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Halkın sağlığının korunması ve 

geliĢtirilmesi temel amacıyla hizmet eden 

Bakanlığımızın her faaliyetinin 

merkezinde ―önce insan‖ anlayıĢı vardır. 

Bu anlayıĢla hedefimiz, vatandaĢa 

hakkettiği kaliteli, çağdaĢ, nitelikli, 

hakkaniyetli ve ulaĢılabilir bir sağlık 

hizmeti sunmaktır. 

Bu hedef doğrultusunda ortaya 

koyduğumuz ve kararlılıkla yürüttüğümüz 

‗Sağlıkta DönüĢüm Programı‘nın önemli 

bileĢenlerinden birisi de Bakanlığımızın 

planlayıcı, düzenleyici ve denetleyici 

rolünün güçlendirilmesidir. TeftiĢ Kurulu 

BaĢkanlığınca yürütülen teftiĢ, inceleme 

ve soruĢturmalar, bu hedefe yönelik birer 

faaliyet olarak gerçekleĢtirilmektedir. 

Bunun yanı sıra yolsuzluklarla tavizsiz bir 

Ģekilde yürüttüğümüz mücadelenin en 

somut neticesi de TeftiĢ Kurulu 

BaĢkanlığınca yürütülen faaliyetler 

sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu, sağlık hizmetlerinin gereği gibi 

yürütülebilmesi için Bakanlık çalıĢanları ve diğer sağlık hizmeti sunucularının kanun, 

tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmeleri, hukukun belirlediği 

alanlarda faaliyette bulunmaları ve yasaklanan iĢ ve iĢlemlerden kaçınmaları için bir 

güvence oluĢturmaktadır. TeftiĢ Kurulunca yürütülen inceleme ve soruĢturmaların, suç 

iĢlenmesini caydırmaya yönelik olmasının yanı sıra, iyi niyetli çalıĢanları da teĢvik ve 

takdir edici mahiyette olması, özen gösterdiğimiz bir baĢka husustur. 

MüfettiĢlerin ve inceleme-soruĢturma görevi verilen diğer yetkililerin, 

görevlerini yerine getirirken uymaları gereken kurallara uymaları, hakkaniyeti 

gözetmeleri ve objektif davranmalarına yardımcı olmak düĢüncesiyle hazırlanan bu 

rehber; uygulayıcılara yol göstermenin yanı sıra, diğer personel açısından da haklarını 

ve yükümlülüklerini öğrenebilecekleri bir klavuz niteliğinde olacaktır. 

Ġnceleme, soruĢturma ve ilgili diğer konular hakkında kapsamlı bilgiler içeren 

bu rehberin okuyuculara faydalı olacağı düĢüncesiyle, BaĢkanlık çalıĢanlarının tümüne 

özverili çalıĢmalarından dolayı teĢekkür ederim. 

 

BAKANIN MESAJI 

 

 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ  

Sağlık Bakanı 
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TeftiĢ Kurulu olarak amacımız 

sağlık hizmetlerinin, insan odaklı bir 

anlayıĢla, hukuka ve etik kurallara uygun 

olarak yürütülmesini temin etmek; 

denetim ve soruĢturma iĢlerini, 

uluslararası genel kabul görmüĢ 

standartlara ve bu alandaki iyi uygulama 

örnekleri doğrultusunda yerine getirerek 

sonucu etkili, tarafsız, kaliteli ve tasarruf 

sağlayıcı raporlar üretip Sağlık 

Bakanlığının planlayıcı, düzenleyici ve 

denetleyici rolüne katkı sağlamaktır. 

Türkiye Ekonomi Politikaları 

AraĢtırma Vakfı (TEPAV) tarafından 

bilim adamlarına yaptırılan Ekim /2009 

tarihli ―Hane Halkı Gözünden Kamu 

Hizmetleri ve Yolsuzluk‖ adlı araĢtırma 

sonuçlarına göre; Türkiye‘nin çözülmesi 

gereken en önemli sorunları 

sıralamasında RüĢvet ve Yolsuzluk, 2004 

yılında %10 iken 2008 yılında yüzde 3‘e; 

Sağlık ve Sosyal Güvenlik, 2004 yılında 

%4 iken 2008 yılında % 1‘e inmiĢtir. 

Devlet Hastanelerinden Memnuniyet, 2000 yılında 4,2; 2004 yılında 5,4; 2008 yılında 

6,0 olmuĢtur. Devlet Hastanelerinde Algılanan RüĢvet ve Yolsuzluk Düzeyi, 2000 

yılında 5,6 iken 2004 yılında 5,3; 2008 yılında 4,3 olmuĢtur. Devlet Hastanelerinde 

RüĢvet Verme Oranı (Kuruma ĠĢi DüĢenlerin Verdiği KuraldıĢı Ödeme ve Hediye), 

2000 yılında %7 iken 2004 yılında % 4; 2008 yılında % 1,7‘ye düĢmüĢtür. Söz konusu 

yolsuzluklarla mücadele ve memnuniyet oranlarındaki olumlu yansımalarda, 

MüfettiĢlerimizin çalıĢmalarının katkısı yadsınamaz. 

 

Yolsuzluk kavramı; kamu gücü ve imkânları kullanılarak haksız kazanç ve 

çıkar sağlamanın yanı sıra, olaylara adil ve objektif yaklaĢmamak; görevini zamanında 

ve doğru bir Ģekilde yapmamak, geciktirmek, sürüncemede bırakmak; denetimde veya 

idaresi altındakilere yanlı davranmak, haksızlık karĢısında sessiz kalmak, kamu erkini 

güçsüze karĢı abartılı bir Ģekilde kullanmak; kendinde güç vehmedenlerden etkilenerek 

gerçeği örtmeye çalıĢmak, özetle adaletin uygulanması zorunlu olan yerde gereğini 

yapmayarak yeni haksızlıklara kapı aralamaktır. 

 

Bu anlayıĢla, modern denetim, inceleme ve soruĢturma anlayıĢının 

yerleĢmesine, çalıĢanların eğitim ve geliĢimine katkı sağlamasına yardımcı olacağına 

inandığımız bu rehber, Bakanlığımızın tüm çalıĢanları ve meslektaĢlarımızın 

istifadesine sunulmuĢtur. Rehberin hazırlanmasında emeği geçen meslektaĢlarıma ve 

rehberin tashihini yapan Bakan DanıĢmanı TDK Uzmanı Sn.YaĢar YILMAZ‘a teĢekkür 

ediyorum. 

 

S U N U Ş 

Muhammet GEDĠK 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanı 

 

 

 

 

 

S U N U Ş 



 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  

Sayfa 8 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 9 

ĠÇĠNDEKĠLER 

BAKANIN MESAJI 5 

S U N U ġ 7 

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTĠġ KURULUNUN TARĠHÇESĠ 11 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ĠNCELEME VE SORUġTURMA ESNASINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 13 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

HEKĠMLERĠN VE DĠĞER SAĞLIK PERSONELĠNĠN TIBBĠ KÖTÜ UYGULAMALAR 

KONUSUNDAKĠ MESLEKĠ SORUMLULUKLARI 49 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖN ĠNCELEME GÖREVĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL AÇIKLAMALAR-CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU 

ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 976 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MEMURLAR VE DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN YARGILANMALARI 1698 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 2232 

ALTINCI BÖLÜM 

MEMUR DĠSĠPLĠN HUKUKUYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRMELER VE DĠĞER MEVZUAT       312 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRK CEZA KANUNU(GENEL HÜKÜMLER VE MEMUR SUÇLARI) 3453 

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM 

KABAHATLER KANUNU 4318 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

MAL BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNULMASI, RÜġVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE 

KANUNU VE KONUYLA ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 4574 

ONUNCU BÖLÜM 

TEFTĠġ KURULU VE MÜFETTĠġLERĠN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 483 

ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM 

MEMURLARIN MALĠ SORUMLULUĞU VE KAMU ZARARININ TAZMĠNĠ 4896 

ONĠKĠNCĠ BÖLÜM 

RAPOR ÇEġĠTLERĠ VE RAPORLAMA USUL VE ESASLARI 52320 

ÖNÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

RESMÎ YAZIġMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 5452 

ÖNDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SAĞLIK MEVZUATI LĠSTESĠ 5674 

KAYNAKLAR 581

file:///C:/Users/SeSe/Documents/Rapting/Aaaa/İnceleme%20Soruşturma%20Kitabı/Çıktı/Rehber%20Nihai%2016.10.2010.Yasar.doc%23_Toc275018894
file:///C:/Users/SeSe/Documents/Rapting/Aaaa/İnceleme%20Soruşturma%20Kitabı/Çıktı/Rehber%20Nihai%2016.10.2010.Yasar.doc%23_Toc275018895


 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 11 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTĠġ KURULUNUN TARĠHÇESĠ 

 

 1871 yılında ―Sıhhiye MüfettiĢlikleri ve Memleket 

Tabiplikleri Kurulması ve Ataması Hakkında Ġdare-i 

Umumiye-i Tıbbiye Mülkiye Nizamnamesi‖ adlı tüzük 

çıkarılarak hastane, eczane ve sağlıkla ilgili yerler 

denetlenmiĢtir. 

 1912 yılında çıkartılan bir yasayla, Sağlık Genel Müdürlüğü 

bünyesinde bir denetleme kurulu oluĢturulmuĢtur. 

 TBMM‘nin kurulmasıyla çıkarılan 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 

sayılı Kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i Ġçtimaiye Vekâleti 

kurulmuĢ ve Vekâlet bünyesinde bir reis ve 3 tabip 

müfettiĢten teĢekkül eden bir denetleme kurulu ile birlikte, 

Batı Anadolu, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu 

MüfettiĢlikleri kurularak sağlık hizmetlerinin yönetim ve 

denetim hizmetleri yürütülmüĢtür. 

 9 Haziran 1936 tarih ve 3017 sayılı Sıhhat ve Ġçtimaî 

Muavenat Vekâleti TeĢkilat ve Memurin Kanunu‘nun kabul 

edilmesiyle birlikte, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı teĢkil 

edilmiĢtir. 

 Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri hakkında 1983 

yılında çıkarılan 181 sayılı KHK‘nin 18. maddesinde ―TeftiĢ 

Kurulu BaĢkanlığı‖ danıĢma ve denetim birimleri arasında 

sayılmıĢ, 19. maddesinde ise görevleri belirtilmiĢtir. 
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DENETĠMĠN ĠġLEVLERĠ, TANIMI VE TÜRLERĠ 

1- DENETĠMĠN ĠġLEVĠ 

Hukuk devletinde örgütlerin ve kiĢilerin faaliyetleri, hakları, sorumlulukları 

tanımlanmıĢ; bu hususlar anayasa, yasa, yönetmelik, tüzük ve benzeri mevzuatla 

düzenlemelere bağlanmıĢtır. Örgütlerin faaliyetlerini hukuk düzenine uygun yürütüp 

yürütmediğini incelemek, açıkladıkları bilgilerin ve iddialarının doğru ve güvenilir olup 

olmadığını araĢtırmak ve örgüt yöneticilerinin örgütle çıkar iliĢkisi içinde bulunan 

kiĢilere/örgütlere, topluma ve devlete hesap verme yükümlülüklerini (accountability) 

yerine getirmelerini sağlamak üzere tarafsız ve bağımsız bir kiĢi/ kiĢiler/ örgüt 

tarafından denetlenmeleri hukuk devletinde zorunlu görülmektedir. 

2- GENEL OLARAK DENETĠM KAVRAMI 

Merkantilizmin geliĢtiği dönemlerde uluslararası ticaretin artması sonucu hesap 

ve iĢlemlerin esaslara bağlanma ihtiyacı denetim kavramını da beraberinde getirmiĢtir. 

Bu dönemde hesap ve iĢlemlerin kontrolünü yapan ve sonucunda görüĢ bildiren, Latince 

―dinleme‖ anlamına gelen audit kelimesinden türetilen auditor (denetçi) denilen kiĢiler 

ortaya çıkmıĢtır. Modern anlamda denetim kavramı, sanayi devrimi sonrasında geliĢmiĢ 

ve bugünkü niteliğine kavuĢmuĢtur. Genel olarak denetim ―boyutları veya biçimleri 

normalin dıĢında olan parçaları çıkarıp atmak amacıyla yapılan iĢlemdir‖. Türk Dil 

Kurumu tarafından ―denetleme‖, ―bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini 

anlamak için yapılan araĢtırma, denetim, bakı, teftiĢ, murakabe, kontrol‖ Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. KonuĢma dilinde denetim anlamını taĢıyan ve/veya aynı anlamda 

kullanılan ―araĢtırma, kovuĢturma, soruĢturma, inceleme, revizyon, kontrol, teftiĢ, 

murakabe vb.‖  birçok sözcük vardır. Türkiye‘de denetleme kavramı, daha çok 

revizyon, kontrol, murakabe ve teftiĢ sözcükleriyle eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

TeftiĢ: Arapça ―fetĢ‖ kökünden gelen sözcük, bir Ģeyin aslını, doğrusunu veya 

iĢlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan inceleme anlamında 

kullanılmaktadır. Resmî bir otoriteyi içeren teftiĢ, Latince ―specere‖ bakmak, in-specere 

içine bakmak anlamında olmak üzere yakından incelemek, resmen araĢtırmak ve 

soruĢturmak anlamlarına gelmektedir. TeftiĢ iĢini yapan kiĢiye müfettiĢ denilmektedir.  

Revizyon (inceleme, auditing): Latince ―revidere‖ kökünden gelmekte olup 

gözden geçirmek, tekrar bakmak, tekrar incelemek, teĢhis etmek gibi anlamlar taĢır. 

Uyguluma alanında revizyon kavramı daha çok muhasebe ile ilgili incelemelerde 

kullanılmakta, iĢletme faaliyet ve sonuçlarının (hesaplarının) incelenmesini ve 

denetlenmesini kapsamaktadır. Revizyon; kontrol, teftiĢ ve denetleme için zorunlu bir 
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gözden geçirme, bir araĢtırmadır. Revizyon, daha önce yapılmıĢ olan iĢlemleri; 

nitelikleri, oluĢumları ve sağlıkları bakımından defter kayıtlarına, kanıtlayıcı belgelere 

dayandırılmak yoluyla, sonradan eleĢtirel bir görüĢle yeniden ele alıp analiz etmeyi 

hedefler. Revizyon iĢini yapan kiĢiye ―revizör‖ denilmektedir. 

Kontrol (denetim, murakabe): Kontrol, Latince ―contra‖ ve ―rotulus‖ 

kelimelerinden türemiĢ olup karĢıt veya diğer bir kayıt ve/veya belge aracılığıyla bir 

Ģeyin doğruluğunu incelemek, araĢtırmak ve soruĢturmaktır. Kontrol en geniĢ 

anlamıyla, arzulanan bir amaca varılıp varılmadığını veya hangi ölçüde varılmıĢ 

olduğunu inceleyip araĢtırmaktır. Kontrol kavramı çok geniĢ ve kapsamlı bir terim olup 

bakıp gözetme, gözaltında bulundurma anlamını da taĢımaktadır. TeftiĢ, denetim 

(murakabe) (Arapça), revizyon, auditing (Ġngilizce), expertise (Fransızca) terimlerinin 

tümünün içeriğinde kontrol anlamı bulunmaktadır. ĠĢletmecilik anlamında kontrol ise, 

önceden belirlenmiĢ normlar olması koĢuluyla, meydana gelen ile öngörüler arasında 

sürekli olarak yapılan karĢılaĢtırmaların sonuçlarını ifade eder. Modern anlamda 

denetim, olasılık ve görelilik (probabilite ve relativite) esaslarıyla belirlenmiĢ hedef ve 

standartlar doğrultusunda ortaya çıkan sonuçların verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik 

derecelerini ölçmek, karĢılaĢtırmak ve değerlendirmektir. 

3- DENETĠM TÜRLERĠ 

Denetimi; denetleyen kurumlar, denetlenen kurumlar, denetimin amacı ve 

kapsamı ile denetimin kamusal veya özel sektör nitelikli oluĢuna göre vb. yaklaĢımlarla 

çeĢitli sınıflandırmalara tabi tutmak mümkündür. Günümüzde denetimin kamusal veya 

özel sektör ayrımı giderek geçerliliğini yitirmekte, bunlar birbirinin yerine geçmektedir. 

Bir yandan özel sektör üzerindeki kamusal denetim sürerken diğer yandan kamu 

kesiminin denetiminde de özel sektör denetim kuruluĢlarından faydalanıldığı 

görülmektedir. Hatta özel sektör üzerindeki kamusal denetim de giderek özel denetim 

kuruluĢlarına yaptırılmaktadır. Yukarıda sayılan nedenlerle denetimi kesin sınırlarıyla 

sınıflandırmak, giderek güçleĢmektedir. 

3.1- Denetimin Amacı Yönünden Türleri: 

 

3.1.1-Finansal Denetim (Finansal Tablolar Denetimi, Mali Tablolar 

Denetimi-Auditing) 

 

Finansal denetim (audit of financial statements), bir iĢletmenin finansal 

tablolarının önceden belirlenmiĢ kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği 

konusunda bir görüĢ belirlemek amacıyla bu finansal tabloların incelenmesini kapsar. 

Bu kriterler genel kabul görmüĢ muhasebe ilkeleri veya vergi mevzuatı hükümleridir. 
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Bu denetim bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri tarafından yürütülür. Denetimin 

konusu, ortaklara veya ilgili kamu kuruluĢlarına verilen finansal tablolardır. 

3.1.2-Uygunluk Denetimi (Düzenlilik, Usul Denetimi, Mali Denetim) 

Uygunluk denetimi (compliance, regularity, propriety audit), bir örgütün mali 

iĢlemlerinin ve faaliyetlerinin belirlenmiĢ yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun 

olup olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesidir. Bu denetim türünde belirlenmiĢ 

kriterler farklı kaynaklar tarafından oluĢturulur. Uygunluk denetimi, iç denetçiler ve dıĢ 

denetçiler ile kamu denetçileri tarafından yürütülür. Uygunluk denetimi, üst makamlar 

ve yasal mevzuat tarafından önceden saptanmıĢ kurallara uyulup uyulmadığının 

araĢtırılmasıdır. Bu üst makamlar, kuruluĢ içinden olabileceği gibi kuruluĢ dıĢından da 

olabilir. Yasal düzenlemeler ve yazılı sözleĢmelere uygunluk incelemesi, soruĢturması 

ve araĢtırmaları, denetçiler tarafından yapılan bir denetim türüdür. 

3.1.3-Performans Denetimi (ĠĢletme Denetimi, Faaliyet Denetimi) 

Performans denetimi (operational audit, performance audit), bir örgütün 

faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla bu faaliyetlerle iliĢkili 

usul ve yöntemlerin uygulanıĢının gözden geçirilmesini kapsar. Faaliyet denetiminde, 

denetçilerden tarafsız gözlemlerde bulunması ve belirli faaliyetlerin ayrıntılı analizini 

yapması beklenir. Faaliyet denetiminde, faaliyet sonuçları verimlilik standartlarıyla 

karĢılaĢtırılır ve örgütün önceden belirlenmiĢ amaç ve hedeflere ulaĢıp ulaĢmadığı 

ölçülür. Denetimin kapsamı, örgütün tamamı veya bir bölümü, bir Ģubesi ya da üretim, 

finans, pazarlama gibi bir fonksiyonu olabilir. Performans denetiminde, finansal ve 

finansal olmayan bilgileri değerlemek amacıyla kriterleri belirleme son derece sübjektif 

bir konu olduğundan, faaliyet denetimi yönetim danıĢmanlığına benzer. Denetimin 

sonunda faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına iliĢkin önerilerde bulunulur. 

Performans denetimi, kamu ve özel sektör iĢletmelerinde iç denetçiler tarafından, ayrıca 

kamu kuruluĢlarında kamu denetçileri tarafından yürütülür. 

3.1.4-Ekonomik Denetim (BütünleĢik Denetim, Sistemci Denetim) 

Ekonomik denetim (economic audit, systematic audit, overall audit), finansal 

tablolar, uygunluk ve performans denetimlerinin birlikte yürütüldüğü ve raporlandığı bir 

denetim türüdür. Ekonomik denetim kapsamında; bir taraftan kuruluĢun faaliyetlerinin 

yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı, diğer taraftan finansal 

tablolarının yürürlükteki mali mevzuat ve genel kabul görmüĢ muhasebe standartlarına 

uygunluğu ayrıntılı bir inceleme yapılmak yoluyla ortaya konulmaktadır. Öte yandan 

kuruluĢa tahsis edilen kaynakların tüm iĢletme fonksiyonları dikkate alınarak rasyonel 



I.BÖLÜM: 

ĠNCELEME VE SORUġTURMA ESNASINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 18 

esaslara göre etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkeleri doğrultusunda kullanılıp 

kullanılmadığı ölçülmekte ve bu doğrultuda önerilerde bulunulmaktadır. Ekonomik 

denetimde temel amaç performans denetimi olup mali tablolar denetimi ve uygunluk 

denetimi ile desteklenmektedir. Uygunluk denetimi, ekonomik denetim kapsamında 

temel bir amaç olmayıp performans denetimi ve finansal tablolar denetimi birlikte 

yürütülürken, denetlenen kuruluĢun mali iĢlemlerinin ve faaliyetlerinin belirlenmiĢ 

yöntemlere, kurallara veya mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda 

söz konusu olmaktadır.  

3.2-Denetimin Statüsüne Göre Türleri: 

3.2.1-Ġç Denetim (Ġnternal Auditing): 

Ġç denetim, örgüt faaliyetlerinin ve uygulayıcılarının yaptıkları iĢ ve iĢlemlerin 

uygunluk ve etkinliğinin, üretilmiĢ her türlü bilginin güvenirliğinin mevzuat, finansal, 

muhasebe ve diğer tüm yönlerden bu amaçla çalıĢan iç denetçi adı verilen kiĢilerce 

araĢtırılıp incelenip üst yönetime rapor edilmesidir. Diğer bir anlatımla iç denetim, 

örgüte hizmet amacıyla örgütün tüm faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek için 

örgüt içinde kurulmuĢ bağımsız bir değerlendirme fonksiyonudur. Kısaca iç denetim, 

finansal denetimi, uygunluk denetimini ve performans denetimini kapsamaktadır. Ġç 

denetimin finansal denetim yönü, finansal tabloların doğruluğunun araĢtırılmasından 

çok, finansal tablolara temel oluĢturan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini 

araĢtırmak ve bu bilgileri elde etmek için kullanılan kayıt ortamını ve raporlama 

sistemini gözden geçirmektir. Yine iç denetimin finansal denetim kapsamına hata ve 

hukuka uygun olmayan iĢlemlerin bulunması, önlenmesi ve kayıtlarda var olan 

varlıkların iĢletmede mevcut olup olmadığının belirlenmesi de girmektedir. 

Ġç denetim, örgüt faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlarına, 

programlarına ve yasalara uygunluğunu ölçerek, iç kontrol sisteminin amacına uygun 

iĢleyip iĢlemediğini değerlendirir. Ġç denetim, örgütün iç kontrol sisteminin etkinliğini 

değerlendirdiği için aynı zamanda bizzat kendisi iç kontrol aracıdır. Ġç kontrol 

sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi çalıĢmaları, iç denetimin uygunluk denetimi 

yönünü oluĢturur. Ġç denetim, aynı zamanda örgütün kaynaklarının ekonomik 

(iktisadilik, tutumluluk) ve verimli (etkin) kullanılıp kullanılmadığını değerlendirir. 

Örgüt yönetimi tarafından verimlilik standartları belirlenmiĢse, iç denetçi standartların 

uygulatıcılar tarafından anlaĢılıp anlaĢılmadığını, standartlardan sapmaların belirlenip 

analiz edilerek düzeltici önlemleri almakta sorumlu yöneticilere analiz sonuçlarının 

iletilip iletilmediğini ve önlemlerin alınıp alınmadığını araĢtırır. Yine iç denetçi, iç 

kontrol sisteminin yeterliliğini gözden geçirerek örgütün amaçlarına, hedeflerine 

ekonomik ve verimli bir Ģekilde ulaĢıp ulaĢamayacağı konusunda iç kontrol sisteminin 
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yeterli olup olmadığını belirler. Ġç denetimin bu yönü, performans denetimi özelliğini 

oluĢturur. Ġç denetim, denetim alanı itibarıyla çok geniĢ bir kapsama alanını içerse de 

özü, yapısı, fonksiyonları ve denetim sonuçları yönlerinden örgütün üst yönetimiyle 

sınırlıdır. Çünkü iç denetçiler, örgütün bizzat kendi personelidir; bu nedenle iç 

denetçiler üst yönetimin belirlediği çerçeve içerisinde denetim fonksiyonunu yerine 

getirmek durumundadırlar. 

Yapısı gereği iç denetim, örgüt üst yönetiminin kararlarına, planlarına, 

programlarına, hedef ve stratejileri ile iç ve dıĢ mevzuata vb. uygunluk dıĢında bir 

denetim fonksiyonu üstlenemez. 

3.2.2-DıĢ Denetim (External Auditing): 

DıĢ denetim; örgütün, kendi personeli olmayan denetçilerden oluĢan, örgütle 

doğrudan ilgili, bağlı vb. Ģekilde organik bağı olmayan bağımsız ve farklı bir tüzel 

kiĢiliği olan denetim organı, grubu veya kiĢisi tarafından denetlenmesidir. DıĢ denetim, 

bağımsız denetim ve kamu denetimi Ģeklinde ikiye ayrılır. 

3.2.2.1-Bağımsız Denetim (Ġndependent Auditing): 

Bağımsız denetim, müĢterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan, serbest 

meslek sahibi olarak kendi adına çalıĢan veya bir denetim kurumuna / firmasına bağlı 

olarak faaliyet gösteren denetçi veya denetçiler tarafından iĢletmenin talebiyle ve bir 

denetim sözleĢmesi çerçevesinde, iĢletmelerin finansal tablolarının denetimi ile 

uygunluk ve performans denetimlerinin yapılmasıdır. Bağımsız denetimde asıl amaç, 

finansal denetimdir. Bağımsız denetçiler, kâr amacı olan ve olmayan iĢletmelere; kamu 

kurum ve kuruluĢlarına hizmet verebilirler. Bağımsız denetçiler, serbest meslek faaliyeti 

sürdüren kiĢilerdir. Bağımsız denetçiler, faaliyetlerinde bağımsız olarak çalıĢırlar ve 

hizmetleri karĢılığında denetledikleri kiĢi veya kuruluĢlardan ücret alırlar. 

3.2.2.2-Kamu Denetimi (Public / State Auditing / Supervision): 

Kamu denetimi, görev ve yetkilerini yasalardan alan ve kamu adına, kamunun 

ihtiyaçlarını karĢılamak üzere denetim yapan kiĢi ve kurumlarca gerçekleĢtirilen 

finansal tablolar, uygunluk ve performans denetimlerini ifade eden kamusal bir 

fonksiyondur. Kamu denetim kuruluĢları, çeĢitli devlet kurumları içinde örgütlenmiĢ 

olup kuruluĢların faaliyetlerinin yasal mevzuata, devletin ekonomi politikasına, kamu 

yararına uygunluk düzeyini araĢtırır ve denetler. Yine kamu denetim kuruluĢları, bağlı 



I.BÖLÜM: 

ĠNCELEME VE SORUġTURMA ESNASINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 20 

oldukları kamu birimlerine denetledikleri kuruluĢlar ve olaylarla ilgili olarak rapor 

verirler. 

Kamu kesiminde yer alan dıĢ denetim kuruluĢları amaç ve fonksiyonlarına 

bağlı olarak yapılandırılmaktadır. Bu kuruluĢların görev alanları ve yetkileri, 

bünyelerinde yer aldıkları kamu otoritesinin statüsüne, denetimi kapsamında olan kamu 

kuruluĢlarına, özel statülü kuruluĢlara ve özel iĢletmelere bağlı olarak 

değiĢebilmektedir. Kamu kesiminde yer alan bazı denetim kuruluĢları, hem iç denetim 

kuruluĢu hem de dıĢ denetim kuruluĢu özelliklerini birlikte taĢıyabilmektedir. Kamu 

denetim kuruluĢları, iç ve dıĢ denetim kuruluĢu veya aynı anda hem iç hem de dıĢ 

denetim kuruluĢu olabilmektedir. Örneğin, bakanlıklar denetim organlarının, 

bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluĢlardaki denetim görev ve yetkileri iç denetim, 

bakanlıklarına bağlı olmayan kurum ve kuruluĢlardaki denetim görev ve yetkileri ise, 

dıĢ denetim kapsamında değerlendirilmektedir. 

3.2.3-Yüksek Denetim (Supreme Audit): 

Klasik anlamda yüksek denetim, dıĢ denetim kapsamında değerlendirilirken dıĢ 

denetimin yüksek denetim kurumlarının (yüksek denetleme kurulları, sayıĢtaylar) kamu 

kuruluĢları üzerindeki parlamentolar adına yaptıkları denetimi tam olarak kapsamaması 

nedeniyle, günümüzde uluslararası literatürde ayrı bir denetim statüsü olarak kabul 

edilmektedir. Uluslararası literatürde yüksek denetim, anayasal dayanağı ve meslek 

mensuplarının yasal güvenceleri olan, bazı ülkelerde yargısal yetkilerle donatılmıĢ, 

bağımsız ve özerk denetim kuruluĢları tarafından kamu kurum ve kuruluĢlarının tamamı 

üzerinde parlamentolar adına yapılan denetim olarak tanımlanmaktadır. 

