa olsun 
bordrolarda düzenleyen sıfatıyla imzası bulunan görevlilerin de sorumluluğa katılmaları 
gerekmektedir. Sayıştay GKK Tarih: 21.5.1981 Sayı: 4122/1,4123/1 

        Ambar Memurlarının Sorumlulukları:  

 Ambar memurları, sayman mutemedi durumunda olup, 1050 sayılı yasanın 12’nci maddesi 
hükmüne tabidirler. Buna göre, ayniyat mutemetleri, ayniyat saymanı adına ve hesabına geçici olarak 
değerleri almak, muhafaza ve sarf etmek, o değerlere ait hesabını bağlı olduğu ayniyat saymanına 
vermekle görevli memurlardır. Ambar memurları beratlarını ayniyat saymanından alırlar. Bu bakımdan 
Sayıştay’a karşı sorumlulukları yoktur. Bir ayniyat saymanının birden fazla ambar memuru olabilir. 
Ambar memurlarını ayniyat mutemedi olarak adlandıranlar da vardır. 

İdari Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesinde Sorumluluk:  

 Yargı kararlarını kasten yerine getirmeyen kamu görevlisi suç işlemiş sayılır. Zira Anayasaya 
gereğince; yargı kararlarının uygulanmaması bir yana, geciktirilmesi bile yasaktır. Bu bağlamda, yargı 
kararlarının uygulanmaması kamu görevlisinin tazminat ile sorumlu tutulması için yeterli kabul 
edilmiştir. Sorumluluk için ayrıca kin, garez, düşmanlık vb. duyguların varlığının ispatına gerek 
bulunmamaktadır. Zaten, kişisel kusurun saptanması için sayılan duyguların etkisi altında 
davranıldığının tespiti uygulamada büyük güçlükler doğurur. Böyle bir görüşün kabulü halinde karar 
gereğini yerine getirmeyen görevlinin hukuki sorumluluğu ancak pek sınırlı durumlarda mümkün 
olabilecek ve böylece Danıştay kararlarının uygulanması olanağı hemen hemen ortadan 
kalkabilecektir. Bu nedenle, yargı kararlarında kamu görevlisinin kişisel sorumluluğuna 
hükmedebilmek için kin, garaz, düşmanlık ve benzeri duyguların varlığının araştırılmasına gerek 
olmadığı yönünde içtihat birliği hasıl olmuştur.  

Örnek kararlar 

Danıştay’ca verilen yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yalnızca uygulanmaması, 
bu kararları uygulamayan Kamu görevlilerinin tazminatla sorumlu tutulması için yeterlidir. 
Sorumluluk için ayrıca kin, garaz, husumet, ve benzeri duyguların etkisi altında hareket etmelerinin 
araştırılması gerekmez. Yürütmenin durdurulması kararını yerine getirmeyen kamu görevlisinin 
hukuki sorumluluğu yönüne gidilebilmesi için, ilgilinin açmış olduğu iptal davası sonucunun 
beklenmesine gerek yoktur. Yargıtay, İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı T.22.10.1979; 
E.1978/7;K.1979/2 Resmi Gazete, 29.11.1979/16824, s.56-67 

Anayasanın 138’inci maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme 
kararlarına uymak zorunda olduğu belirtildikten başka, kararların değiştirilemeyeceği ve 
uygulamasının da geciktirilemeyeceği yer almış bulunmaktadır. Yine bu bağlamda, 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinde de, mahkeme kararlarını 30 gün içinde uygulamayan 
kamu görevlileri hakkında tazminat davası açılabileceği ifade edilmiştir. Açıklanan bu yasal 
düzenlemeye paralel olarak Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 24.09.1979 gün ve 7/2 sayılı 
kararında da, yargı kararını yerine getirmeyen kamu görevlisinin hukuki sorumluluğu bulunduğuna 
işaret edilmiştir.  Bu kararın uygulanmaması durumunda, uygulamayan kamu görevlisinin kin, garez, 
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kasıt gibi kusurlarının varlığının aranması gerekmez. Diğer bir anlatımla zarar gören, davalının kasten 
uygulamadığını kanıtlamakla yükümlü olmadığı gibi davalı da kastının bulunmadığını kanıtlamakla 
sorumluluktan kurtulamaz.   

 Somut olayda, davacı tarafından alınan idari yargı kararlarının uygulanmadığı tartışmasızdır. 
Tartışmalı olan yön davanın kamu kurumu olan belediye aleyhine mi, yoksa kararı uygulamayan kamu 
görevlileri aleyhine mi yöneltileceği noktasında toplanmaktadır. Yukarıya alınan Anayasal ve yasal 
düzenlemeler davanın idare aleyhine açılabileceği gibi, kamu görevlisi aleyhine de açılabileceğini 
öngörmektedir. Davacı isterse, idari yargı yerinde kurum aleyhine de dava açabilir. Yargıtay 4.HD., 
Tarih, 09.06.1999; E.1999/3555; K.1999/5498 Yargıtay Kararları Dergisi, C.25, S.11, Kasım 1999, 
s.1519-1521 

 

İdarelerce Yapılan Fazla Ödemelerin Geri Alınması 

İdarelerin gerek istihdam ettiği personele gerekse üçüncü kişilere yaptığı fazla ödemelerde; 
eğer fazla ödemeye esas olan işlem mutlak butlan ile batıl değilse veya kişinin gerçek dışı bayanına 
veya hilesine dayanmıyorsa, idareler bu fazla ödemeyi ancak iptal davası süresinde (60 gün) veya 
kanunlarda özel bir süre varsa bu süre içerisinde, yahut iptal davası açılmışsa dava sonuna kadar geriye 
yürür şekilde geri alabilir.  Eğer fazla ödemeye esas işlem mutlak butlan ile batılsa veya kişinin gerçek 
dışı beyanına yahut hilesine dayanıyorsa, süre sınırlaması olmaksızın idareler bu fazla ödemeyi 
ilgililerden talep edebilirler.  

Örnek Kararlar 

Yokluk ile mutlan butlan halleri hariç ve kişinin gerçek dışı beyanı veya hilesi de sebebiyet 
vermemiş olmak kaydıyla, idarenin yanlış şart tasarrufunu (özellikle yanlış intibak işlemi) ancak iptal 
davası süresi veya kanunlarda özel bir süre varsa bu süre içinde, yahut iptal davası açılmışsa dava 
sonuna kadar geriye yürür şekilde geri alınabileceğine,  

Bu süreler geçtikten sonra yanlış tasarrufun geriye yürür şekilde geri alınamayacağına, bu 
süreler geçtikten sonra yanlış tasarrufun geri alınması halinde, geri alma gününe kadar doğmuş 
durumların, parasal sonuçları da dahil olmak üzere, hukuken kazanılmış durum olarak tanınması 
gerekeceğine,  bu nedenle yanlış işlemin (intibakın) bu süreler geçtikten sonra geri alınması 
durumunda, geri alma gününe kadar ödenmiş bulunan fazla paraların (aylıkların) hukuken geçerli bir 
nedenle ödenmiş bulunduğunun kabulü gerekmesi karşısında artık sebepsiz zenginleşme söz konusu 
olamayacağından, sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanılarak geri istenemeyeceğine… 27.01.2003 
tarih ve 6/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 

3659 sayılı Kanuna bağlı müessese ve teşekküllerde çalışanlara 4500 sayılı Kanun gereğince 
ikramiye olarak verilen maaşlar, belli bir süre sonra arzu ve istekleriyle görevlerinden ayrılanlardan, 
geçerli olmayan idare meclisi kararına ve bu karara dayanılarak alınan taahhütnameye dayanılarak geri 
alınamaz. 06.06.1951 tarih ve 11/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 

 
Mali Sorumluluğun Müeyyidesi 

 
Mali sorumluluğun müeyyidesi zarar doğurucu eylemi yapanın tazminata mahkum olmasıdır. 

Sorumluluğu tespit mercii zararın türüne, bağlı bulunulan kuruma, kişi ile kurum arasındaki hukuki 
ilişkiye ve kişinin görevine (hukuksal statüsüne) bağlı olarak değişmektedir. Özetle söylenebilecek 
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olan şudur ki, kamu personelinin devlete verdikleri zararlar konusunda duruma göre adli mahkemeler 
ve belli tutarı aşmayan zararlar konusunda idare organları sorumluluğu tespitte yetkili iken, 1050 
Sayılı Kanun kapsamında sorumluluğu düzenlenen personel için mali sorumluluğun tespit yeri 
Sayıştay olmaktadır.   

 
Bir kişinin sorumluluğuna Sayıştay’ca karar verildiği zaman ne şekilde müeyyide uygulanacağı 

Sayıştay Kanunun Sorumluluk Halleri başlıklı 45. maddesinde belirlenmiştir.  Bu maddeye göre, 
sorumluluğu tespit edilenler hükmedilen hazine zararını kendilerine hükmün tebliğinden itibaren üç ay 
içinde hazineye yatırmak zorundadırlar. Yatırmadıkları takdirde zarar İcra İflas Kanunu hükümlerine 
göre tahsil edilir. Sayıştay Kanununda hesap vermekle sorumlu kişi olarak saymanın üzerinde 
durulmuş, mali sorumluluğu olan diğer kişilerin unvanlarına yer verilmemiştir. Bu durum ‘hesap’ 
kavramının Sayıştay yargısındaki yeri ve anlamından kaynaklanmaktadır. ‘Hesap’ denildiği zaman 
idare hesabı cetvelleri anlaşılmakta ve söz konusu cetvellerin usulünce hazırlanması ve Sayıştay’a 
gönderilmesinden Saymanlar sorumlu olmaktadırlar. Buna karşın özellikle Tahakkuk Memurlarının 
görevlerine atıflar yapılmıştır.  
 
           Kamu zararı; mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında 
artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. 

 
Kamu zararının belirlenmesinde; 
 
a)İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, 
b)Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, 
c)Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, 
d)İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, 
e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsil veya takip edilmemesi; tarh, tahakkuk veya tahsilatın 

eksik yapılması, 
f) Kamu kaynakları ile yükümlülüklerinin iyi yönetilmemesi, değerlendirilmemesi, 

korunmaması veya kullanılmaması suretiyle öz kaynağın azalması, 
g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması gibi hususlar ve diğer kamu zararı 

oluşturan nedenler esas alınır. 
h) Ayrıca idareye ait devlet mallarına verilen zararlar da kamu zararı niteliğindedir.  
 
Kamu görevlileri görevlerini yaparlarken kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ilke ve 

kurallarına ya da kamu görevliliği statüsünden doğan yükümlülüklere uymamak suretiyle gerek özel 
kişilere gerek idareye zarar verebilirler. Verilen zararın niteliğine göre mali sorumluluk konusundaki 
süreç de farklılaşmaktadır.  
 

Kamu personeli idareye iki şekilde zarar verebilir. Bunlardan ilki, yaptığı bir işlem veya eylem 
nedeniyle devlet malına ya da başka bir şekilde devlete doğrudan doğruya verdiği zarardır. İkincisi ise, 
işlem ve eylemleri sonucu kamu hizmetinden faydalananlara ya da üçüncü kişilere verdiği zararlardır. 
Bu tür zararlar, idare tarafından verilmiş zararlar kabul edilmekte ve tazmini hususunda husumet 
idareye yöneltilmektedir. Ancak, son tahlilde idarenin eylem ve işlemleri idare görevlilerinin tutum ve 
davranışları sonucu meydana geldiğinden sorumlu personele idarenin rücu hakkı bulunmaktadır.  
 

Memurun kusurlu eylemi sonucu zarara uğrayan idarenin bizzat kendisi ise zararı tazmin 
etmekle yükümlü tutulacak kişi eylemi gerçekleştiren memurdur. Personelin eylemi sonucu idare değil 
de hizmetten yararlanan bir kimse ya da bir üçüncü kişi zarar görmüşse, zarara uğrayan kimse 
doğrudan eylemi yapan memura müracaatla zararın tazminini isteyemez. Zarar gören öncelikle idare 
aleyhine dava açacak ve idari bir eylem veya işlem sonucu zarara uğradığını ispat ederse mahkeme 
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kararıyla hakkını alacaktır. Bu aşamadan sonra idare tazmin ettiği zarar için ilgili memura rücu 
edecektir. Bu süreç, idare tarafından verilen zararların son tahlilde Onun organ ve kamu personelinin 
tutum ve davranışlarının bir eseri olmasının tabii sonucudur. 

 
Kusur Kavramı ve Kusur Türleri: 

 
Kamu personelinin mali sorumluluğu konusunda kamu görevlisinin hangi eylemlerinden doğan 

zararların kendisine rücu edilerek ödettirileceği hususuna açılık getirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda 
“kişisel kusur”, “hizmeti kusuru” ve “görevsel kusur” kavramları önem arz etmektedir. 

 
İdarenin kusura dayanan sorumluluğu ve kusursuz sorumluluğu olmak üzere iki tür 

sorumluluğu bulunmaktadır. İdarenin eylemi ise ilke olarak iki ana başlıkta değerlendirilir. Bunlardan 
ilki, “hizmet kusuru”, ikincisi ise “haksız eylem”dir. Haksız eylem, idarenin hizmetten tamamen 
ayrılan işle ilgili olmayan eylemidir. Böyle durumlarda idare aleyhine açılacak davada görevli yargı 
yeri adli mahkemelerdir. Çünkü idarenin eylemi salt kusura dayanmaktadır. Hizmet kusuru temelde 
idarenin hizmet amacını içerir. Ancak burada araç, gereç, teknik donanım gibi öğeler öne çıkar. Yargı 
yeri “idari yargı”dır. Hizmet ya geç, ya kötü ya da hiç yapılmamıştır. İdarenin gerek hizmet kusuru 
gerek salt kusura dayanan eylemi genel anlamda kusura dayanan sorumluluğudur.  İdarenin kusursuz 
sorumluluğu  “görev kusurundan” doğan sorumluluğudur. Burada kamu görevlisinin hizmetten 
ayrılmayan bir kusuru bulunmaktadır. Bir yandan kamu personelinin salt kişisel kusurundan 
doğmayan, görevle ilintili bir kusuru bulunmakta; öte yandan idare yeterli eğitimi vermek, araç gereç 
ve yardımcı personeli sağlamada eksik davranmaktadır. Bu tür bir uyuşmazlıkta kamu personeli 
hakkında adli yargıda dava açılamaz. 

 
1-Kusura Dayalı Sorumluluk 
 
Sorumluluk türlerinden en yaygın ve geniş olanı, kusura dayalı sorumluluktur. Burada 

sorumluluk, zarar veren kişinin kusurlu davranışına dayandığından “kusur sorumluluğu” denildiği gibi, 
zarar verici davranış belli bir kişiye bağlandığı için “sübjektif sorumluluk” da denilmektedir. Kusur 
sorumluluğu aynı zamanda, “haksız fiil sorumluluğu” olarak da ifade edilmektedir. 

  
            Bir fiilin, genel olarak “haksız fiil” sayılması ve failin bu fiilin sonucu oluşan zarardan sorumlu 
tutulması için hangi şartların gerçekleşmiş olması gerektiği BK’nun 41. maddesinde belirtilmiştir: 
“Gerek kasten, gerek ihmal ve teseyyüp [unutma] ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden 
[zarar veren] şahıs, o zararı tazmine mecburdur.” Bu hükme göre kusurlu sorumluluğu doğuran haksız 
fiilden söz edebilmek için şu unsurların birlikte bulunması gerekmektedir:  
 

a)Hukuka Aykırılık 
 
Bir fiil, hukuk düzeninin herhangi bir emrini ihlal ettiği zaman hukuka aykırı olur. Hukuka 

aykırılık, kanunların yapılmamasını emrettiği bir eylemin yapılması şeklinde ortaya çıkabileceği gibi 
yapılmasını emrettiği bir davranış konusunda eylemsizlik halinde de ortaya çıkabilir.   
             

 
 
b)Kusur 
 
Kusura dayanan sorumlulukta sorumluluğun en önemli unsuru kusurdur. Bu tür sorumlulukta 

kusur sorumluluğun kurucu unsurudur. Burada kusur olmadan sorumluluk olmaz ilkesi geçerlidir. 
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Kusur, hukuk düzeninin kınadığı, hoş görmediği, hukuka aykırı bir davranış biçimi,  veya 
hukuk nizamının kınadığı ve muayyen şartlar altında fertlerden beklenen ortalama hareket tarzına 
uygun olmayan ya da bu ortalama hareket tarzından inhiraf  [dönme, sapma] olarak ifade edilir.  
            

Kusur, şu esasa dayanır: Herkes hukuksal hayatı etkileyecek, bütün fiillerini kendi bilinçli 
iradesinin denetimi altında bulundurur ve bulundurmalıdır. Bir fiil hukuka aykırı ise, bu aykırılık fiili 
işleyenin iradesi ile bağlantılıdır. Fail ya sonucu meydana getiren fiili isteyerek işlemiştir, ya da bunu 
işlememek için gerekli iradi çabayı göstermemiştir.  Kusurlu davranış kasten  veya ihmal sonucunda 
ortaya çıkabilir.   
            

Kast, failin fiilinde hukuka aykırı bir sonucu istemesi ya da öngörebilir durumda olmasıdır. 
İhmal ise, dikkatsizlik, tedbirsizlik, unutma vb. nedenlerle hukuka aykırı sonucu istememekle beraber 
neticenin ortaya çıkmasını engelleyici tedbirler hususunda gerekli özeninin gösterilmediği durumda 
ortaya çıkar. 
   

c)Zarar  
 

            Zarar, malvarlığındaki bir azalış şeklinde ortaya çıkabileceği gibi kardan mahrumiyet şeklinde 
de meydana gelebilir. Yargıtay, malvarlığındaki azalmanın bir harcamayı gerektirmesi halini tazminat 
için yeterli görmüştür. Davanın görülmesi sırasında harcamanın yapılmış olması bir şart olarak 
aranmamaktadır.  
 
 Örnek kararlar: 
 
           Davalının haksız eylemi sonucu davacının ön dişi kırılmıştır. Davacı, dişinin muayenesi ve 
protezi için davalıdan maddi tazminat alınmasını istemiştir. Mahkemece “bu yönde henüz bir masraf 
yapılmadığı ve tazminat talebi ile ilgili masraf belgesi bulunmadığı böylece maddi tazminatın zarar 
unsuru oluşmadığı” belirtilerek istek reddedilmiştir. Oysa zarar, kişinin isteği dışında gerek 
malvarlığında, gerek mal varlığı dışındaki hukuksal değerlerde oluşan eksikliktir. Mal varlığındaki 
eksilmenin giderilmesi bir harcamayı gerektirecek nitelikte bulunduğu zaman maddi zarar oluşmuş 
olur, harcamanın yapılmış bulunması koşulu yoktur. Somut olayda, diş tedavisi için bir harcama 
yapılması gerektiği benimsendiğine göre zarar oluşmuştur. Öyleyse ödetme kararı verilmelidir. 
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 2.10.1986 Tarih; 6103 E. 3707 K. 
 

Sözleşme sorumluluğunda zarar olumlu ve olumsuz zarar ayrımına tabi tutulmuştur. Borçlu, 
gereği gibi ve vaktinde edimini yerine getirse idi, alacaklının mameleki  ne durumda olacak idiyse bu 
durumla eylemli durum arasındaki fark olumlu zararı oluşturur. Hemen belirtelim ki, burada 
sözleşmenin feshedilmesinden değil, borcun gereği gibi ifa edilememesinden doğan zarar söz 
konusudur. Olumsuz zarar ise, uyulacağına ve yerine getirileceğine inanılan bir sözleşmenin hüküm 
ifade etmemesi yüzünden güvenin boşa çıkmasıyla uğranılan zarardır. Başka bir anlatımla; olumsuz 
zarar sözleşme yapılmasaydı uğranılmayacak olan zarardır. Sözleşmenin feshinde istenilebilecek zarar 
ise olumsuz zarardır. Sözleşmenin geçerliliğine ifa edileceğine inanılarak başka bir sözleşme yapma 
fırsatının kaçırılması nedeniyle uğranılan zarar da olumsuz zarar kapsamında değerlendirilmektedir. 
Yargıtay  13.HD. 16.4.1996 Tarih; 1996/3653 E.;1996/3920 K. Yargıtay Kararları Dergisi, C.2, S.7, s. 
1088-1089 

d)İlliyet Bağı 
 
Haksız fiil ile meydana gelen zarar arasındaki sebep-sonuç ilişkisine illiyet bağı denilmektedir. 