4- TÜRKĠYE’DEKĠ DENETĠM ORGANLARI 

4.1- Anayasa Gereğince Faaliyet Gösteren Denetim Organları 

4.1.1- CumhurbaĢkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 

4.1.2- SayıĢtay BaĢkanlığı 

4.2- Bakanlıklar Denetim Organları  

4.2.1- BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 

4.2.2- Bakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlıkları 
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4.2.3- MüsteĢarlık Denetim Organları 

4.2.4- Genel Müdürlük Denetim Organları 

4.3- Özerk Nitelikteki KuruluĢların Denetim Organları 

4.3.1- Özerk Kurullar Denetim Organları: 

4.3.1.1-Sermaye Piyasası Kurulu 

4.3.1.2-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

4.3.2- Özerk Nitelikteki KuruluĢların TeftiĢ Kurulları  

4.3.2.1- KĠT TeftiĢ Kurulları 

4.3.2.2- Yerel Yönetim TeftiĢ Kurulları 
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SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTĠġ KURULU GÖREV STANDARTLARI 

I- GĠRĠġ, KAPSAM, AMAÇ, TANIMLAR VE GÖREVLER 

GĠRĠġ 

Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Görev Standartları, Kurul ve müfettiĢlerce 

uyulması gereken genel ilke, standart ve kuralları ifade eder. 

KAPSAM 

Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının; görevlerin tespit, tevdi ve gereği 

gibi yerine getirilmesinin takibinde, TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, MüfettiĢler ve MüfettiĢ 

Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına iliĢkin olarak uygulanır. 

AMAÇ 

Herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan; adil, tarafsız, objektif ve 

bağımsız olarak verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri çerçevesinde görev 

yapılmasını, 

Sağlık hizmetlerinin insan odaklı yaklaĢımla ve etik kurallara uygun 

yürütülmesini, 

Sonucu etkili, tarafsız, kaliteli ve tasarruf sağlayıcı raporlar üreterek Sağlık 

Bakanlığının planlayıcı, düzenleyici ve denetleyici rolüne katkı sağlanmasını, 

Görevlerin kamu hizmeti bilinci ve kamu yararı doğrultusunda etik ilkeler 

çerçevesinde yerine getirildiği konusunda kamuoyunda sürekli ve sürdürülebilir güven 

oluĢturulmasını, 

Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesini, tespit edilmesini, kurum ve 

kuruluĢlarda yolsuzluk karĢıtı kültürün teĢekkülüne destek verilmesini, denetim ve 

soruĢturma hizmetlerinin, uluslararası genel kabul görmüĢ ilkeler, standartlar ve bu 

alandaki iyi uygulama örnekleri doğrultusunda yerine getirilmesini, 

Denetime tabi personelin baĢarı ve performansını değerlendirerek 

sorumluluklarının belirlenmesini, 
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Etkin bir stratejik planlama ve yönetim için idareye yardımcı olunmasını ve 

rehberlik faaliyetlerinde bulunulmasını, 

Sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı MüfettiĢlerinin uyacakları meslekî ve etik 

ilkeler ile standartları belirlemektir. 

TANIMLAR 

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 

Bakan: Sağlık Bakanını, 

Kurul: Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulunu, 

BaĢkanlık: Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığını, 

MüfettiĢ: Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, Sağlık Bakanlığı 

BaĢmüfettiĢleri, MüfettiĢleri ile MüfettiĢ Yardımcılarını, 

Görev: denetim, inceleme, soruĢturma, öninceleme, rehberlik-danıĢmanlık ve 

diğer görevleri,  

Ġfade eder. 

GÖREVLER 

1-Denetim: 

Kurum ve kuruluĢun her türlü iĢ, iĢlem ve faaliyetlerini; önceden belirlenmiĢ 

amaçlar, kriterler ve standartlara göre, tarafsız olarak analiz etmek ve ölçmek suretiyle 

kanıtlara dayanarak değerlendirmek, gelecekteki hataların önlenmesine yardımcı olmak, 

kiĢi ve kuruluĢların geliĢmesine, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir 

ve tutarlı hâle gelmesine rehberlik etmek ve elde edilen sonuç ve bulguları ilgililere 

duyurmak için uygulanan ve kamu kaynaklarının etkin, verimli ve amacına uygun 

kullanımını sağlamayı hedefleyen sistematik bir süreçtir. MüfettiĢler; Bakanlık teĢkilatı 

ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluĢların, Bakanlık denetimi altındaki kiĢi, kurum ve 

kuruluĢların her türlü hizmet ve faaliyetlerini denetler ve gerekli raporları düzenler. 

1.1-Düzenlilik Denetimi: 
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Denetimde, etkinliği ve verimliliği artıracak, idareye katkı sağlama hedefini ön 

plana çıkaracak yeni bir yaklaĢım getirmek düĢüncesiyle TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca 

oluĢturulan bir komisyon marifetiyle, genel denetim modeli yeniden yapılandırılarak 

hastanelerden baĢlamak üzere düzenlilik denetimi adı altında yeni bir denetim modeline 

geçilmiĢtir. Birimlerin daha ayrıntılı düzeyde ele alınmasını sağlamak amacıyla 

denetime tabi kurum ve kuruluĢlarla ilgili denetim rehberlerinin oluĢturulması  

amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda Ġl Sağlık Müdürlükleri, Hastaneler, Özel Hastaneler ve 

Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezleri  ile ilgili denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya 

konulmuĢ olup; denetim rehberleriyle müfettiĢler arasındaki bakıĢ farklılıklarını ortadan 

kaldıracak bir sistematik oluĢturulması hedeflenmiĢtir. Yapılan denetimlerle ilgili toplu 

sonuçlar çıkarılarak ülke genelindeki birimlerde sistem ve iĢleyiĢ yönünden aksayan 

ortak noktaların tespiti, aksayan yönlerin yanında iyi uygulama örneklerinin de ortaya 

konulması, Bakanlık yöneticilerine, güvenilir, net ve bütüncül sonuçlar sunularak sağlık 

politikalarının belirlenmesi ve mevzuata yönelik düzenlemeler konusunda genel bir 

projeksiyon oluĢturulması, baĢvuru kaynağı olarak kullanılabilecek, yasal dayanakların 

da yer aldığı denetim dokümanları ile taĢra teĢkilatının idari kapasitesinin 

geliĢtirilmesine destek sağlanması amaçlanmıĢtır. 

1.2- Performans Denetimi: 

Bir program, proje veya faaliyetin uygulanması sırasında kullanılan 

kaynakların verimli, etkin ve tutumlu (ekonomik)  kullanılıp kullanılmadığının bağımsız 

bir Ģekilde denetlenmesidir.  

Hazırlanan ―Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Performans Denetim 

Rehberi‖ doğrultusunda, her yıl risk analizi yapılarak belirlenen bir konuda yapılan 

performans denetimi sayısının, 2014 yılına kadar ikiye çıkarılması hedeflenmektedir. 

1.3- Ġyi Üretim Uygulamaları-GMP/Ġyi Dağıtım Uygulamaları-GDP 

Denetimleri: 

Ġlaç, hammadde, radyofarmasötik üretim yerlerinin, ecza depolarının, medikal 

gaz üretim ve dolum tesislerinin, kordon kanı bankalarının, havuz suyu kimyasalı 

üretim-dolum tesislerinin, yüzey ve tıbbi alet dezenfektanları üretim-dolum tesislerinin, 

ilgili mevzuat ve kılavuzlar çerçevesinde, müfettiĢlerce 2 yılda bir genel denetimleri 

yapılmaktadır. Denetimlerde yararlanmak üzere hazırlanan GMP-GDP Denetim Rehberi 

uygulamaya konularak müfettiĢler arasındaki bakıĢ farklılıklarını ortadan kaldıracak bir 

sistematik oluĢturulması hedeflenmiĢtir.   
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2- Ġnceleme: 

Bir konunun veya yürütülen iĢ ve iĢlemlerin mevcut bilgi ve belgelere 

dayanarak gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun belirlenmesi ve buna bağlı olarak 

mevzuat çerçevesinde yapılması gereken iĢlemlerin saptanması amacıyla yürütülen 

faaliyetleri kapsar. 

3- SoruĢturma 

Kamu görevlileri ve diğer ilgililerin ceza ve disiplin hukukundan doğan 

sorumluluklarının saptanması faaliyetlerini içerir. MüfettiĢler, görevlerini yaparken 

bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiĢ oldukları ve görev emrinin dıĢında kalan yolsuzluk 

ve usulsüzlükler için gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen 

Bakanlığa bildirir. Gecikmesinde sakınca görülen ve delillerin kaybına meydan 

verebilecek hâllerde delilleri toplar, ayrıca olayın derhâl savcılığa duyurulması zorunlu 

görülen hâllerde Bakanlığa bildirilen talebin yerinde görülmesine müteakiben alınacak 

onaya istinaden doğrudan savcılığa duyuruda bulunup raporun bir örneğini Bakanlığa 

gönderir. Bakanlık personelinin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine iliĢkin olarak bu Kanun 

ile belirlenen iĢ ve iĢlemleri gerçekleĢtirir. 

4- Ön Ġnceleme 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun hükümleri uyarınca yürütülen faaliyetleri ifade eder. 

5- Rehberlik-DanıĢmanlık 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢlerince resen veya görevlendirme sonucunda görüĢ ve 

önerilerde bulunulmasıdır. 

6- Diğer Görevler 

Eğitim, koordinasyon, mevzuat çalıĢmalarına iĢtirak, yetki ve görev 

kapsamında bulunan konularla ilgili görüĢ bildirilmesi ile yurt içi ve dıĢındaki kongre, 

seminer ve toplantılara katılmayı kapsar. 
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II- SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞININ 

MĠSYON VE VĠZYONU 

Misyon 

Halkın sağlığının korunması ve geliĢtirilmesi temel amacına yönelik olarak; 

sağlık sektörünün etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyette 

bulunmasını sağlamak için modern denetim, yöntem ve tekniklerini etkili bir Ģekilde 

kullanarak denetimler yapmak; sağlık sektörüne yönelik yeni politikalar üretilmesine 

katkı sağlamak; sağlık alanında profesyonel yönetici ve denetçi yetiĢtirilmesine öncülük 

etmek. 

Vizyon 

Alanında uzman ve etik değerleri yüksek çalıĢanlarıyla ilke, tarafsızlık, adalet, 

güvenilirlik ve etkinlik açısından en üst seviyede rehber ve saygın bir kurul olmak. 

III- ETĠK VE MESLEKĠ NĠTELĠK STANDARTLARI 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi, hem ―erdem‖de hem de teknik yeterlilikte, yani 

―liyakat‖ta mükemmelliği kendisinde birleĢtirir. Kabul edilmiĢ ahlak kuralları ve doğru 

davranıĢ standartlarına gönüllü olarak uyma, yanlıĢ hareket ve kötülüklerden sakınma 

çabası içerisindedir. Yalnız haksızlığı ve haklılığı belirlemez; kiĢiliği ve erdemi korur, 

ulusal ve toplumsal yararı vurgular. Devlete ıĢık tutar, zararları önler, hukuksallığı 

güçlendirir. ÇalıĢma gücünü artırır, kötülükleri, yozlaĢmaları ve sakıncaları durdurur. 

Ġnsanlığın refahının artması için kendi bilgi ve becerilerini kullanarak dürüst ve tarafsız 

olarak halka sadakatle hizmet eder. Mesleğin yeteneğini ve prestijini artırmaya 

çabalayarak, mesleğinin doğruluğunu, onurunu ve değerini yüceltir ve geliĢtirir. 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi, halka hizmetin bilincindedir. Kamu hizmetlerinin 

yerine getirilmesinde; sürekli geliĢimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, 

kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği ve hizmette yerindeliği 

esas alır. 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢinin, 14.09.2010 tarih ve 27699 sayılı Resmî 

Gazete‘de yayımlanan “Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış 

İlkeleri Hakkında Yönetmelik‖te belirtilen aĢağıdaki etik davranıĢ ilkelerine uyma 

zorunluluğu bulunmaktadır. 
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Tarafsızlık ve nesnellik 

MADDE 4 –(1) Denetim görevlileri; 

a) Görevlerini herhangi bir baskı, etkileme ve yönlendirme olmaksızın yerine 

getirir; tarafsızlığına zarar verecek veya çevresinde böyle bir izlenim uyandıracak 

herhangi bir faaliyet veya iliĢkinin içerisinde yer almaz; her türlü baskıya karĢı 

tarafsızlığını muhafaza eder; siyasî, idarî, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerden 

kaçınır; tarafsızlığının etkilenmesi söz konusu olduğunda durumu yetkili makamlara 

bildirir. 

b) Görevleriyle ilgili bilgi ve belgeleri toplarken, değerlendirirken, aktarırken 

ve sonuçlandırırken, önyargısız ve tarafsız Ģekilde hareket eder; kariyerinin gerektirdiği 

nesnellik ilkesine uyar. 

c) Denetlenen birim ve taraflarca ileri sürülen bilgi, belge ve görüĢleri alır; elde 

ettiği diğer bilgi ve belgelerle birlikte adil, tarafsız ve nesnel bir Ģekilde değerlendirir. 

ç) Raporlarını; denetimin amacına uygun nitelikte, süresi içinde, somut, 

güvenilir ve geçerli kanıtlara dayalı olarak özlü, açık, tam ve kesin olarak düzenler. 

d) Raporlarında yer verdikleri önlem ve tavsiyeleri gerekçeli olarak belirtir. 

e) Denetimlerine tâbi kiĢi, kurum ve kuruluĢlar nezdinde aracılıkta bulunamaz. 

EĢitlik 

MADDE 5 –(1) Denetim görevlileri; 

a) Denetim faaliyetlerini yerine getirirken; yasa önünde eĢitlik ilkesine uygun 

olarak hareket eder. 

b) Dil, din, ırk, cinsiyet, tâbiyet, sosyal sınıf, yaĢ, evlilik, engellilik, sosyal ve 

ekonomik durum, siyasi düĢünce ve benzeri diğer sebeplere dayanan farklılıkları 

gözetmeksizin görevlerini yerine getirir. 

c) Denetim faaliyetini yerine getirirken, herhangi bir kiĢiye, zümreye ya da 

kuruma karĢı önyargılı hareket etmez yahut bunları kayırıcı veya dıĢlayıcı faaliyetlerde 

bulunamaz. 
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Dürüstlük 

MADDE 6 –(1) Denetim görevlileri; 

a) ÇalıĢmalarını dürüstlük, doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusu içinde 

yürütür. 

b) Yapılacak denetleme ve soruĢturmalar konusunda baĢkalarına görevleri ile 

ilgili olarak herhangi bir vaat veya taahhütte bulunamaz. 

c) Görevlerinin saygınlığını ve güvenilirliğini zedeleyen görüntü, tavır ve 

davranıĢtan kaçınır. 

ç) Kendilerine verilen görevi kapsamı ve süresi içinde yerine getirir; suç teĢkil 

eden diğer eylem ve iĢlemlere vâkıf olduğunda konuyu yetkili makamlara bildirir. 

Gizlilik 

MADDE 7 –(1) Denetim görevlileri; 

a) Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlanması aĢamalarında, 

denetledikleri konu ve kurumla ilgili gizliliğe uygun hareket eder; kanaatlerini yetkili 

makamlar dıĢında kimseye açıklayamaz. 

b) Görevleri dolayısıyla öğrendikleri devlet sırrı, ticarî sır ve özel hayatın 

gizliliği ile ilgili bilgileri, kanunların öngördüğü durumlar dıĢında hiçbir kurum, kuruluĢ 

veya kiĢiye veremez ve açıklayamaz. 

c) Denetim faaliyetleri sırasında edindiği herkese açık olmayan bilgileri kendi 

yararına veya baĢkalarının yarar ve zararına kullanamaz. 

Çıkar çatıĢmasından kaçınma 

MADDE 8 –(1) Denetim görevlileri; 

a) Görevleri sırasında ve görevleri ile iliĢkili olarak kendi ve yakınlarının 

çıkarlarının söz konusu olabileceği her türlü durumdan kaçınır; bunlarla ilgili olarak 

denetim faaliyetlerine ve alınacak kararlara katılamaz, görüĢ bildiremez. 
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b) Son iki yıl içinde görev yaptıkları kurum, kuruluĢ ve bunların iĢtiraklerine 

yönelik denetim faaliyetlerine katılamaz. 

c) Denetim faaliyetini yürütürken, yetki ve nüfuzunu kullanarak hizmetin 

gerekli kıldığı koĢullar dıĢında, kurumlardan ek hizmet veya imkân talep etmez; kamu 

mal ve hizmetleri ile insan kaynaklarını hizmet gerekleri dıĢında kullanamaz ve 

kullandıramaz. 

ç) Denetim faaliyetleri ile ilgili olarak görevini tarafsız ve nesnel bir Ģekilde 

yürütmesini engelleyecek potansiyel veya gerçek çıkar çatıĢması durumunu derhâl 

kurum veya kuruluĢuna bildirir ve konu ile ilgili görevden çekilme talebinde bulunur. 

d) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya baĢkalarının kitap, 

dergi, kaset ve benzeri ürünlerinin satıĢını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir 

kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağıĢ ve benzeri nitelikte menfaat 

sağlayamaz. 

Nezaket ve saygı 

MADDE 9 –(1) Denetim görevlileri, onur kırıcı, küçük düĢürücü ve keyfî 

davranıĢlar sergilemez; baskıcı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz; 

birlikte görev yaptıkları ve denetledikleri kiĢilere karĢı nazik ve saygılı davranır. 

Yetkinlik ve meslekî özen 

MADDE 10 –(1) Denetim görevlileri; 

a) Görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyime sahip olur ve görevlerine 

azami özen ve dikkat gösterir. 

b) Denetim faaliyetinin amacına uygun bir Ģekilde yerine getirilebilmesi için 

mesleki bilgi, beceri ve bireysel yeteneklerini sürekli geliĢtirmeye gayret eder. 

c) Denetim hizmetlerini yürütürken meslektaĢları arasında ekip çalıĢmasına ve 

iĢ birliğine önem verir ve kendisinden beklenen gerekli desteği sağlar. 

ç) Denetledikleri kurum ve kuruluĢların çalıĢma Ģartlarını, yerleĢik mesai 

düzenini ve hizmet gereklerini olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranıĢlardan 
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kaçınır; kurum ve kuruluĢların iĢleyiĢ düzenine, yönetim ve karar alma süreçlerine 

müdahale etmez. 

d) Kurum ve kuruluĢların yürüttüğü hizmetlerin hukuka ve etik ilkelere uygun 

olarak yerine getirilmesi, faaliyet ve iĢlemlerde hataların önlenmesi, kaynakların etkili, 

tutumlu ve verimli bir Ģekilde kullanılması amacına yönelik olarak rehberlik ve 

eğiticilik hizmetlerini de, görevinin bir parçası olarak görür. 

IV- ÇALIġMA STANDARTLARI 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢinin görevini ifa sırasında uyacağı ilkeler bu bölümde 

belirtilmektedir. 

Gayret, Samimiyet ve Üretkenlik 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi kendisinden beklendiği gibi gayretli, çalıĢkan ve 

üretkendir. Mesleğinin önemine kalben inanır, sever ve yaptığı iĢten heyecan duyar. 

Yönetimde, planlama, uygulama ve denetimin temel unsurlar olmasından hareketle; 

planlama, uygulama ve denetleme tekniklerini iyi bilir. 

MüfettiĢ fedakârdır. Kısa zamanda tükenmez, metanetlidir ve belirli bir 

düzeyde görev yapabilmek için daima kendisini yeniler. Uzun süreli çalıĢmalarda geçici 

engelleri sebat ve gayretle aĢma ilkesini benimser; hevesle çalıĢır. Görev alanlarındaki 

iyileĢme ve geliĢmeler ile hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmak için sürekli olarak 

gayret gösterir. 

Kendisiyle ve Çevresiyle BarıĢık Olma 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi, kendisiyle ve çevresiyle barıĢıktır; önerileri dinler 

ve değer verir. Yeni fikir ve düĢüncelere açıktır. Karar vermeden önce gereken 

durumlarda baĢkalarına danıĢır. Ġyi yapılan iĢi takdir eder. Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi, 

bütün yetkileri ve bilgileri ellerinde toplamaktan kaçınır; kendisinin çözümleyemediği 

sorunlarda meslektaĢlarından yardım alır. Bu, onların hem karĢılıklı dayanıĢmalarını 

hem de kamu yönetiminde etkin çözümlere ulaĢma ihtimalini arttıracaktır. 

Takım ÇalıĢması 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi, sorunları çözümlemek ve yeni fikir ve programlar 

üretmek için ilgililerle çalıĢmaya isteklidir; değiĢikliklere ve takım çalıĢmasına açıktır. 
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Ġyi bir çalıĢma atmosferi ve havası temin eder. Grup içinde fikir birliği temin etmeye 

çalıĢır, grup kararlarında sorumluluk alır; iĢ birliği ve koordinasyon içerisinde çalıĢır.  

Ġnsan Odaklılık 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi, yaptığı iĢin psikolojik yönlerini ihmal etmeden, 

insan odaklı çalıĢır. Ġnsanları tanır ve iyi davranır. Empati yapabilme yeteneğini haizdir. 

Hakkında inceleme/soruĢturma yapılanın itibarının korunmasına, ilgililer hakkındaki 

inceleme ve soruĢturmaların mümkün olduğunca üçüncü kiĢilerce bilinmemesine dikkat 

eder. ġikâyete iliĢkin yapılan değerlendirme ve paylaĢımlarda, muhbirin güvenliğini 

tehlikeye atacak davranıĢlardan kaçınır. 

Ġyiniyet Karinesi 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi görevin ifasında, hakkında suç isnadı ve iddialar 

bulunan kiĢilerin, elde edilen deliller çerçevesinde suçu sabit oluncaya kadar suçsuz 

olduğunu bilir. 

Sağlam Dayanak ve Gerekçe 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi tarafından düzenlenen raporlar, verilere ve sağlam 

kanıtlara dayalıdır. MüfettiĢ, esas olarak belge ile çalıĢır. ĠĢlerin sonuçlarını raporlarken 

belgelere dayalı olarak gerçekleri ortaya koyar. Düzenlenen raporlar hukuki belgedir; bu 

raporlar, kaynağını mevzuattan ve bilimsel bilgiden alır. MüfettiĢin ulaĢtığı sonuçlar 

geçerlilik ve güvenilirlik açısından da kanıtlanabilir güçtedir. 

Temkinli YaklaĢım 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi; incelediği ve teftiĢ ettiği bilgi, belge, ifade ve 

kayıtlara temkinle yaklaĢır; görevin konusunu tüm unsurları itibarıyla gerçek ve doğru 

tespit etmeye çalıĢır. 

Holistik ÇalıĢma 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi, görevini ifa ederken; konuları bilimsel, teknik ve 

mevzuat yönleriyle bir bütün olarak ele alır; tecrübe potasında yoğurur ve böylece 

sonuca varır. MüfettiĢ prensip insanı olarak çalıĢmalarında tutarlı bir yol izler ve 

kararsızlıktan kaçınır. Mesleki açıdan dikkat ve özenle çalıĢır. Riskli alanları göz 

önünde bulundurur. 
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Önceki teftiĢ raporlarında tenkit edilen hususların yerine getirilip getirilmediği, 

tekrarlanıp tekrarlanmadığını araĢtırır ve gerekirse önerilerde bulunur. Görev esnasında, 

verilen emir dıĢında suç konusu teĢkil edebilecek bir hususa rastlarsa durumu derhâl 

BaĢkanlığa bildirir. 

Mahallinde ÇalıĢma 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢinin, görev emrinin ilgili olduğu birim ve mahâle 

intikal ederek çalıĢması esastır. 

Kanıt Temini 

ġikâyet konusuna iliĢkin lehte ve aleyhte her türlü bilgi, belge ve ifadeye 

baĢvurur; durumla ilgili tüm tarafları dinler. 

Görevin Yürütülmesi 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi, Bakandan veya Bakanın emri ve onayı üzerine 

BaĢkandan aldıkları emirle görev yapar. Aldığı görevlerin sonuçlarını BaĢkanlığa 

bildirir. MüfettiĢler, görevlendirildikleri konuda Bakanlığın merkez veya taĢra 

teĢkilatıyla, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluĢlarınca veya valilik ve kaymakamlıklarca 

baĢlatılmıĢ olan teftiĢ, denetim, inceleme ve soruĢturmaların koordinasyon görevini de 

yerine getirir. MüfettiĢin istemesi hâlinde, yapılan çalıĢma ve bununla ilgili belge ve 

bilgiler derhâl kendisine verilir. 

Planlama 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi, çalıĢmalarını önceden isabetli olarak tasarlar; 

zamanını iyi kullanır. Bir ön değerlendirme yaparak elindeki iĢleri öncelik sırasına 

koyar. Görev yazısı ve eklerini etraflıca değerlendirir, görevinin kapsam ve mahiyetini 

gereği gibi anlayarak planlamasını yapar. Ġhtiyaç duyabileceği mevzuat çalıĢması 

dâhilinde ilgili hükümleri gözden geçirir; üzerinde durulması gerekli hususları belirler 

ve görev mahalline intikal eder. 

Görevin Fiilen Ġfası ve Kısa Sürede Tamamlanması 

Görevin kısa sürede ifasına iliĢkin her safhada yapılacak iĢlere iliĢkin bir 

çalıĢma takvimi belirlenir. Bilgi ve belgelerin tetkiki yapılır, ilgililerin ifadelerine 
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baĢvurulur. ―Geciken adalet adalet değildir‖ ilkesinden hareketle, iĢlerin mümkün olan 

en kısa sürede tamamlanması için gerekli gayret ve çabayı gösterir. 

MüfettiĢler, zorunlu ve istisnai hâller dıĢında kendilerine verilen iĢleri ara 

vermeden bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaĢılan iĢler hakkında 

BaĢkanlığa zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler. MüfettiĢlere 

verilen iĢin devredilmemesi asıldır. Ancak, geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, 

müfettiĢler, ellerindeki iĢleri, Bakanın veya BaĢkanın yazılı emri veya müsaadesi ile 

baĢka bir müfettiĢe mevzuatta öngörüldüğü Ģekilde devredebilir. 

Görevden UzaklaĢtırma 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi, haklarında soruĢturma yaptıkları memurları ve 

diğer kamu görevlilerini mevzuatlarında belirtilen hususların gerçekleĢmesi hâlinde 

görevlerinden uzaklaĢtırabilir. Ancak, ilgilinin görevi baĢında kalmasının sakıncalı 

görüldüğünün açık bir biçimde ortaya konulması gerekir. 

Yasaklar 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi, görevlerini yerine getirirken gidecekleri yer ve 

yapacakları iĢlerle, görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamaz. 

Görevli bulundukları sırada, bu iĢlerle ilgili kimselere konuk olamaz; doğrudan ve 

dolaylı olarak görevleriyle ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemez; bunlarla 

alıĢveriĢ yapamaz, borç alıp veremez. Mesleğin ve sıfatın gerektirdiği saygınlık ve 

güven duygusunu sarsacak nitelikte davranıĢlarda bulunamaz. Denetime tabi olanların 

icra iĢlerine karıĢamaz. Evrak, defter ve kayıtlar üzerine Ģerh, ilave ve düzeltme 

yapamaz. 

Refakatte Bulunan MüfettiĢ Yardımcılarının YetiĢtirilmesi 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi, refakatindeki müfettiĢ yardımcısının eğitim, 

yetiĢtirme ve ilgili diğer faaliyetlerini titizlikle yürütür. Refakat dönemi sonunda, 

müfettiĢ yardımcısına iliĢkin izlenim ve önerilerini belirli usuller dâhilinde BaĢkanlığa 

bildirir. 

Yurt içi, Yurt DıĢı Toplantı ve Diğer Görevler 



I.BÖLÜM: 

ĠNCELEME VE SORUġTURMA ESNASINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 34 

Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dıĢında araĢtırmalar yapar, 

görevlendirildiği komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara katılır ve 

sonuçlarını Bakanlığa bildirir. 

V- RAPORLAMA STANDARTLARI 

Görev kapsamında yapılan çalıĢmaların safhaları itibarıyla düzenlenecek 

raporlarda yansıtılması esastır. Ancak, görüĢ ve öneriye iliĢkin hususlar söz konusu 

olduğunda rapor yerine yazıyla bildirilebilir. Raporların düzenlenmesi ve iĢleme 

konulmasında uyulması gereken standartlar, genel olarak aĢağıda belirtilmektedir. 

Raporlama standartları sadece raporlama aşamasına yardımcı olmak amacıyla 

geliştirilmiş olup kanaat oluşturmasında Sağlık Bakanlığı Müfettişinin yargısını 

sınırlamaya yönelik değildir. 

GENEL RAPORLAMA STANDARTLARI 

Raporlar; ilgili ve yeterli bilgi ve delilleri içeren, kolay anlaĢılır, muğlak 

ifadeler içermeyen, görevin gereğine uygun, doğru ve eksiksiz olmalıdır. 

1-Raporların Eksiksiz ve Doğru Olması: 

Raporun sağlam delillere dayandırılması için görevin gerektirdiği inceleme ve 

tespitler tam olarak yapılmıĢ  olmalıdır. Delillerle ilgili tereddütler veya haklı nedenlerle 

eksik kalan hususlar ve yapılan değerlendirmelerin diğer sınırlılıkları raporda açıkça 

belirtilir. ÇalıĢmalarda elde edilen bilgi, belge ile görüĢ ve sonuçlar, rapora eksiksiz ve 

doğru yansıtılır. 

2-Raporların Gerçekçi, Tarafsız ve Çarpıtmalardan Uzak Olması: 

Görev konusu bütün yönleriyle tarafsız bir Ģekilde ortaya konulur. Bulgular, 

tespitler, netice ve kanaatler önyargısız bir Ģekilde ifade edilir. Gerekli her husus, 

dengeli bir biçimde vurgulanır. Ġddiaya muhatap olan kiĢilerin konu hakkında görüĢ 

veya savunmalarına raporda yer verilir. 

3-Gerçeği Ortaya Çıkarma: 

Raporun yazılıĢ amacı, incelenmesi istenilen konuyla ilgili gerçek durumu 

ortaya çıkarmaktır. Bu sebeple raporda, konu ile ilgili lehte ve aleyhteki bütün hususlara 

yer verilir. 
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4-Açık ve AnlaĢılır Olma: 

Raporların sadece konunun uzmanlarının kullanımına mahsus olmadığı dikkate 

alınarak yazımda kullanılan teknik (tıbbi) ibare ve ifadeler anlaĢılır kılınmalıdır. 