Bir kişinin işlediği hukuka aykırı fiil sebebiyle sorumlu tutulabilmesi için işlenen fiil ile, meydana 
gelen zarar arasında illi (nedensel) bir ilişki ya da bağlantı olmalıdır.  
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            2-Kusursuz Sorumluluk  
 

Objektif sorumluluk ya da sebep sorumluluğu da denilen kusursuz sorumlulukta, kusurlu 
sorumluluğun temel unsurları olan kusur ve hukuka aykırılık bir koşul olmaktan çıkmıştır. Bir 
kimsenin başka bir kişiye zarar vermesi ve bu zararla zarar verenin fiili arasında nedensellik bağının 
olması sorumluluk için yeterlidir. Bu itibarla, yasalarla kusur aranmaksızın sorumlu kabul edilen 
kimselerin eylemlerinden zarar gören kişiler, karşı tarafın olayda kusuru bulunduğunu ispat etmek 
zorunda olmadıkları gibi, kusursuz sorumlu sayılan kişi ya da kurum olayda kusuru bulunmadığını 
ispat etmekle sorumluluktan kurtulamaz. Sorumluluktan kurtulmak için fiil ile zarar arasındaki sebep-
sonuç ilişkisinin ortadan kalktığını ispat etmek gerekir. İlliyet bağının kopması zarar görenin veya 
üçüncü bir kişinin ağır kusuru nedeniyle olabilir. Diğer yandan beklenmeyen haller ve olağanüstü 
olaylar illiyet bağının kopması sonucunu doğurabilir. 

 
Kusursuz sorumlulukta, kural olarak sorumluluk için, zarar verenin kusurunun bulunması 

gerekmemektedir. Ancak, bazı ayrık ve istisnai durumlarda ve özellikle yasal düzenlemenin bulunduğu 
hallerde zarar verenin sorumlu tutulabilmesi ancak kusurluluğun kanıtlanmasına bağlıdır. Yapılan bu 
açıklama ile, kusursuz sorumlu olunan olayla, zarar arasında uygun illiyet bağı bulunmasa da, mutlaka 
sorumlu olunacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Kusursuz sorumlu olduğu iddia edilen kimse de, olayla 
zarar arasındaki illiyet bağının mücbir sebep, zarar görenin ve üçüncü kişinin tam kusuru ile 
kesildiğini kanıtlamak suretiyle kusursuz sorumlu konumunda da bulunsa, sorumluluktan kurtulabilir. 
            
            Kusursuz sorumluluğun varlığını gerektiren türlü nedenler vardır: Bunlardan en önemlileri 
tehlike sorumluluğu ve hakkaniyete dayanan sorumluluk olarak ifade edilmektedir. Kişilerin 
kullandıkları ya da sahip oldukları cihaz ve araçların kendi kusurlu davranışları dışında başkalarına 
verdiği zararların söz konusu cihaz ve araçların sahipleri tarafından tazmini gerekmektedir. Zira 
normal zamanda o cihaz sahibine fayda sağlamaktadır. Bu tür sorumluluğa tehlike ya da risk 
sorumluluğu denilmektedir. Devletin yürüttüğü hizmetlerden özellikle emniyet ve asayişi koruma ile 
ilgili olanlar belirli bir risk taşımakta olduğundan bu tür faaliyetler nedeniyle kişilere verilen zararların 
tazminine kusursuz sorumluluk esasına göre hükmedilmektedir ki bu durum tehlike (risk) sorumluluğu 
içerisinde değerlendirilir. Ortada zarar verici bir davranış varken, failin kusuru olmadığı gerekçesiyle 
mağdurun zararının giderilmemesi hakkaniyetle bağdaşmaz. Bu durumda hakkaniyetin gerektirdiği 
ölçüde mağdurun zararının, zararlı davranışı işleyen tarafından giderilmesi gerekir ki, bu tür 
sorumluluğa hakkaniyete dayanan sorumluluk denilmektedir.  
 
            Kusursuz sorumlulukta, zarar verenin sorumluluktan kurtulabilmesinin bir yolu da, kusursuzluk 
yanında, alınması gereken bütün tedbirleri aldığını ispatlanmasıdır.  
 

Münferit Sorumluluk  
 

Ortaya çıkan bir zararın sorumlu tutulan tek bir kişiye ödettirilmesi sonucu doğuran sorumluluk 
türüne ferdi ya da münferit sorumluluk denilir. Bu sorumluluk kaynağını Borçlar Kanununun 41. 
maddesinden almaktadır. Anılan maddeye göre, “Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp  yahut 
tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer bir kimseye bir zarar ika eden şahıs tazminine mecburdur.”  Bu 
maddeye göre kişi kendi kusuruyla başkasına verdiği zararları bizzat kendisi ödemek zorundadır. 
Zararın tazmini için zarar verene herhangi bir ortak belirlenmemiştir. Sayıştay’a karşı sorumlu olan 
kamu personelinin sorumlulukları genelde müşterek ve müteselsil sorumluluk şeklinde ortaya çıkar. 
Buna karşın bazı durumlarda münferiden sorumluluğa hükmedilmektedir. Sorumluluk üstlenmesi 
halinde ita amirinin; emanet hesabında kayıtlı bir paranın hak sahibi yerine başka birine ödenmesi veya 
emanetin reddi için gerekli şartlar oluşmadığı halde ödeme yapılması ya da tahakkuk dairesinin 
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teminatın irat kaydına ilişkin yazısı olduğu halde teminatın çözülmesi hallerinde saymanın 
sorumluluğu münferittir.   

 
Örnek kararlar: 
 
Katma Değer Vergilerinin ilgili vergi dairesine süresinde yatırılmaması sebebiyle döner 

sermaye bütçesinden ödenen gecikme zammının sorumlu saymana tek başına ödettirilmesi gerekir. 
Sayıştay 8.Daire; Tarih; 31.03.1998 Feke Orman İşletmesi DSS. 1996 Sayıştay Kararları Dizisi N:4; 
s.6. Sayıştay Yayınları Ekim 1999. 

Onarım işine ait hakediş bedelinin, asıl hak sahibi dışındaki bir kişiye ödendiği, Asliye Hukuk 
Mahkemesinin ilamı gereğince de ikinci kez asıl hak sahibine ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır.  1050 
Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 81’inci maddesinde, saymanın ödeme sırasında yapacağı 
tahkikat sırasında, istihkak sahibinin hüviyetini araştırması gerektiği hususu da hükme bağlanmış 
olduğu halde, böyle bir araştırma yapılmaksızın hakediş bedelinin hak sahibi dışındaki ve yetkisiz bir 
kişiye ödenmesi sonucu oluşan yersiz ödemenin saymana tek başına ödettirilmesine karara 
verildi.Sayıştay 7.Daire; Tarih; 27.06.1996 Antalya Vakıflar Bölge Müd. 1996 Sayıştay Kararları 
Dizisi N:4;s.5; Sayıştay Yayınları Ekim 1999. 

Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk  
 
Müşterek (ortaklaşa) sorumluluk, ortaya çıkan zararın birden fazla sorumluya paylaştırılması 

sonucunu doğurur. Müşterek sorumluluğun tek başına uygulanması halinde sorumludan sadece kendi 
hissesine düşün kısmı alınabilir. Müteselsil sorumlulukta ise, zararın tazmini için belli bir sıra ile 
borçlulara müracaat edilmesi esastır. Birinci derecede borçlu olan kişinin borcu ödememesi halinde 
sonraki sorumlulara müracaat edilir. Müşterek ve müteselsil sorumluluğun birlikte uygulanması 
halinde ise, alacaklı borçlulardan herhangi birisine müracaat ederek alacağının tamamını kendisinden 
alabilir. Alacaklıya borcun tamamını ödeyen sorumlunun diğer sorumlulara rücu hakkı saklıdır. 
Borcun herhangi bir şekilde ortadan kalkması halinde müşterek ve müteselsil borçluların tamamı 
sorumluluktan kurtulur. 

 
Örnek karar: 
 
İlk iki hakedişte gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle fahiş miktarda fazla ödemede 

bulunulmuş, ancak bu fazla ödeme son hakedişte gerçek miktarlara indirilmiştir. Bu suretle taşerona 
iki ay süreyle ............. lira tutarında bir nevi avans ödemesi yapılmıştır.   
Bu nedenle gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle taşerona menfaat sağlamış olan Emanet Komisyonu 
üyeleri hakkında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 22. maddesinin (c) işaretli fıkrası 
hükmü gereğince işlem yapılması gerekir. Sayıştay  7. Daire 2.2.1993 Tarih; İzmir Bayındırlık. 
Saym.1990  
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DEVLETE VE KİŞİLERE MEMURLARCA VERİLEN ZARARLARIN NEVİ VE MİKTARLARININ 
TESPİTİ, TAKİBİ, AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI, YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER HAKKINDA 

YÖNETMELİK 
 
Bu yönetmelik memurların kasıt, kusur, ihmal ve  tedbirsizlik sonucu idareye verdikleri zararlar 

ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilerin uğradıkları zararların nevi ve miktarlarının 
tesbiti, takibi, amirlerin sorumlulukları, yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 
hazırlanmıştır. Bu yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  değişik 
1.maddesinin 1.fıkrası kapsamına giren kurumlarda çalışan memurlar hakkında uygulanır. 
 

İdareye Verilen Zararın Niteliği 
 

Yönetmelikte memura ödettirilecek zararın, kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizlikten 
kaynaklanması gerektiği öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle kamu hizmetinin kuruluş ve işleyişi ile 
ilgili olarak mevzuattaki bir kısım aksaklıklardan ileri gelen ve hizmetten ayrılmasına imkan 
bulunmayan ve hizmet kusuru olarak adlandırılan durumlar da memurun zararı tazmin yükümlülüğü 
yoktur. Ödettirilecek olan zarar, “kişisel kusur” sonucu oluşan zararlardır.   
            

Kişisel kusur kavramına giren ve zararın kaynağı olan davranış biçimleri 4. maddede 
açıklanmıştır. Bu maddeye göre; 

 
1-Kasdi zarar: Memurların idare veya kişilere bile bile, isteyerek zarar vermesi halidir.   
                                            
2-İhmal sonucu zarar: Memurların sorumlu oldukları işlere gerekli özeni  göstermemeleri veya 

işleri savsaklamaları sebebiyle idare veya kişilerin zarara uğraması halidir.                                                            
3-Tedbirsizlik sonucu zarar: Memurların gerekli  önlemleri zamanında almamaları veya eksik 

olarak almaları sonucunda idarenin veya kişilerin zarara uğraması halidir. 
 

Yönetmelik hükümlerine göre memurlarca tazmin edilecek zarar: 
 
a) Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile belirlenmiş görevlerini kasıt, imal veya 

tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve itina ile yapmamaları sebebiyle idarenin veya kişilerin uğradığı 
zararlar,  

b) Kendilerine teslim edilen Devlet malının korunması ve her an hizmete hazır halde 
bulundurulması için gerekli tedbirleri kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu almamaları sonucu Devlet 
malında meydana gelen zararlardan,  

ibarettir.  
                                                                  

Zararın Tazmini ve Re’sen Tahsilat  
 
Kamu personelinin zararı tazmin yükümlülüğü altına girmesi için;   

             
a) Zararın mevcut olması;   

            b) Zararın doğrudan doğruya memurun fiilinden doğması,  
            c) Zararın mücbir sebepten hasıl olmaması gerekmektedir.  
             

İdarenin kendisine verilen zararı memurdan re’sen tazmin etme imkanına sahip olup olmadığı, 
üzerinde durulması gereken bir husus olarak görülebilir. Aslında mevzuat açıktır. Böyle bir durumda 
idarenin re’sen tazmin imkanı bulunmamaktadır. Üzerinde durmamızın sebebi uygulamada idarenin 
kamu gücünü kullanarak ya da hiyerarşinin bir sonucu olarak ortaya çıkan zararı herhangi bir yargı 
kararına gerek görmeksizin tahsil etme yoluna gitmesinden kaynaklanmaktadır. Zararın tazmini ancak 
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bir yargı kararı ile mümkündür. Görevli yargı yeri idari yargı değil adli yargıdır. Zira madde 
hükmünde genel hükümlere atıf yapılmıştır ki, bundan kasıt Borçlar Kanunu hükümleridir. Borçlar 
Kanunu özel hukuk ilişkilerini düzenleyen bir kanun olup bu konuda görevli yargı yerinin adli 
mahkemeler olacağı tabiidir.  
 

Tazminat Tutarının Belirlenmesi 
 

657 Sayılı Kanunun 12. maddesinde “zararın … rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır” 
hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğin 7. maddesine göre rayiç bedelin tespitinde aşağıdaki esaslar 
uygulanır.   
 

Memurun kasıt, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin malca uğradığı zararın ilgili tarafından 
rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır. Zarara uğrayan Devlet malının rayiç bedelinin tesbitinde 
aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.  

 
a) Demirbaş defterinde alındığı tarihteki değeri de belli edilmek suretiyle kayıtlı bulunan veya 

demirbaş defterinde kayıtlı olmakla beraber değeri belli olmayan veya teberru yoluyla veya başka 
suretle Devlete mal edilen mallarda zarar söz konusu ise ait oldukları kurumlarca üç kişiden az 
olmamak üzere teşkil edilecek bir heyet tarafından zarara uğrayan malın rayiç değeri, piyasa  
araştırması yapılmak, ticaret odaları ile belediyelerden bilgi istemek suretiyle belirlenir ve ondan sonra 
zararın miktarı tesbit edilir.Zarar gören Devlet malı eğer amortismana tabii mallardan ise rayiç 
bedelden amortisman payı düşülür.   

 
b) Tarihi ve bedii değeri olan her nevi eşya ve mallarda bir zarar söz konusu ise bilirkişilerden 

oluşan (eski eser uzmanları) bir heyet tarafından önce eserin değeri, ondan sonra husule gelen zararın 
miktarı tesbit edilir. 

   
c) Zarar gören Devlet malı, bir yerden gönderilmiş veya getirilmiş ise taşıma masrafları malın 

rayiç fiyatına ilave edilmek suretiyle malın esas fiyatı belirlenerek ondan sonra zararın miktarı tesbit 
edilir.  

 
Memurların 5. maddenin (a) fıkrasında tanımlanan hizmet kusurlarından doğan zararların 

miktarı kurum ve kuruluşların en üst yöneticilerinin belirleyeceği iki kişi ile zarara sebebiyet veren 
memurun ilk amirinden oluşan 3 kişilik bir heyet tarafından tesbit edilir.  
 
            Rayiç bedelin tespiti hususunda Ayniyat Yönetmeliğinde de hükümler bulunmaktadır. Anılan 
Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre; demirbaş eşya ve levazımın her hangi birinin dikkatsizlik 
neticesi olarak kaybolmasına veya kırılıp, bozulmasına sebep olanlar ve takipte ihmali görülen 
saymanlar, Sayıştay Kanununun 45. maddesi uyarınca bunları ödemeye mecburdurlar.  
            

Malın ödettirilmesi eşit nitelik ve koşullar içinde olmak üzere aynen, aynen ödeme mümkün 
olmayan hallerde zimmete geçtiği tarih ile ödeneceği tarih arasındaki en yüksek rayice göre, para 
şeklinde olur. İki tarih arasındaki en yüksek rayiç, mahalli Ticaret Odaları ve Belediye heyetleri 
aracılığıyla tespit ettirilir.   
            

Yönetmelik hükmüne göre, demirbaş eşya ve levazımın kaybolması veya kırılıp bozulmasından 
öncelikle bunlara sebebiyet verenler sorumludur. Zarar veren kimse kamu görevlisi değilse, 
kendisinden Borçlar Kanunu hükümlerine göre zararın tazmini gerekecektir ki, bu durumda adli 
yargıda dava açmak gerekmektedir. Zarar veren kamu personeli ise yine 657 sayılı Kanunun 12. 
maddesi hükmü delaletiyle genel hükümlere göre zarar tazmin edilecektir. Ancak bu durumda 
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personelinin kusurlu davranışının olması zorunludur. Hizmetin gereği olarak ve hizmetten 
kaynaklanan zararlar tazmin konusu olamaz.   
            

Yönetmelik hükmünde, 832 sayılı Kanunun 45. maddesine atıf yapılmıştır. Bu atfı sorumluluk 
açısından değil, rayiç bedelin tespiti açısından anlamak gerekir. 45. maddenin üçüncü fıkrasına göre; 
“Malın ödettirilmesi, yok olma tarihindeki rayiç bedel üzerinden, bu tarih belli değilse malın satın 
alındığı tarihi ile kaybolmasının tespit edildiği tarih arasındaki en yüksek rayice göre bulunacak bedel 
üzerinden olur. Devlet mallarının hasara uğratılması halinde uygulanacak genel hükümler saklıdır.” 
Görüldüğü üzere madde hükmü devlet malının hasara uğratılması konusundaki genel hükümlere atıf 
yapmıştır.   
 

Zararın Ödenme Şekli 
 

Yukarıda belirtildiği üzere, zararların ödettirilmesinde genel hükümlerin uygulanacağı 657 
Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Maddeye göre; “Fiilin meydana geldiği tarihte en alt 
derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul 
etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.” Bu 
limitin altında kalan zararları rızaen ödemeyi kabul etmeyen personele zarar tutarının mahkeme 
yoluyla ödettirileceği tabiidir.   
            

Yönetmeliğin “Zararların Ödettirilme Şekli” başlıklı 8. maddesine göre, “Yukarıdaki fıkrada 
belirtilen miktarı aşan zararlar, işin icabına ve genel hükümlere göre sorumlulardan sulh yolu ile veya 
hükmen tahsil edilir.” Bu hüküm gereğince, zara doğurucu fiilin meydana geldiği tarihte 15. derecenin 
1. kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçen tutarların tazmini için iki yol 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki sulh yolu, ikincisi ise mahkeme yoludur. Yasa metninde limiti aşan 
zararların sulh yoluyla ödenebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, limiti aşan 
zararları bile mahkeme yoluna gitmeksizin ödemek isteyen memurlar olabilir. Bu durumda işin 
mahkemeye intikal etmeksizin sulh yoluyla çözümünün daha uygun olacağı düşünülerek yönetmeliğe 
hüküm konulmuştur.  
 

Buna göre, limitin altında kalan zararların memur tarafından istenmesi halinde idare hukukuna 
göre işlem yapılacaktır. Bu bağlamda, zararın tazmini ile ilgili kararda yetkili makam “disiplin amiri 
veya yetkili disiplin kurulu” olarak düzenlenmiştir. Bu makamların kararlarına karşı idari yargı yerine 
müracaat mümkün olup, adli yargıya gidilemez.   
            

Diğer yandan, limiti aşan zararların sulh yoluyla ödenmesi halinde bile artık idare hukuku 
kuralları değil özel hukuk hükümleri geçerlidir. İdare ile memur karşılıklı olarak zararın tazmini 
hususunda bir anlaşmaya varacaklardır. Bu anlaşmanın uygulanması hususunda çıkan ihtilaflar idari 
yargıda değil adli yargıda çözüme kavuşturulacaktır. Sulh yoluyla zararın tazmini yoluna gidilmesi 
halinde idare ile personelin eşit iki taraf olarak kabulü gerekir. Eğer idare üstün durumda kabul 
edilerek sulh yapılır ise personel hak etmediğinden daha ağır bir tazminatla karşı karşıya 
kalabilecektir.  Zira zararın tespiti işlemleri zaten idare elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Bununla birlikte memurun zarar miktarına itiraz hakkı vardır, sulh yoluyla tazmin usulünde pazarlık 
söz konusudur. Diğer yandan sulh yapmaya yetkili makam da disiplin amiri ya da yetkili disiplin 
kurulu değil, kurumların kendi mevzuatlarında sulh yapmaya yetkili olarak belirlenmiş olan makam ve 
kurullar olmaktadır. Bu hazine için bir teminattır. Zira disiplin amiri ya da disiplin kurulunun kendi 
personelini hazineye karşı korumak gibi bir güdüsü olabilir.  

 
Genel bütçeli idarelerin mahkemeye intikal etmemiş olan ihtilaflarının çözümünde uygulanacak 

prosedür, 4353 sayılı Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 
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Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve İller Kadrolarında Bazı Değişiklikler 
Yapılmasına Dair Kanunun 31. maddesinde belirtilmiştir: Anılan madde hükmü şöyledir: “Bir 
mukavele mevcut olsun olmasın umumi muvazene dahilindeki Devlet daireleriyle diğer daire, 
müessese ve teşekküller veya hakiki veya hükmi şahıslar arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, 
hakeme veya icraya intikal etmemiş bulunan hukuki ihtilafların sulh yoluyla hallinde menfaat 
görüldüğü takdirde Başhukuk Müşavirliğinin mütalaasına istinaden (yılı bütçe kanunlarının (İ) işaretli 
cetvelinde tespit edilen tutara kadar) bir hakkın tanınması veya menfaatin terkini tazammun eden 
anlaşmalar veya mukavele tadilleri yapmaya Vekaletler yetkilidir.  

(Yılı bütçe kanunlarında gösterilen) miktarı geçen anlaşmalarla mukavele tadilleri Devlet 
Şurasının mütalaasına istinaden Maliye Vekaletince alınacak kararname ile yapılır.  
           Bir mukavelenin tatbikinden karşılıklı olarak vazgeçmek ve akdi feshetmek anlaşma 
hükmündedir.  
           Bu gibi hallerde tatbikinden vazgeçilen mukavele teminatının miktarına göre mütalaası alınacak 
merci tayin ve bu madde hükümleri dairesinde hareket olunur.  
           Mukavelelerde yazılı sebeplerle müddetlerin uzatılması ve mukavelede tasrih olunan mücbir 
sebeplerin takdiri akit Vekalet ve dairelere aittir. Mukavele dışında kalan mücbir sebeplerle 
mukavelelerde yapılacak tadillere veya müddetlerin uzatılmasına veya mukavelelerin karşılıklı olarak 
tasfiyesine müteallik hususlarda 1, 2 ve 3 üncü fıkralar hükümleri tatbik olunur.” 
  
           Madde hükmünde belirtildiği üzere bir devlet zararının ilgilisinden mahkemeye gitmeksizin 
sulh yoluyla tazmininde fayda görülür memur da ödemeyi kabul ederse, öncelikle yetkili merciden 
onay alınmalı ve memur ile bir sözleşme yapılmalıdır. Görüş alınacak yetkili makam yılı bütçe 
kanunlarının (İ) cetvelinde belli edilen parasal sınıra göre belirlenecektir. Bu parasal sınırın altında 
kalan tutarlar için Maliye Bakanlığından üstünde kalan tutarlar için ise Danıştay'dan istişari mütalaa 
alınacaktır. 
 

Rücu Etmede Zamanaşımı  
 

Rücu konusunda genel hükümlerin uygulanacağı belirtildiğine göre zamanaşımının da genel 
hükümlere göre belli edilmesi gerekmektedir. Nitekim  Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen 
Zararların Nev’i ve Miktarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer  İşlemler 
Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinde “Memurların bu Yönetmelik hükümlerine göre ödeyecekleri 
tazminat borçlarının zamanaşımına uğraması genel hükümlere tabidir.” denilmek suretiyle bu durum 
teyit edilmiştir.   
            

Borçlar Kanununun Zamanaşımı başlıklı 60’ıncı maddesinin ilk fıkrasında aşağıdaki hüküm yer 
almaktadır. “Zarar ve ziyan yahut manevi zarar namıyla nakdi bir meblağ tediyesine müteallik dava, 
mutazarrır olan tarafın zarara ve failine ittılaı tarihinden itibaren bir sene ve her halde zararı müstelzim 
fiilin vukuundan itibaren on sene mürurundan sonra istima olunmaz.” Bu hükme göre, idarenin zarara 
ve zararın kim tarafından işlendiğine ilişkin bilgiyi edindiği andan itibaren bir yıl içinde rücu davasının 
açılması gerekir. Diğer taraftan idare bilgi edinmiş olsun olmasın zararın meydana geldiği tarihten 
itibaren 10 yıl içinde dava açma süresi  sona erer.  

 
Yargıtay’ın 16.06.1943 tarih ve 3/23 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında: “memurların cezayı 

müstelzim olsun olmasın mutlak surette haksız fiilleri ile Devlete karşı sebep oldukları zararlara ait 
davaların zamanaşımında Borçlar Kanunu 60. Maddesi hükmünün tatbiki lüzumludur” hükmü yer 
almaktadır.   
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Rücu Kararından Sonra Re’sen İcra İmkanı 
 
Personele rücu hakkını kullanan idarenin, re’sen icra yetkisine sahip olup olmadığı örneğin 

personelin aylığından kesinti yapmak suretiyle ödediği tazminatı geri alma yoluna gidip gidemeyeceği 
tartışılabilir.  İdarenin bu konuda re’sen icra yetkisi yoktur. Rücu işlemi ancak bir yargı kararı ile 
olabilmelidir. Çeşitli şekillerde idare tarafından yapılan usulsüz ve fazla ödemelerin yargı kararı 
olmaksızın re’sen geri alınması ancak açık bir kanun hükmü ile mümkündür. Böyle bir kanun hükmü 
yoksa idare ancak adli yargıya dava açmak suretiyle yapılan fazla ödemeyi geri alabilecektir. İdarenin 
personel aleyhine idari yargıda dava açma olanağı bulunmamaktadır.  

 
Örnek karar: 
 

            Süresi bitmiş olan belediye başkanı kendi adına üç günlük aylık ödenmesi yoluna gitmiştir. 
Belediye encümeni de davacının sağlamış olduğu haksız kazancın geri alınmasına ve davacıya bu 
yolda bildirim yapılmasına karar vermiştir. Eski belediye başkanı da encümen kararının iptali için dava 
açmıştır. Haksız kazanca ilişkin uyuşmazlık özel hukuku ilgilendiren bir konu olup, idarelerin kamu 
gücünden yararlanarak geri alabilmeleri olanaksızdır. Ancak adli yargıda alacak davası açabilirler. 
Davalı idarece bu yolla karar verilmesi gerekirken, idari bir işlemle geri alınmasına ve bildirim 
yapılmasına karar verilmesinde yasalara uyarlık bulunmamaktadır.(Danıştay 8.Daire; Tarih. 
05.03.1985; Esas 1985/77; Karar 1985/221) 
  
            Buna karşın; İdare personele rücu ederken mutlaka bir karar almak durumundadır ve bu karar 
idari bir karar olacaktır. Bu kararı tek bir kişi ya da bir kurul alabilir. Diğer yandan idari olarak 
personel hakkında bir soruşturma açılması ve disiplin cezası da verilmesi mümkündür. Bütün bu idari 
kararlara karşı idari yargı yerine gidilebileceğini düşünmekteyiz. Diğer bir ifadeyle rücu kararına karşı 
idari yargıda dava açılması mümkündür.  
  

İdare Edilenler İçin Getirilen Teminat 
 

İdare edilenler, kamu hukukuna tabi görevler dolayısıyla kendilerine verilmiş olan zararlardan 
ötürü doğrudan ilgili kurum aleyhine dava açabilecekler ve böylece ödeme gücü neredeyse sonsuz olan 
bir muhatap bulacaklardır. Eğer böyle bir teminat öngörülmemiş olsa idi, tutarı yüksek olan zararlar 
bakımından personel aleyhine açtıkları davaları kazansalar bile ödeme gücü çok sınırlı olan bir kamu 
personeli ile karşı karşıya kalacaklarından hükmedilen tazimatı ya hiç tahsil imkanları olmayacak ya 
da çok uzun yıllar tahsilat için bekleyeceklerdi. Böylece, devlet bir bakıma çalıştırdığı personelin 
verdiği zararlardan ötürü en azından ilk aşamada vatandaşlarına karşı kefalet altına girmiş olmaktadır. 

 
Personel İçin Getirilen Teminat 

 
Öngörülen sistem ile, kamu personeli  görevini yerine getirirken, vatandaşlar tarafından 

yöneltilebilecek daimi bir tazminat tehdidi altında bulunmayacaktır. Özellikle imza yetkisini haiz 
bulunan kamu görevlileri her bir işlemi uzun süre incelemek suretiyle işi yavaşlatmak zorunda 
kalmayacaktır. Diğer taraftan yaptığı görev nedeniyle sık sık mahkemelere gitmek zorunda kalan 
personel sürekli bir tedirginlik içerisinde olacaktır. Bunun yanında, personel ile zarar göreni karşı 
karşıya bırakmak personelin teşebbüs yeteneğini de köreltecektir.   

 
            Sorumluluk Bakımından Personel İle İdare Arasındaki İlişki 
 

Kamu personelinin kişilere verdikleri zararlar nedeniyle idarenin sorumlu tutulmasının kaynağı 
tartışılabilir. Her şeyden önce belirtilmesi gereken idare ile personel arasındaki ilişkinin özel hukuk 
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kurallarına göre değil idare hukuku kurallarına göre belirlendiğidir. Bu bakımdan Borçlar Kanunun 
“İstihdam Edenlerin Sorumluluğu” başlıklı 55. maddesine atıf yapmak konuyu yeterince açıklamaktan 
uzaktır. Zira idarenin sorumluluğu o personeli çalıştırıyor olmasından öte, görevlileri vasıtasıyla 
yürüttüğü bir takım faaliyetlerden dolayı zarar görenlerin bu zararlarını gidermesi anlamına gelir. Eğer 
BK’nun 55. maddesine göre idarenin sorumluluğu cihetine gidilirse görevli yargı yerinin adli yargı 
olması icabeder. Oysa, bir olayda hizmet kusuru söz konusu ise uğranılan zarar için idare 
mahkemelerinde tam yargı davası açılmaktadır. Diğer bir ifadeyle böyle bir durumda adli yargıya 
gitmeye gerek yoktur ki, BK’nun 55. maddesi hükmü uygulanabilsin. Buna karşın, idarenin personel 
ile ilişkisinin özel hukuk hükümlerine göre düzenlendiği durumlarda ise BK’nun 55. maddesinin 
uygulanacağı tabiidir. Örneğin işçilerin kamu hizmetleriyle ilgili olarak üçüncü kişilere verdikleri 
zararlardan dolayı işveren durumundaki idare BK’nun 55. maddesi hükmü uyarınca istihdam edenin 
sorumluluğu hükümlerine göre yükümlülük altına girer.  
 

İster hizmet kusuru, ister kişisel kusur bulunsun, yasama ve yargı tasarruflarıyla kamu 
hizmetlerine ilişkin idari eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan dolayı Devletin sorumluluğu 
hususunda özel sorumluluk halleri ve açık kurallar gösterilmiş olduğundan idare adam çalıştıran 
sıfatıyla BK.m.55’e göre sorumlu tutulamaz.(Yargıtay 4.HD. T.15.01.1979 Esas N:1978/12904; Karar 
N:1979/146)  

 
İdarenin Personele Rücu Zorunluluğu 

 
Madde metnindeki “rücu hakkı saklıdır” ifadesinden idarenin ödediği tazminat için personele 

rücu edip etmeme hususunda takdir yetkisinin bulunduğu düşünülebilir.  İdarenin böyle bir takdir 
hakkı yoktur. İdarenin kararları, son tahlilde onun personeli tarafından verilmektedir. Hiç bir 
personelin de kamu menfaatinden başka bir personel lehine vazgeçme hakkı bulunmamalıdır. Çünkü, 
personelin eylemi sonucu ödenen tazminat bütçeden yapılan bir ödemedir. Bütçeden yapılan 
ödemelerin de “devlet gideri” tanımına girmesi icabeder. Devlet gideri, 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununun 7. maddesinde tanımlandığı üzere “bütçe dahilinde devlet namına ifa edilen 
veya bir kanunu mahsus ile ifası taahhüt edilen bir hizmet veya hususat karşılığı” olmalıdır. Bütçenin 
bütün vatandaşların ortak katılımıyla oluşturulan bir fon olduğu düşünülürse, bu fondan yapılacak 
harcamalar için kanunun sarih hükümlerine ihtiyaç vardır. Her hangi bir kamu görevlisinin kendi 
kusurlu davranışı ile dolaylı ya da dolaysız olarak devlete verdiği zararların bütçeden karşılanacağı 
konusunda mali mevzuatımızda böyle bir sarih hüküm bulunmamaktadır. 

   
            Diğer taraftan bir üst hukuk normu olan Anayasanın 129. maddesinde personelin davranışı 
nedeniyle idarenin tazminata mahkum edilmesi halinde kendisine rücu edileceği “kendisine rücu 
edilmek kaydıyla” denilmek suretiyle hüküm altına alınmıştır. 
 
 Örnek kararlar: 
 

Meydana gelen iş kazasında makine bakımcısı zarar görmüş ve idare tazminata mahkum 
edilmiştir. Bunun yanında Yargıtay’ca onanan iş mahkemesi kararı ile dozer operatörünün kazada %50 
oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Devlet bütçesinden ödenen tazminat için 818 sayılı Borçlar 
Kanunun 55. maddesi hükmü uyarınca, kusurlu bulunan dozer operatörüne rücu davası açılmasını 
teminen konunun DSİ Genel Müdürlüğü’ne yazılmasına ve gereğinin yapılarak sonucun Sayıştay’a 
bildirilmesine kadar iki adet verile emri ile ödenen ......... tutarın hüküm dışı bırakılmasına karar 
verildi. (Sayıştay 7.Daire; Tarih; 25.11.1999 Tutanak No:8509 DSİ İzmir 2.Bölge Müdürlüğü 
Saymanlığı 1997.)  
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            Olayda davacı hakkında suçlamaların ortaya çıkışı aşamasında  ve sonraki aşamada görevlilerin 
ağır kusurları söz konusu olduğundan, hükmolunan tazminatı ödeyecek olan idarenin, sorumluluğu 
saptanan görevlilere yasal yollar çerçevesinde rücu etmesi Anayasa ve yasa hükmü gereğidir. 
(Danıştay 10.Daire Tarih 20.04.1989 E.1988/1042; K.1989/857) 
  
            Personelin kamu hukukuna tabi bir görev nedeniyle  üçüncü kişiye verdiği zarardan dolayı 
İdarenin ödemek durumunda kaldığı tazminat sonuçta devlete verilen bir zarar olduğundan, bu 
aşamadan sonra artık 657 sayılı Kanunun 12. madde hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. 13. 
maddenin gerekçesinde yer alan şu ifadeler kanaatimizi destekler niteliktedir. “..... 12. maddedeki 
zarar, personelin gerek doğrudan doğruya idareye vereceği zararları, gerekse başkalarına zarar ika 
etmek ve idareyi bu zararı tazmin mecburiyetinde bırakmak suretiyle sebep olacağı zararları kapsar.” 
Bu itibarla Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nev’i ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, 
Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesindeki 
“Memurlarca verilen zararların miktarının tespiti ve ilgililerden bu yönetmelik veya genel hükümlere 
göre tahsili konusunda yapılacak işlemlerin zamanında ve eksiksiz yürütülmesinden, zararı veren 
memurların bulundukları kurum ve kuruluşların o mahaldeki amirleri müteselsilen sorumludurlar.” 
hükmü personele rücu etmeyen idareciler hakkında da uygulanır. 
 
 

KONUYLA İLGİLİ MEVZUAT 
 
           6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tahsil zamanaşımına 
ilişkin 102. Maddesinde: “amme alacağı vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı 
başından itibaren 5 yıl içinde zamanaşımına uğrar” ibaresi yer almaktadır.  
 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamına ilişkin 1. 
Maddesinde: “Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve 
takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi feri 
amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan 
ve amme hizmetleri tatbikatından doğan diğer alacakları ile bunların takip masrafları hakkında bu 
kanun hükümleri tatbik olunur” hükmü yer almaktadır. 

 
Yargıtay’ın 16.06.1943 tarih ve 3/23 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında: “memurların 

cezayı müstelzim olsun olmasın mutlak surette haksız fiilleri ile Devlete karşı sebep oldukları zararlara 
ait davaların zamanaşımında Borçlar Kanunu 60. Maddesi hükmünün tatbiki lüzumludur” kararı 
belirtilmiştir. 

 
Yargıtay’ın 07.02.1955 tarih ve 17/26 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında: “cezayı 

gerektiren haksız fiiller af kanunu ile cezai nitelik ve özelliğini kaybederse, tazminat davaları Borçlar 
Kanunu 60’da öngörülen zamanaşımına tabidir” kararı belirtilmiştir. 

 
818 Sayılı Borçlar Kanunun haksız fiil sorumluluğunu düzenleyen 41. Maddesinde: 

“Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp(rehavet ve tembellik) yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette 
diğer bir kimseye zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur” hükmü bulunmaktadır. 

 
818 Sayılı Borçlar Kanunun zamanaşımına ilişkin 60. Maddesinde: “Zarar ve ziyan yahut 

manevi zarar namiyle nakdi bir meblâğ tediyesine müteallik dâva, mutazarrır olan tarafın zarara ve 
failine ittılaı(Bildiği-öğrendiği) tarihinden itibaren bir sene ve her halde zararı müstelzim fiilin 
vukuundan itibaren on sene mürurundan sonra istima olunmaz. 
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Şu kadar ki zarar ve ziyan dâvası, ceza kanunları mucibince müddeti daha uzun müruru zamana 
tabi cezayı müstelzim bir fiilden neşet etmiş olursa şahsî dâvaya da o müruru zaman tatbik olunur. 

Eğer haksız bir fiil, mutazarrır olan taraf aleyhinde bir alacak tevlit etmiş olursa, mutazarrır 
kendisinin tazminat talebi müruru zaman ile sâkıt olsa bile o alacağı vermekten imtina edebilir.” 
hükmü yer almaktadır. 

 
MÜTESELSİL MESULİYET 
1-HAKSIZ FİİL HALİNDE 
MADDE 50 - Birden ziyade kimseler birlikte bir zarar ika ettikleri takdirde müşevvik(tahrikçi-

bozguncu) ile asıl fail ve fer'an methali(dahil) olanlar, tefrik edilmeksizin müteselsilen mesul olurlar. 
Hâkim, bunların birbiri aleyhinde rücu hakları olup olmadığını takdir ve icabında bu rücuun 
şumulünün derecesine tâyin eyler. 

Yataklık eden kimse, vakı olan kârdan hisse almadıkça yahut iştirakiyle bir zarara sebebiyet 
vermedikçe mesul olmaz. 

 
2-MUHTELİF SEBEPLERİN İÇTİMAI HALİNDE 
MADDE 51 - Müteaddit kimseler muhtelif sebeplere (haksız muamele, akit, kanun) binaen 

mesul oldukları takdirde haklarında, birlikte bir zarar vukuuna sebebiyet veren kimseler hakkındaki 
hükümlere göre muamele olunur. 

Kaideten haksız bir fiili ile zarara sebebiyet vermiş olan kimse en evvel, tarafından hata vaki 
olmamış ve üzerine borç alınmamış olduğu halde kanunen mesul olan kimse en sonra, zaman ile 
mükellef olur. 

 
İSTİHDAM EDENLERİN MESULİYETİ 
 
MADDE 55 - Başkalarını istihdam eden kimse, maiyetinde istihdam ettiği kimselerin ve 

amalesinin hizmetlerini ifa ettikleri esnada yaptıkları zarardan mesuldür. Şu kadar ki böyle bir zararın 
vukubulmaması için hal ve maslahatın icabettiği bütün dikkat ve itinada bulunduğunu yahut dikkat ve 
itinada bulunmuş olsa bile zararın vukuuna mani olamıyacağını ispat ederse mesul olmaz. 
İstihdam eden kimsenin, zâmin olduğu şey ile zararı ika eden şahsa karşı rücu hakkı vardır. 
 

HAKSIZ BİR FİİL İLE MAL İKTİSABINDAN DOĞAN BORÇLAR 
 

MADDE 61 - Haklı bir sebep olmaksızın aharın zararına mal iktisabeden kimse, onu iadeye 
mecburdur. Hususiyle muteber olmayan veya tahakkuk etmemiş bulunan bir sebebe yahut vücudu 
nihayet bulmuş olan bir sebebe müsteniden ahzolunan şeyin, iadesi lazımdır. 