Raporların kolay anlaĢılması için gereksiz teknik dilden kaçınılması yanında, lüzumlu 

teknik hususların, açıklayıcı bilgilerle desteklenmesi gerekir. Raporlar, lüzumlu her 

türlü hususu ihtiva etmeli, ancak gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. Raporların 

içerdiği bilgiler arasında ve bu bilgilerle sonuç arasında kolayca izlenebilir mantıksal 

bağlantılar bulunmalıdır. Rapor, ikna edici ve ilgililerin tereddütsüz harekete geçmesini 

sağlayıcı nitelikte olmalıdır. 

5-Yapıcı Olma: 

Raporlar yapıcı olmalı, ilgili taraflara yardımcı olacak Ģekilde düzeltici, 

bilgilendirici ve geliĢtirici nitelik de taĢımalıdır. 

6-Raporların Zamanında Yazımı: 

ĠĢin niteliği ve aciliyeti, tespit edilen risklerin önemi ve alınacak önlemlerin 

ivediliği de gözönüne alınarak raporun idareye değer katacak en kısa ve uygun sürede 

hazırlanması gerekir. Öngörülen süre içerisinde rapor hazırlanamayacak ise 

gerekçeleriyle yazılı olarak BaĢkanlık bilgilendirilir. 

ĠÇERĠK VE ġEKĠL STANDARTLARI 

Raporlar; mevzuatça öngörülen usul ve esaslar ile Kurul çalıĢma esasları 

çerçevesinde görevin türüne uygun Ģekil standartlarına göre gönderilmesi gereken ilgili 

birimler dikkate alınarak ihtiyaca uygun sayıda düzenlenir ve takdim yazısıyla sunulur. 

Ayrıca elektronik ortamda saklanabilmeleri amacıyla, raporlar flash disk yahut CD‘ ye 

aktarılarak BaĢkanlığa tevdi edilir. 

1- Kapak 

Raporlarda BaĢkanlıkça belirlenen Ģekle uygun kapaklar kullanılır. 

2- Ġnceleme ve SoruĢturmalara ĠliĢkin Genel Tasarım 

Ġnceleme ve SoruĢturma Raporlarında ilk olarak Ġnceleme/SoruĢturmanın; ne 

suretle yapıldığı, baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri, nedeni, varsa Ģikâyetçi, hakkında 
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inceleme ve soruĢturma yapılanlar, inceleme/soruĢturma konuları ile fiillerin 

iĢlendiği yer ve tarih hususlarında BaĢkanlıkça öngörülen Ģekilde bilgi verilir. 

Ġnceleme/soruĢturma konusu/konuları, Ģikâyet/ihbar dilekçelerinde yer alan 

iddialar ile inceleme esnasındaki tespitlere bağlı olarak durumu/fiili kısa ve öz biçimde 

ifade edecek Ģekilde belirlenir, ayrıntılı ve uzun konu baĢlığı açılmaz. Her bir konu 

baĢlığında hakkında herhangi bir iĢlem yapılmasına gerek olmadığı tespit edilenler dâhil 

hakkında inceleme/soruĢturma yapılanların isim ve unvanları belirtilir. Her konu ile 

ilgili olarak inceleme/soruĢturma yapılanlar hakkında adli, idari, disiplin hukuku ve 

tazmin yönünden iĢlem yapılmasına gerek olup olmadığı hususu gerekçeli olarak izah 

edilir. ĠĢ emri ekindeki dilekçe, yazı, mektup vb. belgelerde yer alan kiĢi/kiĢiler ile 

inceleme konuları arasında uygunluk ve uyum bulunmasına azami derecede dikkat 

edilir. Raporlarda fiiller kast ve taksir unsurları bağlamında değerlendirilmek suretiyle 

konular hakkında önerilerde bulunulur. Ġnceleme emri kapsamı dıĢında olan konuların 

belirlenerek disiplin soruĢturması yapılmasının gerekli olduğu durumlarda inceleme ve 

soruĢturma izni istenir. Ayrıca gerektiğinde yetkili mercilere durum bildirilir. 

3- Ġnceleme/SoruĢturmanın Seyri Bölümünde: Özet olarak iĢ emri ve 

ekindeki belgeler, müfettiĢçe konuya iliĢkin incelenen bilgi ve belgeler, düzenlenen 

tutanaklar ile alınan ifadelere yer verilir. 

4- Konuların Tahlili Bölümünde: Ġnceleme/SoruĢturmanın Seyri Bölümünde 

yer verilen hususlar ayrıntılı olarak belirtilir. Konuya iliĢkin mevzuat değerlendirilir ve 

eldeki bilgi ve bulgular ıĢığında konu ele alınmak suretiyle özetlenir. 

5- Netice ve Kanaat Bölümünde: Konuların Tahlili Bölümünde 

değerlendirilen tüm hususlar kısa, öz ve anlaĢılır bir Ģekilde yansıtılır; ilgililer hakkında 

adli, idari, disiplin hukuku ve tazmin yönünden önerilere yer verilir. Disiplin cezası 

önerileri, TCK kapsamında getirilen öneriler ile idari önerilerin birbirleriyle uyumlu 

olmasına önem verilir. Önerilerde ilgili yasa maddeleri açık ve doğru bir Ģekilde yazılır. 

Görevden alma ve görev yeri değiĢikliği gibi idari tedbirler önerilirken bunun gerekliliği 

objektif olarak ortaya konur. Hata ve kusura dayalı daha hafif cezayı gerektiren, kasta 

dayanmayan fiiller nedeniyle yapılacak önerilerde duyarlı davranılır. Ġncelenen konu 

veya konularla ilgili olarak birden fazla rapor düzenlenen hâller için her bir raporun 

netice ve kanaat kısmında yine değerlendirilen tüm hususlar kısa, öz ve anlaĢılır bir 

Ģekilde yansıtıldıktan sonra, düzenlenen diğer raporlara atıf yapılarak bunlarla ilgili 

bilgi verilir. 
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6- ĠliĢik Listesi 

Savunma ifadeleri ile BilirkiĢi Raporları ve uzman görüĢleri raporun en 

sonunda olacak Ģekilde Rapora esas teĢkil eden evrak rapordaki anlatıma paralel olarak 

sıralanır, numaralandırılır ve iliĢik listesine bağlanarak rapora eklenir. Tanık ve 

savunma ifadelerinin iliĢik listesine yazılmasında ifadenin kime ait olduğunun kolayca 

anlaĢılabilmesi amacıyla isimler mutlaka yazılır. 

7- Ekler 

Raporda yer alan hususlara iliĢkin ve kanaatin oluĢmasına dayanak teĢkil eden 

belge örnekleri rapora eklenir. 

8- Ġmza ve Mühür 

Raporun Netice ve Kanaat Bölümünün bittiği yer ve iliĢik listesine raporu 

düzenleyenlerin isim ve unvanları yazılarak imzalanır. Raporun kapak ve ekleri dâhil 

tüm sayfaları mühürlenir. 

9- Rapor Nüsha Sayısı 

Raporların gönderilmesi gereken birimler dikkate alınarak, ihtiyaca uygun 

sayıda rapor ve ekler düzenlenir. Örneğin; firmalarla ilgili ihalelerden yasaklama 

öneriliyorsa düzenlenen raporun bir nüshasının da Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı‘na 

gönderilmesi gerektiği müfettiĢçe raporunun netice ve kanaatinde belirtilerek ona göre 

rapor nüshası düzenlenmelidir. 

TeftiĢ Kurulunda kalacak rapor nüshaları için Ģayet farklı raporlar için ayrı ek 

söz konusu değilse tüm raporlar için tek bir ek konulması yeterlidir. 

10- Rapor ÇeĢitleri 

10.1- Ġnceleme Raporu 

Ġnceleme Raporu; yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel 

tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile 

yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüĢ ve tekliflerin, teftiĢlerde 

cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların, Bakanlıkça tetkik ettirilen 

çeĢitli konular hakkındaki düĢüncelerin, Ģikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve 

soruĢturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hâl görülmediği takdirde yapılacak 
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iĢleme esas görüĢlerin, yaptırılan risk analizleri ve performans değerlendirmeleri sonucu 

varılan kanaat ve tekliflerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. Ġnceleme raporları, 

konularının ilgilendirdiği kurum ve kuruluĢlar göz önünde tutularak yeterli sayıda 

hazırlanır. Bu raporlar, Bakanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili kurum ve kuruluĢlara 

gönderilir. 

10.2- Disiplin SoruĢturma Raporu 

Disiplin soruĢturma raporları, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere 

iliĢkin olarak düzenlenir. 

10.3- Ön Ġnceleme Raporu 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun‘a göre yapılan incelemenin sonuçları Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu 

Yönetmeliğinde etraflıca belirtildiği üzere ön inceleme raporuna bağlanır. 

Ön incelemelerde, hakkında ön inceleme yapılanın mutlaka ifadesine 

baĢvurulur. Gerek huzurda, gerekse süre verilmek suretiyle yazılı olarak alınan 

ifadelerde, hakkında ön inceleme ve soruĢturma yapılan kamu görevlilerinin 

ifadesi/savunması alınırken kendisine tevcih edilen sorular ile iddia ve isnatların neler 

olduğu hususu ile varsa suç konusu belge ve evrakın gösterildiği tutanağa yazılır. 

10.4- Tevdi Raporu 

Ġnceleme ve soruĢturmaların yürütülmesi sırasında 4483 sayılı Kanun 

kapsamında ön inceleme yapılması gereken konuların tespit edilmesi durumunda ön 

inceleme yaptırmaya yetkili mercilere iletilmek üzere Tevdi Raporu düzenlenir. 

10.5- Suç Duyurusu Raporu 

Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taĢıyan özel Kanunlara göre suç sayılan 

ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki 

Kanun kapsamında soruĢturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yargı mercilerine 

gönderilmek üzere düzenlenir. Yine Bakanlığımız dıĢındaki kurum ve kuruluĢların 

görev alanına giren konuların bildirilmesi veya personeli hakkında gerekli iĢlemlerin 

yapılması amacıyla da Suç Duyurusu Raporu düzenlenir. 
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10.6- Tazmin Raporu 

Ġnceleme sonucu tespit edilen zararların tazmininin amacıyla Borçlar Kanunu, 

2006/11058 sayılı Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik ve 83/6510 sayılı Devlete ve KiĢilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi 

ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer ĠĢlemler 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen raporlardır. 

10.7- Cevaplı Rapor 

Cevaplı raporlar, yapılan teftiĢlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili kurum ve 

kuruluĢlarca düzeltilmesi gereken iĢlemler hakkında her servis için ayrı ayrı Sağlık 

Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği‘nde etraflıca belirtildiği üzere düzenlenir. 

10.8- Düzenlilik Denetimi Raporu 

Düzenlilik Denetimi Raporu, belirlenen denetim programlarının sonunda ifa 

edilen denetim görevleriyle ilgili olarak TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına özet bilgi vermek 

amacıyla düzenlenir. 

10.9- Performans Denetimi Raporu 

Bir program, proje veya faaliyetin uygulanması sırasında kullanılan 

kaynakların verimli, etkin ve tutumlu (ekonomik) kullanılıp kullanılmadığının bağımsız 

bir Ģekilde denetlenmesi sonucu düzenlenen raporlardır. 

11- Tipoloji Raporu 

Denetim, inceleme ve soruĢturmalarda rastlanan oluĢ biçimi ve kullanılan 

yöntem bakımından özellik arz eden olaylar ve bunların ortaya çıkartılmasına yönelik 

çalıĢmalar sonucunda düzenlenen raparlor, Ģahıslar ve kurumlar belirtilmeden kısa bir 

Tipoloji Raporu Ģeklinde, eğitim çalıĢmalarında ve benzer görevlerin yerine 

getirilmesinde kullanılmak üzere BaĢkanlığa iletilir. 

12- Tutanak 

Ġnceleme/soruĢturma esnasında incelenen belgelerdeki gerekli bilgiler ilgili 

kurum yetkilileri ile birlikte düzenlenen tutanağa dercedilir. Rapor yazımında doğrudan 
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tutanaktaki bilgilere atıfta bulunulur. Zorunlu olmadıkça rapor ekine belge aslı veya 

fotokopisi konulmaz. 

13- BilirkiĢi veya Uzman GörüĢü 

Ġncelenen konuyla ilgili olarak sadece özel, teknik ve uzmanlık bilgisini 

gerektiren konularda bilirkiĢi veya uzman görüĢüne baĢvurulur. 

14- Raporlara ĠliĢkin Ġzleme ve Takip 

Raporlar, BaĢkan veya görevlendireceği bir BaĢkan Yardımcısı ve/veya rapor 

değerlendirmesi için görevlendirilen bir veya birden fazla müfettiĢ tarafından incelenir. 

Açık hata ve noksan tespit edilen raporların, düzeltilmesi ve/veya tamamlanması raporu 

düzenleyen müfettiĢten istenir. MüfettiĢin isteğe katılmaması halinde Sağlık Bakanlığı 

TeftiĢ Kurulu Tüzüğünün 29 uncu maddesi hükümlerine göre hareket edilir. Raporlarda 

belirtilen müfettiĢ kanaatlerine BaĢkanlıkça iĢtirak edilmediği takdirde; müfettiĢin 

kanaatinin yanında BaĢkanlık görüĢünü de içeren onay hazırlanarak Bakana sunulabilir. 

Bakanın vereceği karar doğrultusunda iĢlem tesis edilir. Bakan, gördüğü lüzum üzerine 

rapor konusu hususların yeniden inceletilmesini BaĢkanlıktan isteyebilir. 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi tarafından verilen raporlar üzerine yapılması 

gereken iĢlemlerin ilgili kurum ve kuruluĢlarda izlenmesi TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına 

aittir. MüfettiĢlerin inceleme ve soruĢturma görev onayı dıĢında kalan ve kurumun daha 

verimli çalıĢmasına yönelik tavsiyeleri, makamca uygun görülmek Ģartıyla, ―tavsiyeler‖ 

baĢlığı adı altında ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili birime gönderilir. Bunların yerine 

getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa 

durum bir yazıyla belirtilir. Aksi hâlde sorumlular hakkında soruĢturmaya geçilir. 

VI- KURUMSAL STANDARTLAR 

Ġyi YönetiĢim 

Kamusal kaynakların ve sorunların etkin ve etkili yönetimi; etik ilkeleri esas 

alan bir örgütsel ve yönetsel kültür, güçlü ve ilkeli önderlik, saygınlık ve uzak 

görüĢlülük ile baĢlar. Yönetime katılımı sağlamak esastır. 

BaĢkanlık, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları 

ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirmeye her zaman 
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açık ve hazırdır. Kurulun amaç ve politikalarına uygun olmayan iĢlem veya eylemleri 

engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alır. 

BaĢkanlık, dürüstlük ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde imkân ve kaynaklar 

dâhilinde nelerin yapılabileceğinin belirlenmesi, risklerin tanımlanması ve yönetimi, 

amaçların geliĢtirilmesi bakımından hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesi, etik ve 

Ģeffaflık ilkelerine uygun çalıĢma yapılması konularında çalıĢmalarını yürütür. 

ÇağdaĢ Yönetim ve Denetim AnlayıĢı  

Çağın gereklerine uygun olarak ulusal ve uluslararası denetim sistemlerinde 

meydana gelen değiĢme ve geliĢmeler doğrultusunda denetim model, usul ve yöntemleri 

revize edilerek güncelleĢtirilir. 

Ġnsan Kaynakları  

BaĢkanlık, Kurulun baĢarısındaki kilit faktörün insan kaynağı olduğundan 

hareketle, bu iç dinamiğin etkin ve yetkin çalıĢmasını amaçlar. 

Planlama ve Ġstihdam 

BaĢkanlık, Kurulun mevcut ve potansiyel faaliyetlerine iliĢkin olarak insan 

kaynağı planlaması yapar. MüfettiĢlerin eğitim, motivasyon, fiziki ortam, teknolojik 

donanım ve diğer mesleki ihtiyaçlarına göre plan ve programlar oluĢturur. Yeterli sayıda 

destek hizmet personeli istihdam eder. 

Eğitim 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢinin kendinden ne bekleneceği konusunda bilgi 

edinmesi, gerekli hüner, bilgi ve becerilerin kazanımı ile görevin sürdürülmesi, baĢarılı 

olmak için gerekli istek ve alıĢkanlıkları edinmesi ve belirlenen program dâhilinde 

niteliklerinin geliĢtirilmesi; görev ve iĢ yapma becerileri ile verimliliğini artırır. 

BaĢkanlık, bu amaçla müfettiĢ ve müfettiĢ yardımcılarının eğitim programlarını uygular. 

Yurt içi ve yurt dıĢı eğitim ve öğretim imkân ve fırsatlarını destekler. 

Ar-Ge Faaliyetleri 

Kurulun denetleyici rolü yanında danıĢmanlık ve rehberlik görevinin de 

bulunması, sağlık alanında sürekli ve hızlı değiĢimlerin yaĢanması, bu alanın insan 

hayatı ve sağlığı açısından riskli ve çok çeĢitli unsurları ihtiva etmesi, araĢtırma ve 
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geliĢtirme çabalarını önemli ve zorunlu hâle getirmiĢtir. Bu çerçevede, BaĢkanlıkça 

öncelik tanınan riskli alanlara ve diğer hususlara iliĢkin Ar-Ge faaliyetleri yürütülür. 

Otomasyon 

BaĢkanlık raporların muhafaza ve değerlendirilmesi, yapılan inceleme ve 

soruĢturmaların hangi konu ve alanlar üzerinde yoğunlaĢtığının ortaya konulması, görev 

yapılan illerde bulunan konaklama imkânları, ulaĢım Ģartları ve gerekli diğer bilgileri 

içeren Bilgi Bankasının kurulması ve geliĢtirilmesine yönelik olarak bilgisayar ve 

otomasyon sistemlerini etkin ve verimli yönetir. 

ĠĢbirliği ve Koordinasyon 

BaĢkanlık ulusal ve uluslararası teftiĢ ve denetim birimleriyle tecrübe, ortak 

sorun ve çözüm paylaĢımı vb. konularda irtibat hâlindedir. ĠĢ birliği ve koordinasyon 

içerisinde çalıĢır. 

ÇalıĢma Programı 

Görevler, inceleme-soruĢturma faaliyetleri haricinde belirlenen çalıĢma 

programı dâhilinde yürütülür. 

Görevlendirme 

MüfettiĢler, Bakandan veya Bakanın emri ve onayı üzerine BaĢkandan aldıkları 

emirle görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını BaĢkanlığa bildirirler. Görevlerin 

bireysel ve kurumsal açıdan etkin olarak yürütülmesi için BaĢkanlıkça gerekli tedbirler 

alınır. Yıllık teftiĢ, denetim, inceleme ve soruĢturma programlarının uygulanmasında 

müfettiĢler arasında adaletli dağılım esas alınır. Bu programların gruplar hâlinde 

uygulanmasında her gruba dâhil kıdemli müfettiĢ çalıĢmaları düzenler. Grup kıdemli 

müfettiĢleri, çalıĢmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep hâlinde BaĢkanlığa 

özet bilgi veya ön rapor verirler. Ayrıca, iĢlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak 

önlemleri alırlar. 

Standartlara Uyum 

BaĢkanlık ve Sağlık Bakanlığı MüfettiĢleri, görevlerin ifasında bu standartlara 

uymak mecburiyetindedir. BaĢkanlık, standartlara uyum sağlanmasından sorumludur ve 

standartların geliĢtirilmesi için her türlü tedbiri alır. 
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ĠNCELEMECĠ/SORUġTURMACI KAVRAMI VE GÖREVĠN ÖNEMĠ 

Ġncelemeci/SoruĢturmacı ifadeleri tahkik eden, gerçeği araĢtıran, soruĢturan 

anlamını taĢımaktadır. ―Hak‖ kökünden türeyen, ―doğru olup olmadığını araĢtırma, 

soruĢturma‖ anlamındaki tahkik kelimesinin çoğulu olan tahkikat kavramı, 

―soruĢturmalar‖ demektir. 

SoruĢturma; hakkında suç iĢlediğine iliĢkin iddialar bulunan bir kiĢinin, bu 

suçu iĢleyip iĢlemediğinin araĢtırılmasıdır. SoruĢturma, daha çok kamu görevlileri ve 

memurlar için söz konusudur. Bir memur hakkında ihbar ve Ģikâyetler üzerine veya 

doğrudan yetkili amirlerce soruĢturma açılabilir. SoruĢturma, adli veya idari nitelikli 

olabilir. 

Gerek adli ve gerekse idari soruĢturmada isnat edilen suçun doğru olup 

olmadığının tespit edilmesi, devlet, kurum, memur, amir, muhbir, müĢteki ve toplum 

açısından önem arz eder. Kendisine suç isnat edilen memur, iftiraya uğramıĢ ise 

soruĢturma sonucu temize çıkarılmıĢ, suçu iĢlemiĢse tecziye edilerek bir daha suç 

iĢlemesi ve kötü örnek olması önlenmiĢ, halka güven verilmiĢ, kurumun huzuru ve 

çalıĢma düzeni sağlanmıĢ ve adalet tesis edilmiĢ olur. 

Memurlara isnat edilen suçların soruĢturulmaması; memuru, amiri ve kurumu 

töhmet altında bırakacağı gibi suç iĢleme eğiliminde olanları cesaretlendirmiĢ olur. Ġsnat 

edilen suçların soruĢturulması, adli veya disiplin suçu iĢlemelerini önlemede, iĢlerin 

belirlenen amaç ve kurallar doğrultusunda yapılmasında etkili olur. 

Memurlar, kendilerine tevdi edilen bir görevi terk edebilir, savsaklayabilir; 

belirlenen kuralları ihlal edebilir veya iĢ sahipleri vatandaĢlara karĢı olumsuz tutum ve 

davranıĢlarda bulunabilirler. Memurlar, suç sayılan fiil ve davranıĢları görev baĢında, 

görevi dıĢında,  görevinden dolayı veya görev haricinde iĢleyebilirler. ĠĢlenen suç, 

disiplin suçu veya adli bir suç ya da hem adli hem disiplin suçu olabilir. Bütün bu 

durumlara göre, memurlar hakkında farklı iĢlemler yapılır. Bunların bilinmesi ve ona 

göre hareket edilmesi önemlidir. 

SoruĢturmaların hiç yapılmaması, gecikerek yapılması, soruĢturmada 

belirlenmiĢ kurallara uyulmaması, soruĢturmada memurlar arasında ayrım yapılması 

veya soruĢturma sonucu yapılan tekliflerin uygulanmaması adalet ilkesinin 

zedelenmesine veya zulüm iĢlenmesine neden olur. Adaletin olmadığı yerde zulüm 

vardır. Zulüm, bir insanlık suçudur. Zulüm, kurumların, toplumun ve devletin fesadına 

neden olur. Fesada uğramıĢ adaletten uzaklaĢmıĢ bir kurumun, bir toplumun ve bir 

devletin varlığını uzun süre huzur içinde sürdürebilmesi imkânsızdır. Bu bakımdan 
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―soruĢturma müessesesi‖ adaletin, milletin ve devletin bekasının sağlanması için büyük 

önem arz etmektedir.  

Ġnceleme/SoruĢturmacıların Görev ve Yetkileri 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinden kaynaklanan suçlardan dolayı, 4483 

sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 6. 

maddesi gereğince ön inceleme yapmak üzere yetkili makamlarca görevlendirilen 

soruĢturmacılar tarafından, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun‘da açıklanmamıĢ hususlarda, aynı Kanun‘un 6. 

maddesinde öngörüldüğü Ģekilde Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri çerçevesinde 

hareket edilir. 

Ġnceleme/SoruĢturmacılar, inceleme ve soruĢturmaya, emri vermeye yetkili 

makamın bu konudaki emri üzerine baĢlarlar. Hangi suçtan dolayı hangi memur 

hakkında inceleme ve soruĢturma yapmakla görevlendirilmiĢse, sadece o emir 

kapsamında ve soruĢturma emrinde belirtilen çerçevede soruĢturma yapabilirler. Bir 

ihbar ya da Ģikâyet üzerine ya da yapılmakta olan bir inceleme sırasında herhangi bir 

memurun suç iĢlediğini öğrendikleri takdirde, disiplin suçları için soruĢturma emrini 

veren makamdan yetki isterler, adli suçlar için yetkili mercie veya yetkili Cumhuriyet 

Savcılığına bilgi verirler. Bu yetki verildiği takdirde, yeni iddia ile ilgili soruĢturma 

yapabilirler. Yetki verilmemesi hâlinde, soruĢturma yapamazlar. Çünkü ilk alınan 

inceleme emri kapsamında yer almayan yeni iddia ve hakkında soruĢturma yapılanlarla 

ilgili incelemenin yeni bir soruĢturma emri alınarak yapılması gerekir. Ayrıca, 

inceleme/soruĢturmacıların; soruĢturma emrinde bulunan konulardan bir kısmını veya 

sorumlulardan bazılarını soruĢturma dıĢı bırakmaları mümkün değildir. 

1-Ġnceleme/SoruĢturmacıların Uymaları Gereken Kurallar 

Ġnceleme/SoruĢturmacı görevleri gereği değiĢik görevleri yerine getiren ve 

farklı karakterde kiĢilerle iletiĢimde bulunan bir kiĢidir. Bu itibarla; yaptığı görevin 

hassasiyeti bakımından belli prensipler dâhilinde hareket etmeli ve aĢağıdaki hususlara 

uymalıdır. 

 Ġnceleme veya soruĢturma için gidecekleri yeri ve yapacakları iĢleri 

açıklamamalı, 
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 Ġncelemesini veya soruĢturmasını yaptığı personele, herhangi bir iĢin 

yapılması veya herhangi bir eylemde bulunulmaması hususunda emir 

vermemeli, 

 Ġnceleme veya soruĢturma sırasında, mesleki yardım dıĢında 

personelin yaptığı iĢe karıĢmamalı, 

 Ġnceledikleri defter veya evrak üzerinde açıklama ve düzeltme 

yapmamalı, 

 Ġncelemek üzere almayı gerekli gördükleri evrak ve belgeleri 

sorumlulardan bir tutanak ile teslim almalı, 

 SoruĢturmanın gizliliği ilkesine aykırı hareket edilmemeli; gizli olan 

yazıları, inceleme ve soruĢturma raporlarını baĢkasına yazdırmamalı,  

 Görevleri vesilesi ile elde ettikleri bilgileri ve inceleme sonuçlarını 

açıklamamalı, 

 Görev sırasında, personelin özel hizmet ve ikramlarını kabul 

etmemeli, 

 ĠliĢkilerde nezaket kuralları dıĢına çıkmamalı, 

 Temsil ettiği görev ve kurumu dikkate alarak hâl, tavır, konuĢma ve 

çalıĢmalarıyla örnek olacak Ģekilde hareket etmeli, kılık ve kıyafetine 

özen göstermeli, saygı ve güven kazanmalı, 

 Görevleri dolayısıyla ve inceleme vesilesiyle öğrendikleri hususları, 

yaptıkları soruĢturma ve sonuçlarını, raporlarını verdikten sonra da 

yetkililer dıĢında kimseye açıklamamalı. 

2- Ġnceleme/SoruĢturmacıların SoruĢturma Sırasında Dikkat Etmesi 

Gerekli Kurallar 

Ġnceleme/SoruĢturmacıların, herhangi bir suç ve Ģikâyetle karĢı karĢıya 

bulundukları sırada, önceden bilmeleri ve daima göz önünde bulundurmaları gereken 

bazı hususlar vardır. Bunlardan önemli olanları Ģöyle sıralayabiliriz: 
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Ġnceleme ve SoruĢturma görevini ifa edebilmeleri için  usule ve mevzuata 

uygun bir soruĢturma emri (mucip/onay) bulunmalıdır. 

SoruĢturma öncesi bir inceleme yapılmalı ve hakkında soruĢturma yapılana 

isnat edilen fiilin hangi kanun maddesini ilgilendirdiği hususu tespit edilmeye 

çalıĢılmalıdır. 

Ġsnat edilen fiilin, hakkında soruĢturma yapılan tarafından nerede ve ne zaman 

iĢlendiği hususuna dikkat edilmelidir. Zira, izinli/raporlu veya mesai saatleri haricinde 

iĢlenen fiillere göre izlenecek durum değiĢiklik gösterecektir. 

Hakkında soruĢturma yapılan memura isnat edilen fiil, onun göreviyle ilgili 

olması hâlinde, memurun bu suçu iĢlemeye ehil veya yetkili bulunup bulunmadığına 

dikkat edilmelidir. 

Takibi Ģahsi Ģikâyete bağlı suçlarda yetkili mercilere usulüne göre verilmiĢ bir 

Ģikâyet dilekçesinin bulunup bulunmadığına dikkat edilmeli; sözlü ihbar ve Ģikâyetler 

yazılı hale getirilmelidir. 

ġikâyet edilen suçun, zamanaĢımına uğrayıp uğramadığına, çıkarılmıĢ bulunan 

af kapsamına girip girmediğine, müĢtekinin Ģikâyetinden vazgeçip geçmediğine ya da 

suç isnat edilen kiĢinin ölüp ölmediğine bakmalıdır. 

SoruĢturma sırasında suç isnat edilen kiĢinin yeni suçlarına veya baĢkalarının 

suçlarına muttali olunması hȃlinde yeni bir onay alınarak bu suçlar da soruĢturma 

kapsamına alınmalı, suçun adli yönü varsa ilgili mercie veya Cumhuriyet Savcılığına 

durumu intikal ettirmelidir. 

MüĢteki ya da muhbirin isim, adres ve ihbarlarının doğru olup olmadığına 

bakılmalıdır. 