 
MÜRURU ZAMAN(ZAMANAŞIMI) 
I - MÜDDETLER 
1 - ON SENELİK MÜRURU ZAMAN 
MADDE 125 - Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde, her dâva on senelik 

müruru zamana tâbidir. 
2 - BEŞ SENELİK MÜRURU ZAMAN 
MADDE 126 - Aşağıdaki alacak veya dâvalar hakkında beş senelik müruru zaman cari olur. 
1-Alelûmum kiralar ile resülmal faizleri ve muayyen zamanlarda tediyesi meşrut aidat 

hakkındaki dâvalar 
2-Erzak bedeli ve nafaka ve otel ve lokanta masraflarına müteallik dâvalar 
3-(Değişik: 6763 - 29.06.1956) Sanatkarların veya esnafın emeklerini karşılığı, 

perakendecilerin sattıkları malların parası, noterlerin mesleki hizmetleri karşılığı, başkalarının 
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maiyetinde çalışan veya müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin, yevmiyecilerin ve işçilerin 
ücretleri hakkındaki davalar: 

4-(Ek: 6763 - 29.06.1956) Ticari olsun olmasın bir şirket akdine dayanan ve ortaklar arasında 
veya şirketle ortaklar arasında açılmış bulunan bütün dâvalar ile şirketin müdürleri, temsilcileri, 
murakıplarıyla şirket veya ortaklar arasındaki dâvalar, vekâlet akdinden, komisyon akdinden, acentelik 
mukavelesinden, ticari tellâklık ücreti dâvası hariç, tellâllık akdinden doğan bütün dâvalar, 
müteahhidin kasıt veya ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa ayıplı 
malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak dâvalar hariç olmak 
üzere istisna akdinden doğan bütün dâvalar. 

 
MÜTESELSİL BORÇLAR 
A) BORÇLULAR ARASINDA TESELSÜL 
I - ŞARTLARI 
MADDE 141 - Alacaklıya karşı, her biri borcun mecmuundan mesul olmadığı iltizam 

ettiklerini beyan eden müteaddit borçlular arasında teselsül vardır. 
Böyle bir beyanın fikdanı halinde teselsül ancak kanunun tâyin ettiği hallerde olur. 

II - ALACAKLI VE BORÇLU ARASINDAKİ MÜNASEBET 
1 - HÜKÜMLERİ 
a) MÜŞTEREK BORÇLULAR MESULİYETİ 
MADDE 142 - Alacaklı müteselsil borçların cümlesinden veya birinden borcun tamamen veya 

kısmen edasını istemekle muhayyerdir. 
Borcun tamamen edasına kadar bütün borçluların mesuliyeti devam eder. 

b) MÜŞTEREK BORÇLULARA AİT DEFİLER 
MADDE 143 - Müteselsil borçulardan biri alacaklıya karşı onunla kendi arasındaki şahsi 

münasebetlerden veya müteselsil borcun sebep veya mevzuundan tevellüt etmiş olanlardan maada bir 
şey dermeyan edemez ve bütün borçlular arasında müşterek olan defileri dermeyan etmediği halde 
onlara karşı mesul olur. 

c) MÜŞTEREK BORÇLULARDAN BİRİNİN ŞAHSİ FİİLİ 
MADDE 144 - Hilâfına mukavele olmadıkça müteselsil borçlulardan biri kendi fiili ile diğer 

borçluların vaziyetlerini ağırlaştıramaz. 
2 - MÜTESELSİL BORCUN SUKUTU 
MADDE 145 - Tediyesi ile veya yaptığı takas ile borcun tamamını veya bir kısmını iskat etmiş 

olan müteselsil borçlulardan biri, sakıt olan borç nispetinde, diğer borçluları halâs etmiş olur. 
Eğer müteselsil borçlulardan biri borç tediye olunmamış iken ondan tahallüs etmiş ise, diğer 

borçlular ancak halin veya borcun mahiyetinin irae ettiği nispette bu beraetten istifade edebilirler. 
III - MÜŞTEREK BORÇLULAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLER 
1 - TAKSİM 
MADDE 146 - Borcun mahiyetinden hilâfı istidlâl olunmadıkça, müteselsil borçlulardan her 

biri alacaklıya yapılan tediyeden birbirine müsavi birer hisseyi üzerlerine almağa mecburdur. Ve 
hissesinden fazla tediyede bulunan, fazla ile diğerlerine rücu hakkını haizdir. 

Birinden tahsili mümkün olmayan miktar, diğerleri arasında mütesaviyen taksim olur. 
2 - HALEFİYET 
MADDE 147 - Rücu hakkından istifade eden müteselsil borçlulardan her biri, tediye ettiği 

miktar nispetinde alacaklının haklarına halef olur. 
Alacaklı, diğerlerinin zararına olarak müteselsil borçlulardan birinin vaziyetini iyileştirdiği 

takdirde bu fiilinin neticelerini şahsan tahammül eder. 
B) ALACAKLILARIN ARASINDA TESELSÜL 
MADDE 148 - Borcun tamamının tediyesini istemek hakkını her birine bahş ettiğini borçlu 

beyan ettiği hallerde, müteaddit alacaklılar arasında teselsül mevcut olacağı gibi kanununun tâyin ettiği 
maddelerde dahi bu nevi teselsül bulunur. 
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Müteselsil alacaklılardan birine vâkı tediye ile borçlu bütün alacaklılara karşı beri olur. 
Alacaklılardan birinin icraya veya mahkemeye müracaatından haberdar edilmedikçe borçlu onlardan 
dilediğine tediyede muhayyerdir. 
  

İŞİN KUSURUNA MÜTEADİR TEMİNAT 
a) KUSURUN TESBİTİ 
MADDE 359 - İmal olunan şeyin tesliminden sonra iş sahibi, işlerin mutat cereyanına göre 

imkânını bulur bulmaz o şeyi muayeneye ve kusurları varsa bunları müteahhide bildirmeğe mecburdur. 
İki taraftan her birinin, imal olunan şeyi masrafı kendisinden olmak üzere ehli hibreye muayene 

ettirilmesini ve muayene neticesinin bir raporla tespitini istemeğe hakkı vardır. 
 
b) KUSUR HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKKI 
MADDE 360 - Yapılan şey iş sahibinin kullanamayacağı ve nıfset kaidesine göre kabule icar 

edilemeyeceği derecede kusurlu veya mukavele şartlarına muhalif olursa, iş sahibi o şeyi kabulden 
imtina edebilir; bu hususta müteahhidin taksiri bulunursa zarar ve ziyan da isteyebilir. 

İşin kusurlu olması veya mukaveleye muhalif bulunması yukarı ki derecede ehemmiyeti haiz 
değil ise iş sahibi, işin kıymetinin noksanı nispetinde fiatı tenzil ve eğer o işin ıslahı büyük bir masrafı 
mucip değil ise müteahhidi tamire mecbur değildir. Bu hususta müteahhidin taksiri varsa iş sahibi 
zarar ve ziyan da isteyebilir. 

Yapılan şey iş sahibinin arsası üzerine yapılmış olup da mahiyeti itibariyle refi ve kal'ı fazla bir 
zararı mucip ise iş sahibi, ancak ikinci fıkra mucibince muamele yapar. 

 
c) İŞ SAHİBİNİN MESULİYETİ 
MADDE 361 - Yapılan şeyin kusurlu olması müteahhidin sarahaten beyan eylediği mütalâaya 

mugayir olarak iş sahibinin verdiği emirlerden neşet etmiş bulunur veya her hangi bir sebeple iş 
sahibine isnadı kabil olursa, iş sahibi o şeyin kusurlu olmasından mütevellit hakları dermeyan edemez. 

 
d) İŞİN KABULÜ 
MADDE 362 - Yapılan şeyin sarahaten veya zımnen kabulünü müteakip müteahhit, her türlü 

mesuliyetten beri olur. Ancak müteahhidin kasten sakladığı usulü veçhile muayenesinde müşahede 
edilemeyecek olan kusurlar hakkında, mesuliyeti bakidir. 

Eğer iş sahibi kanunen tâyin olunan muayene ve ihbarı ihmal ederse zımnen kabul etmiş sayılır. 
Yapılan şeydeki kusur, sonradan meydana çıkarsa iş sahibi, vâkıf olur olmaz keyfiyeti 

müteahhide haber vermeğe mecburdur. Aksi takdirde iş sahibi kabul etmiş sayılır. 
 
h) MÜRURU ZAMAN 
MADDE 363 - Yapılan şeyin kusurlu olmasından dolayı iş sahibinin haiz olduğu haklar, 

müşterinin haklarının tabi olduğu müruru zaman hükmüne tabidir. 
Fakat gayrimenkul inşaata müteallik kusurlardan dolayı iş sahibinin müteahhide ve inşaata iştirak 
eyleyen mimar ve mühendise karşı mütalebesi, tesellüm zamanından itibaren beş senelik müruru 
zamana tâbidir. 

 
TAZMİN RAPORLARI 

 
a) Görevlilerin gerek kasten, gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlikle haksız bir şekilde 

zarar meydana getirmeleri halinde Borçlar Kanununun 41. maddesi, 
b) Görevlilerin haklı bir sebep olmaksızın idare aleyhine iktisapta bulunmaları halinde Borçlar 

Kanununun 61. maddesi, 
c) İdarenin istihdam eden sıfatıyla zarar tazmin etmesi ve zararın oluşmasına neden olan 

personele rücu etmemesi halinde Borçlar Kanununun 55. Maddesiyle, Devlete ve Diğer Kişilere 
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Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, 
Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik kapsamına giren memurlar için Yönetmeliğin 11. 
Maddesi, 

d) Yönetmeliğin 12. maddesinde öngörülen bir zararın ilgili memura ödettirilmesi için gerekli 
işlemlere başlanılmamış olması halinde, bu yönetmeliğin 5-10. maddeleri, 
 

Hükümlerine göre kamu zararının tazmin edilmesi  amacıyla düzenlenir. 
 
 Örnek kararlar: 
 

Memurun idareye karşı sorumluluğu, idare tarafından uğranılan zararın tazmini için memur 
aleyhine adli yargıda açılan dava sonucunda saptanabilir. İdare, kendi aleyhine memurlar tarafından 
ika edilen zararlarda memura karşı re`sen icra yetkisini kullanarak aylığından kesinti yapabilme 
olanağına sahip değildir. (Danıştay 5. D. 08.05.1979 tarih ve E. 1975/9257 K. 1989/684) 
  

Haksız fiil ve kazanımdan doğan borçlar, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğan alacaklar 6183 
sayılı yasaya göre istenemez. (Danıştay 10. D. 26.05.1993 tarih ve E. 1991/3258 K. 1993/2207) 

  
 
 
 
 
 
 
 
YARARLANILAN KAYNAKLAR:  
 
1) Sayın İsmail Hakkı, (2000) Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu, Ankara 
2) Gözübüyük A.Şeref, (2001) Yönetim Hukuku, Ankara: Turan Kitabevi Yayınları, 
3) Gözübüyük A.Şeref, (2001) Yönetsel Yargı, Ankara: Turan Kitabevi Yayınları, 
4) Günday Metin, (2001) İdare Hukuku, Ankara: İmaj Yayınları  
5) Akıntürk Turgut (2000) Borçlar Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları 
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Bu açıklamalardan sonra muhakkik tarafından düzenlenecek raporların özellikleri ile RAPOR 
ŞEKİLLERİ ile RAPOR ÇEŞİTLERİNE değinilmekte yarar görülmektedir. 

 
Muhakkikler çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre bir rapor düzenleyerek 

somutlaştırırlar. 
 
İyi bir rapor şu hususları içermelidir: 

 
1. Raporda BİRLİK olmalıdır 
2. Raporda UYGUNLUK olmalıdır. 
3. Rapor ETKİN olmalıdır. 
4. Rapor AÇIK olmalıdır. 
5. Rapor KISA ve ÖZ olmalıdır. 
6. Rapor bir düzen içinde BÖLÜM ve KISIMLARI içermelidir.      

 
Yapılan araştırmada, bazı Bakanlıklarda değişik rapor çeşitleri bulunmakla birlikte, 

genelde aşağıda belirtilen rapor çeşitlerinin düzenlenmekte olduğu görülmüştür. 
 
1. İnceleme/Soruşturma Raporu 
2. Tevdi Raporu 
3. Ön İnceleme 
4. Tazmin Raporu 
5. Suç Duyurusu Raporu 
6. Araştırma Raporu 
7. Basit Rapor 
 
Bu rapor çeşitleri hakkında özet bilgi vermek gerekiyorsa: 
 
1. İnceleme/Soruşturma Raporu 

 
Kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğler ile Bakanlık genelgelerine aykırı fiil ve davranışlarda 

bulunan memurlar ve kamu görevlileri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yapılan 
inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen raporlardır. Bunun yanı sıra mevzuat uygulamalarında 
görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller 
hakkında görüş ve öneriler ile idari ve disiplin yönünden inceleme ve tekliflerle, diğer araştırma ve 
incelemeler sonucu yapılan önerileri kapsar. 
 

İncelettirilen konulara ilişkin düşüncelerin, şikayet ve ihbarlar üzerinde yapılan inceleme ve 
soruşturmalar sonucunda cezai/adli takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas 
görüşlerin bildirilmesi amacıyla da inceleme raporu düzenlenir. 
 

 Diğer bir ifadeyle, ön inceleme raporuna bağlanmayan ve 4483 Sayılı Kanun kapsamında 
soruşturulmayan eylemlerle ilgili olarak düzenlenen rapor çeşididir. Bazı kurumlarda, bunlar “Adli 
soruşturma raporu” ve “Disiplin soruşturma raporu” şeklinde tasnif edilmektedir. 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunun 125. maddesinde belirtilen disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin 
olarak düzenlenen raporlar örnek olarak gösterilebilir. 
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2. Tevdi Raporu 
 
Yapılan inceleme ve soruşturma sonucu suçun 4483 Sayılı Yasa kapsamına girdiğinin tespit 

edilmesi halinde bu konuda ön inceleme yapılması gerektiği hususunda soruşturma izni vermeye 
yetkili mercie sunulmak üzere düzenlenir. 

 
3. Ön İnceleme Raporu 
 
Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 Sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren suçların 
sonuçları için düzenlenen rapor şekline Ön İnceleme Raporu denilmektedir. 

 
4. Tazmin Raporu  
 
Yapılan inceleme sonucu hazine veya kamu zararının tespit edilmesi halinde diğer raporların 

yanı sıra ayrıca düzenlenir. 
 
5. Suç Duyurusu Raporu 
 
Genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda 

bulunmak üzere düzenlenir. Örneğin; 3628 sayılı Kanunda belirtilen zimmet, rüşvet, irtikap vs. fiiller, 
Sıkı Yönetim Yasası, Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki fiiller, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 
gibi.   

 
6. Araştırma Raporu  
 
Yukarıda belirtilen rapor çeşidi dışında kalan inceleme ve araştırmalar sonucunda düzenlenen 

ve çoğu zaman belirli bir konuda görüş içeren veya bilimsel nitelikli rapor çeşitleridir. 
 
 

7. Basit Rapor 
 
Belirli bir konu hakkındaki ihbar, şikayet veya iddia hakkında yapılan kısa inceleme ve 

araştırma neticesinde bilgi notu şeklinde makama yazılan rapor. 
 
Bu konudaki Teftiş Kurulu Genelgesi aşağıda sunulmuştur. 

 
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının  

30.05.2003 tarih ve 3625 sayılı Genelgesi 
 
 Valiliklere ve Kaymakamlıklara ve gerekse Bakanlığımıza gönderilip de mahallinde 
incelenmek üzere yine Valiliklere gönderilen ihbar ve şikayet dilekçelerinin işleme konulup 
konulmaması, konulacaksa en seri şekilde incelemelerinin yapılıp, sonuçlandırılmasına yönelik olarak 
dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 
 
 1. Başkanlığımızca incelenmek üzere mahalline gönderilen ihbar ve şikayetlerin, 
görevlendirilecek bir incelemeci vasıtasıyla en kısa sürede incelenmesinin sağlanması, düzenlenecek 
raporun yetkili kurul veya mercilerce değerlendirilmesi yapılarak, işlem sonucunun raporun bir 
örneğiyle birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi, 
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 2. Bakanlığımız mensuplarını ilgilendiren inceleme ve soruşturmalarda (ön inceleme) daha 
önce muhakkiklik eğitimine katılmış İl Sağlık Müdürlüğü personelinden yararlanılması, gerektiğinde 
mali konularda Defterdarlık, diğer konularda mahalli denetim elamanlarından görevlendirme yapılmak 
suretiyle kısa süre içerisinde  sonuçlandırılmasına çalışılarak, sonucun tekide mahal verilmeden 
bildirilmesi, özellikle zamanaşımı sürelerinin dikkate alınması, 
 

Bakanlığımız taşra personeli hakkında il defterdarlığı veya başka bir kurum elamanının 
incelemeci olarak görevlendirilmesi durumunda mutlaka valilik veya kaymakamlık onayının alınması, 
 
 3. İnceleme ve soruşturma sonucu düzenlenecek raporlarda ekte bulunan rapor şablonunda 
belirtilen  usul ve şekil şartlarına asgari riayet edilerek başlangıçta görevlendirme emri, şikayetçi ya da 
incelemenin nedeni, incelemenin kimler hakkında yapıldığı, inceleme ya da şikayet konuları, yapılan 
inceleme ve araştırmalar, değerlendirme (tahlil) ve tekliflerin yer aldığı sonuç bölümlerine yer 
verilmesi, 
 
 4. Müfettiş bilgi ve becerisi gerektirmeyecek çok sayıda ihbar ve şikayetlerin de Bakanlığımıza  
intikal ettirilerek müfettiş talebinde bulunulduğu gözlenmektedir. 4483 Sayılı Yasanın 5. maddesine 
göre ön incelemenin, yetkili mercii tarafından bizzat ya da görevlendireceği  incelemeciler tarafından 
yapılması esas olup, bu tür müracaat, ihbar şikayetlerin doğrudan Bakanlığımıza gönderilmeyerek 
konunun mahallinde çözümlenmesine çalışılması, ancak müfettiş bilgi ve becerisini gerektirecek kadar 
önemli konular için müfettiş talebinde bulunulması, 
 

Ayrıca, muhakkiklerce inceleme ve soruşturması tamamlanmış işlere ait raporların netice 
ve kanaat bölümünde görüş belirtilmediği, bir yerde sorumluluk almaktan veya işten kaçınmak 
maksadıyla müfettiş bilgi ve becerisi gerektiğinden bahisle incelemenin sonuçlandırılmadığı 
görülmektedir. Aynı konuda, müfettişin tekrar baştan inceleme yapması daha önce yapılan 
çalışmaların boşa gitmesine, işlerin ve adaletin gecikmesine neden olmaktadır. Bu şekilde 
inceleme ve soruşturmaların yarım bırakılmadan (görüş ve kanaat belirtilerek) mutlak suretle 
neticelendirilmesi, 

  
 5. Valiliklere ve Kaymakamlıklara doğrudan verilen veya Bakanlığımıza gönderilip de 
mahallinde incelenmek üzere illere gönderilen bir kısım ciddi ihbar ve şikayetlerin, mahallindeki 
incelemeciler tarafından  gereği gibi incelenmediği, eksik, hatalı işlemlerle, olayın yeterince 
aydınlatılamadığı görüldüğünden, incelemeci (muhakkik) raporlarının gereğince değerlendirilerek 
sorumluları hakkında  Valilikçe işlem yapılması, bazen de aynı konunun tekrar Bakanlıktan 
incelenmesinin talep edilerek gereksiz zaman kaybına neden olunduğu müşahede edilmiş olup, 
mahallinde yapılacak inceleme ve soruşturmalarda; gizliliğe riayet edilmesi ve olayın yeterince 
incelenmediği izlenimi veren işlem ve uygulamalardan kaçınılması, eksik ya da hatalı raporlarla ilgili 
gereken duyarlılığın gösterilmesinin sağlanması, 

  
 6. Usulüne uygun olmayan müracaatların (isimsiz, imzasız ve soyut iddialar içeren  ihbar ve 
şikayetler) işleme konulmasında 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4. ve 6. 
maddelerine göre hareket edilmesi, iddia konularının garaz ve mücerret hakaret için uydurma suç 
isnadı ile yapıldığı kanaatine varıldığında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 25. maddesinin göz 
önünde bulundurulması, 
 
 7. İhbar ve şikayet konusu fiillerin değerlendirilmesinde 4483 Sayılı Yasa kapsamına girmeyen 
fiiller için ön inceleme raporu düzenlenmeden konunun inceleme/soruşturma raporuna bağlanması, ön 
inceleme yapılırken disiplin incelemesinin de birlikte tamamlanarak soruşturma raporunun (gerekiyor 
ise tazmin raporu da) düzenlenmesi, Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil etmekle birlikte 4483 
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Sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmeyecek fiiller için zaman kaybetmeden doğrudan Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulması, 
 İhbar ve şikayetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken raporlar aşağıda belirtilmiştir. 
 

a) İnceleme/Soruşturma Raporu: İdari ve disiplin yönünden inceleme ve tekliflerle, diğer 
araştırma ve incelemeler sonucu yapılan önerileri kapsar.  

 
b) Tevdi Raporu: Yapılan inceleme ve soruşturma sonucu suçun 4483 Sayılı Yasa kapsamına 

girdiğinin tespit edilmesi halinde bu konuda ön inceleme yapılması gerektiği hususunda 
soruşturma izni vermeye yetkili mercie sunulmak üzere düzenlenir. 

 
c) Ön inceleme Raporu: 4483 Sayılı Yasa kapsamına  giren fiiller için düzenlenir. 
 
d) Tazmin Raporu: Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda hazine veya kamu zararı tespit 

edilmesi halinde diğer raporların yanı sıra  ayrıca düzenlenir. 
 

e) Suç Duyurusu Raporu: Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil etmekte birlikte 4483 Sayılı 
Yasa kapsamında değerlendirilmeyecek fiiller nedeniyle genel hükümlere göre işlem 
yapılmak üzere Savcılıklara suç duyurusunda  bulunmak için düzenlenir. 

 
f) Araştırma Raporu: Yukarıda belirtilen rapor çeşidi dışında kalan inceleme ve  araştırmalar 

sonucunda düzenlenen ve çoğu zaman bilimsel nitelikli rapor     çeşitleridir.  
 