Ġddialar konusunda daha önce soruĢturma yapılıp yapılmadığına, yargı 

organlarınca verilmiĢ bir karar bulunup bulunmadığına, bu arada; uygulanmıĢ bir 

disiplin cezası olup olmadığına dikkat edilmelidir. 

Raporlara eklenilmesi gerekli görülen belge asılları, aslına uygunluğunu 

belirten örneği veya fotokopisi yerine konulmadıkça alınmamalıdır. 
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Ġnceleme konularına göre izlenecek yol ile hakkında soruĢturma yapılana ve 

tanıklara sorulacak sorular önceden belirlenmelidir. 

3- Sosyal ĠliĢkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Görevlilerin Ģahsiyet ve vakarını rencide edecek tutum ve davranıĢlardan 

kaçınmalı; raporlarında görevlileri incitecek ima, istihza ve ağır ifadelere yer 

verilmemelidir. PeĢin hükümden sakınmalı; vaat edici veya taraf tutucu Ģekilde 

konuĢmamalıdır. KonuĢmaları ile kendini bağlamamalıdır. 

Her ne suretle olursa olsun, tartıĢma yapmaktan ve personelin görevlerine 

müdahale etmekten kaçınmalıdır. SoruĢturma konusu ile ilgili tanık ve hakkında 

soruĢturma yapılanların ifadelerine sınırlama getirilmemeli; söylemek istedikleri ifade 

tutanaklarına geçirilmelidir. 

Ġnceleme ve SoruĢturmacıda Bulunması Gereken KiĢisel Nitelikler 

 Kendine güven, ehliyet ve liyakat, 

 Güven ve saygı kazanma yeteneği, 

 Sempatik, duygulu ve iĢlerinde kararlı, 

 Samimi, hisli ve iyi alıĢkanlıklar, 

 Ġyi huylu, sıcakkanlı, yerine göre nüktedan, 

 Değer biçmede ve değerlendirmede isabet, 

 ĠĢini benimseyen, seven, gayretli ve hevesli, 

 Ġnceleyen, gözlemleyen, araĢtıran ve bulan nitelikler, 

 Kurumda, iĢinde ve çevresinde kaynak insan, 

 Düzenli, giyim ve kıyafetine önem veren, 

 DavranıĢlarını duruma göre belirleyen, 

 Yerinde konuĢan, dinleyen ve değer biçen, 

 Mesleği ile kiĢiliğini bağdaĢtıran, 

 Kendini değerlendiren ve geliĢtiren, 

 Sağlığı ve fiziki yapısı düzgün, 

olarak sıralanabilir. 
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Konunun kapsamı, geniĢ anlamda kamuya ve özel hukuk kiĢilerine ait ve her 

ne ad altında olursa olsun hastalıktan korunma, tıbbi teĢhis, tedavi ve müdahale ile bu 

maksatlara yönelik yardımcı faaliyetlerde bulunan yerlerde, fiili olarak çalıĢan hekim, 

diĢ hekimi, biyolog, eczacı, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sağlık memuru, acil tıp 

teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni, diĢ teknisyeni, hemĢire, ebe, 

çocuk geliĢimcisi, protezci, optisyen ve diğer sağlık personelinin tıbbi amaçlı müdahale 

ve uygulamaları ile bu iĢlemlerden doğabilecek mesleki sorumluluklarını içermekte ise 

de hekimin mesleki sorumluluğu yükümlülüklerini yerine getirmesi bakımından, 

kendisine yardımcı olan diğer sağlık personelinin hizmetlerini de kapsadığından, bu 

bölümde esas itibarıyla hekimlerin mesleki sorumlulukları üzerinde durulacaktır. 

Bu konuya iliĢkin tıbbi yan etkiler ve hatalar konusundaki en kapsamlı çalıĢma 

―Harward Tıbbi Uygulama ÇalıĢması‖ (Harward Medical Practice Study) olarak 

görülmektedir. 

I-GENEL BĠLGĠLER 

I.1- TIBBĠ KÖTÜ UYGULAMA (MALPRACTICE-MALPRAKTĠS) 

KAVRAMI: 

Konuyla ilgili olarak tıbbi kötü uygulama, tıpta yanlıĢ uygulama, mesleki 

acemilik, malpraktis gibi çeĢitli kavramlar kullanılmaktadır. "Mal" eki Fransızcadan 

gelmekte ve kötü, yanlıĢ, yetersiz, bozuk anlamlarını içermektedir. Bu kapsamda, 

"Malpraktis" tıbbi uygulamalardaki bir olumsuzluğu yansıtmakta; kötü uygulama 

anlamına gelmektedir. 

Genel bir tanımlama yapılacak olursa tıpta kötü uygulama (malpraktis), hatalı 

davranıĢ veya görev ihmali sonucu bir yaralanmaya ya da zarara yol açmaktır. Hatalı 

tedavi ya da tıbbi ihmal diye özetlenebilir. Bir baĢka tanımla tıpta kötü uygulama, 

hekimin hastanın standart tedavisini yaparken baĢarısızlığı, beceri eksikliği ya da ihmali 

nedeniyle zarar vermesidir. BaĢka bir tanıma göre tıpta yanlıĢ uygulama özünde standart 

uygulamadan sapmadır. 

1992 yılında yapılan 44. Dünya Tabipler Birliğinin Genel Kurulunda kabul 

edilen Tıpta YanlıĢ Uygulama (Malpraktis) Konulu Marbella Bildirgesi‘nin 2. 

maddesinin (a) fıkrasında: Tıbbi YanlıĢ Uygulama (Malpractice); doktorun tedavi 

sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi 

vermemesi ile oluĢan ―zarardır.‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

TTB 47. Büyük Kongresi'nde (10-11 Ekim 1998) kabul edilen ―Hekimlik 

Meslek Etiği Kuralları” M.13‘te bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir 
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hastanın zarar görmesinin ―hekimliğin kötü uygulanması‖ anlamına geldiği belirtilerek 

bu kavram kullanılmıĢtır. 

Bir baĢka tanımda ise ―hatalı tıbbi tedavi‖ kavramı kullanılmıĢ ve bu kavramın 

hekimlerin muayene ve tedaviden doğan zararlı sonuçlardan sorumlu olması anlamına 

geldiği belirtilmiĢtir. Buna göre bir hatalı tıbbi tedavi Ģu unsurlardan oluĢmaktadır: 

- Meslek ve sanatta acemilik (normal altı sağlık hizmeti), 

- Hastaya kasıtlı olarak zarar vermek, 

- Hasta–hekim sözleĢmesine aykırı hareket etmek, 

- YanlıĢ ve tehlikeli muayene sonucu hastanın zarar görmesi, 

- Tıbbi aletlerin tehlikeli kullanılmasından dolayı hastaya zarar vermek. 

Yine tıbbi kötü uygulamanın, yalnızca bir giriĢimin, bir tedavinin ya da 

uygulamanın yanlıĢ, eksik yapılması demek olmadığı, aynı zamanda yapılması gerektiği 

hȃlde yapılmayan bir iĢlem anlamına da geldiği belirtilmektedir. 

Amerika BirleĢik Devletleri‘nde sağlık kurum ve kuruluĢlarını akredite eden 

birim olan ―The Joint Commision on Accredition of Healthcare Organizations 

(JCAHO)‖ malpraktisi  Ģöyle tanımlamıĢtır; ―Çoğunlukla halka sağlık hizmeti verilen 

merkezlerde bir hekimin uygun ve etik olmayan bir davranıĢta bulunması, mesleki 

uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranmasıdır‖. 

5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı 

Kanun’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un gerekçesinde; Tıbbi Kötü 

Uygulama; sağlık personelinin standart tıbbi uygulamayı yapmaması sonucu oluĢan ve 

zarar meydana getiren fiil ve durum olarak tanımlanmaktadır. 

Bakanlar Kurulunca 04/06/2002 tarihinde kabul edilerek, TBMM BaĢkanlığına 

sunulan ancak yasalaĢmayan “Tıbbi Hizmetlerin Uygulamasından Doğan Sorumluluk 

Kanunu Tasarısı”nın 3. maddesinde ise “Tıbbi Kötü Uygulama” kavramı kullanılmıĢ 

ve bu kavram, ―Sağlık personelinin, kasıt veya kusur veya ihmal ile standart 

uygulamayı yapmaması, bilgi veya beceri eksikliği ile yanlıĢ veya eksik teĢhiste 

bulunması veya yanlıĢ tedavi uygulaması veya hastaya tedavi vermemesi ile oluĢan 

ve zarar meydana getiren fiil ve durumu‖ olarak yukarıdaki tüm tanımları 

kapsayacak Ģekilde tanımlanmıĢtır. 



II.BÖLÜM: 

HEKĠMLERĠN VE DĠĞER SAĞLIK PERSONELĠNĠN TIBBĠ KÖTÜ 

UYGULAMALAR KONUSUNDAKĠ MESLEKĠ SORUMLULUKLARI 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 53 

Yine bu Tasarı‘nın 3. maddesinde, 

Tıbbi hizmet: Kamu ve özel hukuk kiĢilerine ait hastane, poliklinik, dispanser, 

sağlık kabini, muayenehane, laboratuvar ve her ne ad altında olursa olsun, bu maksada 

matuf diğer yerlerde verilen koruyucu hekimlik, tıbbi teĢhis, tedavi, müdahale, tetkik, 

tahlil ve rehabilite edici hizmetleri,  

Bilgi ve beceri eksikliği: Standart tıbbi uygulamalarda mesleki bilgi veya el 

becerisi ile donatılmamıĢlık hȃli, 

Standart tıbbi uygulama: Bilimsel olarak kabul edilmiĢ tıbbi uygulama 

kurallarına uygun olarak yapılan iĢlemleri, 

ġeklinde tanımlanmıĢtır. 

Standart tıbbi uygulama ya da standart bakım ve uygulama kavramı ile ilgili bir 

netlik söz konusu değildir. Ülkemizde, birtakım çalıĢmalar yapılmakla birlikte henüz 

tıbbın her uzmanlık dalı için belirlenmiĢ standart tanı-tedavi protokolleri 

bulunmamaktadır. Hȃlihazırda Standart Tıbbi Uygulamanın ne olduğu, BilirkiĢilik 

müessesesinden istifade edilerek belirlenmektedir. Standart tanı ve tedavi protokolleri 

belirlendiği takdirde, hekimlerin karar vermesi kolaylaĢacağı gibi, bilirkiĢilik 

müesseselerine de büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 

 
Şekil 1: Adli Tıp Kurumu Verileri(*) 

Yukarıda ele alınan Tıbbi Kötü Uygulama (Malpraktis) tanımlarında yer 

verilen ihmal, taksir, kasıt, kusur, dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik-

yetersizlik, özen eksikliği ve emir ve yönetmeliklere uymamak alt kavramlarını 

hekimlik mesleği yönünden kısaca ele almak gerekirse,  
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Ġhmal: Mevcut Ģartlarda makul olan hizmet ve bakımı baĢaramamak ve 

meslekte tecrübeli bir hekimin aynı Ģartlar altında sergileyebileceği performansı 

gösterememektir. 

Taksir: KiĢi eyleminden doğacak sonucu bilmekte, bu sonucu istememekte, 

ancak gerekli önlemleri almamakta veya yetersiz kalmaktadır. 

Kasıt: KiĢi eyleminin sonuçlarını bilmekte buna rağmen bilerek ve planlayarak 

eylemini uygulamaktadır. Örneğin, ötanazi. 

Kusur; olması gereken davranıĢta gösterilen irade eksikliği olarak tanımlanır. 

Hekimlik uygulamalarında kusur çeĢitleri Ģunlardır: 

Dikkatsizlik: Bir tıbbi giriĢim sırasında yapılmaması gerekeni yapmaktır. 

Örneğin, laparoskopide basınç kontrolü olmaksızın batına gaz verme, kan grubunu 

kontrol etmeden transfüzyon yapmak gibi. 

Tedbirsizlik: Önlenebilir bir tehlikeyi önlemede yetersiz kalmak; geç kalmak, 

unutmak olarak tanımlanır. Örneğin, kanama beklenen hastaya kan sağlamadan 

ameliyata girmek, kirli bir batına dren koymayı unutmak gibi. 

Meslekte acemilik -yetersizlik: Meslek ve sanatın esaslarını ve optimal klasik 

bilgilerini bilmemek, temel beceriden yoksun olmak. Örneğin, fıtık ameliyatında 

femoral damarı yaralamak, kolesistektomide sistik arter kaçınca pringle manevrası 

yapmadan kanama kontrolü sağlamaya çalıĢarak koledok yaralanmasına neden olmak 

gibi. 

Özen eksikliği: Dikkatsizlik ve tedbirsizlik dıĢında evrensel tıp değerlerini 

uygulamamak. Örneğin, kanamalı hipovolemik Ģoka eğilimli hastayı bekletmek, yakın 

izlem gerektiren hastayı gerekli zaman aralıklarında görmemek; eksik araĢtırma sonucu 

tanı hatasına neden olmak gibi. 

Emir ve yönetmeliklere uymamak: Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile yetkili 

idari ve mülki amirin verdiği emirlere uymamak. Örneğin, acil hastaya bakmamak, 

bilimsel tedavi dıĢındaki bir tedaviyi uygulamak (Ģarlatanlık), icap nöbete çağrıldığında 

gelmemek gibi. 
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Şekil 2: Adli Tıp Kurumu Verileri 
(*) 

Sonuç olarak, 

Tıbbi kötü uygulama ( Malpraktis ) Hekimin;  

Mevcut Ģartlarda makul olan hizmet ve bakımı baĢaramaması, 

Meslekte tecrübeli bir hekimce aynı Ģartlar altında sergilenecek performansı 

gösterememesi,  

Normal uygulamanın gereklerinden sapması ve standartlarını düĢürmesi,  

Ve bundan bir zararın doğmuĢ olmasıdır. 

Daha genel bir ifadeyle malpraktis; tıp bilimi ve ilgili uğraĢ alanlarında 

çalıĢmakta olan hekimlerin hatalı, kötü uygulamalarından hizmet alan kiĢinin zarar 

görmesi durumudur. Tıbbi bilginin her geçen gün katlanarak artması, tıbbi teknolojinin 

geliĢmesi, bu teknolojiyi kullanan hekim sayısının artması, hekimleri geçmiĢte 

yapmadıkları bazı uygulamaları yapmaya itmekte ve çoğunlukla ağır riskleri içeren bu 

uygulamalar sonucunda da Malpraktis Ģikâyetleri ve davaları artmaktadır. Malpraktis 

kavramı, çok yönlü ve çok boyutlu bir kavramdır. GeniĢ anlamda ele aldığımızda tıbbi 

uygulama hatası, ihmal, dikkatsizlik, bilgisizlik, beceri eksikliği ve hasta bakımında 

yetersizlik neticesi ortaya çıkacaktır. 

Bir hastaya tıbbi hizmet veren hekim diğer meslektaĢları tarafından kabul 

edilecek düzeyde bilgi ve yetiye sahip olmak zorundadır. Hekimlerin farklı yeti ve 

kabiliyette olabilecekleri kabul edilse de her hekim yeni geliĢmelerden kendi alanında 

belli ölçülerde bilgi sahibi olmaya ve hizmetini test edilmiĢ, kanıtlanmıĢ metod ve 

tedavilerle sürdürmeye mecburdur. Tıbbi hizmet veren hekim, iyi sonuç garantisi 

vermek zorunda değildir; Ancak yine de kötü sonuç hekimin açıklayabilmesi gereken 

bir durum olmalıdır. Hekim yalnızca, mesleğinin gereklerini ihmal etmiĢ, kötüye 
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kullanmıĢsa suçludur. Özetle malpraktis; mevcut Ģartlar çerçevesinde verilebilecek 

sağlık hizmetinin kabul edilebilirlik ölçülerinden sapmıĢ olmasını ifade eder. 

Tıbbi Malpraktis iddiaları irdelenirken, olgular; ―hukuk”, “etik” ve “bakım” 

“standardı” bağlamında 3 temel bakıĢ açısından irdelenmelidir. Ġddia edilen zararın 

oluĢtuğu ortam koĢulları, uygulamayı yapan kiĢinin mesleği, kiĢinin mesleğini 

uygulamak için edinmiĢ olması gereken ortalama bilgi ve beceri düzeyi, bu düzeyden 

bir sapma olup olmadığı; o ülke ya da yer için kabul edilen ortalama tıbbi bakım 

standardından bir sapma olup olmadığı, zararın iddia edilen hatanın sonucu olup 

olmadığı (illiyet bağı) göz önünde bulundurulmalıdır. 

Büyük ney ve hiciv ustası Neyzen Tevfik, ―Hekimlere Naz‖ adlı Ģiirinde “tıbbi 

kötü uygulamaları” biraz ağır da olsa, Ģu Ģekilde eleĢtirmiĢtir: 

 “Bir hazâkatzedeyim* midemi tıp tepti benim 

   Kırk katır tepse yıkılmazdı şu aciz bedenim” 

 

*“Hazâkat”: Osmanlı Türkçesinde hekimler için uzmanlık anlamında 

kullanılan bir kelime. 

 

*“Hazâkatzede”: Hekim hatasının kurbanı olan kimse için alay yollu söylenir.
 

I.2- TIBBĠ KÖTÜ UYGULAMA VE KOMPLĠKASYON  

Tıbbi kötü uygulama (Malpraktis) kavramı ile “izin verilen risk” ya da 

“komplikasyon” kavramı sık sık karıĢtırılmaktadır. 

Tüm tıbbi giriĢimler belli bir risk taĢımaktadır. Ġzin verilen riskin tıbbi 

karĢılığı “komplikasyon” dur. Tıbbi giriĢimler esnasında komplikasyon adı verilen 

istenmeyen durumlar oluĢabilmektedir. Örneğin; subclavian kateter takılırken 

pnömotoraks olması, yanık yara bakımında uygun tedaviye rağmen kontraktür geliĢmesi 

vb. Bu olaylar, bazen sağlık personelinin hatası olarak yorumlanmaktadır. 

Günümüz hukuk anlayıĢında, hekimler ve diğer sağlık personeli çalıĢmalarını 

"izin verilen risk" kavramı çerçevesinde yerine getirirler. Her tıbbi müdahalenin normal 

sapmaları ve riskleri vardır. 

"Ġzin verilen risk" olarak ifade edilen, tıbbın kabul ettiği normal risk ve 

sapmalar çerçevesinde hareketleri dolayısıyla kötü sonuçlar meydana gelse bile hekime 

sorumluluk yükletilmemektedir. Önemli olan, hekimin gerekli özeni ve tedbiri 

göstermesidir. 
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Eğer komplikasyon; 

1) Zamanında farkedilmezse, 

2) Farkedilmesine rağmen önlem alınmazsa,  

3) Farkedilip önlem alınmasına rağmen yerleĢmiĢ standart tıbbi tedavi ve 

müdahalede bulunulmazsa, 

Malpraktis söz konusu olur. 

Ancak, ―komplikasyon-malpraktis‖ ayırımını yapabilmek için standartların 

belirlenerek, neyin komplikasyon (izin verilen risk), neyin malpraktis olduğunun 

sınırlarının ortaya konması gerekmektedir. 

Hekimin sorumluluğu açısından tıbbi uygulama hatası (malpraktis) ve 

komplikasyon kavramları ve bu kavramların ayrılması büyük önem taĢımaktadır. Zira, 

tıbbi uygulama hatası olması durumunda hekim sorumluluğundan söz edilirken 

hastalıktan kaynaklanan komplikasyon olduğu takdirde, hekim sorumlu olmayacaktır. 

Sonuç olarak, eğer hekimin koyduğu tanı doğruysa, tedavi doğru Ģekilde 

yürütülmüĢse, hekim hasta üzerinde her türlü özeni göstermiĢse ve önceden 

öngörülebilen risklere karĢı tam anlamıyla önlem alınmıĢsa, burada malpraktisten söz 

edilemez ve hekim sorumlu tutulamaz. Aynı Ģekilde mevcut bilim ve teknoloji 

vasıtasıyla ortaya çıkabilecek komplikasyon bilinemiyorsa veyahut bu komplikasyona 

önlem almak mümkün değilse, yine burada hekimin sorumluluğundan 

bahsedilemeyecektir. Aksi durumlarda ise malpraktis meydana gelecek ve hekim 

sorumlu olacaktır. 

I.3- TIPTA YANLIġ UYGULAMA (MALPRAKTĠS) KONULU 

MARBELLA BĠLDĠRGESĠ 

Bu bölümde, 1992 yılında yapılan 44. Dünya Tabipler Birliğinin Genel 

Kurulunda kabul edilen Tıpta YanlıĢ Uygulama (Malpraktis) Konulu Marbella 

Bildirgesi‘ne yer verilmesi uygun olacaktır. 

―Bazı ülkelerde tıbbi yanlıĢ uygulamalarla ilgili davalar artmaktadır ve ülke 

tabip birlikleri bu sorunu tartıĢmaktadır. Bir grup ülkede ise bu konu henüz gündemde 

değildir, ancak o ülkelerin tabip birlikleri de dikkatli olmalıdırlar. Bu bildirgede DTB; 

tabip birliklerini tıbbi yanlıĢlıklar ve yasal baĢvurular konusunda bilgilendirmek 

istemektedir. Her ülkenin yasaları ve hukuk sistemi, sosyal gelenekler ve ekonomik 

durumu elbette aĢağıda belirlenen hususları etkileyebilecektir. Yine de DTB, bildirisinin 

tüm tabip birliklerini ilgilendireceğine inanmaktadır. 
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1. Tıbbi yanlıĢ uygulama davaları aĢağıdaki bir ya da birden çok gerekçe 

nedeniyle artmıĢtır: 

a) Tıbbi bilginin artması, tıbbi teknolojinin geliĢmesi, hekimleri geçmiĢte 

yapamadıkları bazı iĢlemleri yapmaya itmektedir. Bu ilerlemeler, çoğunlukla ağır 

riskleri de içerir. 

b) Hekimler üzerinde, tıbbi hizmetlerin artan maliyeti ile ilgili baskı vardır. 

c) Elde edilebilir, varolan sağlık hizmetine ulaĢma hakkı, garanti edilemeyen 

sağlıklı olma ve kalma hakkı ile karıĢtırılmaktadır. 

d) Medya; hekimlerin yeteneği, bilgisi, davranıĢı ve hastaya yaklaĢımını 

sorgulayan olumsuz tutumu ile hastaları hekimlere karĢı dava açmaya teĢvik etmektedir. 

e) Artan davalar karĢısında defansif (korumacı-çekinik) tıp uygulamasının 

dolaylı olmayan sonuçları dava konusu olmaktadır. 

2.Tıbbi yanlıĢ uygulama ile tıbbi bakım ve tedavi sırasında görülen ve 

hekimin hatası olmayan durumlar ayrılmalıdır. 

a) Tıbbi yanlıĢ uygulama (malpractice); doktorun tedavi sırasında standart 

uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluĢan 

―zarardır‖. 

b) Tıbbi uygulama sırasında öngörülemeyen bilgi ya da beceri noksanlığı 

sonucu oluĢan ise; istenmeyen sonuçtur ve bunda hekimin sorumluluğu yoktur. 

3.Ulusal yasalarda tıbbi zarar görmüĢ hastaların zararının 

karĢılanabilmesi için herhangi bir engel olmamalıdır. 

a) Ġstenmeyen sonuç hekim hatasına bağlı değilse, toplum hastanın zararının 

karĢılanıp karĢılanmayacağına ve eğer karĢılanacaksa hangi kaynağın kullanılacağına 

karar vermelidir. Ülkenin ekonomik koĢulları, bu durumdaki hastalar için dayanıĢma 

fonları olup olmamasını belirleyecektir. 

b) Her ülkenin yasaları tıbbi hataların zararlarının ödenmesi için yöntemleri ve 

zarar kanıtlandığında ödenmesi gereken miktarları belirlemelidir.  
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4.Ulusal Tabip Birlikleri, hem hastalar hem de hekimler için adil ve hakça 

bir ortam yaratmak için aĢağıdaki faaliyetleri yapmalıdırlar:  

a) Yeni teknolojinin içerdiği riskler konusunda halkı aydınlatmak, bu tür tedavi 

ve cerrahilerde hastanın bilgilendirilmiĢ onamını almak üzere hekimlere eğitim sunmak,  

b) Tıptaki sorunları ortaya çıkarmak ve sağlık hizmetlerinde kaynak 

yetersizliği konusunda propaganda yapmak, kamuoyu oluĢturmak,  

c) Okullarda ve sosyal ortamlarda genel sağlık eğitimi programlarını 

yüreklendirmek,  

d) Tüm hekimler için klinik eğitim deneyimi de dâhil tıp eğitiminin seviye ve 

niteliğini yükseltmek,  

e) Hekimler için tıbbi hizmetlerin niteliğini artıracak programlar tasarlamak ve 

katılmak,  

f) Bilgi ve becerisi yetersiz olan hekimler için uygun politikalar geliĢtirmek ve 

yetersizlik giderilene dek bu kiĢilerin tıp uygulamaları yapmalarının engellenmesini 

sağlamak; halkı ve hükümetleri; savunmacı tıp uygulamasının çeĢitli yönleri konusunda 

uyarmak (doktorların riskli giriĢimlerde bulunmaması, hastaya el atmaması),  

g) Halkı; tıbbi uygulamalar sırasında önceden tespit edilemeyen durumlar 

olabileceği ve bunların kötü uygulama olmadığı konusunda uyarmak, 

h) Kötü uygulama dıĢında oluĢmuĢ tıbbi hatalar konusunda hekimlere sahip 

çıkmak,  

i) Tıbbi kötü uygulamalar için yasa ve yöntem geliĢtirmeye katılmak, 

j) Avukatların bu konuda uygun olmayan istekler ve davalar için propaganda 

yapmalarına karĢı aktif tutum almak, 

k) Kötü uygulama baĢvurularının mahkemelere gidilmeden çözülmesi için 

yaratıcı yöntemler bulmak, 

l) Hekimleri bu amaçla sigorta yaptırmaya teĢvik etmek; eğer hekim bir 

kurumda çalıĢıyorsa iĢverenin bunu ödemesini sağlamak,  
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m) Kötü uygulama olmaksızın zarar görmüĢ hastaların zararlarının ödenmesi 

için yapılan iĢlemlerde karar vermeyi kolaylaĢtırıcı danıĢmanlık yapmak.” 

II- KĠġĠLĠK HAKLARININ, HEKĠMLERĠN VE DĠĞER SAĞLIK 

PERSONELĠNĠN MESLEKĠ SORUMLULUĞUNDAKĠ YERĠ: 

Tıp sanatının uğraĢ alanı, insanın fiziki ve ruhi yapısıdır. Hekimlerin ve 

mesleki sorumluluğun kavranması için insanın insan olarak sahip olduğu maddi ve 

manevi değerlerinin (kiĢilik hakkı) neler olduğunun bilinmesi gerekir. Çünkü kiĢilik 

hakkının ihlal edilmesi sorumluluğun ana unsurudur. 

Tıp ilminin asıl amacı, insanın fiziki ve ruhi yapısındaki bozuklukları 

düzeltmek ve acılarını azaltmak ise, hukukun da amacı, toplum hayatı içinde, bireylere 

insan olarak insanca yaĢama olanağı sağlamak kısaca insandır. Bu amaca ulaĢmak için 

hukuk, insana onun maddi ve manevi değerlerine saygı duymakla kalmaz; insanın 

geliĢmesi ve korunması için zorunlu olan tüm önlemleri alır. 

KiĢilik hakkı ya da Ģahsiyet hakkı, hukuk öğretiminde ve uygulamada değiĢik 

Ģekillerde tanımlanmaktadır. Velidedeoğlu‘na göre, ―Ģahsiyet hakkı, insan bedeni, 

manevi ve fikri varlığı üzerindeki haktır.‖ Egger ise; ―KiĢinin var olmak, geliĢmek, hür 

olmak ve hürmet ve saygı görmek hususundaki hakkıdır.‖ Ģeklinde tanımlar. Yargıtay, 

―kiĢinin kendi hür ve bağımsız varlığının bütünlüğünü sağlayan ve koruyan hak‖ olarak 

nitelendirir. Bütün bu tanımlamalarda ortak yön, insanın fiziki ve ruhi yapısı ile toplum 

içindeki durumunun sayılması ve korunmasıdır. 

KiĢi, insan olarak yaradılıĢtan doğan bazı değerlere (vücut, hayat, sağlık) sahip 

olduğu gibi, toplum içinde yaĢayıĢından oluĢan (ad, onur, saygınlık, özel yaĢam vb) bazı 

değerlere de sahiptir. ĠĢte kiĢinin sahip olduğu bu değerler, ―kiĢilik hakkını‖ oluĢturur. 

KiĢilik hakkının konusunu oluĢturan değerlerin neler olduğu, yasalarda açıkça 

ve teker teker sayılmamıĢ ve genel bir kiĢilik hakkından söz edilmiĢtir (MK. md.24, BK 

md.49). 

KiĢisel değerleri 2 bölüm hâlinde inceleyebiliriz. 

1- Maddi Bedensel Değerler (YaĢam ve Beden Bütünlüğü) 

Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi‘nin 3. ve Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmelerinin 2. maddelerinde, bütün açıklığıyla tanımlandığı gibi; yaĢama hakkı, 

kiĢinin ruhsal ve fiziki bütünlüğünü koruyabilme ve varlığının çeĢitli etkilerle 

bozulmasına engel olabilme hakkıdır. 
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Hukuk düzenimiz, rızası olsun veya olmasın yaĢama hakkına saldırıyı, kiĢilik 

haklarına saldırı olarak kabul etmiĢtir. KiĢi yaĢamı üzerinde hiçbir Ģekilde tasarruf 

hakkına sahip değildir. Bu nedenle, büyük acılar içinde kıvranan ve iyileĢmesi mümkün 

olmayan hastalığa yakalanan kimseyi öldürmek (Ötanazi-Eathanasie), kiĢilik haklarına 

saldırı olup hem adam öldürme suçunu (TCK) ve hem de hukuki sorumluluğu gerektirir. 

Ġnsanın yasalarca korunan bu yaĢama hakkı nedeniyle, Tıbbi Deontoloji 

Nizamnamesi‘nin 14. maddesindeki; ―Tabip ve diĢ tabibi, hastanın vaziyetinin icap 

ettirdiği sıhhi ihtimamı gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak ve sıhhatini korumak 

mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalıĢmakla 

mükelleftir.‖ hükmüyle, hasta kiĢinin yaĢama hakkının asıl olduğu saptanmıĢ ve 

doktorun çalıĢma ve eylemini yaĢama hakkı ile sınırlandırmıĢtır. Bu hükümle bütün 

ümitlerin ve olanakların tükendiği, bulunmadığı hâllerde yapılması gerekenin ne olacağı 

açıklanmıĢtır. 

KiĢi yalnız yaĢamı üzerinde değil, yaĢam hakkı gibi aynı değerde olan sağlığı 

ve beden bütünlüğü üzerinde de tasarrufta bulunamaz. Zira yaĢayan beden ve bunun 

organları üzerinde, herkesin kiĢilik hakları vardır. KiĢinin, kiĢisel bir değer olarak beden 

bütünlüğü üzerindeki hakkı özellikle tıbbi müdahalelerde özel bir önem taĢımaktadır. 

2- Ġnsanın ruhsal değerleri 

KiĢinin saygınlığı (onur,ün), özel haberleĢme, sırları ve gizliliği ile ekonomik 

alandaki kiĢiliği gibi, toplum içindeki değerleri de kiĢisel değerlerdir. KiĢilik sadece 

beden sağlığı, beden bütünlüğü ve yaĢam bakımından değil, ayrıca ruhsal bütünlüğü 

bakımından da korunur. Ruhsal bütünlük, kiĢinin insan olarak yaratılması nedeniyle 

sahip olduğu en önemli kiĢisel değerlerin baĢında gelir. 

KiĢinin yaĢam alanı, kiĢiliğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. KiĢi yaĢamı 

içerisinde gerçekleĢen birtakım olayların (sır), baĢkaları tarafından bilinmemesini 

isteyebilir. KiĢinin, özel yaĢamı ve gizlilik alanına yapılan el atmalar, kural olarak 

hukuka aykırıdır. Ancak bazı hâllerde, kiĢiler özellikle kendi çıkarları bulunduğu 

durumlarda, bu yaĢamlarından baĢkalarına da bahsederler. Hastanın, hekime veya diğer 

sağlık personeline en gizli yaĢamını açıklaması gibi. KiĢinin en gizli ve özel sırları 

hakkında, edinilen bilgilerin ―meslek sırrı olarak saklanması zorunludur‖. Bunların 

açıklanması, ―sır sahibinin kiĢilik haklarına‖ tecavüz olacağından, hekim ve diğer sağlık 

personelinin hukuki ve cezai sorumluluğu ortaya çıkacaktır. 

Anayasa‘nın 17. maddesinin 1. fıkrasında; ―Herkes, yaĢama, maddi ve manevi 

varlığını koruma ve geliĢtirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve Kanun‘da yazılı 

hâller dıĢında, kiĢinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi 
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deneylere tabi tutulamaz.‖ hükmüne yer verilerek kiĢinin maddi bedensel ve ruhsal 

değerlerinden oluĢan tüm kiĢisel hakları teminat altına alınmıĢtır. 

III-HEKĠMLERĠN VE DĠĞER SAĞLIK PERSONELĠNĠN TIBBĠ KÖTÜ 

UYGULAMALAR KONUSUNDA MESLEKĠ SORUMLULUKLARI: 

III.1- Sorumluluk Kavramı: 

Sorumluluk, genel anlamıyla kısaca ―Bireyin uyum sağlaması, üzerine düĢen 

görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın baĢkaları üzerindeki etkilerinin 

sonuçlarını üstlenmesi, baĢkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranıĢının 

sonuçlarına sahip çıkabilmesi‖ Ģeklinde tarif edilebilir.  

Hukuki anlamda ise genel olarak sorumluluk, uyulması gerekli hukuk 

kurallarına aykırı davranıĢın hesabını verme durumu olarak tanımlanabilir. 

Sorumluluğun bir anlamı, borçlunun mal varlığının borcunun teminatını teĢkil 

etmesi ve borcunu ifa etmemesi hâlinde borçlunun malvarlığına baĢvurularak alacağın 

zorla (cebrî icra yolu ile) yerine getirilmesi imkânıdır. 

Sorumluluğun ikinci anlamı, genel davranıĢ kurallarına veya yüklendiği bir 

borca aykırı davranan Ģahsın, bu davranıĢı ile verdiği zararı tazmin etme 

yükümlülüğünü ifade eder. Genel davranıĢ kurallarına aykırılık hâlinde haksız fiilden 

sorumluluk (veya haksız fiil sorumluluğu); borca aykırılık hâlinde, borca aykırı 

davranıĢtan sorumluluk veya sözleĢmeye aykırılık hâlinde, akdi sorumluluktan 

bahsedilir. 

Bir diğer görüĢe göre, özel hukukta (Borçlar Yasası), zararın sonucu olan 

sorumluluk ya bir sözleĢmenin taraflarınca hiç uygulanmaması veya noksan 

uygulanmasıyla sözleĢmeden veya kusura dayanan haksız fiilden veya yasadan doğar. 

Sorumluluğu gayesi açısından ele alan bir görüĢe göre ise, hukuk ve tazminat 

sorumluluğunun gayesi, fail üzerinde psikolojik tesir icrasından ziyade, hasıl olmuĢ 

zararı tamir ve telafidir. 

III.2- Hekimin Sorumluluğu 

Hekimin sorumluluğu hastaya yapılan yaklaĢımlarda oluĢmaktadır. Hekim 

uygulamaları, hastalıkları önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine getirerek hastaları 

iyileĢtirmeye çalıĢarak insanın yaĢam ve sağlığını korumaktır. Hekim, bu 

yükümlülükleri yerine getirebilmek için geliĢmeleri yakından izler. Mesleğini 

uygularken vicdani ve mesleki bilimsel kanaatine göre hareket eder; reklam yapmaz, 



II.BÖLÜM: 

HEKĠMLERĠN VE DĠĞER SAĞLIK PERSONELĠNĠN TIBBĠ KÖTÜ 

UYGULAMALAR KONUSUNDAKĠ MESLEKĠ SORUMLULUKLARI 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 63 

ticari reklamlara araç olmaz, çalıĢmalarına ticari bir görünüm veremez, insanları 

yanıltıcı, paniğe düĢürücü, yanlıĢ yönlendirici ve meslektaĢlar arasında haksız rekabete 

yol açıcı davranıĢlarda bulunamaz. Tıp bilimi açısından önceden öngörülebilme imkânı 

olmayan veya uygun tıbbi hizmet verildiği hâlde meydana gelen neticelerden ve 

zararlardan sorumluluk doğmaz. 

III. 3- Hekimlerin görev ve sorumlukları ile ilgili önemli düzenlemeler 

a- 11.4.1928 tarih, 1219 sayılı Tababet ve ġuabatı Sanatlarının Tarz-ı Ġcrasına 

Dair Kanun  

b- 24.4.1930 tarih, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 

c- 13.1.1960 tarih, 4/12578 sayılı Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi  

d- 01.02.1999 tarihli TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 

e- 23.1.1953 tarih, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kanunu 

f- 28.4.2004 tarih, 25446 sayılı TTB Disiplin Yönetmeliği  

III.4-Tıbbî Etik Sorumluluğu 

Tıp etiği, sağlık ve tıp alanındaki bilimsel ve uygulamalı çalıĢmaların etik 

yönden incelenmesi ve özellikle tıp etkinliklerinin yürütülmesi sürecinde hekim hasta 

arasındaki iliĢkilerde yaĢanan meslek ahlakı sorunlarının belirlenip değerlendirilmesi 

sonucunda bir çözüm bulunmasını hedefleyen bir tıp disiplinidir. 

Teorik ve uygulamalı tıp alanında tıbbi otoriteler tarafından evrensel kabul 

görmüĢ ve tarihsel geçmiĢleri de oldukça eskiye dayanan birtakım deontolojik ve tıp 

ahlâkına özgü davranıĢ kuralları ile meslek ilkeleri, günümüzde birer hukuksal norm 

niteliği kazanma sürecindedir. Bu normlar, ilk olarak ‗Hipocrates Etiği‘ ile birlikte 

baĢlayan ve günümüzde hasta özerkliğine saygı, hastaya yarar sağlama ve zarar 

vermeme, aydınlatılmıĢ rıza, adalet ve temel hasta hakları gibi hekimlik 

uygulamalarında tıbbi deontolojinin ilkeleri olarak kabul edilen; aynı zamanda, tıp etiği 

ve tıp hukuku iliĢkisinden kaynaklanan sorumluluk hukuku sorunlarının çözümünde yol 

gösterici iĢlevleri de bulunan temel kurallardır. 

Tıp etiğine iliĢkin ilke ve kurallar, hekimin, mesleki faaliyetlerinde gerek kendi 

haklarını (tedavi ayrıcalığı gibi) gerekse hasta haklarını birlikte ele alıp çıkarları 

dengeleyici, isabetli ve doğru çözümlere yönelik bir mesleki yaklaĢımı somut olarak 

göstermesini gerektirmektedir. Bu noktada tıbbi etik, hekimin tıp uygulamaları 

esnasında, bir yandan, karar verme yetkisini nihai olarak hastaya bırakan ―Özerkliğe 

(Hastanın KiĢiliğine ve Özgür Ġradesine) Saygı‖; diğer yandan, sağlık ve tıp 

uygulayıcısı sıfatını taĢıyan yetkili kiĢilere yönelen ―Yararlılılık (Hastanın Yararına 

Hareket Etme)‖ ilkeleri arasındaki dengeyi,  objektif ve hassas bir biçimde kurabilme 
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çabasının sergilemesini zorunlu kılmaktadır. ĠĢte, hekimin kendisine yüklenen etik ve 

hukuksal yükümlülükleri yerine getirirken, somut ve objektif açılardan ortalama 

(makul) hekim tipinin göstereceği standartlaĢtırılmıĢ davranıĢtan sapıp sapmadığı 

noktası, meslek kusurunun varlığını ortaya koymada belirleyici ölçüt olmaktadır. 

III.5-Hekimlerin Sorumlu Oldukları Kurumlar: 

Hekimlik mesleğini Türkiye Cumhuriyetinde uygulayan kiĢilerin hukuki, cezai, 

idari ve mesleki açıdan sorumlu olduğu dört esas kurum vardır. 

III.5.1- Hukuki Sorumluluk (Adli Yargı-Tazmin Davası): 

Hekimlik mesleğini yerine getiren kiĢi eğer bu görevi sırasında bir zarar ortaya 

çıkarsa bu durumda hukuki sorumluluk devreye girer. Ülkemizde tıp sanatını uygulayan 

kiĢilerin neden olacağı zararların tazmini için özel kanun maddeleri bulunmamaktadır. 

Böyle bir durumda hukuk mahkemesi tarafından ―Borçlar Kanunu‘nun‖ ilgili maddeleri, 

bu kiĢilere de uygulanır. 

III.5.1.1- Genel Olarak 

Hekimlerin hasta tedavisi ile ilgili faaliyetleri çok kapsamlıdır. Tıbbın tarihi 

geliĢimine paralel olarak hekimlerin bu faaliyetleri daha geniĢ bir alana yayılmıĢ ve 

daha karmaĢık hâle gelmiĢtir. Bu faaliyetler hastalığın teĢhisi, gerekli ilaçların 

verilmesi, cerrahi müdahalelerin yapılması, hastalığın devamlı olarak gözetlenmesi, 

gerektiğinde yan etkili tedavi yollarına, yeni usullere baĢvurulması, literatürü ve geliĢen 

teknolojiyi takip etmesi gibi çeĢitli konuları kapsamaktadır. 

Hekimin hukuki sorumluluğunun esasının sözleĢmeye veya haksız fiile 

dayandığı doktrinde ve yargı kararlarında belirtilmektedir. 

AĢağıda öncelikle hekimin kusuru, ardından hekimin müdahalesinin hukuka 

uygunluğu için gerekli Ģartlar, hekimin sözleĢmeden doğan sorumluğu ve haksız fiilden 

doğan sorumluluğu incelenecektir. 

III.5.1.2- Hekimin Kusuru 

Kusura dayanan sorumluluğun önemli bir Ģartı fiilin iĢlenmesinde failin 

kusurlu olmasıdır. Kusur, Borçlar Kanunu‘nda tarif edilmiĢ değildir. Esasen kusur, 

üzerinde görüĢ birliği bulunmayan ve açık tarifi verilmiĢ olmayan bir kavramdır. Kusur 

için çeĢitli tanımlar verilebilir; kusur, ―hukuk düzenince kınanabilen davranıĢtır.‖, 

―baĢka türlü davranma olanağı varken ve zorunlu iken o Ģekilde davranmayıp 

sorumluluğun söz konusu olduğu olaydaki gibi davranmıĢ olmaktır‖; ―olması gereken 
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davranıĢta gösterilen irade eksikliğidir‖, ―eylemi iĢleyen hakkında yürütülen bir değer 

yargısıdır‖, ―hukuka aykırı sonucu istemek (kast) veya bu sonucu istememiĢ olmakla 

beraber hukuka aykırı davranıĢtan kaçınmak için iradesini yeter derecede 

kullanmamaktır (ihmal)‖. 

Kast, kusurun en ağır derecesidir. Kast, failin hukuka aykırı sonucu tasavvur 

ettiğini (bu sonucun bilincinde olduğunu) ve bu sonucu istediğini ifade eder. Ġhmal ise, 

failin hukuka aykırı sonucu arzu etmemesine rağmen, bu sonucun meydana gelmemesi 

için iradesini yeter derecede kullanmamak; hâl ve Ģartların gerektirdiği dikkati ve özeni 

göstermemektir. 

Hekimler açısından kusuru ele alacak olursak hekimlerin mesleklerini icra 

etmelerinin çeĢitli yönlerden özellikler taĢıdığı görülecektir. Bir yandan, hukuka aykırı 

bir durum ortaya çıktığında malpraktis ve komplikasyon ayrımı iyi yapılmadığı 

takdirde, diğer mesleklere göre hekim açısından haksızlıklara yol açılabilecektir. Diğer 

yandan burada zarar mala değil, doğrudan doğruya kiĢilerin hayatlarına, sıhhatlerine 

verildiğinden, hekimlerin diğer kiĢilerden çok daha titiz davranmaları zorunludur. Bu 

gerekçelerle hekimlerin kusurlarının değerlendirilmesi konusunda çok farklı ve zıt 

görüĢlerin savunulduğu görülmektedir. 

Bir görüĢe göre hekimler ancak ağır, vahim hiçbir Ģekilde mazur 

görülemeyecek kusurlarından sorumlu olmalıdırlar. Fransız Tıp Akdemisi daha da ileri 

gitmiĢ ve geçen yüzyılda verdiği bir kararda, hekimlerin ihmal ile değil ancak kasten 

verdikleri zararlardan sorumlu tutulabileceklerini savunmuĢtur. Akademiye göre 

hekimlerin bir kusuru olup olmadığını saptamak mahkemelerin yetki alanını aĢar. 

Hekimlerin kusuru ancak hekimler arasında tartıĢılabilir. Ancak Fransız mahkemeleri bu 

görüĢe itibar etmemiĢlerdir. Fransız Yargıtayı 1936‘da içtihadını değiĢtirerek, hekimin 

sorumluluğunun sözleĢmeye dayandığını kabul ettikten sonra sözleĢme ile üzerine aldığı 

iĢin neden ibaret olabileceğini tayin zarureti hasıl olmuĢtur ki bu iĢ, bir sözleĢme 

olmadan müdahale eden hekimin iĢinden farksızdır. Yalnız sözleĢme sorumluluğunun 

kabulü kendini mahir ve usta hissettiren hekimin, hissettirdiği ehliyette bir hekimin 

muvaffak olabileceği hâlde aczinden sorumlu olmasını gerektirir. 

Hekimin vazifeleri Ġsviçre Federal Mahkemesinin bir kararında (14 Haziran 

1938 JDT. 1938 567) Ģöyle açıklanmıĢtır: 

1. Hastayı bilimin kesin olarak kabul ettiği veri ve usullere uygun olarak 

dikkatle muayene etmek, 

2.  Böyle bir muayenenin neticesine göre vicdanen kani olduğu teĢhisi koymak, 

3. Bilimin verilerine göre en çok baĢarı sağladığına kani olduğu vasıtalarla 

özenli tedavi, 
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4. Hastaya hâlinin ağırlaĢmaması için hareket tarzı hakkında gerekli tavsiyeler, 

5.Emanetine bırakılan hasta kendini bilmez hâlde bulundukça (mesela 

narkozun tesirindeyken), kendine zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak. 

Federal mahkeme, ―hekimin hasta tarafından tedaviyi idareye memur bir vekil 

olması itibarıyla vazifesini ifa sırasında her kusurundan sorumlu olması kuraldır. 

Ancak, doktorun her kusurundan sorumluluğu kabul olunursa, hekimlik mesleği 

çekilmez hâle gelebilir. Bir hareketin kusur olup olmadığını takdir ederken bilimin kesin 

sınırları olmadığını, doktorun herĢeye rağmen aldanabileceği unutulmamalıdır.‖ 

Ģeklinde bir görüĢ ortaya koymuĢtur. 

Hekimlerin ancak ağır kusurlarından sorumlu olacaklarına iliĢkin görüĢün tam 

tersi olan görüĢ ise, hekimlerin kusursuz sorumluluğunun kabul edilmesidir. Bu görüĢ 

hekimlerin esasen kusurlarının ispatının çok zor olduğuna değinmekte, hekimlerin 

kusurlarının aranmaksızın sorumlu olmaları gerektiği sonucuna varmaktadır. 

Türk hukukunda ve uygulamada, hekimlerin kusurluluğunun özel bir 

değerlendirmeye tabi tutulmadığı, hekimlerin de tıpkı diğer kiĢiler gibi her türlü 

kusurları ile verdikleri zararlardan sorumlu oldukları görülmektedir. Hekimler hastalığın 

teĢhisi, gerekli ilaçların verilmesi, cerrahi müdahalelerin yapılması, hastanın devamlı 

olarak gözetilmesi konularında her türlü kusurlarından sorumludurlar. Hekim, en ağır 

kusur niteliğini taĢıyan kastı yanında, ihmal, tedbirsizlik, meslek ve sanatta acemilik, tıp 

alanında bilgisizlik hâllerinde de kusurlu sayılmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.01.2005 

tarihli 2005/06 Sayılı Genelgesi‘nde hizmet kusurlarına iliĢkin olarak; ―Sağlık 

hizmetlerinin kalitesinin iyileĢtirilmesine yönelik Bakanlıkça sürdürülen çalıĢmaların 

olumlu sonuçlar vermeye baĢladığı, bu olumlu neticelerle birlikte sağlık hizmetlerinin 

hata kabul etmeyen hizmetlerin baĢında gelmesi ve hizmet alan kesimin beklentilerinin 

giderek artması nedeniyle yataklı tedavi kurumlarında iĢlenen hizmet kusurlarına bağlı 

Bakanlık aleyhine açılan davalarda son zamanlarda artıĢ yaĢandığı; Bakanlığın giderek 

artan hizmet kusuru davaları nedeniyle büyük miktarlarda tazminat ödenmesi 

durumuyla karĢı karĢıya kalabildiği, Bakanlık aleyhine hizmet kusuru nedeniyle açılan 

dava kayıtlarının tetkikinden özellikle aĢağıdaki iĢ ve iĢlemlere istinaden açılan 

davaların yoğunlaĢtığının tespit edildiği belirtilmiĢtir. Söz konusu iĢ ve iĢlemler, Ģu 

Ģekilde sıralanmıĢtır: 

a)  YanlıĢ teĢhis ve tedavi,  

b)  Ameliyat öncesi ve sonrası geliĢen komplikasyonlar,  

c)  Doğum esnasında ve sonrasında geliĢen komplikasyonlar,  

d)  Hastane idaresinden kaynaklanan problemler,  
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e)  Hatalı enjeksiyon,  

f)  Hatalı laboratuvar tetkikleri,  

g)  Poliklinik ve sevk iĢlemlerinde yanlıĢ yönlendirmeler,  

h)  Acil servis hizmetlerinin yetersizliği. 

 

Konuyla ilgili mahkeme kararlarına bakacak olursak: 

Ġsviçre Federal Mahkemesi, hatalı iğne yapan doktorun kusurlu olduğunu kabul 

etmiĢ, Türk Yargıtayı ameliyatta hastanın karnında pens bırakılması olayında, hiçbir 

bilirkiĢi incelemesi gerektirmeyen ağır bir kusur bulunduğu sonucuna varmıĢ; Alman 

Federal Mahkemesi ise, ameliyat sonucu vücutta yabancı madde bırakmanın mutlaka 

her olayda kusurlu bir davranıĢı ifade etmeyeceğini hükme bağlamıĢtır. 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin K. 1983/1783 sayılı kararında;“…Davalı 

operatör doktorun, davacının vücudunda ameliyat esnasında 2 metre uzunluğunda gazlı 

bezi unutması, bizatihi sorumlu olmasını gerektirir ağır bir ihmaldir. Esasen tıp dalında 

unutma hoĢ görülmesi, müsamaha ile karĢılanması mümkün olmayan kusurlu 

davranıĢtır. Sırf bu niteliği itibarıyla, olayın bir uzman önünde incelettirilmesine de 

ihtiyaç yoktur. Çünkü, bir operatörün ameliyat sırasında mesleki değil, meslek dıĢı 

dikkatinin bile böyle bir olaya asla meydan vermemesi asıldır. Bu açık duruma rağmen, 

Yüksek Sağlık ġurasının olayın en normal dikkat ve özen zorunluluğunu bir yana iterek 

gazlı bezin ameliyat sahasında unutulmasını nadide de olsa mümkün olaylardan kabul 

etmesi yetersiz olup ayrıca sorunun niteliğini kavramaktan da uzaktır. Bu görüĢ, Usulün 

275 ve ardından gelen maddeleri hükmünce mahkemeyi bağlamayacaktır. Kaldı ki; 

maddi olgu Ģeklinde ortaya çıkmıĢ ve çekiĢmesiz durumların bilirkiĢi aracılığı ile tekrar 

incelenmesine de gerek yoktur. Öyleyse, gazlı bezin vücutta unutulduğu çekiĢmesiz 

olduğuna göre bu açık olgu karĢısında, doktorun objektif ağır kusurunun varlığı kabul 

edilmeli, doktorun kusurlu olup olmadığının bilirkiĢiye incelettirilmesine ihtiyaç 

duyulmamalıdır…‖ Ģeklinde hüküm belirtilmektedir. 

Yargıtay 4. HD‘nin 13/03/1973 tarih ve 2684/2978 sayılı kararında; 

―...Doktorun Ģok yapması olasılığı bulunan bir ilacı verirken, hastayı ve yardımcı 

personeli uyarması ve gerekirse enjeksiyonu bizzat yapması gereklidir…‖ 

denilmektedir. 

Yargıtay 4. HD‘nin 27/04/1987 tarih ve 2594/3201 sayılı kararına göre: 

―...Saralı ve koma hâlinde olan hastanın uzun süre sandalyeye bağlı olarak kontrolsüz 

bırakılmasında olumsuz sonuçların önceden görülmeyeceği söylenemez.‖ 

Yargıtay 13. HD‘nin 14.10.1974 tarih ve 2637/2492 sayılı kararında da; ― ..Bir 

meslek veya sanat erbabı, meslek veya sanatını icra ederken muhakkak surette bilmesi 
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gereken bir konuyu bilmemesi veya zararın önüne geçmek için bilimin lüzum gösterdiği 

tedbirleri ihmal etmesi yüzünden zarara sebebiyet verirse sorumlu olur. Ancak 

muhakkak olmayan, tartıĢılan ve genellikle kabul olunmayan bilim kurallarına 

riayetsizlik sorumluluğu gerektiren bir kusur sayılmaz. Doktorlar tarafından yapılan 

ameliyatlar beklenen iyi sonucu vermemiĢ olsa dahi tıp biliminin bütün kurallarına 

uygun bir müdahale yapılmıĢ ise, artık doktora kusur izafe edilemediğinden sonuçtan 

sorumlu tutulamaz…‖ denilmektedir. 

Sağlık hizmeti nedeniyle doğan zararların tazmininde kusurun aranıp 

aranmamasına göre farklı uygulamalar 
(*)

 

Kusura Dayalı 

Tazmin 

Kusura Dayanmayan 

Tazmin 

Karma 

Sistemler 

ABD Ġsveç Fransa 

Almanya Yeni zelanda Avustralya 

Ġtalya Ġngiltere  

III.5.1.3- Hekimin Müdahalesinin Hukuka Uygunluğu Ġçin Gerekli ġartlar 

BK. m.41‘de hukuka aykırılık genel bir tanımla ―kiĢilerin mal ve Ģahıs 

varlıklarını doğrudan doğruya koruyan emredici bir hareket tarzı kuralına aykırılık 

hâlinde‖ ortaya çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki BK. m.41/f.1‘de ―Haksız bir 

surette...‖ deyimiyle failin bir hakkının bulunmaması değil, fiilin hukuka aykırı olması 

kastedilmiĢtir. 

Hukuka aykırılık, haksız fiil sorumluluğu için aranan kusur unsuru ile de 

karıĢtırılmaya elveriĢlidir. Hukuka aykırılık, fiilin bir hukuk kuralına aykırı olduğunu, 

kusur ise failin bu hukuka aykırı fiile iliĢkin iradesi sebebi ile davranıĢının kınanan bir 

davranıĢ olmasını ifade eder. Hukuka aykırılık fiil açısından objektif, kusur fail 

açısından sübjektif bir değerlendirmedir. Temyiz kudreti bulunmayan bir akıl hastası bir 

Ģahsı yaraladığı veya öldürdüğü zaman, iĢlediği fiil hukuka aykırıdır, fakat failin kusuru 

söz konusu değildir. 

Bir tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için gerekli Ģartlar tıp mesleğini 

icraya kanunen yetkili olmak ve hastanın rızasının bulunmasıdır. 

a) Tıp Mesleğini Ġcraya Kanunen Yetkili Olmak 
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Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğundan söz edebilmek için bunları 

gerçekleĢtiren kimsenin kanunen yetkili bulunması, yani hekim ya da diğer sağlık 

personelinin bu konuda bir hakka sahip olması gerekmektedir. 

Tıbbi müdahalelerde hakkın icrası, tıp meslek ve sanatının kullanılıĢından ileri 

gelmektedir. Dolayısıyla tıp meslek ve sanatını icraya yetkili olmak, kanunun bu 

konuda öngördüğü hususları yerine getirmek ve yetkinin kullanılıĢını devam ettirmek, 

kanuni bir sınırlamaya uğramamak, tıp meslek ve sanatının icrasının genel unsurlarını 

meydana getirmektedir. 1219 Sayılı Tababet ve ġuabatı San‘atlarının Tarz-ı Ġcrasına 

Dair Kanun kimlerin ne Ģekilde tıp sanatlarını uygulayacaklarına dair hükümleri ihtiva 

etmektedir. 

b) Hastanın rızası 

Tedavi hastaya ait bir haktır. Kendisi tıbbi yardımı isteme ya da hastalığın 

kaçınılmaz gidiĢatını kabul etme konusunda seçimlik hakka sahiptir. Bu hakkın kaynağı 

Anayasa‘nın 17. maddesindeki ―herkesin yaĢama ve manevi varlığını geliĢtirme hakkına 

sahip olduğuna‖ iliĢkin kuraldır. 

Hekim tarafından yapılan müdahaleyi, hukuka uygun hâle getiren birinci Ģart, 

hastanın tedaviye rıza göstermesidir. Hasta temyiz kudretine sahip değilse, rıza kanuni 

temsilci tarafından açıklanır. 

ÇağdaĢ hukuk inançları, tıbbi el atmalarda, hastanın rızasının varlığını hekimin 

eyleminin hukuka uygunluğunun esaslı bir unsuru olarak görmektedir. Rızanın 

alınmamıĢ olması eylemin hukuka uygunluğunu kaldırır, tedavinin tıp kurallarına uygun 

yapılması önemli değildir. Rıza alınmıĢ olmasına rağmen tıbbi müdahalenin tıbbi 

gereklere aykırı olması hâlinde, rıza müdahalenin hukuka aykırılığını kaldırmaz. 

Kural olarak, tıbbi müdahale için hasta ya da kanuni temsilcisinin rızası 

aranmakla beraber, geciktirilmesinde tehlike bulunan hâllerde, rıza aranmadan dahi 

müdahale mümkündür. Bu müdahalenin mümkün görülmesi ise mefruz irade teorisi ile 

açıklanmaktadır. Böyle bir hâlde hastanın mefruz iradesinden hareketle, vekâletsiz iĢ 

görme kurallarına göre müdahale yapılabilmektedir. 

Ancak, Hasta Hakları Yönetmeliği‘nin ―Hastanın Rızası ve Ġzin‖ baĢlıklı 24. 

maddesindeki; 

―Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise 

velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya 

hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hâllerde, bu Ģart aranmaz. 
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Kanuni temsilci tarafından muvafakat verilmeyen hȃllerde, müdahalede 

bulunmak tıbben gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya tıbbi müdahalede 

bulunulabilmesi; Türk Medeni Kanunu'nun 272‘nci ve 431‘inci maddeleri uyarınca 

mahkeme kararına bağlıdır. 

Kanuni temsilciden veya mahkemeden izin alınması zaman gerektirecek ve 

hastaya derhâl müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlarından birisi 

tehdit altına girecek ise, izin Ģartı aranmaz….…‖ 

ġeklindeki hükümlerde en dikkat çekici husus; hastanın Ģayet ifade gücü var 

ise hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil hâllerde hastanın rızasının 

alınmayacağına dair hüküm ihtiva etmemesidir. 