 8. İnceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirilen kişinin mutlaka hakkında  inceleme 
ve soruşturma yapılan personelin üstü konumunda olmasına dikkat edilmesi, 
 
 9. İhbar ve şikayet konusu fiilin, disiplin suçu veya adli suç kapsamında olup olmadığının ayırt 
edilerek 4483 Sayılı Yasa kapsamında olmayan fiiller için (Örneğin; yalnızca disiplin yönünden 
incelenmesi gereken fiiller) Bakanlığımıza ön inceleme yapılması teklifinde bulunulmaması, 
 

10. Valilik veya Kaymakamlıklara intikal eden ihbar ve şikayetler ya da müfettişlerce verilen 
tevdi raporu veya yazısı üzerine, ön incelemenin müfettiş tarafından yapılması istendiğinde, 4483 
Sayılı Yasanın 3. ve 5. maddelerine göre hakkında inceleme yapılan il memuru ise Valilik Makamının, 
ilçe memuru ise Kaymakamlık Makamının ön inceleme talebinde bulunması, 

 
Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzük ve Yönetmelik hükmü gereği, müfettişlerin 

ancak Bakanlıkça görevlendirilebileceği dikkate alınarak, yetkili mercilerce ön incelemenin müfettiş 
tarafından yapılması isteniyorsa, talebin ilde bulunan müfettişten doğrudan değil de Bakanlığımız 
Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan müfettiş marifetiyle yapılmasını isim belirtilmeden yapılması,  

 
 11. Hakkında inceleme veya soruşturma yapılanlar arasında Bakanlığımız merkez teşkilatı 
personelinin de bulunması durumunda bu personel hakkında idari, disiplin ve adli yönden teklif 
getirilmeyerek işlem yapılmak üzere konunun Bakanlığımıza intikal ettirilmesi, 
 

12. Süresi içerisinde  inceleme veya soruşturma görevini sonuçlandırmayan, ihmal ve 
geciktirme gösteren personel hakkında durumun niteliğine göre disiplin ve adli yönünden işlem 
yapılması,  
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13. 4483 Sayılı Yasaya göre sonucun şikayetçi ve hakkında ön inceleme yapılana tebliği önem 
arz ettiğinden, ön incelemeciler tarafından alınan ifadeler sırasında ilgililerin ikamet ve tebligat 
adreslerinin tutanak ve rapora mutlaka doğru biçimde yazılması, 
 
 14. Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda işlem gerektiren fiillerde olduğu gibi işlem 
gerektirmeyen fiiller için de dosyanın işlemden kaldırılması için yetkili merciden onay alınması, 
 

15. İnceleme/Soruşturma rapor ve sonuçlarının ilgili personelin özlük dosyasında usulüne 
uygun olarak saklanmasının sağlanması, 
 

16. Muhakkiklerin bilgi ve belge istem talepleri ile uygun çalışma ortamlarının sağlanması ayrıca 
istinabe yoluyla ifade alma söz konusu olduğu durumlarda, iller arasında istinabe istenilen yerden 
cevabın ivedi olarak gönderilmesine yardımcı olunması,  
 

Diğer taraftan, Bakanlık Makamını temsilen denetim, inceleme ve soruşturma nedeniyle ilde 
görevli bulunan Bakanlığımız müfettişlerine, hizmetin gereği gibi yürütülmesi ve kısa sürede işlerin 
sonuçlandırılması için, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 17 ve Yönetmeliğinin 20. 
maddelerinde bahsedildiği üzere; İldeki yöneticiler tarafından her türlü yardım ve kolaylığın (Temsil 
durumuna uygun çalışma makamı, konaklama, ulaşım gibi) gösterilmesi, 

Hususlarında bilgi ve gereği ile işbu genelge hükümlerinin ilgililere  duyurulmasını rica 
ederim. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 İnceleme/Soruşturma, Tevdi, Ön İnceleme, Tazmin, Suç Duyurusu Raporu örneği  Örnek:1 de 
verilmiştir. 
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      Örnek:1 
 

T.C. 
.................... VALİLİĞİ 

 
Sayı:              ..…..………. 
Konu:           …../…./…… 
 
 

………… RAPORU 
(İnceleme/Soruşturma, Tevdi, Ön İnceleme, Tazmin, Suç Duyurusu Raporu) 

 
 

İNCELEMENİN NE SURETLE YAPILDIĞI               : 
 

Görev emirleri ve Valilik/Kaymakamlık Onayları yazılacaktır. 
 

İNCELEMENİN BAŞLADIĞI TARİHİ     : 
  
 

İNCELEMENİN BİTTİĞİ TARİH    : 
 
 

İNCELEME NEDENİ VEYA ŞİKAYETÇİ    :  
 

İnceleme talebinde bulunan merci ile varsa, muhbir veya müştekinin kimlik bilgileri ile açık 
adresleri yazılacaktır. 
 

HAKKINDA İNCELEME YAPILAN VEYA YAPILANLAR: 
 

Hakkında inceleme yapılanların açık kimlik bilgileri ile işlenen ya da işlendiği iddia edilen 
inceleme konusu fiil tarihindeki görev ve unvanları yazılacaktır. 
 

İNCELEME KONUSU VEYA KONULARI   : 
 

Bu bölümde, açıksa görev emrinde belirtilen inceleme konuları belirtilecek, yoksa fail ve fiiller 
mutlaka ayrı ayrı maddeler halinde yazılacaktır.  
 

FİİLİN VEYA FİİLLERİN İŞLENDİĞİ YER VE TARİH : 
 

(İlçe bazında yazılacak- Çankaya/ANKARA-, tarih kesin olarak biliniyorsa bu tarih yazılacak, 
bilinmiyorsa ay ve yılı ile yetinilecektir -01.04.2002 /Nisan 2002-2002 gibi)   
 

1. Konu 
 
2. Konu 
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İNCELEMENİN SEYRİ      : 

 
 (İncelemenin Seyri bölümünde de konular ayrı ayrı ve yalnız maddeler halinde 
belirtilecek,  konuyla ilgili yapılan inceleme, araştırma, kayıt ve belgeler ile CMUK’ a göre 
başvurulan bilirkişi, keşif, istiktab v.s. ilişkin yapılanlar ile ifadeler çok özet halinde ve mutlaka 
ek numaraları da yazılarak belirtilecektir.) 
 
 
 Örneğin; 
 

- …………Valiliğinin/Kaymakamlığının ….tarih ve ……sayılı emirleri gereğince 
…….görevlileri hakkında iddia konularıyla ilgili gerekli incelemenin tarafımdan yapılması 
tensip kılınmıştır(Ek ). 

 
 - …..Valiliğinin(Sağlık Müdürlüğünün) …….tarih ve……. sayılı yazılarında 
…..görevlileri hakkında konularla ilgili incelemesi yapılması istenilmiştir. (Ek: ) hususu 
yazıldıktan sonra, 
 

1. Konu; 
 
- Muhbir veya müşteki ……..’ nin ihbar ya da şikayet dilekçesi dosyaya konulmuş ve 

açıklayıcı ifadesi alınmıştır(Ek: ). 
(şikayet dilekçesini ve açıklayıcı ifadesini özetlenecektir) 
 
- …..de mevcut dosya ve belgeler üzerinde konu ile ilgili inceleme yapılarak inceleme 

tutanağı düzenlenmiştir(Ek: ). 
 
- Konuyla ilgili olarak ……….Cumhuriyet Başsavcılığından/Kurumundan ……tarih ve 

…..sayılı yazı ile bilgi istenilmiş,……..Cumhuriyet Başsavcılığı/Kurum  
…….tarih ve …..sayılı yazısı ile konu hakkında bilgi vermiştir(Ek: ). 

 
- …….., ……..ve ……’ nin tanık ifadeleri alınmıştır(Ek: ). 
 
- (Konusuna göre) Bilirkişi tayin edilmiş, Bilirkişi Tayin Tutanağı ile Bilirkişi Raporu 

dosyaya konulmuştur(Ek: ). 
 
-….ile ilgili Kriminolojik inceleme yaptırılarak sonucu rapora eklenmiştir(Ek: ). 
 
- ……ve ……’nın ifadeleri/savunmaları alınmıştır(Ek: ). 
 
1. Konu; 
 
(Birinci konudaki sıralamaya riayet edilecektir.) 
  
KONUNUN  VEYA KONULARIN TAHLİLİ   : 

 
 (Bu bölümde ise kişi ve konu başlıkları tam olarak- İncelemenin konuları başlığında 
olduğu gibi- açıkça yazıldıktan sonra altında, elde edilen tüm bilgi ve belgelere göre inceleme 
konusu fiillerde suç unsuru olup olmadığı, ek numaraları da belirtilmek suretiyle ayrıntılı olarak 
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ele alınıp sonuca ulaştıracak şekilde (birden fazla konu varsa ayrı ayrı) değerlendirme 
yapılacaktır. 
 

 
NETİCE VE KANAAT     : 

  
Yukarıdaki Tahlil bölümü müşterek olabileceği, ancak; 
 
- Netice ve kanaat bölümü, rapor çeşidine göre ayrı ayrı yazılacaktır.(İnceleme Raporu, 

Tevdi Raporu, Ön İnceleme Raporu, Tazmin Raporu gibi.) 
 
- Yine bu bölümde kişi ve konular ayrı ayrı ele alınarak, yetkili organca verilecek karara 

esas olmak üzere, fail, fiil, yeri, tarihi, yasal dayanağı ile birlikte cezai müeyyideler ile diğer 
öneriler tüm unsurlarıyla açıkça belirtilecektir. 

 
- Fiile uygun ceza önerilecek, fiil sabit görülmüyorsa işlem yapılmasına gerek olmadığı vb 

teklifler getirilecek. 
 
- Raporlar ekli iki örnek halinde düzenlenecek, konularla ilgili birden fazla rapor 

düzenlenmesi halinde, ilgili makama (Valilik/Kaymakamlık) her rapor için ayrı ek 
konulmayarak raporların birer örneği ile takım halinde bir ek dosyası verilmesi yeterli 
olacaktır. 

 
Son paragrafta: 
 
“Netice ve kanaatine varılarak tarafımdan düzenlenen işbu …..Raporu, ilişik listesindeki 

ekleriyle birlikte iki örnek halinde (Valilik veya Kaymakamlık) Makamına sunuldu.” denilecek.  
 
 
 

MUHAKKİK 
                                                                                                                             veya 

       ÖN İNCELEMECİ 
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Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 181 
Sayılı Hükmünde Kararname 

BİRİNCİ KISIM  
Amaç, Görev, Teşkilat  

Amaç:  
Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde 
devamını sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren 
amillerle mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek elden 
planlayıp hizmet vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine 
ilişkin esasları düzenlemektir.  

Görev:  
Madde 2 - Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır:  
a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak 
için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, 
uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,  
b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon 
hizmetlerini yapmak,  
c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,  
d) İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve 
denetlemek;farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve 
çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,  
e) Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini 
sağlamak,  
f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve 
mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından 
kontrol hizmetlerini yürütmek,  
g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli 
tedbirleri almak ve aldırmak,  
h) Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu 
sağlık tedbirlerini almak,  
i) (Mülga: 24/1/1989 - KHK - 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.)  
j) Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve 
kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,  
k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini 
yetiştirmek,  
l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde 
bulunmak.  

Teşkilat:  
Madde 3 - Sağlık Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlardan 
meydana gelir. 

İKİNCİ KISIM  
Bakanlık Merkez Teşkilatı  



 310

Merkez Teşkilatı:  
Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve 
yardımcı birimlerden meydana gelir.  
Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.  

BİRİNCİ BÖLÜM  
Bakanlık Makamı  

Bakan:  
Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, 
hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun 
olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.  
Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile 
bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.  

Müsteşar:  
Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve 
Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.  
Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın tüm birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir 
ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.  
Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.  

Müsteşar yardımcıları:  
Madde 7 - Bakanlıkta ana hizmet birimleri ve danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve 
koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.  

İKİNCİ BÖLÜM  
Ana Hizmet Birimleri  

Ana Hizmet Birimleri :  
Madde 8 - Sağlık Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:  
a) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  
b) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  
c) İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü,  
d) Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,  
e) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü.  
f) Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı,  
g) Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı,  
h) Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı,  
ı) (Değişik : 14/4/1989 - KHK - 367/11 md.) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,  
i) (Ek: 14/4/1989 - KHK - 367/11 md.; Ek: 14/3/1991-3703/21 md.) Avrupa Topluluğu Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı.  

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü :  
Madde 9 - Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
a) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/1 md.) Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık 
hizmetlerinin verilmesini sağlamak, bu hizmetlere halkın katkı ve iştirakini temin etmek,  
b) Bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşılama ve bağışıklık hizmetlerini 
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yürütmek,  
c) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/1 md.) Sağlıklı çevre temin etmek amacıyla çevre sağlığını 
ilgilendiren her türlü tedbiri almak ve aldırmak ve gayrisıhhi müesseselerin halkın sağlığına zarar 
vermesini engellemek ve gerekli denetimlerini yapmak,  
d) Yenilecek ve içilecek tüm gıda maddeleri ile toplum sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımı sağlık 
yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak ve gerekli hallerde izin vermek,  
e) İçilecek ve kullanılacak nitelikte su temini, sıcak ve soğuk hamamlar ile içmeceler tesisi,mezbaha 
inşaatı,mezarlıklar tesisatı, ölü defni ve nakli işleri ve lağım ve mecralar tesisatı ile ilgili sağlık 
düzenlemeleri yapmak ve denetlemek, insan sağlığını tehlikeye düşürecek amillerle mücadele etmek,  
f) Zehirli ve uyuşturucu maddelerle, tıbbi ve hayati müstahzarları, insan sağlığında kullanılan her cins 
serum ve aşıları, bunların yapıldığı ve satıldığı yerleri denetlemek,  
g) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmek, sağlık ocaklarının yataklı tedavi 
kurumları ile işbirliğini düzenlemek,  
h) Sanatlarını serbest olarak icra eden tabip ve tababet mensuplarının hizmetlerinin ve işlerlerinin 
sağlık ve teknik denetimini yapmak, ücret tarifelerini tesbit etmek,  
i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.  

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü :  
Madde 10 - Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :  
a) Bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumları ile bu kurumlara bağlı sağlık kuruluşlarını açmak, 
kapasitelerini artırmak, mali, idari ve teknik her türlü işlemlerini düzenlemek, takip etmek, yürütmek 
ve gerektiğinde bunları kapatmak.  
b) Milli Savunma Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumları dışında kalan genel ve katma bütçeli 
kamu kuruluşlarına, özel sektöre, yabancılara ve azınlıklara, ait yataklı tedavi kurumlarına açılış 
ruhsatı vermek, gerekenlerin yatak ve tedavi ücret tarifelerini tesbit ve tasdik etmek, bu kurumların 
fiziki yapılarını tetkik etmek ve gerektiğinde çalışmalarını yasaklamak,  
c) Memleketin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini sağlamak için kan merkezi ve istasyonları açmak, 
açtırmak, denetlemek ve gerektiğinde kapatmak,  
d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.  

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü :  
Madde 11 - İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :  
a) Sağlık hizmetlerinde kullanılacak ilaçların imalini, ithalini ve piyasaya arz şekillerini izne 
bağlamak, ilaçların kaliteli olarak uygun fiyatlarla ve sürekli bir şekilde halka ulaşmasını sağlamak, bu 
amaçla gerekli kontrolleri yapmak,  
b) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/2 md.) Farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, 
dağıtım ve depolama üniteleri ile eczanelerin açılış ve çalışmalarının esaslarını tespit etmek, gerekli 
denetimleri yapmak,  
c) Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ithal, imal, ihraç ve yurtiçi tüketiminin esaslarını tesbit etmek 
ve denetlemek,  
d) Türk farmakopesi (Kodeksi) ile değişiklik ve eklerinin yürürlüğe girmesini sağlamak,  
e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.  

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü :  
Madde 12 - Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
a) Sağlık meslek eğitimini, Türk Milli Eğitim Temel Kanunu ve mesleğin özel ve genel amaçları 
doğrultusunda yürütmek,  
b) Sağlık personeli yetiştirmek üzere orta ve yüksek dereceli okulların açılması için gerekli plan ve 
programların yapılması ve okulların açılması ile ilgili işlemleri yürütmek,  
c) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olanlar hariç, Bakanlık dışı özel ve resmi kurumlarca açılması 
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planlanan orta dereceli sağlık meslek okullarının açılış hazırlıklarını incelemek, incelettirmek ve 
değerlendirmek, açılmış bulunanların mesleki eğitim yönünden denetimlerini yapmak,  
d) Sağlık meslek eğitimini geliştirici,bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel hale getirici, etkinliğini 
artırıcı tedbirleri almak, araştırmalar yapmak veya yaptırmak, alınacak sonuçları değerlendirmek,  
e) Eğitimde kullanılan metot ve tekniklerin uygulama usullerini tesbit etmek, eğitimin 
standardizasyonunu sağlamak ve gerekli araç, gereç ile diğer imkanları temin etmek veya ettirmek,  
f) Mevcut ders programlarının geliştirilmesi, yeni açılacak bölüm veya okullar için ders programı 
hazırlanması, eğitimle ilgili mevzuatın geliştirilmesi, değiştirilmesi veya yeniden hazırlanması, yurtiçi 
ve yurtdışı mesleki okullardan mezun olanların diplomalarının tetkiki,tescil ve işlemlerinin 
yürütülmesini sağlamak,  
g) Bakanlığın yayın hizmetlerini düzenlemek, yürütmek.  
h) (Ek: 8/6/1984 - KHK 210/3 md.) Halk sağlığı eğitimini düzenlemek ve yürütmek,  
ı) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.  

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü :  
Madde 13 - Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
a) Ana Çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri ile ilgili hedefleri belirlemek, bu hedefler 
doğrultusunda çalışma plan ve programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,  
b) Annenin ve çocuğun beden ve ruh sağlığının korunmasını ve evli kadınların doğum öncesi ve 
sonraki bakımlarını sağlamak,  
c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.  

Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı:  
Madde 14 - Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
a) Sıtma mücadelesi hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere hizmetin gerektirdiği 
plan ve programların, politikaların tesbitine yardımcı olmak ve uygulamak,  
b) Sıtma hastalığının önlenmesine katkı sağlamak amacı ile milletlerarası ve yurt içindeki ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,  
c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.  

Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı:  
Madde 15 - Verem Savaşı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
a) Verem savaşı hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere, hizmetin gerektirdiği plan, 
program ve politikaların tesbitine yardımcı olmak ve uygulamak,  
b) Ülkemizde veremin yayılmasına karşı koruyucu her türlü tedbiri almak, hastaların kontrol ve tedavi 
altında bulunmalarını sağlamak,  
c) Fertlerin, organize toplulukların, hasta ve çevresinin eğitimini yapmak,  
d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.  

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı:  
Madde 16 - Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
a) Tespit edilen politika ve hedeflere uygun olarak kanserle savaş hizmetlerini planlamak, uygulamak 
ve bu hizmetlerin organizasyonunu sağlamak,  
b) Kanserle ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve 
özendirmek, kanserle savaşta gerekli koruyucu ve tedavi edici hizmetleri, bu bilgilere, araştırma ve 
inceleme sonuçlarına göre değerlendirmek, alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulamak ve 
uygulatmak,  
c) Kanserle savaş için sağlık tesisleri kurmak ve kurdurmak,  
d) Kanserle savaş alanında hizmet veren veya çalışmalarda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile 
gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ve gönüllü kuruluşlarca açılacak sağlık tesis ve kuruluşlarının tespit 
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edilecek standartlar içinde açılışlarına izin vermek, faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek,  
e) Kanserle savaş hizmetlerine halkın gönüllü iştiraki ve yardımını sağlamak, bu konuda gerçek ve 
tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak ve imkanlar ölçüsünde bunlara yardımda 
bulunmak ve yol göstermek,  
f) Kanserle savaşta görev alacak personelin yetiştirilmesi konusunda gerekli tedbirleri tespit etmek ve 
bu tedbirleri uygulamak ve uygulatmak,  
g) Kanserle savaş konusunda halkın eğitimi için gerekli hizmetleri diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yaparak yürütmek,  
h) Bakanlıkca verilen diğer görevleri yapmak.  

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı:  
Madde 17 - Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının Görevleri şunlardır:  
a) Birleşmiş Milletler ve milletlerarası diğer çeşitli kuruluşlar ile Bakanlık arasında sağlık alanında 
yapılacak anlaşmalar ile ilgili çalışmaları düzenlemek,  
b) Dış ilişkilerin gereği olarak kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek, dış burs ve kurslara araç, 
gereç ve teknik yardımları sağlamak,  
c) (Değişik: 14/4/1989 - KHK - 367/11 md.; Ek: 14/3/1991-3703/21 md.) (1)  
Bakanlığın yabancı ülkelerle olan ilişkilerini düzenlemek ve konu ile ilgili hizmetleri yürütmek,  
d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak,  

Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı  
Madde 17/A - (Ek: 14/4/1989-KHK-367/11 md.; Ek: 14/3/1991-3703/21 md.)  
Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren 
konularda, Avrupa Topluluğu ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Avrupa Topluluğu ile görevli 
Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını 
uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Danışma ve Denetim Birimleri  

Danışma ve Denetim Birimleri:  
Madde 18 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/4 md.)  
Sağlık Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:  
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,  
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,  
c) Hukuk Müşavirliği,  
d) Bakanlık Müşavirleri,  
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,  

Teftiş Kurulu Başkanlığı:  
Madde 19 - Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar:  
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işleriyle ilgili olarak teftiş, 
inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,  
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,  
c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.  
Teftiş Kurulunun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve usulleri tüzükle 
düzenlenir.  
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Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı:  
Madde 20 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/5 md.)  
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:  
a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve 
milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını 
tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının 
hazırlanmasına yardımcı olmak,  
b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre 
tesbitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,  
c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme 
gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık 
bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,  
d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri 
toplamak ve değerlendirmek,  
e) Kalkınma plan ve proğramları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, 
Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları 
bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, 
organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,  
f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma 
programlarının yürütülmesini takip etmek,  
g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tesbitine 
yardımcı olmak,  
h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,  
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.  

Hukuk Müşavirliği:  
Madde 21 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:  
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek,  
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, 
anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,  
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri 
hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,  
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,  
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan 
gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.  

Bakanlık Müşavirleri:  
Madde 22 - Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere on (10) 
bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.  
Bakanlık Müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır.  

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:  
Madde 22/A - (Ek: 8/6/1984 - KHK-210/6 md.)  
Sağlık Bakanlığında basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin 
belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
teşkil edilebilir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Yardımcı Birimler:  

Madde 23 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/7 md.)  
Sağlık Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır.  

a) Personel Genel Müdürlüğü,  
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,  
c) Savunma Sekreterliği,  
d) Özel Kalem Müdürlüğü.  

Personel Genel Müdürlüğü:  
Madde 24 - Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel 
sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,  
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,  
c) Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomalarının tescil işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak 
ve bunlarla ilgili işleri izlemek,  
d) Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre yurtiçinde ve yurtdışında yapılan uzmanlıkla ilgili işlemleri 
yürütmek, uzmanlık belgelerinin tescil işlemlerini yapmak kayıtlarını tutmak,  
e) Personel eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve 
uygulamak,  
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.  

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı:  
Madde 25 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 210/11 md.)  

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı:  
Madde 26 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/8 md.)  
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,  
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,  
c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,  
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,  
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,  
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,  
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,  
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın 
iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,  
ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,  
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve 
tutanakları tutmak ve yaymak,  
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,  
l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.  

Madde 27 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 210/11 md.)  

Madde 28 - Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine 
getirir.  
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Özel Kalem Müdürlüğü:  
Madde 29 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,  
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,  
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve din bayramlarla ilgili hizmetlerini 
düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,  
d) Bakanca verilen diğer görevleri yapmak.  

BEŞİNCİ BÖLÜM  
Sürekli Kurullar  

 Sürekli Kurul:  
Madde 30 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/9 md.)  
Sağlık Bakanlığının sürekli kurulu, Yüksek Sağlık Şurası’dır.  

Madde 31 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 210/10 md.)  
Bakanlıkça verilecek önemli sağlık konuları hakkında görüş bildirmek ve tababet şubeleri sanatlarını 
ifadan doğan adli konularda görüş vermek üzere (11) üyeli bir Yüksek Sağlık Şurası kurulmuştur.  
Şura üyeleri Sağlık Bakanınca ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından 
seçilir.  
Bakanlık Müsteşarı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Temel Sağlık ve Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürleri ile I. Hukuk Müşaviri Kurulun tabii üyeleridir.  
Seçim yolu ile Şura üyesi olanların görev süresi bir yıldır.  
Bakanlık, ülkenin sağlık ile ilgili konularında danışma fonksiyonu yapmak üzere Şura’ya bağlı olarak 
danışma kurulları oluşturabilir. Kurul Başkanları, Sağlık Şurası toplantılarına tabii üye olarak katılır. 
Kurul üyelerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 16 ncı maddesinde tespit edilen huzur 
hakkı ödenir.  
Yüksek Sağlık Şurası yılda en az bir kere toplanır. Bakanlık lüzum gördüğü hallerde Şura’yı toplantıya 
çağırabilir.  
Şura’nın ve danışma kurullarının çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönergede tespit 
edilir.  
Şura ile ilgili sair hususlar 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yeralan hükümlere göre 
yürütülür.  

Madde 32 ila 37 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 210/11 md.) 

ÜÇÜNCÜ KISIM  
Taşra Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar  

Taşra Teşkilatı:  
Madde 38 - Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra 
teşkilatı kurmaya yetkilidir.  

Bağlı kuruluşlar:  
Madde 39 - Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:  
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,  
b) (Mülga: 24/1/1989 - KHK - 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.)  
c) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı.  
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DÖRDÜNCÜ KISIM  
Sorumluluk ve Yetkiler  

Yöneticilerin sorumlulukları:  
Madde 40 - Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri 
yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde, 
mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek, yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı 
sorumludur.  

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu:  
Madde 41 - Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını 
önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.  
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça 
belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamaktan sorumludur.  

Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu:  
Madde 42 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan 
sorumludur.  

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi:  
Madde 43 - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, 
genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.  

Yetki devri:  
Madde 44 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça 
belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devri amirin 
sorumluluğunu kaldırmaz.  

BEŞİNCİ KISIM  
Çeşitli Hükümler  

İstatistiki bilgi toplama yetkisi:  
Madde 45 - Sağlık Bakanlığı yetki, görev ve hizmet alanına giren konularda, 13/6/1962 tarih ve 53 
sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanunun 26 ncı maddesine 
dayanarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumu ve kuruluşlar hariç olmak üzere diğer tüm resmi 
ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından istatistiki bilgi toplamaya yetkilidir.  

Atama:  
Madde 46 - 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Bakan 
tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.  

Kadrolar:  
Madde 47 - Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre düzenlenir.  
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Yürürlükten kaldırılan hükümler:  
Madde 48 - 9/6/1936 tarih ve 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin 
Kanunu ile bu Kanuna ek kanunların bu Kanun Hükmündeki Kararnameye aykırı hükümleri, diğer 
kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.  

GEÇİCİ HÜKÜMLER  

Geçici Madde 1 - Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre 
yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas 
edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan 
mevcut kadroların kullanımına devam olunur.  

Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme nedeni ile kadro ve 
görev ünvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.  
Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına 
uygun işlerde görevlendirirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni 
görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.  

Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak 
tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.  

Geçici Madde 4 - Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde kararnamenin 38 nci maddesinde 
belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra teşkilatı 
tarafından yürütülmeye devam olunur.  
Bakanlık taşra teşkilatını ve kadrolarını engeç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye 
uygun hale getirir.  

Geçici Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, 
Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu 
görevleri yürütmekte olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.  
Bakanlık teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun 
hale getirir.  

Geçici Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesinin adı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.  

Geçici Madde 7 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce,Sağlık 
Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl 
içerisinde iade edilir.  

Geçici Madde 8 - (Ek: 8/6/1984 - KHK - 210/12 md.)  
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun 
kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece 
şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.  

Yürürlük:  
Madde 49 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  



 319

Yürütme:  
Madde 50 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI  

Müsteşar  Müsteşar Yrd. 
Ana Hizmet  

Birimleri 

Danışma ve 
Denetim 
Birimleri 

Yardımcı 
Birimler  

Müsteşar  Müsteşar Yrd. 
1.Temel Sağlık 

Hiz.Gn.Md 
1.Teftiş Kurulu 

Bşk 
1.Personel 

Gn.Md. 

 Müsteşar Yrd. 2.Tedavi Hiz Gn.Md. 
2.A.P.K. Kurulu 

Bşk 
2.İdari ve Mali  
İş.Dai.Bşk.  

  
3.İlaç ve Eczacılık 

Gn.Md. 
3.Hukuk 

Müşavirliği 
3.Savunma 
Sekreterliği  

  
4.Sağlık Eğitimi 

Gn.Md 
4.Bakanlık 
Müşavirleri  

4.Özel Kalem 
Md.ğü  

  
5.Ana Çocuk Sağlığı 
ve Aile Planlaması 

Gn. Md. 

5.Basın ve Halkla 
İlişkiler 

Müşavirliği  
 

  
6.Sıtma Savaşı  

D.Bşk. 
  

  
7.Verem Savaş  

D.Bşk. 
  

  
8.Kanserle Savaş 

D.Bşk. 
  

  

9.(Değişik: 14 /4 / 
1989- KHK-367/11 

md.; Değişik: 
14/3/1991-3703/ 21 
md.) (2)Dış ilişkiler 

D. Bşk. 

  

  

10.(Ek: 14/4/ 1989-
KHK-367 / 11md.; 

Ek: 14/3/1991-  
3703 / 21md.)(2) 

Avrupa  
Topluluğu 

Koordinasyon  
D. Bşk. 
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Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğü 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsam, Deyimler, Kuruluş 

 
Kapsam 
Madde 1 - Bu Tüzük Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevlerini, Teftiş Kurulu Başkanı ve 
Müfettişlerin atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını Teftiş Kuruluyla müfettişlerin çalışma esas 
ve usullerini, denetlenenlerin yükümlülüklerini kapsar. 
 
Deyimler 
Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;  
Bakanlık :Sağlık Bakanlığı, 
Bakan :Sağlık Bakanı, 
Kurul :Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, 
Başkan :Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,  
Müfettiş :Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi 
anlamında kullanılmıştır. 
 
Kuruluş ve Bağlılık 
Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Kurul, 
doğrudan Bakana bağlıdır. 
Müfettişlere, Bakan ve Başkan dışında, hiç bir yerden emir verilemez. 
Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı bir büro tarafından yürütülür. 
 
Görev Merkezi 
Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla 
Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir, bunlar aynı yolla 
kaldırılabilir. 
Bu çalışma merkezlerinde, Bakanca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin 
yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli 
müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 
Teftiş Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri 
yapar. 
a) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki 
Kuruluşların her türlü faaliyet ve işleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
 
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını 
sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
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c) Özel Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek 
. 
Başkanın görev ve yetkileri 
Madde 6 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkilerine sahip olarak aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri 
kullanır: 

a) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, 
 
b) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, 
 
c) Yıllık, teftiş ve çalışma programlarını hazırlayarak Bakanın onayına sunmak uygulanmalarını 
sağlamak, 
 
d) Müfettişlerden gelen raporlar üzerine gerekli incelemeyi yapmak ve yaptırmak, ilgili oldukları 
mercilere verilmesini ve bu mercilerin alacakları kararların ve yapacakları işlemlerin uygulanmasını 
sağlamak, 
 
e) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemler için 
Bakanlığa önerilerde bulunmak, 
 
f) Bakanlığın genel durumuyla Kurulun çalışması, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması 
konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan yıllık raporlar düzenlemek ve Bakana sunmak, 
g) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak, 
 
h) Bakan tarafından göreviyle ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak. 
 
Başkana yardım 
Madde 7 - Başkana yardımcı olmak üzere, yeteri kadar müfettiş, Bakan onayıyla görevlendirilebilir. 
 
Müfettişlerin Görev ve Yetkileri 
Madde 8 - Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

a) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki 
kuruluşların mevzuatına göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturmasını 
yapmak, 
 
b) Gördükleri yanlışlık, eksiklik, yolsuzlukları saptayarak işlerin daha iyi yürütülmesi için alınması 
gereken önlemlerle birlikte Bakanlığa bildirmek, 
 
c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumluları hakkında, tabi 
oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu hemen 
Bakanlığa bildirmek, 
 
d) Bakanlığı ilgilendiren konularda, araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer 
ve toplantılara katılmak, 
 
e) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 
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Müfettiş yardımcılarının bu yetkilerini kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, 
belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür. Müfettişler yalnız 
Bakan ve Başkana karşı sorumludurlar. 
 
Müfettişlerin Sorumlulukları 
Madde 9 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık teşkilatıyla ilgili mevzuat ve diğer 
kanunlarla bu tüzükte ve yönetmeliklerle öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini 
eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar. Sorumlulukları tespit edilenler hakkında Devlet Memurları 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
 
Yasaklar 
Madde 10 - Müfettişler, görevlerini yerine getirirken: 

A) Gidecekleri yer ve yapacakları işlerle, görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri 
açıklamaktan, 
 
B) Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere 
konuk olmaktan, doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul 
etmekten, bunlarla alışveriş yapmaktan, borç alıp vermekten, 
 
C) Mesleğin ve sıfatın gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda 
bulunmaktan, 
 
D) Denetime bağlı olanların icra işlerine karışmaktan, 
Yasaklıdırlar. 

Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır. 
 
Görevden Uzaklaştırma 
Madde 11 - Müfettişler, haklarında soruşturma yaptıkları memurları aşağıdaki hususların 
gerçekleşmesi halinde görevlerinden uzaklaştırabilirler: 
 
a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü demirbaş eşya ve ayniyatı, bunların 
hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, 
teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek 
davranışlarda bulunmak, 
 
b) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemlerde bulunmak, 
 
c) Evrakta sahtecilik veya kayıtlarda tahrifat yapmak, 
 
d) Görevle ilgili olarak cezaî veya disiplin kovuşturmasını gerektiren başka önemli yolsuzluklarda 
bulunmak, 
 
e) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülmek. 

(A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir. 
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Görevden uzaklaştırma önlemi, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, 
ilgilinin, görevi başında kalmasının sakıncalı görüldüğünün açık biçimde ortaya konulması gerekir. 
Görevden uzaklaştırma önlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, 
birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Bakanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen 
bildirilir. 
Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına 
gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce, ilgili 
mercilere ve Bakanlığa derhal bildirilir. 
 
Görevlendirme 
Madde 12 - Müfettişler Bakandan veya Bakanın emri ve onayı üzerine Başkandan aldıkları emirle 
görev yaparlar; emirlerin sonucunu Başkanlığa bildirirler. 

Birden Çok Müfettişin Birlikte Çalışması 
Madde 13 - Teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmanın niteliğine göre bir işte, birden çok 
müfettiş görevlendirilebilir. 
Bu durumda çalışmaları, kıdemli müfettiş düzenler, işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri 
alır. 

İşlerin Devri 
Madde 14 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. İşlerin 
devredilmesi Bakan veya Başkanın iznine bağlıdır. 
 
Koordinasyon Görevi 
Madde 15 - Müfettiş, görevlendirildiği konuda, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatıyla bağlı veya 
ilgili kurum ve kuruluşlarınca başlatılmış olan teftiş, inceleme ve soruşturmaların koordinasyonu 
görevini de yerine getirir. Müfettişin istemesi halinde, yapılan çalışma ve bununla ilgili bilgi ve 
belgeler derhal kendisine verilir. 
 
Şube Müdürleriyle Diğer görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 16 - Şube Müdürleri, büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidirler. 
Teftiş Kurulu Bürosu, Kurulda görevli olanların özlük işleriyle yazı, kayıt, dosya, hesap, demirbaş, 
arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir. 
Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye 
gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz. 
Şube müdürleri ve memurları, büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkan ve Başkan'a yardımla 
görevlendirilen müfettişlere karşı sorumludurlar. 
 
Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri 
Madde 17 - Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında ve Bakanlık denetimi 
altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendiğinde bütün belge, defter ve dosyaları, para 
ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişe hemen göstermek, inceleme 
ve saymasını kolaylaştırmakla yükümlüdürler. 
Müfettişler, görevlerini yaparlarken gerekli gördükleri yardımları, gizli de olsa kayıt ve belgelerin 
örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun kanıtı ise asıllarını, resmi daire ve kurumlarla Devletin denetimi 
altındaki bütün kuruluş, kurum ve ortaklıklardan, kamu yararına çalışan derneklerden, vakıflardan, 
diğer gerçek yada tüzel kişilerden istemeye ve bu konularda yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkilidir. 
Yasal engel yoksa talebin yerine getirilmesi zorunludur. Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür 
ve imzasıyla onaylı örnekleri, dosyasında saklanmak üzere, belgenin alındığı yere verilir. 
Teftişe tabi olanlar, müfettişce, sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla 
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yükümlüdürler. 
Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan daire ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi 
yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak 
zorundadırlar. 

Teftiş, inceleme ve soruşturmaya başlanan kuruluş görevlilerinin izinleri, hastalık gibi zorunlu 
sebepler dışında, müfettişin isteği üzerine teftiş ve soruşturma sonuna kadar ertelenebilir. 
İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. 
Kurulun teftişine tabi daire ve kuruluşlarda teftiş defter ve dosyası tutulur. Bunların şekli, tutulması ve 
saklanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Atama, Yetiştirme ve Diğer Özlük İşleri 

 
Başkanlığa Atanma 
Madde 18 - Kurul Başkanlığına, en az on yıl müfettişlik yapmış olan başmüfettişler arasından atama 
yapılır. 
Başkan'ın herhangi bir nedenle görevden ayrılması ve Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa 
atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir. 