Hastanın açıkladığı iradenin geçerliği için; 

 Yapılan müdahale kiĢilik haklarıyla kabili telif olmalı,  

 Rıza serbestçe verilmiĢ olmalı, 

 Hekim açıklama yükümünü yerine getirmiĢ olmalıdır. 

Hekimin açıklama yükümünün hukuki temeli, özel hekimlerde, tedavi vekâlet 

sözleĢmesine dayandırıldığı için BK. m.386‘ya dayanır. Hekim, bu madde uyarınca 

yaptığı teĢhis ve uygulayacağı tedavi yöntemlerine iliĢkin açıklama yapmak zorundadır. 

Özel risk varsa bu konuda hasta aydınlatılmalı, bilgi verilmeli ve kendisinden 

açıkça rıza alınmalıdır. Eğer hasta müdahalenin risk ve sonuçları hakkında yeterince 

aydınlatılmamıĢsa, verilen rızanın gene de hukuka aykırılığı kaldırmayacağı kabul 

edilmektedir.  

Hastanın aydınlatılmasının derecesiyle ilgili iki görüĢ bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi her durumda hastanın aydınlatılması, durumu çok ağır olsa bile tıbbi 

müdahalenin risklerinin ve sonuçlarının kendisine açıkça anlatılmasıdır. Diğer görüĢ ise 

ağır durumlarda hastanın aydınlatılmaması gerektiğini, çünkü böyle bir aydınlatmanın 

hastanın maneviyatını çökerteceğini savunmaktadır. 

Yargıtayın her iki yönde de kararları mevcuttur. Yargıtay 4. HD.‘nin 

07.03.1977 tarih E. 976/6297, K. 2541 sayılı kararına göre: ―...hasta tehlikelere karĢı 

kendisi karar verebilir. Tıbbi müdahaleler ve hekimin giriĢeceği diğer eylemler kiĢinin 

sağlığını, vücut bütünlüğünü ilgilendirdiği için bunların gerçekleĢtirilmesine karar 

verme yetkisi hekime değil, müdahalelere maruz kalacak kiĢiye, hastaya aittir.‖ 

Yargıtay 4. HD.‘nin E. 964/6458, K. 4925 sayılı kararına göre ise: ―Davalıya 

yöneltilen kusur, ameliyatın küçümsenerek muhtemel sonuçların davacıya anlatılmamıĢ 
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olmasıdır. Davalının bu yolda hareket etmesinin hastanın maneviyatını kuvvetlendirmek 

bakımından faydalar sağlayacağı genel olarak kabul edilmektedir.‖ 

Yargıtay‘ın yukarıya aldığımız kararlarından da görüldüğü gibi Yargıtay her 

iki görüĢe de yer vermektedir. Bugün hâkim olan görüĢ ise hastanın hiçbir Ģey 

saklanmaksızın aydınlatılması, muvafakatının alınması Ģeklindedir. Nitekim Alman 

Federal Mahkemesi ağır bir durumun hastaya bildirilmesinin, onun iyileĢme iradesini 

kamçılayacağı görüĢündedir. 

Hasta Hakları Yönetmeliği‘nin ―Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir 

Alınması Gereken Hâller‖ baĢlıklı 19. maddesi ile yukarıdaki mesele pozitif hukuk 

düzenlemesi içine alınmıĢtır. Maddeye göre: ―Hastanın manevi yapısı üzerinde fena 

tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimalinin bulunması ve hastalığın seyrinin ve 

sonucunun vahim görülmesi hâllerinde, teĢhisin saklanması caizdir.‖ 

Hekimin aydınlatma yükümlülüğü ile ilgili olarak ülkemizdeki temel 

düzenlemeler Hasta Hakları Yönetmeliği‘nin ―Bilgi Ġsteme‖ baĢlıklı 7., ―Personeli 

Tanıma, Seçme, DeğiĢtirme‖ baĢlıklı 9., ―Genel Olarak Bilgi Ġsteme‖ baĢlıklı 15., ―Bilgi 

Vermenin Usulü‖ baĢlıklı 18., ―Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması 

Gereken Hâller‖ baĢlıklı 19. maddeleri ile Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği 

Kuralları‘nın ―AydınlatılmıĢ Onam‖ baĢlıklı 26., ―Bilgilendirilmeme‖ baĢlıklı 27., 

―Ücret‖ baĢlıklı 29., ―Hastayla Ġlgili Bilgilerin Hastaya Verilmesi ve Kullanımı‖ baĢlıklı 

31. ve ―Rapor Düzenleme‖ baĢlıklı 32. maddeleri ile yapılmıĢtır. 

Hekimin aydınlatma yükümlülüğü; tanı, tedavi konusunda öncelik kazanır. 

Çünkü hastanın tıbbi el atma ve yardıma rıza gösterebilmesi için kendisine yapılacak, 

uygulanacak yöntem ve sürecin bilinmesi gerekir. Tedavi ve tanının çeĢitli biçimleri ve 

metodları varsa, bunların seçimi kural olarak hekime aittir. Hekim yeni bir tıbbi yöntemi 

uygularken, bu yönteme karĢı bilimsel alanda kuĢkular varsa bunları da açıklamalıdır. 

Mağdurun rızasının ona karĢı iĢlenen fiilin hukuka aykırılığını önleyebilmesi, 

razı olma iĢleminin muteber olmasına bağlıdır. Ehliyetsizlik, irade beyanındaki sakatlık, 

Ģahsiyet haklarına aykırılık gibi bir sebeple mağdurun razı olma iĢlemi hükümsüz ise 

(BK. m.19,20) bu hâlde mağdurun rızası failin davranıĢının hukuka aykırı sayılmasını 

önlemez.  

Hastanın rızasını beyan ettiği sırada temyiz kudretine ve yaĢ erginliğine sahip 

olması gerekir. Küçükler üzerinde yapılacak tıbbi müdahalelerde velinin rızası gerekir. 

Hasta vesayet altında ise doktorun müdahalesi için vasinin rızası alınmalıdır. 
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Vücut bütünlüğüne müdahaleye rıza, kiĢinin yaĢamını kaybetmesine ve sakat 

kalmasına yol açacak bir davranıĢ söz konusuysa, geçersizdir. Nitekim organ nakilleri 

bakımından 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli 

Hakkında Kanun’un 8. maddesi, ―Vericinin yaĢamını mutlak surette sona erdirecek veya 

tehlikeye sokabilecek organ ve dokuların alınması yasaktır.‖ hükmünü getirmiĢtir. Gene 

aynı Kanun‘un 3. maddesine göre, bedel veya baĢkaca çıkar karĢılığı organ vermeye 

rıza gösterme geçersiz sayılacak ve 8. maddedeki sakıncayı taĢımasa bile bu rızaya 

dayanılarak yapılacak müdahale haksız fiil oluĢturacaktır. 

Değinilmesi gereken bir husus da gebeliğin tıbben sona erdirilmesidir. Nüfus 

Planlaması Hakkında Kanun’un 5. maddesi ve buna iliĢkin olarak Bakanlar Kurulu‘nun 

14.11.1983 tarih ve 83/7395 sayılı Kararı ile 18.12.1983 tarih ve 18255 sayılı Resmî 

Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon 

Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük‖ hükümlerine göre; 

gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin rızasıyla gebeliğe tıbben son verme 

hukuka uygun olup bu tarihten sonra ise ancak gebeliğin annenin hayatını tehdit ettiği 

veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır sakatlığa neden olacağı 

hâllerde gebeliğe son verilebilecektir. 

Gene yukarıda anılan Kanun‘un 4. maddesi hükmüne göre, cinsel etkinliğe 

hiçbir zarar vermemek Ģartıyla, kadın ve erkeğin rızalarıyla kısırlaĢtırılması 

(sterilizasyon) mümkünken; cinsel etkinliğe zarar veren hadımlaĢtırmanın (kastrasyon) 

– rıza bulunsun, bulunmasın – ancak tıbbi zorunluluk hâlinde yapılması kabul 

edilmiĢtir. 

Hekim tarafından yapılacak müdahalenin hukuka aykırı olmaması için tedavi 

amacıyla ve tıp biliminin kurallarına uygun olarak yapılması gerekir. Bu bakımdan 

tedavi ya da koruma amacı gütmeyen, tıbbın geliĢmesine hizmet eden denemeler, hasta 

üzerinde uygulanamaz.  

Hasta Hakları Yönetmeliği‘nin AlıĢılmıĢ Olmayan Tedavi Usullerinin 

Uygulanması baĢlıklı 27. maddesindeki;  

―Klinik veya laboratuvar muayeneleri sonucunda bilinen klasik tedavi 

metodlarının hastaya fayda vermeyeceğinin sabit olması ve daha evvel deney hayvanları 

üzerinde keyfî derecede tecrübe edilmek suretiyle faydalı tesirlerinin anlaĢılması ve 

hastanın rızasının bulunması Ģartları birlikte mevcut olduğunda, bilinen klasik tedavi 

metodları yerine baĢka bir tedavi usulü uygulanabilir. Ayrıca, bilinen klasik tedavi 

metodu dıĢındaki bir metodun uygulanabilmesi için hastaya faydalı olacağının ve bu 

tedavinin bilinen klasik tedavi usullerinden daha elveriĢsiz sonuç vermeyeceğinin 

muhtemel olması da Ģarttır. Evvelce tecrübe edilmemiĢ bir tıbbi tedavi ve müdahale 
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usulü, ancak zarar vermeyeceğinin ve hastayı kurtaracağının mutlak olarak öngörülmesi 

hâlinde yapılabilir.‖  

ġeklinde hüküm de bu genel kural çerçevesinde değerlendirilebilir. 

III.5.1.4- Hekimin SözleĢmeden Doğan Sorumluluğu 

a- Genel olarak 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi hekimin hukuki sorumluluğunun sözleĢmeye 

dayandığı bugün hem doktrinde hem de yargı uygulamasında kabul edilmektedir. 

Doktorla hastası arasında rızaya dayanan bir iliĢki olduğuna göre, sorumluluğun 

esasının sözleĢmeye dayandırılması kesin olarak kabul edilmiĢ olmasına karĢın, 

niteliğinin ne olduğu konusunda değiĢik görüĢler ileri sürülmektedir. Bu yoldaki 

tartıĢmalar hizmet, istisna ve vekâlet sözleĢmeleri üzerinde toplanmıĢtır. 

SözleĢmeye dayanan sorumlulukta hukuka aykırılık, sözleĢmeye aykırılık 

Ģeklinde belirlenmekte, bunun dıĢında zarar, illiyet bağı ve kusur kavramları burada da 

söz konusu olmaktadır. Bu nedenle aĢağıda sadece hekim ile hasta arasındaki akdi 

iliĢkinin niteliği üzerinde durulacaktır. 

b) Ġstisna sözleĢmesi 

BK m. 355‘e göre ―istisna, bir akittir ki onunla bir taraf (müteahhit), diğer 

tarafın (iĢ sahibi) vermeyi taahhüt eylediği semen mukabilinde birĢey imalini iltizam 

eder.‖ 

Ġstisna sözleĢmesinin tarafları, müteahhit ve iĢ sahibidir. ĠĢ sahibi, bir eser 

meydana getirmeyi bir baĢkasına tevdi eden kiĢidir. ĠĢ sahibi, gerçek kiĢi olabileceği 

gibi tüzel kiĢi de olabilir. 

BK. m. 355‘deki kanuni tanımdan hareket ederek istisna sözleĢmesinin 

unsurları; bir eser meydana getirme, eser meydana getirmeye karĢılık ücret ödenmesi 

veya ücret ödemenin vaad edilmesi ve istisna sözleĢmesinin tarafları arasında anlaĢma 

olarak tespit edilebilir. 

Eser kavramının kapsamına nelerin gireceği hususu, doktrinde ve uygulamada 

oldukça tartıĢmalı olan konulardan birini oluĢturmaktadır. Eser kavramını maddi varlığı 

olan Ģeylere hasredenler bulunduğu gibi; maddi olmayan varlıkların da eser olarak kabul 

edilmesi lazım geldiği yönünde görüĢler de mevcuttur. 
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Objektif olarak tesbiti mümkün olan, belirli bir maddi veya maddi olmayan 

sonucun meydana getirilmesi, istisna sözleĢmesinin konusunu oluĢturabilecektir. Buna 

karĢılık bağımsız bir hukuki varlık olarak geçici ve maddi olmayarak da olsa belli bir 

Ģekilde ortaya çıkmayan ve bir bütün teĢkil etmeyen bir hekimin hastasının beynindeki 

tümörü ameliyatla alması gibi insan emeği sonuçları ise istisna olarak kabul 

edilmeyecektir. 

Bir tedavide baĢarılı bir sonuca eriĢilmesi, bu husus mahiyeti gereği 

tartılamayan ve yükümlülük altına girenin gücü dıĢında kalan faktörlere bağlı 

olduğundan, gerçekleĢtirileceğinin önceden yükümlenebilmesine elveriĢli değildir. Bu 

yüzden, diĢlerin veya bir hastalığın tedavisine, cerrahi bir ameliyata, hatta vücudun 

sağlığa kavuĢturulması ile ilgili olmayan bir estetik ameliyata iliĢkin sözleĢmeler istisna 

sözleĢmesi olarak nitelendirilemezler. Estetik ameliyat, sınırda kalan bir hâl olmakla 

birlikte, onda da cerrahi müdahalenin yüksek kiĢisel karakteri ve taraflar arasındaki 

belirgin güven iliĢkisinden dolayı vekâlet hükümleri uygulanmalıdır. 

Estetik ameliyatlarla ilgili olarak Yargıtay, karĢı görüĢtedir. Yani estetik 

ameliyat sözleĢmesinin bir istisna akdi olduğu görüĢündedir. Yargıtay 13.HD.‘nin 

05.04.1993 tarih ve 131/2741 sayılı kararında: 

―Davada dayanılan maddi olgu, burun estetik ameliyat yapılmak suretiyle 

istenilen ve kararlaĢtırılan biçim ve Ģekle uygun güzel bir görünüm kazandırılmasıdır. 

Bu olgudan hareket edildiğinde, böyle bir sözleĢmede sonucun ortaya çıkması yönünden 

teminat verilerek borç altına girildiği, diğer bir anlatımla belli bir sonucun elde 

edilmesinin kararlaĢtırıldığı, kuĢkusuz ve duraksamaya yol açmayacak Ģekilde açıktır. O 

nedenle, bu tip sözleĢmenin eser sözleĢmesi olarak kabul edilmesi, hâlin icaplarına ve 

tarafların iradelerine uygun düĢeceğinin kabul edilmesi gerekir. Gerçekte de bu 

sözleĢmedeki yükümlülük vekâlet sözleĢmesinin konusunu oluĢturan iĢ görme 

niteliğinde değildir. Çünkü, burada vekâlet akdindeki unsurların aksine çalıĢma 

sonunda; istenilen belli bir sonucun mutlaka elde edilmesi amacı güdülmektedir. Eser 

sözleĢmesinde yüklenici eseri meydana getirmek ve onu teslim etmekle yükümlüdür. 

Bundan baĢka bu iki ana borçtan kaynaklanan ve bu borçların akde uygun surette ifasını 

sağlayan diğer birtakım yan borçların da BK‘da açıkça yer aldığı ve iĢin mahiyetinden 

çıkarıldığı görülmektedir. Bunlardan biri de iĢi sadakat ve özenle bizzat yapma 

borcudur.‖ 

ġeklinde hüküm tesis edilmiĢtir. 

c) Vekâlet sözleĢmesi 



II.BÖLÜM: 

HEKĠMLERĠN VE DĠĞER SAĞLIK PERSONELĠNĠN TIBBĠ KÖTÜ 

UYGULAMALAR KONUSUNDAKĠ MESLEKĠ SORUMLULUKLARI 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 75 

Hekim ile hasta arasındaki akdi iliĢki genellikle vekâlet akdi olarak 

nitelendirilmektedir. Gerçi öğretide tedavi akdinin, bir vekâlet akdinin tüm özelliklerini 

taĢımadığı, bu nedenle de sui generis/kendine özgü bir akit olduğu, bu akde sadece 

Borçlar Kanunu‘nun genel hükümlerinin uygulanabileceği ileri sürülmekte ise de bu 

görüĢ gerek Türk hukukunda gerekse yabancı hukuklarda azınlıkta kalmaktadır. 

BK. m.386, ―A.Tarifi‖ baĢlığı altında Ģu düzenlemeyi getirmektedir: ―Vekâlet, 

bir akittir ki onunla vekil, mukavele dairesinde kendisine tahmil olunan iĢin idaresini 

veya tekabbül eylediği hizmetin ifasını iltizam eyler. 

Diğer akitler hakkındaki kanuni hükümlere tabi olmayan iĢlerde dahi, vekȃlet 

hükümleri cari olur. 

Mukavele veya teamül varsa vekil, ücrete müstahak olur.‖ 

Bu tanımdan hareketle vekâlet sözleĢmesinin unsurları zorunlu unsurlar ve 

zorunlu olmayan unsurlar olarak ikiye ayrılarak belirlenmelidir. Vekâlet sözleĢmesinin 

zorunlu unsurları olarak; vekilin müvekkile karĢı iĢ görme borcu altına girmesi, iĢ 

görmenin Kanun‘la düzenlenmiĢ baĢka bir iĢ görme sözleĢmesi çeĢidinin konusunu 

oluĢturmaması, iĢ görmenin baĢkasının menfaatine ve iradesine uygun olarak yapılması 

ve iĢ görmede zaman kaydına bağlı olunmaması, vekilin iĢ görmeden baĢarılı bir sonuç 

elde edilememesi tehlikesini taĢımaması ve tarafların anlaĢması olarak sayılabilir. 

Zorunlu olmayan unsurlar olarak ise; ücret, vekilin müvekkile karĢı bağımsız olması ve 

vekâlet iliĢkisini her zaman sona erdirme hakkının varlığı sayılabilir. 

Doktorun gördüğü iĢ, hastası olan kiĢinin çıkarına ve onun isteğine uygun 

olarak yapılmaktadır. Bu, yapılan iĢin doğal sonucudur. Doktorun yaptığı iĢ, bazı 

duraksama yaratan özel durumlar (örneğin, protezin yapılması) ayrık olmak üzere, 

süreye bağlı olamaz. Yapılan iĢin gereği olan zaman ile iĢin belirli süre içinde 

yapılmasının zorunluluğunu ortaya koyan süre kavramını birbirinden ayırmak gerekir. 

Doktor iyileĢtirmede sonucun rizikosunu ancak kusur hâlinde yüklenmiĢtir. 

BaĢka bir deyiĢle, tıbbi yardım ve eylemlerde özel durumlar dıĢında sonucun doktor 

tarafından garanti edilmesi söz konusu olamaz. ĠĢin doğasından kaynaklanan sonuç 

vekâlet sözleĢmesinin esaslı unsurudur. Bu durum doktor hasta arasındaki iliĢkide 

vekâlet sözleĢmesinin esaslı bir unsurunun da gerçekleĢtiğini göstermektedir. 

Borçlar Kanunu‘nun 386/III. maddesine göre ücret, vekâlet sözleĢmesinin 

zorunlu koĢulu değildir. SözleĢmede ücret kararlaĢtırılmamıĢ olsa bile doktor ücrete hak 

kazanır. Doktorların ücret istemeleri, almaları gelenekten olup aksi de kararlaĢtırılabilir. 

Kanıtlama yükü hastaya aittir. Türkiye‘de hastalardan ücret istenmesi özel 
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muayenehanelerde çalıĢan hekimler için söz konusudur. Diğer özel ve kamu sağlık 

kurum ve kuruluĢlarında hastalar ücret yönünden kurumlarla muhataptırlar. 

Borçlar Kanunu‘nun 396. maddesine göre, vekâletten azil ve ayrılma her 

zaman mümkündür. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 19. maddesi sözleĢmeden 

caymayı, tedaviyi bırakmayı hizmetin önemi ile orantılı olarak birtakım koĢullara 

bağlamıĢtır. Doktor ve diĢ doktoru mesleki ve kiĢisel nedenlerle tedaviyi bitirmeden 

hastayı bırakabilir. Ancak, tedaviye olanak verecek süreyi önceden hesaplayarak hastayı 

zamanında haberdar etmesi zorunludur. Hastanın bırakılması durumunda hayatının 

tehlikeye düĢmesi veya sağlığının zarar görmesi olasılığı varsa, baĢka bir meslektaĢ 

sağlanmadıkça hastayı terk edemez. 

BK. m.390/f.2‘ye göre ―vekil, müvekkile karĢı vekâleti iyi bir surette ifa ile 

mükelleftir.‖ denilmektedir. Bu hükümde geçen ―iyi surette ifa‖ sözcük grubu, mehaza 

göre, ―sadakat ve özen ile ifa‖ anlamında kullanılmıĢtır. Böylece mehaz metinde ―özen 

ile ifa‖ terimi kullanılmıĢ olmaktadır. O hâlde BK. m.390/f.2 vekilin özen borcunun 

kanuni dayanağını oluĢturmaktadır. 

BK. m.390 anlamında vekilin göstermesi gereken özen, ―vekilin üstlendiği 

borcun ifası için zorunlu olan ve kendisinden beklenen dikkat, basiret, itina, fikri ve 

bedeni beceriler toplamı‖ olarak tanımlanabilir. 

Bu tanıma göre vekil, üstlendiği iĢin ifası için gerekli olan fikri ve bedeni 

kabiliyete sahip değilse, sorumluluğu söz konusu olur. 

Özen borcunun konusu; vekilin, sözleĢme ile üstlendiği sonuca ulaĢılması için 

gerekli giriĢim ve davranıĢlarda bulunmasıdır. Vekâletin konusunu, imkȃnsız, hukuka 

veya ahlaka aykırı olmayan her türlü faaliyet teĢkil edebilir. Bu sebeple özenin konusu, 

son derece çeĢitlilik arz edebilir. Bu bakımdan vekilin üstlendiği edimin ifası için 

kendisinden beklenen sübjektif unsurlar yanında bazı özellikleri göstermesi gerekir. 

Vekilin davranıĢının sübjektif unsurları, üstlendiği edimin ifası için gerekli olan irade, 

azim, itina ve dikkat gibi özelliklerdir. Vekilde, bunların yanında, ayrıca bedenî, zihnî 

ve fikrî vasıfların da sübjektif unsurlarla birleĢmesi gerekir. BaĢka bir deyiĢle, vekilin 

özen borcunda, asıl edimin ifası için zorunlu olan dikkat, itina, fikri ve bedeni kabiliyet 

gibi borçludan beklenen özelliklerin tamamının gösterilmesi gerekir. 

Vekil, iĢ görürken yöneldiği sonucun elde edilememesinden değil, bu sonuca 

eriĢmek için yaptığı faaliyetin özenle yürütülmesinden sorumludur. O hâlde vekilin, bu 

borcunun gereği olarak iĢ görme ile hedef tutulan sonucun baĢarılı olması için hayat 
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tecrübelerine ve iĢlerin mutad cereyanına göre gerekli giriĢim ve davranıĢlarda 

bulunması, baĢarılı sonucu engelleyecek davranıĢlardan kaçınması lazım gelecektir. 

Hekimin göstermesi gereken özenin ne olduğu sorusuna Yargıtay, ―mesleki 

Ģartları yerine getirmek, tıp iliminin kurallarını gözetip uygulamak‖, ―fen kuralları‖, ―tıp 

biliminin teknik kuralları‖, ―mesleki özen ve ihtimam‖, ―mutad dikkat ve özen‖ ve ―titiz 

bir ihtimam ve dikkat‖ Ģeklinde cevaplar vermektedir. Yargıtay 13. HD.‘nin yukarıya 

istisna akdi ile ilgili olarak aldığımız 05.04.1993 131/2741 sayılı kararının bir baĢka 

bölümü bu söylenenlere örnek olarak gösterilebilir. Karara göre: 

―...Doktor tıp biliminin verilerini yanlıĢ veya eksik uygulamıĢsa, mesleğinin 

gerektirdiği özel Ģartlara gereği ve yeteri kadar uymamıĢsa, mesleki kusurunun varlığı 

kabul edilmelidir. Dosyaya konulmuĢ davacıya ait fotoğraflara bakıldığında davacının 

ameliyat öncesi burnu ile ameliyat sonrası meydana gelen burnu arasında 

kıyaslanamayacak oranda fahiĢ ve çok açık farklılık ve çöküntünün hasıl olduğu, âdeta 

burnun yüz düzeyine dağılmıĢ bir hâle geldiği görülmektedir. Hâkimin yargılamada 

kesinlikle tespit edilen maddi olgular karĢısında inandırıcı olmaktan uzak Yüksek 

Sağlık ġurası raporu ile bağlı olmayacağında duraksamaya yer olmamalıdır.‖ 

Yargıtay 13. HD.‘nin 06.11.2000 tarih 8590/9569 sayılı kararında ise: 

―...Ameliyat sırasında doktor, burun içinde kırılan iğne ucunu tüm uğraĢmalara rağmen 

bulamayıp çıkaramamıĢ ve bu sonucu davacıya haber vermemiĢtir. ġu durum karĢısında 

orta seviyede tedbirli bir doktorun aynı hâl ve Ģartlar altında göstereceği mutat ihtimam 

ve özen davacıya gösterilmemiĢtir...‖ denmek suretiyle özen kavramı, ―mutat ihtimam 

ve özen‖ kavramıyla ifade edilmiĢtir. 

Vekâlet akdine yaklaĢan bir durum, vekâletsiz iĢ görmede ortaya çıkacaktır. Bir 

kaza veya ani bir kriz sonucu kendisini kaybetmiĢ olan hastaya hekimin müdahale 

etmesi hâlinde bir akit söz konusu olmayacak, burada vekâletsiz iĢgörmeye iliĢkin 

hükümler uygulama alanı bulacaktır. Vekâletsiz iĢgörme, sahibinin iĢi kabul etmesiyle 

vekâlet akdine dönüĢeceğinden, burada kural olarak hekim ile hasta arasında sonradan 

bir vekâlet akdi iliĢkisinin ortaya çıkması doğal olacaktır. Hasta sonradan icazet 

vermese bile hekimin tüm masraflarını ve hatta ücretini ödemeye mecbur kalacaktır. 

Buna karĢı bir görüĢ ise hastanın rızasının alınmasının mümkün olmadığı kaza, 

kriz gibi durumlarda yapılan tıbbi yardımın hastanın rızasının var sayıldığı kabul 

edildiği gerekçesinden hareket edildiği takdirde, bunun, vekâletsiz iĢ görme değil 

vekâlet sözleĢmesi olduğunun kabulünün daha anlamlı olduğunu ve ücret 

uyuĢmazlıklarında daha pratik bir yöntem olacağını ileri sürmektedir. 
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III.5.1.5- Hekimin Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğu 

Borçlar Kanunu’nun 41. maddesine göre, hukuka aykırı kusurlu bir fiille 

baĢkasına zarar veren kimse bu borcu tazmine mecburdur. Böylece haksız fiilden 

sorumluluk tazminat borcunun kaynağını oluĢturmaktadır. 

Haksız fiil bir kimsenin hukuk mevzuatı ile yapmaya mecbur olduğu bir Ģeyi 

yapmaması veya yapmaması gereken bir Ģeyi yapmasıdır. Haksız fiiller kusura dayanan 

ve kusura dayanmayan sorumluluk olarak iki büyük bölüme ayrılırlar. Yasaların özel 

olarak düzenledikleri kusura dayanmayan sorumluluk hâlleri dıĢında, kural olarak her 

haksız fiil sorumluluğu kusura dayanan sorumluluk olarak karĢımıza çıkar. 

Haksız fiilin unsurları; 

 Hukuka aykırılık, 

 Kusur, 

 Zarar, 

 Fiil ile meydana gelen zarar arasında illiyet bağı. 

Hukuka aykırılık ve kusur konuları yukarıda incelendiği için burada zarar ve 

illiyet bağı incelenecektir. 

a) Zarar 

Zarar bir kimsenin mal varlığında rızası dıĢında meydana gelen azalmadır. 

Malvarlığının zarar verici fiil olmasa idi, bulunacağı durumla fiil sonucu aldığı durum 

arasındaki fark, zararı teĢkil eder. Zarar maddi ve manevi zararlar olarak ikiye ayrılarak 

incelenmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 14/02/1968 tarih ve 1/403 E., 76 

karar sayılı kararında zarar için Ģöyle bir tanım yapılmıĢtır: ―Zarar, belli bir olay 

dolayısıyla bir kimsenin mal varlığında bir azalmanın meydana gelmesi yahut o 

kimsenin malvarlığında meydana gelecek çoğalmanın önlenmiĢ olmasıdır.‖ 

Hekimin tedavisi sonucu hasta maddi ve manevi zarara uğrayabilir. Cismani 

zarar, baĢarılı bir tedavi veya ameliyat yapılsaydı hastanın bulunacağı durum ile 

bugünkü durum arasındaki para ile ölçülebilen zararlarını ifade eder. Hekimlerin 

tedavileri ve müdahaleleri sonucunda önemli ölçüde manevi zarar iddiaları da ortaya 

atılmaktadır. Manevi zarar, kiĢilerin Ģahsiyet haklarına bir tecavüz hâlinde ortaya çıkan, 
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onların malvarlığını etkilememekle beraber kiĢilerde ruhi bunalımlara, büyük acılara, 

üzüntülere yol açan bir durumu ifade etmektedir. 

KiĢinin sağlığının zarar görmesi nedeniyle manevi tazminat isteme hakkı kiĢiye 

ait olmakla beraber, Yargıtay ağır ve kalıcı nitelikte yaralanmıĢ kiĢilerin yakınlarının 

(ana, baba, eĢ, evlat gibi) Borçlar Kanunu’nun 49. maddesine dayanarak tazminat 

isteyebileceğini kabul etmeğe baĢlamıĢtır (Yargıtay 4.HD. 18/02/1992 tarih 12641/1813 

sayılı karar). 

Bu görüĢün hareket noktası ―aile ve sevgi bağlarının oluĢturduğu ruhsal 

bütünlüğün bozulması‖ olmaktadır. Ölüm nedeniyle manevi tazminat isteyebilecekler, 

ölen ile eylemli olarak aile ve sevgi bağları bulunan ana, baba, eĢ, evlatlar ve kardeĢ gibi 

ölenin yakınlarıdır. Ancak, sevgi bağları kanıtlandığı takdirde niĢanlı, sevgili hatta 

arkadaĢ gibi kiĢiler de manevi tazminat isteyebilirler. 

Manevi zarar yalnız kiĢinin maddi değerlerini oluĢturan yaĢam ve sağlıkla 

sınırlı değildir. KiĢinin onur, saygınlık, sır ve özgürlükler gibi manevi değerlerine 

saldırı hâllerinde de manevi zarar söz konusu olabilir. Sır oluĢturan bilgi ve olayların 

açıklanması, ölüden izin verilmeyen organ alınması, yasaklanmıĢ kürtaj, yeni doğan 

çocukların karıĢtırılması, gerçek dıĢı tanılara dayanılarak düzenlenen raporla bireyin 

özgürlüğünün kısıtlanması gibi olaylar bireyin ruhsal bütünlüğüne ve onu koruyan 

kiĢilik hakkına saldırı kabul edilir. 

b) Ġlliyet bağı 

Haksız fiil sorumluluğu fiil ile zarar arasında illiyet bağının varlığını gerektirir. 

Hukuka aykırı bir fiil iĢleyen kimse ancak bu fiilinin sebep olduğu zararları tazminle 

yükümlüdür. Bir kimseden fiilinin sebep olmadığı bir zararın tazmininin istenmemesi 

mantık icabıdır. Ancak bu bağın ispatı kesinlikle her zaman kolay değildir. Özellikle bir 

hekimin tedavisi sonucunda hastanın bir zarara uğraması hâlinde, çok defa ölümün 

mutlaka hekimin fiili sonucu ortaya çıktığını söylemek olanağı yoktur. Ölüm her zaman, 

önlenmesi olanaksız ameliyat risklerinin bir sonucu da olabilir. 

Ġlliyet bağını açıklayan çeĢitli teoriler ortaya atılmıĢtır. Türk, Ġsviçre ve Alman 

hukukunda genellikle kabul edilen uygun illiyet bağı teorisidir. Yargıtayın kökleĢmiĢ 

kararlarına göre, bir olay hayattaki genel davranıĢlara ve olayların tabii akıĢına göre 

diğer bir olayı meydana getirmeye elveriĢli bulunuyorsa, ilk olay uygun sebep ve sonuç 

ölçüsüne göre ikincisinin nedeni sayılır. 
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Oğuzman, ―uygun illiyet bağını, hayat tecrübelerine göre bir fiilin, olayların 

normal akıĢında meydana getirebileceği zararlarla olan mantıki illiyet bağı‖ olarak 

tanımlamaktadır. 

Buna göre, hekimin tedavi ve müdahalesindeki kusurlu tutumu hayattaki genel 

davranıĢlara ve olayın tabii akıĢına göre hastadaki zararı meydana getirmeye elveriĢli 

ise, illiyet bağı var kabul edilecektir. Buna rağmen eğer hekim, hastadaki zararın kendi 

fiilinden ileri gelmediğini iddia ediyorsa o takdirde ispat külfeti kendisine ait olacaktır. 

Yargıtay 4. HD‘nin 17.10.1964 tarih ve 6459/4925 sayılı kararında illiyet bağı 

vurgulanmıĢtır: 

―...davalıya yüklenilen haksız ameliyatın kusurlu yapılmıĢ ise nedeni ......, ilk 

ameliyattan ikinci ameliyat teklifine kadar geçen sürenin zararlı sonuca ne dereceye 

kadar etkisi olduğu, ilk ameliyatın bir an için kusurlu olduğu kabul edilip ikinci 

ameliyat hasıl olduğunda ikincisinin mutlaka Ġsveç‘te gerekip gerekmeyeceği 

incelenmeli, sonunda davalının eylemiyle zararlı sonuç arasında gerçek bir bağ varsa bu 

açık ve kesin olarak belirtilmelidir.‖  

SONUÇ 

Ġncelemelerimizden ortaya çıkan sonuç, hekimin tıpta yanlıĢ uygulama 

(malpraktis) sebebiyle hukuki sorumluluğunun esasının, gerek doktrinde gerekse yargı 

kararlarında sözleĢmeye aykırılığa dayandırıldığıdır. Fakat sözleĢmeye aykırılık yanında 

hekimin yaptığı yanlıĢ uygulama, bir haksız fiile de sebebiyet verebilir. Bu sebeple 

zarara uğrayan hastanın elinde iki imkân bulunmaktadır. 

Zarara uğrayan hasta, hekimden dilerse haksız fiile dilerse sözleĢmeye 

aykırılığa dayanarak maddi ve manevi tazminat talep edebilir. 

Davalardan birinin seçimi, tazminatın hesaplanması yönünden önemli bir 

farklılık yaratmayacaktır. Zira, BK. m.98/II‘ye göre haksız fiillerden mütevellit 

mesuliyete müteallik hükümler kıyasen sözleĢmeye aykırılık hâllerine de 

uygulanacaktır. 

Buna karĢın haksız fiil sorumluluğu ile sözleĢmeye aykırılığa dayanan 

sorumluluk arasında hüküm ve netice bakımından farklar vardır. 

Hekim, sorumluluğu haksız fiile dayanırsa, emir ve nezareti altında çalıĢan 

asistan, hastabakıcı, hademe vs. gibi müstahdemlerin fiillerinden ileri gelen zarardan, 

kendisine yükletilebilecek bir kusur olmadığını yani elinde olan imkânlarla 
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müstahdemin zararı ika etmesine mani olamadığını ispatla sorumluluktan kurtulabilir 

(BK. m.55). 

SözleĢme ile iĢ yapanlar ise yardımcılarının fiillerinden mutlak surette 

sorumludurlar. Onlar, yardımcılarına nezaret ettiklerini, zararı önlemelerinin mümkün 

olmadığını ispatla sorumluluktan kurtulamazlar (BK. m.100). 

Haksız fiil sorumluluğunda failin kusuru, objektif olarak takdir olunur. ġahsi 

maharet ve kabiliyeti, istidadı hesaba katılamaz. Müdahale eden hekim normal çalıĢan 

bir hekimin yapmaması gereken iĢleri yapmasından dolayı sorumlu olur. 

Sorumluluğun sözleĢmeye dayanması hâlinde ise kusur sübjektif olarak tayin 

olunur. Bir olayda, hekimin Ģahsi kabiliyetine göre kendinden beklenilmeyen müsbet 

veya menfi bir hareketi kusurlu sayılır. SözleĢme sorumluluğunda prensip, müdahaleyi 

kabul eden hekimin hastaca bilinen Ģahsi kabiliyeti itibarıyla kendisinden beklenen 

dikkat ve ihtimamı sarfetmemesidir. 

Haksız fiile dayanılarak hekim aleyhine açılan davada kusurun ispatı kural 

olarak sorumluluğu iddia eden hastaya düĢer. Bunun aksine hasta, sorumluluğu 

sözleĢmeye dayandırırsa, hekim iddia olunan zararın ortaya çıkmasında kendisinin 

kusuru olmadığını ispata mecburdur. 

Haksız fiil sorumluluğuna iliĢkin dava zararın öğrenildiği tarihten itibaren bir 

yıl sonra zamanaĢımına uğradığı hâlde, sözleĢmeye dayanan sorumluluk 10 yıl sonra 

zamanaĢımına uğrar. 

Yukarıda haksız fiil sorumluluğu ile sözleĢmeye aykırılıktan doğan sorumluluk 

hakkında yaptığımız karĢılaĢtırmadan ortaya çıkan sonuç, uygulamada hastanın 

sözleĢme hükümlerine dayanmasının kendisi için çok daha elveriĢli sonuçlar 

doğuracağıdır. 

III.5.1.6-Kamu Hastanelerinde Yapılan Tıbbi Tedavi ve GiriĢimden Doğan 

Hukuki Sorumluluk  

Kamu hastanelerinde (Sağlık Bakanlığı, üniversite ve belediye) çalıĢan doktor 

ile hasta iliĢkisinin hukuki niteliği; kamusal bir iliĢkidir. Kamu hastaneleri, vatandaĢa 

sağlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuĢ olan ve kamu yönetiminin içinde yer alan 

teĢekküllerdir. Kazanç elde etmek gibi bir hedefleri yoktur. Anayasa‘nın 56. maddesi 

gereği Kamu hastanelerinin amaçları, Devletin vatandaĢlara sağlık hizmeti sağlama 

ödevinin gerçekleĢtirilmesidir. Kamu hastanelerinde vatandaĢlara sunulan hizmetin 

uygulayıcısı hekim, anestezist, hemĢire, hastabakıcı gibi çalıĢanlar ―kamu personeli‖ 
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statüsündedir. Yerine getirdikleri hizmette idare hukuku anlamında idari faaliyetten 

baĢka bir Ģey değildir. 

Kamu hastanesine baĢvuran hasta ile kamu hastanesi ya da kamu personeli 

arasında bir sözleĢme iliĢkisi yoktur. Kamu hastanesinin hastaya karĢı akdi 

sorumluluğundan söz edilemez. Hasta, kamu hizmetlerinden yararlanan bir kiĢi 

durumundadır. Bu yüzden hastane dâhilinde sunulan sağlık hizmeti yüzünden meydana 

gelen zarar nedeniyle, olayın özelliğine göre, devlet veya ilgili kamu tüzel kiĢisi 

aleyhine idare hukuku esasları çerçevesinde dava açar. Anayasa‘nın 129. maddesinin 5. 

fıkrasına göre ―Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken iĢledikleri 

kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun 

gösterdiği Ģekil ve Ģartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir‖. 

Bu durumda hekimle hasta arasında zorunlu olan özel hukuk sözleĢmesi 

olmadığı için hekime karĢı doğrudan dava açılamaz. Hukuk devletinde kamusal otorite 

kendi memurunun yaptığı bütün hukuka aykırı tasarruflardan ötürü sorumludur. 

Anayasa 129/5 maddesi; memur ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken, 

kiĢilere kusurları nedeniyle verdikleri zararlardan dolayı yalnız idareye karĢı dava 

açılabileceği ve idarenin kusurlu memura dönme hakkı bulunduğunu kabul etmiĢtir. 

Bunun benzeri hüküm 657 Sayılı DMK 13. maddesinde de vardır. 

Anayasa‘nın 125. Maddesi, yönetimi (idare-devlet) kendi eylem ve 

iĢlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü tutmuĢtur. Ġdarenin sorumluluğu 

kusursuz sorumluluktur. 

Memurun sorumluluğu devlete kanalize edildiğinden, dava ancak idare-devlet 

aleyhine açılabilir. Bu kural memura verilen idari yetki ve görevle sınırlıdır. Yetki ve 

görevi aĢan memurla bağdaĢmayan davranıĢlarda özellikle kasdi eylem ve davranıĢlarda 

doğrudan memura karĢı dava açılabilir. 

III.5.1.7-Tıbbi Kötü Uygulama Nedeniyle Hekimlerden Talep Edilebilecek 

Zararlar ve Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası 

5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı 

Kanun’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesi ile 1219 sayılı Tababet 

ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a Ek Madde 12 eklenmiĢtir. Söz 

konusu maddede;  ―Kamu sağlık kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan tabipler, diĢ tabipleri 

ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle 

kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara 

karĢı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer 
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yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi 

bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenir.  

Buna göre; tabip, diĢ tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara, 

tıbbi kötü uygulama sebebi ile kiĢilere verebilecekleri zararları karĢılamak üzere 

mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmektedir. Zorunlu 

mesleki mali sorumluluk sigortasının, mesleklerini serbest olarak icra edenlerin 

kendileri tarafından,  özel sağlık kurum ve kuruluĢlarındaki hizmetler için ilgili özel 

sağlık kurum ve kuruluĢunca ve kamuya ait sağlık kurum ve kuruluĢlarında görev 

yapanlar için ilgili sağlık kurum ve kuruluĢunca yaptırılması hükme bağlanmaktadır. 

ÇalıĢanlar ile istihdam edenlerin prim yükünü ve dolayısıyla riski paylaĢmalarını 

teminen primlerin yarısının çalıĢanlar tarafından ödenmesi öngörülmüĢtür. Dolayısıyla 

primin yarısının hekimler tarafından, diğer yarısının döner sermayesi olan kurumlarda 

döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda bütçeden, özel sağlık 

kurumlarında istihdam edenlerce ödeneceği düzenlenmiĢtir. Ġstihdam edenlerce ilgili 

sağlık çalıĢanı için ödenen sigorta primi, hiçbir isim altında ve hiçbir Ģekilde çalıĢanın 

maaĢ ve sair mali haklarından kesilemez, buna iliĢkin hüküm ihtiva eden sözleĢme 

yapılamaz.  

Zorunlu sigortalara iliĢkin teminat tutarları ile uygulama usul ve esasları Sağlık 

Bakanlığının görüĢü alınarak Hazine MüsteĢarlığınca belirlenir.  

Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince 

sigortası yaptırılmayan her kiĢi için beĢbin Türk Lirası idari para cezası verilir.‖ hükmü 

yer almaktadır. 

5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı 

Kanun’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un gerekçesinde konuya iliĢkin 

olarak;  

Sağlık hizmetlerinin çeĢitliliği ve karmaĢıklığının artıĢına paralel olarak hasta 

hakları konusundaki geliĢmeler ve toplumun bilinçlenme seviyesinin yükselmesinin, 

sağlık hizmeti ile ilgili zarar görme iddialarını ve buna bağlı tazminat taleplerini gittikçe 

artırmakta olduğu belirtilmiĢtir. ĠletiĢimin geliĢmesine bağlı olarak bu yöndeki 

iddiaların, kitle iletiĢim vasıtaları ile çok sık kamuoyu gündemine getirildiği ve bu 

sebeple, kamuoyunda sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin yetersizliği ile 

hastalara devlet tarafından sahip çıkılmadığı Ģeklinde olumsuz bir kanaat oluĢtuğu 

hususuna da yer verilmiĢtir.  

Bu kapsamda tıbbî kötü uygulama, sağlık personelinin standart tıbbi 

uygulamayı yapmaması neticesi oluĢan ve zarar meydana getiren fiil ve durum olarak 
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tanımlanmaktadır. Tıp dünyasında meydana gelen çeĢitlenme, tıbbi teknolojinin 

geliĢmesi, hekimlerin geçmiĢte yapamadıkları bazı uygulamaları yapmalarına imkân 

sağlamakta ve çoğunlukla ağır riskleri içeren bu uygulamalar sonucunda da tıbbi kötü 

uygulama Ģikâyetleri ve davaları artmaktadır. Dünya Tabipler Birliği, 1992 yılında 

yayınlamıĢ olduğu Marbella Bildirisi ile millî kanunlarda tıbbi zarar görmüĢ hastaların 

zararının karĢılanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına dikkat çekmektedir. 

Anayasa‘nın 129‘uncu maddesinin beĢinci fıkrası, memurlar ve diğer kamu 

görevlilerinin yetkilerini kullanırken iĢledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının, 

kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği Ģekil ve Ģartlara uygun olarak 

ancak idare aleyhine açılabileceği hükmünü amir olup bu ana kurala göre kamuda 

görevli sağlık personelinin fiilleriyle ortaya çıkan zararlardan dolayı tazminat talepli 

davalar ancak idare aleyhine açılabilmektedir. Kamu dıĢında görev yapan sağlık 

personelinin hizmet kusurları sebebiyle verdikleri zararların tazmini içinse borçlar 

hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde adli yargıda tazminat davası açılabilmektedir. 

Ancak uygulamada, hükmolunan tazminatların ödenmesinde güçlükler çıkmaktadır. 

Gerçekten, hükmolunan tazminat miktarının yüksek olması durumunda, kusurlu kiĢinin 

bu tazminatı ödemeye gücünün yetmediği ve zarar görenin zararını tazmin edememesi 

sonucu mağdur olduğu veya tazminatı Devletin ödediği hâllerde rücuan tahsilin 

yapılamadığı hâller sıkça gündeme gelmektedir. Bu sebeple, bir sigorta sisteminin 

getirilmesi, tazminat ödenmesinde yaĢanan zorlukları ortadan kaldırarak zarar 

görenlerin haklarına daha çabuk ve tam olarak kavuĢmalarını sağlayacağı gibi, hekimler 

ve Devlet bakımından da bir güvence oluĢturacaktır.  

Nitekim; konu dünya ölçeğinde gittikçe artan bir önemle ele alınmaktadır. 

Dünyadaki genel temayül "zorunlu tıbbi malpraktis sigorta sistemine" doğrudur. Tam 

üyelik için müracaatta bulunduğumuz Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de konu büyük 

öneme sahiptir. Tıbbi malpraktis konusunda Avrupa Birliği genelinde ve bütün üye 

ülkeleri bağlayan özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, hemen bütün ülkelerde 

konu önemle ele alınmaktadır. 

Görüldüğü gibi; Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki genel eğilim ve yapılanma 

dikkate alınarak ülkemizde de zorunlu bir tıbbi malpraktis sigorta sistemi getirilmesi ve 

kamuda çalıĢan sağlık personelinin sigorta primlerinin yarısının ilgili kamu kurum ve 

kuruluĢunca karĢılanması gerekli görülmüĢ olup bu husus 5947 sayılı Üniversite ve 

Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanun’larda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun’un 8. maddesi ile yasalaĢmıĢtır. 
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Tıbbi hatalardan doğan zararların finansmanın nereden karşılandığına göre farklı 

uygulamalar 
(*)

 

III.5.2- Cezai Sorumluluk (Adli Yargı-Ceza Davası): 

Hekimler ve diğer sağlık personelinin ―tıbbi kötü uygulamalar‖ dolayısıyla, 

yalnızca hukuki değil cezai sorumluluğu da bulunmaktadır. Bu tür suçlar dolayısıyla 

Ceza Mahkemelerinde yargılanırlar. Cezai sorumluluktan bahsedebilmek için somut 

olay içindeki davranıĢın, ―suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca‖ yasada açık olarak 

suç sayılması gerekir. Bu durum 5237 Sayılı TCK‘nın 2. maddesinin 1.fıkrasında; 

―Kanun‘un açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri 

uygulanamaz. Kanun‘da yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden baĢka bir ceza ve 

güvenlik tedbirine hükmolunamaz…‖ Ģeklinde açıkça ifade edilmiĢtir. 

Hekimler ve diğer sağlık personeli, tıp sanatını hastalar üzerinde tedavi etmek 

amacıyla uygulamaktadır. Bu amaçla yapıldığı içindir ki, kiĢinin yasalarca korunan 

beden bütünlüğü ihlal edilse bile tıbbi el atma ve yardım hukuken korunmaktadır. Tıbbi 

yardım ve el atmaların korunması, bunların yukarıda izah edildiği üzere hukuka uygun 

oldukları sürece söz konusudur ve sınırsız değildir. Hukuka uygunluk sınırı aĢıldığında, 

hekim ve diğer sağlık personelinin hukuki sorumluğu yanında cezai sorumluluğu da 

ortaya çıkmaktadır. 

Ceza hukukunda baskın görüĢe göre, tıbbi iĢlemlerin hukuka uygunluğu, 

―hakkın icrası‖ kavramına dayanmaktadır. Gerçekten yasalar, belirli öğrenimi 

tamamlamıĢ uzmanlığını ve aranan diğer belirli koĢulları yerine getirmiĢ hekim ve diğer 

sağlık personeline ―mesleklerini uygulama yetkisini‖ vermektedir. Ancak bu hakkın 

kullanılmasına iĢlerlik kazandıran da istisnalar dıĢında hastanın rızasıdır. 

Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin tababet ve Ģuabatı sanatlarını 

uygulamaları sırasında, iĢleyebilecekleri suçlar, hukuk açısından bir özellik 

göstermezler. Mesleğin icrası sırasında, hekimler ve diğer sağlık personeli hastaların, 

Hekimlerin 

mesleki sigorta 

prim ödemeleri 

ile finanse edilen 

sistemler 

Sağlık 

kurumlarının 

katkıları ve 

kamusal fonlarla 

finanse edilen 

sistemler 

Sağlık hizmet 

sunucularının (sağlık 

kuruluĢları, bağımsız 

çalıĢan sağlık 

çalıĢanları) ödemeleri 

ile finanse edilen 

sistemler 

Genel 

vergiler vb. 

Kamusal 

kaynaklardan 

finanse edilen 

sistemler 

ABD Ġngiltere Japonya Yeni Zelanda 

 Ġsveç Fransa  
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toplumun ve çalıĢtıkları kurumun çıkarları ile çatıĢan eylemlerde bulunabilirler. ĠĢte bu 

çıkarlar bir ceza normu ile korunmuĢ ise, bunların ihlal edilmesi de suçu ve cezai 

sorumlulukları ortaya çıkarmaktadır. 

Hekim ve diğer sağlık görevlilerinin cezai sorumluluğunun kabul edilebilmesi 

için malpraktis oluĢturduğu kabul edilen davranıĢ ile hastada meydana gelen ölüm veya 

yaralanma neticesi arasında illiyet bağının tespit edilmesi zorunludur. Kusurlu tıbbi 

giriĢim veya tedavi ile ölüm veya yaralama sonucu arasında illiyet bağı yoksa ceza 

sorumluluğu da olmayacaktır. Yargıtay birçok olayda, netice ile hekimin fiili arasında 

illiyet bağının araĢtırılmasını istemiĢtir. 

A- Malpraktis Konusu Ġle Ġlgili Olarak 5237 Sayılı TCK Maddelerini 

Kısaca Özetlemek Gerekirse; 

1) Kasden adam öldürme ve yaralama suçları 

Ötanazi dıĢında, tıp sanatı ile bilerek ve isteyerek bir insanı öldürmek ya da 

yaralamak yan yana görülemeyecek bir durumdur. Yeni TCK‘nın 21. maddesinde; 

―…kiĢinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleĢebileceğini öngörmesine 

rağmen, fiili iĢlemesi hâlinde olası kast vardır.….‖ hükmüne yer verilmek suretiyle, 

sağlık çalıĢanlarının olası kastları nedeniyle kasden adam öldürme ve yaralama suçu ile 

suçlanabilmeleri mümkün hale gelmiĢtir. 

Kasden adam öldürme 

Ötanazi kasten adam öldürmek suçunu oluĢturur. 5237 Sayılı TCK 81. 

maddesi gereği müebbet hapis cezası gerektirir. Anomalili doğan bir bebeğin 

öldürülmesi veya yardımcı olunması da bu suç kapsamındadır. 

Kasten öldürmenin ihmalî davranıĢla iĢlenmesi 5237 Sayılı TCK’nın 83. 

maddesinde düzenlenmiĢtir. Temel ceza olarak, ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası 

yerine yirmi yıldan yirmibeĢ yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeĢ yıldan yirmi 

yıla kadar, diğer hâllerde ise on yıldan on beĢ yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir. 

Kasden adam yaralama 

Hekim ve diğer sağlık personelinin, yukarıda değinilen olası kastları nedeniyle 

5237 sayılı Yeni TCK’nın 86 ila 88. maddelerinde düzenlenen ―Kasden Yaralama‖ 

suçuyla da suçlanabilecekleri gözardı edilmemelidir. 
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2) Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçları 

Taksir; kiĢinin sonucu öngörmesine rağmen o sonucun oluĢmasını istememesi 

ancak o sonucun meydana gelmemesi için de yeterli önlemi almaması olarak tarif 

edilebilir. Meslek kusurları ve trafik kazaları en sık karĢılaĢılan taksirli suçlardır. 

5237 sayılı yeni TCK‘da Taksir 22. madde de tanımlanmıĢtır. Bu kanun 

maddesinin 2. fıkrasında ―Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, 

bir davranıĢın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek 

gerçekleĢtirilmesi‖ olarak tarif edilmiĢken, 3. fıkrasında da ―KiĢinin öngördüğü neticeyi 

istememesine karĢın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde 

taksirli suça iliĢkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır‖ denilmektedir. Bilinçli taksir 

konusunda yeni kanunun getirdiği bir diğer değiĢiklik de bilinçli taksir durumunda Ģikâyet 

geri çekilse dahi kamu davasının devam edeceğidir. 

TCK mad.85’e göre, taksirle bir insanın ölümüne neden olan kiĢi 2 yıldan 6 

yıla kadar hapis cezasına çarptırılır (erteleme olabilir). 

TCK mad.89’a göre, (1) taksirle baĢkasının vücuduna acı veren veya 

sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kiĢi 3 ay 1 yıl hapis 

cezası veya adli para cezası, (2) duyu veya organlardan birinin iĢlevinin sürekli 

zayıflaması, kemik kırılması, sürekli konuĢma zorluğu, yüzünde sabit iz, prematüre 

doğuma neden olmuĢsa, ceza yarısı oranında arttırılır, (3) iyileĢmesi olanaksız bir 

hastalık veya bitkisel hayata, duyu ve organ fonksiyon kaybına, konuĢma ve çocuk 

yapma yeteneğinin kaybolmasına, düĢüğe, yüzün sürekli değiĢimine neden olmuĢsa 

ceza bir kat arttırılır. 

Her iki madde de taksirli suçları içerir. 

Konuya iliĢkin Yargı Kararlarında; 

- Katılanın, sanığın zamanında tanı koyamaması nedeniyle tedavide yeterli ve 

elveriĢli sonuçlar alınamadığını ileri sürmesi ve Yüksek Sağlık ġûrasınca verilen 

raporun yeterli gerekçeyi içermemesi karĢısında; sanığın katılanın çocuğunun hastalığını 

teĢhis edip gereken tedaviyi yapması hususunda bir savsamasının ya da özensizlik 

meslek, sanatta acemiliğinin bulunup bulunmadığı, zamanında yapılan teĢhis ve 

tedavinin sonucu etkileyip etkilemeyeceği ve sanığa yükletilebilecek bir sorumluluk 

bulunup bulunmadığının belirlenmesi açısından dosya gönderilerek Adli Tıp 

Kurumundan görüĢ alınması ve sonucuna göre sanığın hukuksal durumunun 
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değerlendirilmesi gerekirken, eksik soruĢturma ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı 

verilmesinin yasa‘ya aykırı olduğu (Y. 4.C.D. 14.06.2006, 52/12500), 

- Suç tarihinde Devlet Hastanesi diĢ polikliniğinde diĢ tabibi olarak  görev 

yapan sanığın, diĢ çektirmek için kendisine baĢvuran 1991 doğumlu mağdure S. B.‘nin 

çekilmesi gereken sol üst çene IV –V no‘lu çürük diĢleri yerine sağ üst çenesindeki IV-

V no‘lu sağlam diĢleri çekmesi biçiminde oluĢan eylemde Yüksek Sağlık ġurasının 

raporunda da açıkça vurgulandığı gibi, hastasına gerekli dikkat ve itinayı göstermeyerek 

onun cismen eza görecek veya sıhhatini ihlal edecek derecede yaralanmasına sebebiyet 

vermiĢ bulunması karĢısında TCK‘nın 459. maddesinde yazılı suçun oluĢacağı 

gözetilerek mevcut yaralanmanın mağdureyi kaç gün alıĢılmıĢ uğraĢısından alıkoyacağı 

hususunda uzman hekim ve sanığın kusur oranı yönünden bilirkiĢi raporu alındıktan 

sonra neticesine göre hüküm kurulması yerine görevi savsama suçundan hüküm 

kurulmasının yasa‘ya aykırı olduğu (Y.4.C.D. 12.11.2003, 28399/11352),  

- Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçundan 

sanık M.G.‘nin yapılan yargılaması sonunda; beraatine dair hükmün Yargıtayca 

incelenmesi müdâhiller vekili tarafından istenilmiĢ olduğundan, dava dosyası 

C.BaĢsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle, incelenerek gereği 

düĢünüldü: Mağdura enjeksiyonun sanık tarafından yapıldığının kuĢkuya yer 

vermeyecek Ģekilde dosya içeriğinden anlaĢılması karĢısında, olayda sanığın kusurunun 

bulunup bulunmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor alındıktan sonra 

hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik soruĢturma ile hüküm tesisinin 

kanuna aykırı olduğu (Y.9.C.D. 5.4.2005, 1491/1437), 

- Trafik kazasında yaralanan hastaya gerekli tedavi yapmayarak ölümüne 

neden olmak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddiasıyla açılan davada, Adli Tıp 

Raporunda, ameliyatın acilen yapılmasının zorunlu olmadığı, doktorun eylemi ile ölüm 

arasında illiyet bağı bulunmadığı belirtilmiĢ; yerel mahkemece hasta yakınlarından para 

alma eyleminden hükümlülüğe karar verilmiĢtir. Adli Tıp Kurumu raporu ve dosya 

içeriğine göre,  hekim  olan sanığın hareketi ile ölüm olayı arasında nedensellik bağı 

kurulamadığının anlaĢılması karĢısında, ölüme neden olma eyleminden beraat kararı 

vermek gerekirken, iddianamenin sınırı dıĢına çıkılarak ek iddianame düzenletilmeden 

ya da CYY.‘nin 259. maddesi uyarınca iĢlem yapılmadan hasta yakınlarından para 

almak eyleminden hükümlülük kararı verilerek CYY‘nin 150 ve 257. maddelerine 

uyulmamasının yasa‘ya aykırı olduğu (Y.4.C.D. 21.2.2001, 94/2276), 

- AteĢli silah mermi çekirdeği ile yaralanıp kaldırıldığı Ankara Hastanesinde 

çene ve boyun solundaki yaralarına dikiĢ atılıp evine gönderilen ve yakınmalarının 

artması üzerine ertesi gün tekrar aynı hastaneye baĢvurulduğunda sol göğüs omuru dıĢ 

kısmında yumuĢak dokuları arasında mermi çekirdeği bulunduğu fark edilip Hacettepe 
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Hastanesine sevk edilen ve aynı gün orada ölen C.T.nin otopsi raporuna göre ölümünün 

ateĢli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı birinci göğüs omur kırığı ile birlikte 

omurilik zedelenmesi sonucu meydana geldiği ve kiĢiye bir adet mermi çekirdeği isabet 

ettiği ve müstakilen öldürücü nitelikte olduğu belirtilmesi karĢısında, yaralandığı gün 

kaldırıldığı Ankara Hastanesinde ateĢli silah yarası tespit edilerek gereken Ģekilde 

müdahale ve tedaviye devam edilmesi hâlinde yaralının kurtulmasının tıbben mümkün 

olup olmadığı, diğer bir ifade ile sanığın eylemi ile sonuç arasındaki illiyet iliĢkisinin 

kesilip kesilmeyeceği, tedavideki yanılma ve geç müdahalenin ölümün husulünde etkisi 

bulunup bulunmadığı, etkisi varsa kime hangi nedenlerle sorumluluk tahmil 

edilebileceği hususlarının illiyet iliĢkisinin kesilmesi söz konusu olduğu ahvalde de 

sanığın bu ana kadarki eylemi sonucu yaralananın iĢ ve güçten kalma süresinin, ölene 

ait rapor ve otopsi zabıtları Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesine gönderilerek 

sorulmak suretiyle araĢtırılıp, tesbitiyle hasıl olacak sonucuna göre sanığın ve 

belirlenecek yeni sorumluların hukuki durumunun tayin ve tesbiti gerektiği 

gözetilmeden noksan araĢtırmayla karar verilmesinin Yasa‘ya aykırı olduğu (Y.2.C.D. 