Müfettiş Yardımcılığına Atanma 
Madde 19 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavlarına katılabilmek için, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak, 
 
b) (22.11.1993 tarih ve 21766 sayılı Resmi Gazete ile değişik.) Tabip, diştabibi, eczacı, kimya 
mühendisi, kimyager olmak veya hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari 
bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan veya bunlara denkliği kabul edilmiş Yurt içi 
ve dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 
 
c) Yazılı sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak, 
 
d) Askerlikle ilişkisi olmamak, 
 
e) Sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak, 
gerekir. 

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına iki kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler. 
Giriş sınavının ayrıntılarıyla istenecek bilgi ve belgeler, sınav konuları ve bu işle ilgili diğer hususlar 
yönetmelikte gösterilir. 
(26.04.1996 tarih ve 22622 sayılı Resmi Gazete ile değişik)Giriş sınavlarına girecekleri belirlemek 
üzere, gerektiğinde, Bakanlıkça, müfettiş yardımcılığı için Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara 
uygun biçimde ön eleme sınavı yapılabilir. 
Bakanlıkça yapılan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazananlardan ilk defa Devlet memuriyetine 
girenler, müfettiş yardımcısı adayı, adaylık süresini tamamlamış olanlar ise müfettiş yardımcısı olarak 
atanırlar. Adaylıkta geçen süreler, müfettiş yardımcılığında geçmiş sayılır. 
 
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi 
Madde 20 - Müfettiş yardımcıları üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usuller içinde 
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yetiştirilirler. 
 
Giriş ve Yeterlik Sınavı Kurulları 
Madde 21 - Müfettiş yardımcılığına giriş sınavıyla müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurullar, 
Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Kurulda görevli müfettişler arasından Bakan tarafından 
saptanacak dört üyeden oluşur. 
Sınav kurullarının çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. 
 
Müfettişliğe Atanma 
Madde 22 - Müfettişliğe, fiilen üç yıl müfettiş yardımcısı olarak çalışmış ve yeterlik sınavında başarı 
göstermiş olanlar, sınavdaki başarı sırasına göre atanırlar. 
Geçerli bir özürü olmadan sınava katılmayanlar, sınava katılması sicil yönünden uygun görülmeyenler 
ve sınavda başarısız olanlar bakanlık kadrolarından uygun olanlarına naklen atanırlar. 
 
Müfettişlerin Hizmet İçi Eğitimi 
Madde 23 - Müfettişler mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla Yurt içinde ve Yurt dışında 
hizmetiçi eğitime tabi tutulurlar. 
 
Başmüfettişliğe Yükselme 
Madde 24 - Müfettişlerin başmüfettişliğe yükselmeleri, Başkanın önerisi üzerine kıdem sırasına göre 
yapılır. 
 
Müfettişliğe Yeniden Atanma 
Madde 25 - Teftiş Kurulundan ayrılan müfettişler, başvurmaları halinde gerekli nitelikleri yitirmemiş 
olmaları koşuluyla Yönetmelikteki esas ve usullere göre yeniden müfettişliğe atanabilirler. 
 
Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması 
Madde 26 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer haklarını kredi cüzdanı ve çek 
kullanmak suretiyle mal sandıklarından alırlar. Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır. 
 
Çalışma ve Hakediş Cetvelleri 
Madde 27 - Aylık çalışmaların ve yer değiştirmelerin izlenebilmesi için, müfettişlerce düzenlenecek 
aylık çalışma ve hakediş cetvelleriyle birlikte Başkanlığa verilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Raporlar 

Raporlar 
Madde 28 - Müfettişler, çalışmalarının sonunda işlerin özelliğine göre cevaplı teftiş raporu, fezleke, 
soruşturma raporu ve inceleme raporu düzenlerler. 
Cevaplı teftiş raporu teftişlerde eksik ve hatalı bulunan, ilgili dairelerce düzeltilmesi gereken işlemler 
hakkında düzenlenen ve teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşünü 
içeren rapordur. 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata göre yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye, 
bunun dışında kalan soruşturmalar, soruşturma raporuna bağlanır. 
İnceleme raporu, cevaplı teftiş raporu, fezleke ve soruşturma raporu düzenlenmesini gerektirmeyen 
hususlarda düzenlenir. 
Raporların cevaplanma süreleri, izlenmesi ve diğer hususlar Yönetmelikle düzenlenir. 
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Raporların Değerlendirilmesi 
Madde 29 - Rapor ve yazılarında açık hata ve noksanlara rastlanan müfettişler Başkanlıkça uyarılır. 
Uyarma sonunda görüş birliğine varılamadığı takdirde konu, Bakanlık onayıyla seçilecek üç müfettişe 
birlikte incelettirilir. Bu inceleme sonucu Bakana sunulur ve alınacak talimata göre işlem yapılır. 
 
İşlerin Zamanında Bitirilmesi 
Madde 30 - Müfettişler kendilerine verilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini kısa sürede 
bitirmek ve raporlarını derhal düzenlemek zorundadırlar 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kimlik Belgesi 
Madde 31 - Müfettişlere, Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. 
Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. 
Kimlik belgesi, istek üzerine ve gerektiğinde gösterilir. 
 
Şifre Anahtarı ve Mühür 
Madde 32 - Müfettişlere imza karşılığında numaralı bir mühürle şifre anahtarı verilir. Müfettişler şifre 
anahtarını çok gizli ve acele işler için Başkanlıkla veya müfettişler arası haberleşmede kullanabilirler 
ve bunları başkasının eline geçmeyecek biçimde saklarlar. 
 
Haberleşme 
Madde 33 - Haberleşmenin yazılı olarak yapılması asıldır. Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturma 
çalışmalarıyla ilgili olarak bütün resmi ve özel kuruluşlarla ve gerçek kişilerle doğrudan veya 
Başkanlık kanalıyla yazışma yapabilirler. 
 
Araç ve Gereçler 
Madde 34 - Müfettişlerin çalışmalarına yardımcı olan araç ve gereçler Başkanlıkça sağlanır. 
 
Yönetmelik 
Madde 35 - Bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte 
düzenlenir. 

Geçici Madde 1 - Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev Yapmakta olan Başkan, 
müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır. 
 
Yürürlük 
Madde 36 - Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 19 uncu maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri 
Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 37 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği  
 
 

Amaç 
Madde 1 - Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları; 
çalışma usul ve esasları; müfettiş ve müfettiş yardımcılarının tabi olacağı sınavları, yetiştirilmeleri ve 
eğitimi bu yönetmelikte belirtilmiştir. 
 
Kapsam 
Madde 2 - Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, 
Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve 
sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş 
Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının 
çalışma esas ve usullerini kapsar. 
 
Deyimler 
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;  
Bakanlık :Sağlık Bakanlığı, 
Bakan :Sağlık Bakanı, 
Kurul :Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, 
Başkanlık :Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Başkan :Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, 
Refakat Müfettişi :Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olarak görevlendirilen Sağlık 
Bakanlığı Müfettişleri, 
Müfettiş :Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Sağlık Bakanlığı Başmüfettişleri ve Müfettişleri, 
Müfettiş Yardımcısı :Re'sen teftişe yetkili veya yetkisiz Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları 
Şube Müdürlüğü :Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlükleri, 
Şube Müdürlüğü Personeli :Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünde görevli 
Müdür, Şef, Sekreter ve Daktilograf kadrolarındaki memurlar, 
anlamında kullanılmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Kuruluş ve Bağlılık 
Madde 4 - Teftiş Kurulu Başkanlığı; 

a) Başkan, 
b) Başmüfettişler, 
c) Müfettişler, 
d) Müfettiş Yardımcıları 
e) Şube Müdürlüğünden, 

Müteşekkil olup, doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişlere Bakan ve Başkan dışında, hiçbir yerden emir 
verilemez. 
 
Görev Merkezi 
Madde 5 - Kurulun görev merkezi Ankara'dadır. İstanbul ve İzmir'de çalışma merkezleri kurulduğu 
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gibi, gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile Ankara'nın dışında görev merkezleri 
kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir. 
Bakan ve Başkan tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, 
Müfettişlerin büro ile ilişkilerinin düzenlemesi konularında, o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri 
Başkanlıkça görevlendirilir. 

İKİNCİ KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Teftiş Kurulu 

Kurulun görevleri 
Madde 6 - Kurul, Bakan'ın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Bakanlık teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki 
kuruluşların her türlü fâaliyet ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, murakabe ve soruşturma işlerini 
yürütmek. 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını 
sağlamak amacıyla, gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak 

c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 
Atama, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
Madde 7 - (21.09.1993 tarih ve 21705 sayılı resmi gazete ile değişik) 

A) Başkanlığa Atanma; 

Kurul Başkanlığına, en az on yıl müfettişlik yapmış olan başmüfettişler arasından atama yapılır. 

B) Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları; 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 6 ncı maddede belirtilen görevlerini Bakanlık Makamının emir ve 
onayı üzerine yürütmek, 
 
b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, 
 
c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim inceleme ve soruşturma yapmak, 
 
d) Yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlayarak Bakanın onayına sunmak ve uygulanmasını 
sağlamak, 
 
e) Müfettişlerden gelen raporları ve fezlekeleri  
f) incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, bunun üzerine görüş birliğine varılmadığı takdirde 
Teftiş Kurulu Tüzüğünün 29 uncu maddesine göre işlem yaptıktan sonra ilgili mercilere göndermek, 
ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek, 
 
g) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemler için 
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Bakanlığa önerilerde bulunmak, 
 
h) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak, 
 
i) Bakan tarafından göreviyle ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak. 
 
Teftiş Kurulu Başkanına Yardım 
Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olarak yeterli sayıda müfettişi "Refakat 
Müfettişi" olarak Bakan onayı ile görevlendirebilir. 
 
Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet 
Madde 9 - (21.09.1993 tarih ve 21705 sayılı resmi gazete ile değişik),Teftiş Kurulu Başkanının 
herhangi bir nedenle görevden ayrılması ve Başkanlığın boş kalması hallerinde, Başkanlığa atama 
koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilir. 
Teftiş Kurulu Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa tayin şartlarını taşıyan 
refakat müfettişlerinden birine vekalet görevi Bakan onayı ile verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Müfettişler 

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 10 - Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarını ve Bakanlığın denetimi altındaki 
kuruluşların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin teftiş inceleme ve soruşturmasını 
yapmak, 

b) Gördükleri yanlışlık, eksiklik ve yolsuzlukları saptayarak işlerin daha iyi yürütülmesi için alınması 
gereken önlemlerle birlikte Bakanlığa bildirmek, 

c) Teftiş ve inceleme sırasında, öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, 
sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el 
koyabilmek üzere durumu hemen Bakanlığa bildirmek, 

d) Bakanlığı ilgilendiren konularda araştırma yapmak, görevlendirildikleri komisyon, seminer ve 
toplantılara katılmak, 

e) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak, 

Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan merî mevzuat çerçevesinde 
sorumludurlar. 

Müfettiş yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, 
belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine "Yetki" verilmesiyle mümkündür. 
 
Teftiş ve Soruşturma Sırasında Memurları Görevden Uzaklaştırma ve Kanuni Takibat 
Madde 11 - Müfettişler, haklarında soruşturma yaptıkları memurları aşağıdaki hususların 
gerçekleşmesi halinde görevlerinden uzaklaştırabilirler: 
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a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü demirbaş eşya ve ayniyatı, bunlann 
hesaplarını belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, 
teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek 
davranışlarda bulunmak, 

b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun I7nci 
maddesi kapsamına giren eylem ve işlemlerde bulunmak, 

c)Evrakta sahtecilik veya kayıtlarda tahrifat yapmak, 

d)Hırsızlık, dolandırıcılık ve emniyeti suiistimal gibi yüz kızartıcı bir suç işlemek, 

e)Görev ile ilgili olarak ceza veya disiplin yönünden kovuşturmayı gerektiren başka önemli 
yolsuzluklarda bulunmak, 

f)Kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülmek, 

(a) bendinde gösterilen hallerde, durum bir tutanakla tespit edilir. 

Görevden uzaklaştırma önlemi inceleme veya soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, ilgilinin 
görevi başında kalmasının sakıncalı görüldüğünün açık bir biçimde ortaya konulması gerekir. 

Görevden uzaklaştırma keyfiyeti; Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, 
birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Bakanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen 
bildirilir. 

İnceleme ve Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem 
uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, 
müfettişlerce, ilgili mercilere ve Bakanlığa bekletilmeksizin bildirilir. 

Görevlendirme 
Madde 12 - Müfettişler, Bakandan veya Bakan'ın emri ve onayı üzerine Başkan'dan aldıkları emirle 
görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa bildirirler. 
 
Müşterek Çalışmalar 
Madde 13 - Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde 
uygulanmasında her gruba dahil kıdemli müfettiş çalışmaları düzenler. 
Grup kıdemli müfettişleri, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa 
özet bilgi veya ön rapor verirler. Ayrıca, işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alırlar. 
 
İşlerin Devri 
Madde 14 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. İşlerin devredilmesi, 
Başkanın veya Bakanın iznine tabidir. 
 
Müfettişlerin Koordinasyon Görevi 
Madde 15 - Müfettişler, görevlendirildikleri konuda, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatıyla bağlı 
veya ilgili kurum ve kuruluşlarınca başlatılmış olan teftiş, inceleme ve soruşturmaların koordinasyonu 
görevini de yerine getirirler. Müfettişlerin istemesi halinde, yapılan çalışma ve bununla ilgili bilgi ve 
belgeleri derhal kendilerine verilir. Müfettişler, bu durumu rapor veya 4483 Sayılı Kanun Kapsamında 
düzenlenen Tevdi ve Ön İnceleme Raporlarında belirtirler. 
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Yasaklar 
Madde 16 - Müfettişler, görevlerini yerine getirirken: 
a) Gidecekleri yer ve yapacakları işlerle, görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri 
açıklamaktan, 

b) Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere 
konuk olmaktan, doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul 
etmekten, bunlarla alışveriş yapmaktan, borç alıp vermekten, 
 
c) Mesleğin ve sıfatın gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda 
bulunmaktan, 

d) Denetime bağlı olanların icra işlerine karışmaktan, 
Yasaklıdırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Teftiş Kurulu Şube Müdürlükleri 

Teftiş Kurulu Şube Müdürleri ile Diğer Görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  
Madde 17 -Şube Müdürlükleri; Teftiş Kurulu Başkanının emri altında, inceleme ve Soruşturma Şube 
Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden oluşur. Şube Müdürlüklerinin sayısı Başkanın 
teklifi ile artırılabilir 
 
İnceleme ve Soruşturma Şube Müdürlüğü 
Madde 18 - İnceleme ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, bir Şube Müdürü ile yeterli sayıda personelden 
müteşekkil olup, görevleri şunlardır: 

a) Teftiş, inceleme ve soruşturma konularında müfettişlere verilecek görevlendirme yazışmalarını 
yapmak, 
 
b) Müfettişlerden gelen rapor, fezleke ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere 
vererek takip etmek, 
c) İşleri biten rapor, fezleke ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, 
 
d) Teftiş, inceleme ve soruşturma konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak, 
 
e) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
 
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü 
Madde 19 - İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, bir Şube Müdürü ile yeterli sayıda personelden 
müteşekkil olup görevleri şunlardır:  

a) Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak, 

b) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi 
hazırlamak, 

c) Kurulda görev yapan müfettişlerin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali 
işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek, 
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d) Kurulun ayniyatla ilgili her türlü işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak, 
 
e) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve arşivi düzenlemek, 

f) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Müdürlüklerin idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı birinci 
derecede Şube Müdürleri sorumludur. Şube Müdürleri ve Şube Müdürlüğü personeli görevleri 
dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Denetime Tabi Olanların Yükümlülükleri 

Madde 20 -  
a) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında ve Bakanlık denetimi altındaki kurum 
ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendiğinde bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para 
hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı müfettişe hemen göstermek inceleme ve 
saymasını kolaylaştırmakla yükümlüdürler. 

b) Müfettişler, görevlerini yaptıkları sırada, gerekli gördükleri her türlü işleme ait evrak, kayıt ve 
belgelerin asıllarını veya örneklerini isteyebilirler. Görevliler bu isteği yerine getirmek zorundadırlar 
Teftişe tabi olanlar, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı sorularıda geciktirmeden cevaplandırmakla 
yükümlüdürler. 
c) Asılları alınan belgelerin, Müfettişlerin mühür ve imzasıyla onaylı örnekleri, dosyasında saklamak 
üzere, belgenin alındığı yere verilir. 

d) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan daire ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi 
yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak 
zorundadırlar. 

e) Teftiş, inceleme veya soruşturmaya başlanılan kurum ve kuruluşların görevlilerine verilmiş izinlerin 
kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, müfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme 
ve soruşturma sonuna kadar durdurulabilir. 
 
İznini kullanmaya başlamış olanlar zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Sağlık Bakanlığı Müfettişliğine Giriş 

Sağlık Bakanlığı Müfettişliğine Giriş 
Madde 21 - Sağlık Bakanlığı Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. 
Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığına tayin edilebilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak 
şarttır. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yapılmasına, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile karar 
verilir. 
 
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu 
Madde 22 - Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının 
Başkanlığında görevli Başmüfettişler arasından, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile (Başkan hariç) 
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dört üyeden oluşur. Zorunlu sebeplerden dolayı görev yapamayacak asil üyelerin yerine geçmek üzere, 
yine Başmüfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye tespit edilir. 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şekli ve Yerleri 
Madde 23 - (28.11.2001 gün ve 24597 sayılı Resmi Gazete ile değişik).Müfettiş yardımcılığı giriş 
sınavına, 13.3.2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Özel Yarışma Sınavına Tabi 
Tutulmak Suretiyle Girilen Meslek için Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından yapılacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme 
Sınavı sonucunda, başarılı olanlardan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı Kılavuzunda ve/veya 
ilanlarda Bakanlıkça belirtilen şartları haiz olanlar katılabilir. Sınav yazılı ve/veya sözlü bölümden 
oluşur.Giriş sınavının şekli ve yapılacağı yer Bakanlıkça belirlenir. Belirlenen giriş sınavı şekline göre 
sınavda, mevcut yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.  
 
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı 
Madde 24 - (17.10.1998 gün ve 23496 sayılı Resmi Gazete ile değişik).Giriş sınavının açılış tarihi ve 
saati, yapılacağı yerler, giriş şartları, başvurma şekli ve belgeler son başvurma tarihi ve saati, sınav 
konuları belirtilmek suretiyle resmi ve günlük gazetelerle ilan olunur. 
İlanlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce yapılır. (28.11.2001 gün ve 24597 sayılı Resmi Gazete ile 
değişik). 
Adayların son müracaat tarihi ve kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok 20 gün öncesine kadar 
devam edecek şekilde tespit olunur. 

Gerektiğinde tatil günlerinde de sınav yapılabilir. 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları 
Madde 25 - (17.10.1998 gün ve 23496 sayılı Resmi Gazete ile değişik).Müfettiş Yardımcılığı giriş 
sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımak gerekir: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak, 
 
b) Tabip, diş tabibi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager olmak veya hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, 
işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan veya 
bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 
 
c) Yazılı sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak, 
 
d) Askerlikle ilgisi olmamak veya yazılı sınav tarihi itibari ile en az altı ay süreyle askerliğini 
erteletmiş olmak, 
 
e) Sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak, 
 
f) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak, 
 
g) Üçüncü defa Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış olmak. 

 
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri 
Madde 26 - (17.10.1998 gün ve 23496 sayılı Resmi Gazete ile değişik). Müfettiş Yardımcılığı giriş 
sınavına girmek isteyenler, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. 
Dilekçeye isteklinin iş ve ikametgah adresleri yazılır ve aşağıdaki belgeler eklenir:  
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a) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği, 
 
b) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi, 
 
c) 6 adet vesikalık fotoğraf(28.11.2001 gün ve 24597 sayılı Resmi Gazete ile değişik). 

d) Askerlik görevini yaptığına veya yazılı sınav tarihi itibari ile en az altı ay süreyle askerliğini 
erteletmiş olduğuna dair belgenin aslı veya tasdikli sureti, 
 
e) Yüksek öğrenim bitirme diplomasının aslı veya noterden tasdikli örneği, 25 inci maddenin (B) 
fıkrasında belirtilen denkliğin ilgili merci tarafından tasdik edildiğine dair belgenin aslı veya noterden 
tasdikli örneği, 
 
f) Kendi el yazısı ile hal tercümesi ve sınav müracaat formu (Bu hal tercümesinde baba ve ana adlan 
ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi 
verebilecek iki kişinin adları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.) 

g) (28.11.2001 gün ve 24597 sayılı Resmi Gazete ile ek). Giriş sınavı ilanının yapıldığı tarihte, Özel 
Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Syretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında 
Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen süreye göre geçerli olan, "Kurumlar İçin Merkezi Eleme 
Sınavı Sonuç Belgesi" nin aslı veya noter onaylı sureti, 

Postadaki gecikmelerden dolayı zamanında Başkanlığa ulaşmayan müracaatlar işleme konulmaz. 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 
Adaylık belgesi 
Madde 27 - (17.10.1998 gün ve 23496 sayılı Resmi Gazete ile değişik).Müfettiş Yardımcılığı giriş 
sınavına girebilecek olanlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca veya sınavı yapacak kuruluşça fotoğraflı 
"Aday Belgesi" verilir veya postayla gönderilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle 
girilebilir. 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları 
Madde 28 - Yazılı sınav konuları, Sağlık hizmetleri sınıfı ve Sağlık hizmetleri sınıfı dışındaki meslek 
mensupları için iki ayrı gruptan oluşur. 

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır. 

a)Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfından sayılan ( Tabip, diş tabibi, eczacı, kimya 
mühendisi, kimyagerler gibi ) meslek gruplarının yazılı sınav konulan:  

 
I - KOMPOZİSYON 
Sağlık mevzuatına ağırlık veren kompozisyon 

II - HUKUK 
1. Anayasa Hukuku (Genel esasları) 
2. İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat 
3. Ceza Hukuku (Genel esaslar) 
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III - YABANCI DİL 
1. İngilizce 
2. Fransızca 
3. Almanca dillerinden birisi. 

 
b)Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki meslek mensuplarının yazılı sınav konuları: 

I - (A) bendindeki bütün konular 

II -  
1. Medeni Hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar) 
2. Borçlar Hukuku (Genel esaslar) 
3. Ticaret Hukuku (Genel esaslar) 
4. İcra İflas Hukuku (Genel esaslar ' 

III - İKTİSAT 
1. İktisat Teorisi 
2. İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi 
3. Para-Banka, Kredi ve Konjonktür 
4. Milli Gelir 
5. İşletme İktisadı 

IV - MALİYE 
1. Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları 
2. Kamu Giderleri 
3. Bütçe Teknikleri 

 
V - MUHASEBE 
1. Genel Muhasebe 
2. Bilanço Analizi ve Teknikleri 
 

VI - MATEMATİK 
1. Ticari Hesap 
2. İstatistik 

 
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi 
Madde 29- (17.10.1998 gün ve 23496 sayılı Resmi Gazete ile değişik).Giriş sınavında tam not yazılı 
sınav için l00 dür. Yazılı sınavı kazanmak için bu yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen sınav 
konularından yabancı dilden en az 50, diğer sınav konularından ortalama en az 70 puan almak gerekir. 

Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi Teftiş Kurulu Başkanlığında 
asılmak ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle ilan edilir. 

Sözlü sınavda; Adayların genel olarak hukuki, iktisadi, mali ve kamu yönetimi bilgileri ile zeka, intikal 
sureti, ifade yeteneği, genel kültürü, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları göz önünde bulundurulur. 
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Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavda alınan notun 70' ten aşağı olmaması gerekir.  

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70 ten az olmaması gerekir. 
Giriş sınavı notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması 
alınarak bulunur. 

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu üstün olanlar tercih 
edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Bunlarda 
eşit ise, kur'a çekilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sınav sonuçları, sınav 
kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve sonuçlar Başkanlıkça uygun görülen şekilde ilan edilir. 
 
Sınav Sonuçlarına İtiraz 
Madde 30 - Yazılı ve Sözlü Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanı gününden başlamak 
üzere 5 gün içinde yapılır. İtiraz mercii, Teftiş Kurulu Başkanlığıdır. Tatil ve bayram günleri bu 
sürenin dışındadır. 
 
Müfettiş Yardımcılığına Atanma 
Madde 31 - Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına atanmaları sınavdaki 
derece sırasına göre yapılır. 
 
Müfettiş Yardımcılığına atanma İçin Müracaat 
Madde 32 - (17.10.1998 gün ve 23496 sayılı Resmi Gazete ile değişik).Sınavı başaranlara Teftiş 
Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Kazanan aday, tebliğ tarihinden itibaren15 gün 
içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat etmediği taktirde hakkını kaybeder.  

İKİNCİ BÖLÜM 
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi 

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi 
Madde 33 - Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur: 

a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, 
 
b) Yetki alanına giren mer'i mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas 
sahibi olmalarını sağlamak, 
 
c) İlmi çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak, 
 
d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak. 
 
Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı 
Madde 34 - Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık Yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre 
yetiştirilirler: 

Müfettiş Yardımcısı, başmüfettişlerden birinin refakatine verilir. 

a) Birinci Dönem Çalışmaları 
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Bu dönem çalışmaları, kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile 
ilgili mevcut mer'i mevzuatı müfettiş yardımcısına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde 
düzenlenir. 

b) İkinci Dönem Çalışmaları 

Bu dönem çalışmaları, Bakanlığa ait ve bağlı kuruluşlarının denetimi ve teftişi grup halinde yapılır. Bu 
teftişler Müfettiş Yardımcısını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. 

Başkanlık ve müfettiş programlarını; mevzuat ve tatbikatının teftiş ve soruşturma usullerinin yeteri 
derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettiş, Müfettiş Yardımcısının 
çalışmasını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenler. 

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları 

Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları 
Müfettişlerin mütalaaları ve tezkiyeleri de alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca re'sen teftiş, inceleme 
ve soruşturma yetkisi verilebilir. 

Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları resen veya lüzumu 
halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler. 

Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz 
önünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir. 
 
Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma 
Madde 35 - Müfettiş Yardımcıları, en az iki müfettişin yanında görev yapar; bir müfettişin yanında 18 
aydan fazla çalıştırılmaz. 

Bir Müfettiş yanında olumlu tezkiye alamayan Müfettiş Yardımcısı, bir yıl süre ile üçüncü bir müfettiş 
refakatine verilir. Müfettiş Yardımcısı, yanında çalıştığı üçüncü müfettişten de olumlu tezkiye 
alamadığı takdirde, yetiştirilme süresi uzatılmaz ve hakkında "Teftiş Kurulundan Çıkarma" işlemi 
uygulanır. 

Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Sağlık Bakanlığı Müfettişliği karakter ve vasıfları ile 
bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu 
dışına başka bir memuriyete nakledilirler. 

 
Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı 
Madde 36 - Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 
Yeterlik sınavında başarı gösterenlerin Müfettişliğe atamaları yapılır. Yeterlik sınavında başarı 
gösteremeyenler ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Bakanlık teşkilâtında durumlarına uygun 
başka görevlere naklen atanırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Müfettişliğe Atama 

 
Müfettiş Yeterlik Sınavı Kurulu 
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Madde 37 - Müfettiş Yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde bahsedilen kurul yapar. 
Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. 
 
Yeterlik Sınavı Programı 
Madde 38 - Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe 
derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı programında, aşağıdaki esasları açıklanan "Meri 
mevzuat ve tatbikat" ile "Teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri" yer alır. 
a) Mevzuat 
1. Devlet Memurları Kanunu ile ilgili hükümler, 
2. Genel Muhasebe Kanunu, Devlet İhale Kanunu, 
3. Harcırah Kanunu, 
4. Sayıştay Kanunu, 
5. Sağlık Mevzuatı. 

 
b) Muhasebe 
1. Genel Muhasebe, 
2. Devlet ve Döner Sermaye Muhasebesi, 
3. Bilanço Analizi ve Teknikleri, 

c) İnceleme ve Soruşturma Usulü 
1. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
2. Türk Ceza Kanunu memur suçlarına dair hükümleri, 
3. 3628 Sayılı Kanun. 

Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi 
Madde 39 - Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notundan meydana gelir. Yeterlik sınavındaki 
notlar da, müfettiş yardımcılığı giriş sınavında belirlenen notlara göre aynen uygulanır. Yeterlik 
sınavını başarmış sayılmak için 100 tam not üzerinden yazılı ve sözlü sınavlarda en az 60 ar not 
alınması gerekir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
(21.09.1993 tarih ve 21705 sayılı resmi gazete ile değişik) 

 
Kıdem, Yükselme Yetiştirilme ve Müfettişlik güvencesi 
Madde 40 - 
a) Kıdem; Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettişlik yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat 
ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde 
geçirilen süredir. 
Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş 
sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir. 

Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem 
sırasının tespitin de Başmüfettişliğe atanma tarihi aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, 
müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır. 

b)Yükselme; Yeterlik sınavını başarı ile verip müfettişliğe tayin edilen müfettişlerin, maaş dereceleri 
itibariyle müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır. 
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c) Başmüfettişliğe yükselme; Başmüfettişliğe yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve 
başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak umumi intiba ve kanaatin müsbet olmasıdır. 

Başmüfettişliğe aday olabilmek için; Müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip 
olması gerekir. 

d) Yetiştirilme; Müfettişler, mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında 
hizmet içi eğitimine tabi tutulurlar. 

Müfettişler görev alanlarıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini 
artırmak üzere Başkanın önerisi ve Bakanlık Makamının onayı ile bir yılı geçmemek üzere yurt dışına 
gönderilir. 

Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemi ile birlikte mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi 
dikkate alınır. 

Yurt içindeki hizmetiçi eğitim programları Başkanlıkça düzenlenir ve uygulanır. 
 
Müfettişlik Güvencesi 
Madde 41 - Teftiş hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; 
Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki 
veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar. 

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi 
belgelerle tevsiki esastır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Teftiş Kurulundan Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri 

Kuruldan İstifa veya Nakil Suretiyle Ayrılmalar 
Madde 42 - Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişler gerekli 
nitelikleri yitirmemiş olmaları koşuluyla yeniden müfettişliğe atanabilirler. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. 
Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tesbitinde müfettişlik 
kıdemleri esas alınır. 

Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem 
bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Müfettişlerin Çalışma esasları 

 
Denetimler 
Madde 43 - Müfettişler; Tüzüğün 8 inci maddesinin (A) fıkrası gereğince, Bakanlık Teşkilatı ile bağlı 
ve ilgili kurum ve kuruluşlarının ve Bakanlık denetimi altındaki kuruluşların her türlü hizmet ve 
faaliyetlerini denetler ve bu konularda çalışan personel hakkında inceleme ve soruşturmalar yaparlar 
ve gerekli raporları düzenlerler. 
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Genel Denetim 
Madde 44 - Zorunlu haller dışında, her ilin üç yılda bir genel denetimi yapılır. 

Genel denetim programı Nisan ayı sonuna kadar, Başkan tarafından hazırlanarak Bakanın onayına 
sunulduktan sonra müfettişlere tebliğ edilir. 

Genel denetim; birimlerin kuruluş ve işletme ve yönetmelikleriyle teftiş kılavuzu, Bakanlığın 
genelgeleri, emir ve talimatları göz önünde bulundurularak yapılır. 

Genel denetim ile Murakabe denetiminin uygulama esasları programda ayrıca belirtilir. 

Teftiş Defteri, Teftiş Dosyası ve Denetim sonuçları 
Teftiş Defteri ve Teftiş Dosyası 
Madde 45 - Bakanlığa ait kurum ve kuruluşlar, bağlı kuruluşlar Bakanlığın denetimi altında bulunan 
kurum ve kuruluşlarla özel müesseseler; Bakanlıkça hazırlanacak ve bunların her sahifesi numaralı ve 
mühürlü, son sahifesi Başkanlık tarafından tasdikli birer teftiş defteri ve dosyası bulundurmak 
zorundadırlar. 

Teftiş defteri ve dosyasının tutulmasından ve korunmasından devir teslim işleminden kurum ve 
kuruluşun amiri sorumludur. 

Teftiş defterleri sadece müfettişler tarafından kullanılır. 

 
Denetim Sonuçları 
Madde 46 - Müfettişlerin denetimleri sonucunda aşağıdaki işlemler yapılır. 

a)Müfettiş yaptığı denetim sonucunda belirlediği hususları beş nüsha halinde "Teftiş Tenkidi" olarak 
bir örneğini teftiş defterine yapıştırır, birer örneğini İl Sağlık Müdürlüğüne ikişer örneğini Başkanlığa 
intikal ettirir. Bir örnek de müfettişte kalır. 
 
b)Denetim sonuçlarının takip edilmesinden ve yerine getirilmesinden birim amirleri sorumludur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Rapor ve fezlekeler 

 
Rapor Çeşitleri 
Madde 47 - Müfettişler, çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre: 

a)Cevaplı Rapor, 
 
b)Genel Denetim Raporu, 
 
c)İnceleme Raporu, 

d)fezleke ve Soruşturma Raporları ile tespit ederler. 
 
Cevaplı Raporlar 



 341

Madde 48 - Cevaplı raporlar, yapılan denetimlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarca düzeltilmesi gereken işlemler hakkında düzenlenir. 

Denetim yapan Müfettiş, kurum ve kuruluşlarca düzeltilebilecek ve tamamlanabilecek eksik ve 
aksaklıklarını beş suret halinde yazarak bir suretini kurum veya kuruluşun teftiş defterine yapıştırmak 
suretiyle imzalayıp mühürler. 

Bu raporun bir sureti, vilayete ait sağlık kurum ve kuruluşlarının teftiş tenkitlerini içeren bir dosya 
halinde, üst yazı ile birlikte Sağlık Müdürlüğüne verilir. Sağlık Müdürleri, bu yazılarda belirtilen 
eksiklikleri tamamlattırıp aksaklıkları giderdikten sonra her kurum ve kuruluşun cevabını toplayıp 
Bakanlığa göndermekle yükümlüdür. 
 
Genel Denetim Raporu 
Madde 49 - Genel Denetim Raporu, denetim sonuçlan hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına özet bilgi 
vermek maksadıyla düzenlenir. 
Bu raporlara, genel müdürlük ve müstakil birimler ayrı ayrı olmak üzere, genel denetim programına 
göre, aşağıdaki hususlar da yazılır: 

a)Teftiş yeri, denetlenen kurum ve kuruluşların adları, denetleme tarihleri, 
 
b)Denetlenen kurum ve kuruluşların kadro ve iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve vasıfları 
yönünden yeterli olup olmadığı, 
 
c)Bina durumu ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar, 
 
d)Mevzuatın uygulanmasından görülen genel hata ve noksanlıklar, 
 
Bir önceki yıla ait teftiş, tenkit ve tavsiyelerinin gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu 
husustaki görüşlere uygun ve zaruri görülen diğer hususlar. 
Genel denetim raporları iki nüsha hâlinde düzenlenir ve Başkanlığa tevdi edilir. 
 
İnceleme Raporu 
Madde 50 -  

a)Merî kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve 
bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve 
tekliflerin, 
 
b)Teftiş denetimlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların, 

c)Bakanlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin, 

d)Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal 
görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin, 

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. 

Müfettişler, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler. 
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İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği kurum ve kuruluşlar göz önünde tutularak, yeterli sayıda 
hazırlanır. 
 
fezleke ve Soruşturma Raporları 
Madde 51 -  

a) Memurin Muhakematı Hakkındaki Muvakkat Kanuna göre yapılan soruşturma sonuçlan 
"fezleke"ye, bunun dışında kalan sonuçları "Soruşturma Raporu"na bağlanır. 

b) Müfettiş; fezleke ve Soruşturma Raporlarında, soruşturma konularını ve işlenen suçların unsurları 
ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerine göre kamu davasının açılması gerektiğini, suçun tespit 
edilememesi halinde takibata yer olmadığına dair karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir. 

c) Müfettiş, inceleme ve soruşturmayı bitirdikten sonra en çok Onbeş gün içerisinde fezleke ve 
Soruşturma Raporu tamamlayıp Teftiş Kurulu Başkanlığına vermek zorundadır. Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca kabul edilen mazeretinin bulunması halinde bu süre Onbeş gün daha uzatılabilir. 

d) Düzenlenen fezleke ve Soruşturma Raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken makamlara 
gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. fezleke ve Raporların bir nüshası Kurul 
Başkanlığınca, bir nüshası da Müfettiş tarafından muhafaza edilir. 

BEŞİNCİ. KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
Müfettişlik Mühür ve Belgeleri Demirbaşlar 
Madde 52 - Müfettişlere birer resmi mühür ve Teftiş Kurulu Başkanı ile Bakan tarafından imzalanmış 
kimlik belgesi verilir. 
Müfettişlere, yazı ve hesap makinası gibi demirbaş eşyalar Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağlanır. 
 
Haberleşme 
Madde 53 -  

a) Müfettişler; denetleme, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve 
makamlarla münasebetlerinde doğrudan veya Başkanlık kanalıyla yazışma yapabilirler. 

b) Haberleşmenin yazılı olarak yapılması asıldır. Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, 
duruma göre telgraf, faks veya telefon kullanılabilir. 

c) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Başkanlığa telgrafla 
bildirirler. 
 
İzin Kullanılması 
Madde 54 - Müfettişler Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün 
başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa yazıyla bildirirler. 
Başkanlıktan ayrıca müsaade alınmadıkça, iznin aralıksız kullanılması esastır. 
 
Gündelik, Yolluk, Diğer Hakların Alınması 
Madde 55 - Müfettişler; gündelik, yolluk ve diğer haklarını ay başlarında Maliye ve Gümrük 
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Bakanlığı Saymanlıklarından çekle, maaşlarını ilgili bankalardan alırlar. Bunun için kendilerine bir 
kredi cüzdanı ve çek karnesi verilir. Kredi cüzdanı ve çek tamamen kullandıktan sonra yenisi alınmak 
üzere Başkanlığa iade edilir. 
Kredi cüzdanı, çek ve maaşla ilgili belgelerin kaybedilmesi halinde durum derhal Başkanlığa bildirilir. 
Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır. 
 
Çalışma ve Hakediş Cetveli 
Madde 56 -  

a) Müfettişler; çalışmalarını, maaş, yolluk, gündelik ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri 
ikişer nüsha "Hesap Mesai Cetveli" ve "Seyyar Görev Bildirim Cetveli"nde ekleriyle birlikte 
gösterirler. 
 
b) Her ayın başında ise, bir önceki ay itibariyle Bakanlıkla yapılan yazışmalar, istatistiki bilgiler ile iş 
devirlerini gösteren "Yazışma ve İş devir Cetveli" düzenleyerek iki nüsha halinde Başkanlığa 
gönderirler. 
 
c) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, görev yerlerinde, müsait olduğu takdirde Bakanlığa bağlı kurum 
ve kuruluşlarda kalabilirler. 
Kayıt ve Dosya İşleri 
Madde 57 -  

a) Müfettişler, yazdıkları rapor, fezleke ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla 
genelgeleri özel dosyalarında saklarlar. 
b) Rapor ve fezlekeler birer yazıya eklenerek Başkanlığa gönderilir. Bu yazılarda, rapor ve fezlekenin 
numarası belirtilir. 
 
c) Müfettişler Başkanlığa ve diğer Makamlara gönderdikleri yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir 
"Kayıt Defteri" ne işlerler. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Dayanak ve Yürürlük 

Dayanak 
Madde 58 - Bu Yönetmelik,18/7/1990 tarih ve 90/671 sayılı Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan 
"Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü nün 35 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
Madde 59 - 7/3/1980 tarih ve 16922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Müfettişlik Sınavı Yönetmeliği" ile 27/9/1970 tarih ve 13622 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müfettişleri Tarafından Yapılacak Soruşturma ve 
İncelemelere Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
Madde 60 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 61 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.  