24.5.1995, 4916/6186), 

- Gerektiği hâlde dâhiliye konsültasyonu istemeyip hastanın Ģeker komasına 

girmesine yol açan bevliye uzmanı doktorun kusurlu eylemi ile sonuç arasında illiyet 

bağı bulunduğundan 459. maddenin (5237 sayılı TCK.‘nın 89. md.) uygulanması 

gerektiği (Y.4.C.D. 20.12.1994, 1993/8852-1994/1197), 

-Yakınıcı hakkında düzenlenen 5.1.2001 ve 12.2.2001 tarihli raporlara göre, 

saat kadranı (3) hizasındaki kaideye inmeyen ekimozlu yırtığın travmatik olup olmadığı 

tabi çentik mi, yoksa olayla ilgili yırtığa bağlı çentik mi olduğunun belirlenememesi 

karĢısında, söz konusu raporlar ve varsa diğer tıbbi belgeler Adli Tıp Kurumuna 

gönderilerek, bu çentiğin sanığın müdahalesine bağlı olup olmadığı ve yaranın 

gerektirdiği iĢ ve güçten kalma süresi konularında görüĢ sorularak, ayrıca 1219 sayılı 

Tababet ve ġuabatı Sanatlarının Tarzı Ġcrasına Dair Yasa‘nın 75. maddesi uyarınca 

Yüksek Sağlık ġûrasının da görüĢü alınarak bu bulgu ile sanığın eylemi arasında 

nedensellik bağı bulunduğunun tespiti hâlinde, oluĢa göre sanığın tıbbi muayene 

sırasındaki tedbirsiz ve dikkatsiz davranıĢının (765 sayılı) TCK.‘nın 459. maddesi 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, beraat kararı verilmesinin 

yasa‘ya aykırı olduğu (Y.4.C.D.  2002/28434 E., 200312096 K.), 

3- Görevi kötüye kullanma suçu ile taksirli ölüme ve yaralamaya neden olma 

suçlarının içtimaı; 

Kamu görevlisi hekimlerin hastayı zamanında ve gerektiği gibi tedavi etme, 

tedaviyi tıp bilimi kurallarına uygun olarak sonuçlandırma yükümlülükleri aynı 

zamanda kamu görevlerinin gereğidir. Bu nedenle, görev gereğini yerine getirmeme fiili 
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baĢka bir neticeye (ölüm veya yaralamaya) yol açmasa dahi 5237 sayılı TCK.‘nın 257. 

maddesindeki sonuçları doğurması Ģartıyla görevi kötüye kullanma suçunu 

oluĢturacaktır. Bir bakıma Yargıtay, netice ile illiyet bağı bulunmamasına karĢın, 

hekimin yükümlü olduğu hâlde tedavi görevini hiç veya gerektiği gibi yapmaması ya da 

geciktirerek yapması gibi fiillerinin görevi ihmal veya kötüye kullanma suçunu 

oluĢturacağını kabul etmektedir. 

5237 sayılı TCK.‘nın 257. maddesindeki yeni yasal düzenlemeye göre görevi 

kötüye kullanma suçunun oluĢması için maddi unsuru oluĢturan görevin gereklerine 

aykırı davranıĢın kiĢilerin mağduriyetine, kamunun zararına veya kiĢilerin haksız 

kazanç sağlamasına yol açması gerekir. Belirtilen sonuçları doğurmayan eylemler bu 

suçu oluĢturmayacaktır.  

YCGK.‘nın 18.10.2005 tarih, 96-118 ve 17.4.2007 tarih, 88-94 sayılı 

kararlarında, ―mağduriyet kavramı; sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararla sınırlı 

olmayıp, bireysel hakların ihlali sonucunu doğuran her türlü davranıĢı ifade eder….‖  

sözleriyle açıklanmıĢtır. 

Ancak görevi kötüye kullanma suçu genel, tali ve tamamlayıcı bir suçtur. Bu 

nedenle fiile uyan asli/asıl/temel norm bulunması durumunda 257. madde 

uygulanamayacak, asli norm olan taksirle yaralama veya öldürme suçları ile uygulama 

yapılacaktır. 

- Röntgen çekilmeden (göze giren çivinin çıkartılması için) ameliyat yapma 

eylemi görevi savsama suçunu oluĢturur. Ancak, gözün kaybedilmesi ile bu kusur 

arasında illiyet bağı bulunması hâlinde 5237 sayılı TCK.‘nın 89. maddesindeki suç 

oluĢur (Y.C.G.K. 11.2.1991, 4-311/17). 

- ……..Hastanesinde görevli doktor olan sanık E. T. 1.9.2001 tarihinde nöbetçi 

olduğu hâlde, yakınanın yüksek ateĢle hastanede yatan bebeğini muayene etmesi için 

kendisine yapılan baĢvurulara karĢın, hastaneye gelmeyerek kendisinin özel olarak 

çalıĢtığı Sıhhat Polikliniğine getirilerek 35.000.000 Lira karĢılığında muayene 

edilmesini isteyerek yasal olarak yapması gereken muayene ve tedaviyi yapmadığı, 

diğer sanık doktor M.B. ise, sanık E.T.‘nin gelmemesi nedeniyle kendisine haber 

verilmesi sonucu hastaneye gelerek hasta bebeği bizzat muayene edip tedavi uygulaması 

gerekirken, hastayı görmeden nöbetçi pratisyen hekim A. Y.‘ye hastaya serum ve ilaç 

verilmesini söylediği, ayrıca sanıklar arasında yapılan anlaĢma uyarınca 2.9.2001 

tarihinde resmen nöbetçi olmasına karĢın hastaneye gelerek hastayı kontrol etmediği, 

bilahare hasta bebeğin ölmesi karĢısında, maktul ile ilgili tüm belgelerin hastaneden 

istenerek dosya ile birlikte Yüksek Sağlık ġurasına gönderilerek, sanıkların (muayene 

ve kontrol etmeme) fiilleri ile hastanın ölümü arasında nedensellik bulunup 
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bulunmadığının tespit ettirilerek, sonucuna göre, sanıkların eylemlerinin görevi savsama 

veya tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçunu oluĢturup 

oluĢturmayacağının tartıĢılmadan eksik soruĢturma ile yazılı Ģekilde (TCK 240. m. ile 

mahkûmiyete) karar verilmesinin yasa‘ya aykırı olduğu (Y.4.C.D. 8.12.2004, 

10444/11972), 

- Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olan sanığın, olay günü karın 

bölgesinden yaĢamsal tehlike oluĢturur biçimde yaralanma sonucu hastaneye getirilen 

mağduru, yeterince muayene etmeden, dikiĢ atma iĢlemini de sağlık memuruna yaptırıp, 

gözlem altında tutmadan, gerekli tıbbi özeni göstermeksizin evine göndermekten ibaret 

eyleminin, 765 sayılı TCY‘nin 230. maddesine uyan görevi savsama suçunu 

oluĢturacağı gözetilmeden, öğeleri oluĢmayan tedbirsizlik ve dikkatsizlik 

sonucuyaralama eyleminden hüküm kurulmasının yasa‘ya aykırı olduğu (Y.4.C.D. 

23.12.2002), 

- Sanık hemĢire A. B.‘nin, katılanın doğumu nedeniyle görevi olmadığı hâlde, 

epizyo dikim iĢini yapmak ve sanık hekim H. Ç.‘nin epizyo dikimi kendisi yapmayıp 

hemĢire sanığa yaptırmak suretiyle katılanın doğum yarasının enfekte olmasına yol 

açma eylemlerinin, 765 sayılı TCY.‘nın 456, 459. (5237 sayılı TCY.‘nın 86,89.) 

maddelerinde öngörülen taksirle yaralama suçuna uyması karĢısında dosyanın Adli Tıp 

Kurumuna gönderilerek sanıkların özensiz davranıp davranmadıkları, ya da kusurlarının 

bulunup bulunmadığı ve katılanın yarasının ağırlığıyla ilgili raporlarının aldırılması ve 

sonucuna göre sanıkların hukuksal durumlarının belirlenmesi gerekirken eksik 

soruĢturma ve yetersiz gerekçeyle beraat hükümleri kurulmasının yasa‘ya aykırı olduğu 

(Y.4.C.D. 2004/7665 E., 2006/12374 K.), 

- Doktor olan sanığın olayda görevinin gereklerine aykırı bir davranıĢının 

bulunup bulunmadığının tespiti açısından Yüksek Sağlık ġûrasının görüĢü sorularak 

sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi yerine eksik inceleme ve 

yetersiz gerekçe ile (görevi savsama suçundan açılan davada beraate) karar verilmesinin 

yasa‘ya aykırı görüldüğü (Y.4.C.D. 2005/11662 E.,  2006/12446 K.), 

- Doğum servisinde hekim olan sanığın, doğum safhasında gerekli mesleki  

özeni gösterip göstermediği, yapılması gereken iĢlemler konusunda bir savsamasının 

bulunup bulunmadığı, bulunduğu saptandığı takdirde de yükletilen savsama 

niteliğindeki eylemler ile bebekte ortaya çıkan tıbbi sorunlar ve sonucunda meydana 

gelen ölüm arasında bir nedensellik bağı ve sanığa atfedilebilecek bir kusur bulunup 

bulunmadığı, sanığın kendisine yasal normlar çerçevesinde yükletilen sorumluluklarını 

yerine getirmesi durumunda dahi aynı sonuçların gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceğinin 

belirlenmesi açısından dosya ile birlikte ilgili tüm raporlar ile hastane kayıt ve belgeleri 

gönderilmek suretiyle Yüksek Sağlık ġûrasından görüĢ alınması ve sonucuna göre 
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sanığın hukuksal durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik soruĢturma ve yetersiz 

gerekçeyle (görevi savsama suçundan açılan davada) beraat kararı verilmesinin yasa‘ya 

aykırı görüldüğü (Y.4.C.D. 2004/10373 E., 2006/13795 K.), 

Yargıtay görevi kötüye kullanma/savsama suçları ile taksirle ölüme ve 

yaralamaya neden olan suçların nitelendirilmesindeki duraksamayı ortadan 

kaldıracak bir ölçüt belirleyerek uygulamaya yön vermiĢtir.  

- Trafik kazası sonucu hastane acil servisine getirilen ölenin, yapılan ilk 

müdahaleden sonra yatırıldığı ortopedi servisinde görevli doktor ile hemĢirenin uzun 

süre  geçmesine rağmen zamanında ve yeterli kontrol-muayene ile ölende geliĢen klinik 

bulgulara uygun gerekli müdahaleyi yapmak ya da yapılmasını sağlamaları gerekirken 

bunu yapmamaları nedeniyle Yüksek Sağlık ġurasının 28.12.2001 tarih ve 10448 sayılı 

kararı ile ölüm olayında her bir sanığın 4/8 oranında kusurlu bulunduğunun belirtilmiĢ 

olması karĢısında; dosya ile birlikte ölen ile ilgili tüm raporlar, hastane kayıt ve 

belgeleri gönderilmek suretiyle, Adli Tıp Kurumundan sanıkların tedavide kusur veya 

savsamalarının bulunup bulunmadığı, bulunduğu saptandığı takdirde yükletilen savsama 

niteliğindeki eylemler ile ölüm arasındaki illiyet bağının belirlenmesine yönelik olarak, 

sanıkların kendilerine yasal normlar çerçevesinde yükletilen sorumluluklarını yerine 

getirmeleri durumunda dahi ölüm olayının gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceğine iliĢkin 

görüĢ alınarak; sanıkların bu yöndeki sorumluluklarını yerine getirmeleri hâlinde yine 

de ölüm olayının kaçınılmaz biçimde gerçekleĢeceği sonucuna varılması durumunda, 

eylemlerinin görevi savsama suçunu; ölüm olayının gerçekleĢmesinde, sanıkların 

kendilerine yükletilen sorumluluklarını yerine getirmemelerinin etkili olduğu sonucuna 

varılması durumunda da taksirle ölüme neden olma suçunu oluĢturacağı ve kusur 

oranlarına göre cezalandırılmaları gerekeceği gözetilmeden, eksik soruĢturmayla görevi 

savsama suçundan hüküm kurulmasının yasa‘ya aykırı olduğu (Y.4.C.D. 2003/1064 E., 

2004/2055 K.), 

Kamu görevlisi olan hekimin mesaiye veya nöbet görevine gelmemek 

suretiyle ya da arandığında kendisine ulaĢılamaması nedeniyle görev gereğini 

yerine getirmeme fiili baĢka bir neticeye yol açmamıĢsa (ölüm ve yaralamaya), 

yine 5237 sayılı TCK’nın 257. maddesindeki sonuçları doğurmamıĢsa, hekimlik 

görevini yapmaması biçimindeki bu tür eylemler Yargıtay tarafından salt disiplin 

eylemi olarak olarak kabul edilmektedir. 

- Nöbetçi adli hekim olan sanığın, otopsi iĢlemi için saat 02.00 sıralarında 

nöbet listesinde belirtilen telefondan aranmasına karĢın, kendisine ulaĢılamaması 

biçimindeki eyleminin (Y.4.C.D. 14.12.2004,13091/12231), 
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- Sağlık ocağında nöbetçi hekim olan sanık doktorun nöbet günü ilçede 

bulunmaması sonucu otopsiye katılmama eyleminin (Y.4.C.D. 9.2.2004, 1958/841), 

- Nöbetçi olduğu gün göreve gelmeme eyleminin (Y.4.C.D.20.1.2004, 

27512/258), 

- Adli tabip olarak nöbetçi olduğu sırada izinsiz olarak görev yerinden 

ayrılmaktan ibaret eyleminin (Y.4.C.D. 28.4.1994, 828/3838), 

- Sağlık ocağı hekimi olan sanığın otopsi için arandığında bulunamamaktan 

ibaret eyleminin (Y.4.C.D. 27.5.2002, 2002/6968-9427), 

Görevi ihmal suçunu oluĢturmayıp disiplin eylemi niteliğinde bulunduğu kabul 

edilmiĢtir. 

3- Yine malpraktis kavramı içerisinde değerlendirilebilecek çocuk düĢürtme ve 

kısırlaĢtırma suçlarını düzenleyen 5237 sayılı yeni TCK’nın 99 ve 101. maddeleri, 

insan üzerinde deney suçunu düzenleyen 90. madde, organ ve doku ticaretini 

düzenleyen 91. maddelerine göre de hekim ve diğer sağlık personeli suçlanabilirler. 

4- Meslekten Men Cezaları 

5237 Sayılı Yeni TCK‘nın 53. maddesinde; kiĢi, kasten iĢlemiĢ olduğu suçtan 

dolayı hapis cezasına mahkûmiyet sonucu (1/e) bir kamu kurumunun veya kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢunun iznine tabii bir mesleği kendi sorumluluğu 

altında serbest meslek erbabı olarak icra etmekten yoksun bırakılır (süresiz), (6) belli bir 

meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne 

aykırılık dolayısıyla iĢlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç 

yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına geri 

alınmasına karar verilebilir (geçici). 

B- Adli Yargı Cezai SoruĢturma; 

1- Kamu görevlisi olan sağlık personeli yönünden: 

Kamu görevlisi hekimlerin ve diğer sağlık personelinin görevleri sebebiyle 

iĢledikleri suçlar bakımından ceza soruĢturması 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca yürütülüp 

sonuçlandırılır. Yetkili mercin veya itirazı inceleyen mercin soruĢturma izni vermemesi 

durumunda, kamu görevlisi sanık hakkında Cumhuriyet Savcısınca soruĢturma 

yapılamaz.  
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Örnek Yargı Kararları : 

Sanığın …… Eğitim Hastanesinde hemĢire olarak görevli bulunması ve 

eyleminin görevinden kaynaklanması nedeniyle, 4483 sayılı Yasa‘ya göre soruĢturma 

izni alınması gerektiğinin gözetilmemesinin kanuna aykırı olduğu (Y.9.C.D., 2005/7337 

E., 2006/1418 K.), 

…..Hastanesinde doktor olan sanıkların 657 sayılı Yasa‘ya tabi memur 

statüsünde görev yapıp yapmadıkları araĢtırıldıktan sonra haklarında 4483 sayılı Yasa 

uyarınca soruĢturma izni alınması gerekip gerekmediği tartıĢılıp değerlendirilmeden 

yargılamaya devamla yazılı Ģekilde hüküm tesisinin  kanuna aykırı olduğu (Y.9.C.D., 

2007/6274 E., 2007/6274 K.), 

2- Kamu görevlisi olmayan hekimler ve diğer sağlık personeli yönünden:  

Cumhuriyet Savcılığınca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine 

göre doğrudan soruĢturma yapılır. 

III.5.3- ĠDARĠ SORUMLULUK (KURUM ĠÇĠ SORUġTURMA): 

Kamuda çalıĢan hekim ve diğer sağlık personeli çalıĢtığı kurumun ortaya 

koyduğu kanun ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Eğer kiĢi bu sorumluluklarının 

dıĢına çıkarsa kurum tarafından atanacak bir soruĢturmacı tarafından kusur ya da 

kasdının bulunup bulunmadığı araĢtırılır. Bu kapsamda tıbbi kötü uygulamalar 

konusunda da hekim ve diğer sağlık personelinin kusur ya da kastı tespit edildiği 

takdirde, kendi mevzuatlarına göre disiplin cezası ile tecziye edilirler. Örneğin, devlet 

hastanelerinde çalıĢan hekim ve diğer sağlık personeli tıbbi kötü uygulamalar 

konusunda tespit edilen kusurlu ve kasıtlı fiilleri için 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu‘na göre Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması gibi 

disiplin cezalarıyla tecziye edilirler. 

III.5.4- MESLEKĠ SORUMLULUK (TABĠP ODASI ONUR KURULU): 

Hekimlik, diĢ hekimliği ve eczacılık mesleğini yerine getiren kiĢilerin mesleki 

açıdan kendi meslek odaları ve birliğinin uyulmasını Ģart koĢtuğu yönetmelik, tüzük ve 

diğer kurallara uymak zorundadır. Bu meslek mensuplarının mesleki soruĢturmaları, 

ilgili odaların yürüttüğü soruĢturma ve yargılamalardır. 

Örneğin, diĢ hekimleri dıĢındaki hekimler Türk Tabipler Birliğinin Ģart koĢtuğu 

yönetmelik, tüzük ve diğer kurallara uymak zorundadır. Eğer hekim bu kuralların dıĢına 

çıkarsa ilgili Meslek Odası hekimi Onur Kuruluna sevk eder. Oda yönetim kurulu 

kararıyla, Onur kurulunca soruĢturma ve yargılama yapılır. Bu kararların temyiz merci, 
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TTB Yüksek Onur Kuruludur. Odaya üye olsun olmasın, sivil-asker tüm hekimler 

malpraktis kavramına giren filleri nedeniyle, meslek örgütü tarafından sorgulanma ve 

yargılanmaya da tabi tutulabilirler. Bu yargılama sonunda, hekimlerin kusuruna göre 

uyarı, para cezası, geçici meslekten men cezaları gibi cezalar verilebilmektedir.  

Ancak, DanıĢtay 8.Dairesinin 25/09/2000 tarih ve 2537 Esas No‘lu, 20/03/2002 

tarih ve 4960 Esas No‘lu, 07/10/2002 tarih ve 4095 Esas No‘lu kararlarında olduğu gibi, 

―Kamu personeli olan hekimlere  kamu görevleriyle ilgili Türk Tabipleri Birliğince 

disiplin cezası verilemeyeceği‖ hakkında DanıĢtay Kararları olduğu göz ardı 

edilmemelidir. 

Hekim ya da diğer sağlık personelinin tıbbi kötü uygulamalar (malpraktis) 

konusundaki tek bir fiilinin, yukarıda izah edilen hukuki, cezai, idari ve mesleki 

sorumlulukların tümünü aynı anda ilgilendirebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 
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ĠNCELEME, SORUġTURMA VE ÖN ĠNCELEME GÖREVĠ  

A- GENEL AÇIKLAMALAR 

Ġhbar ve Ģikâyetler üzerine bir memurun suç iĢleyip iĢlemediğini tespit etmek 

ve gerekli iĢlemleri tamamlamak için yetkili mercilerin verdiği izin ve görevlendirme 

onayı çerçevesinde gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla muhakkiklik müessesesi 

getirilmiĢtir. Muhakkik/Ġncelemeci/SoruĢturmacı kendisine tevdi edilen yetki ve görev 

gereği gerçeği ortaya çıkaran kiĢidir. 

4483 sayılı Yasa hükümlerine göre yapılacak ön incelemelerde 

görevlendirilecek memur ve kamu görevlileri de ön incelemeci olarak 

adlandırılmaktadır. Ön incelemeciler, 4483 sayılı Yasa‘nın 6. maddesine göre Bakanlık 

müfettiĢleri ile kendilerini görevlendiren mercin (Bakan, Vali, Kaymakam gibi) bütün 

yetkilerini haizdir. 

Ancak, soruĢturmacı/incelemeciler tarafından yürütülen iĢlemin sadece 

inceleme ve/veya disiplin soruĢturması olması hâlinde, (4483 sayılı yasa kapsamı 

dıĢında) hangi yetkilere sahip olduklarına iliĢkin her hangi bir düzenleme mevcut 

değildir. Yapılan çalıĢmanın ―ön inceleme‖ olmaması durumunda, soruĢturmacı ya da 

incelemecinin 4483 sayılı Kanun‘un 6. maddesinde belirtilen yetkilere sahip 

olamayacakları ve bu durumda (inceleme ve disiplin soruĢturması yaptıkları esnada) 

sadece kendilerini görevlendiren mercin yetkilerine sahip olabilecekleri 

düĢünülmektedir. 

Ayrıca ön incelemelerde ön incelemecinin, hakkında ön inceleme yapılanın 

üstü konumunda olma zorunluluğu varken, inceleme ve disiplin soruĢturmalarında 

böyle bir zorunluluk yoktur. Yani, bir sağlık müdür yardımcısı, baĢka bir sağlık müdür 

yardımcısı hakkında ön inceleme yapamazken, aynı sağlık müdür yardımcısı diğer 

sağlık müdür yardımcısı hakkında inceleme veya disiplin soruĢturması yapabilir.  

Dolayısıyla, yapılan iĢin inceleme mi yoksa disiplin soruĢturması mı veya ön 

inceleme mi olduğu, görevlendirilen kiĢinin kullanabileceği yetki ve görevlendirilen kiĢi 

ile hakkında iĢlem yapılan kiĢi arasındaki astlık-üstlük iliĢkisi açısından önem arz 

etmektedir. Bu nedenle, görevlendirme yapan merci ve makamların, ilgili 

görevlendirmeyi yapmadan evvel bu hususları değerlendirmeleri ve bu doğrultuda 

görevlendirmelerde bulunmaları gerekmektedir. 

Ġnceleme/Ön Ġnceleme/Disiplin SoruĢturması yapılırken bu görevleri ifa 

edenlerin dikkat etmesi gereken hususlar, genel olarak Ģu Ģekilde özetlenebilir: 
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1- Gizlilik konusuna olabildiğince riayet edilmeli. 

2- Ġncelemenin hiçbir aĢamasında, konu ile ilgili olumlu veya olumsuz kanaat 

belirtilmemeli. 

3- Belgelere dayalı konu incelemesine öncelik vererek, konuyla ilgili tüm 

belgeler toplanmalı. 

4- Ġnceleme yapılan yerde, gerek hakkında ön inceleme yapılanların gerekse de 

diğer personelin kiĢilik haklarına saygılı olunarak, personelin yıpranmasının önüne 

geçilmeli. Konu ile ilgili bilgisi olanların tanıklıklarına baĢvurulmalı. 

5- Görev yapılan yerin icrai iĢlerine karıĢılmamalı, sadece rehber olunmalı. 

6- Haklarında ön inceleme, soruĢturma yapılanların, konuları hatırlamalarına 

yardımcı olabilecek belgeleri incelemelerine müsaade edilmeli. 

7- KiĢileri itirafa zorlamak için yanlıĢ bilgi ve yönlendirilmelere 

baĢvurulmamalı, kiĢileri yargılarcasına hareket edilmemeli, inceleme ve araĢtırma 

yapmanın gerektirdiği davranıĢla hareket edilmeli. 

8- KiĢilere güven verilmeli, kendilerini rahat hissetmeleri sağlanmalı ve 

tarafsız bir kiĢi karĢısında oldukları kanaati uyandırılmalı. 

9- Hiçbir Ģekilde üçüncü kiĢilerin bulunduğu bir ortamda ifade alınmamalı. 

10- Hisli, sempatik ve duygulu olunmalı, ancak bir kanaat ve neticeye ulaĢma 

durumunda hukuk normları çerçevesinde akıl ve hukuk bilgisiyle hareket edilmeli. Yani 

değerlendirmede duygusal değil objektif olunmalı. 

11- Kurumda çalıĢanlarla münakaĢaya girmekten uzak durmalı ve incelemeciye 

yakıĢır ağırlıkta hareket edilmeli. 

12- Hiçbir surette siyasi kimlik belirtilmemeli ve baĢkasının görevine 

karıĢtırmadığı siyasi kimliğiyle uğraĢılmamalı. 

13- Ġnceleme sırasında, konu ile ilgisi olan kimselere konuk olmaktan, onların 

ikramlarını kabul etmekten, bunlarla alıĢveriĢ yapmaktan ve borç alıp vermekten 

kaçınılmalı. 

14- Görevin gerektirdiği kılık-kıyafet ve davranıĢa riayet edilmeli. 

15- Düzenlenen raporlar, açık ve anlaĢılır olmalı, yorumlar belge ve bilgilere 

dayandırılmalı, görüĢler mesnetli ve mantıklı olmalı. 

16- Hasta ve raporlu durumda bulunan tanık veya hakkında inceleme/disiplin 

soruĢturması/ön inceleme yapılanların ifadelerinin alınması hâlinde, ilgililerin o sırada 

ifade verebilecek durumda oldukları doktor raporuyla belgelendirilmeli. 

17- Denetim elemanları ve ön incelemecilerin yönetimin bir parçası olması 

sebebiyle, hukuki gereklilikler yanında, idarenin devamı ve daha iyi iĢlemesi yönünde 

de gayret gösterilmeli ve bu doğrultuda önerilerde bulunulmalı, inceleme/ön inceleme 

yapılıyorken, kurumsal iĢleyiĢ ve kurumsal psikoloji mutlak surette göz önünde 

bulundurulmalı, yapılan inlemenin/ön incelemenin amacının, doğruyu tespit etmek 
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olduğu unutulmamalı ve bu çerçevede, kiĢilerin haksız isnatlara karĢı korunması, 

idarenin devamı ve kamu yararı paralelde ve dengeli olarak ele alınmalıdır. 

Ġncelemeci, SoruĢturmacı ve Ön incelemecilerin Görevlendirilme, Yetki ve 

Sorumlulukları: 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki 

Kanun‘un 5. maddesinde ― Ġzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir 

suç iĢlendiğini bizzat veya dolaylı olarak öğrendiğinde, bir ön inceleme baĢlatır. Ön 

inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi 

görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın 

üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de 

yaptırılabilir. Ġnceleme yapacakların izin vermeye yetkili mercin bulunduğu kamu 

kurum veya kuruluĢunun içerisinden belirlenmesi esastır. ĠĢin özelliğine göre bu merci, 

anılan incelemenin baĢka bir kamu kurum veya kuruluĢunun elemanlarıyla 

yaptırılmasını da ilgili kuruluĢtan isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili 

kuruluĢun takdirine bağlıdır. Ön inceleme ile görevlendirilen kiĢiler, birden fazla ise 

içlerinden biri baĢkan olarak belirlenir.‖ Denilmek suretiyle ön incelemenin kimler 

tarafından yapılacağı açıklanmıĢtır. 

Aynı Yasa‘nın 3. maddesine göre izin vermeye yetkili merciler (illerde valiler, 

ilçelerde kaymakamlar); ihbar ve Ģikâyetler üzerine vereceği ön inceleme emri ile, 

hakkında ön inceleme yapılanın üstü konumundaki bir veya birkaç memur veya kamu 

görevlisini (birden fazlaysa aralarından birisini baĢkan olarak belirleyerek) ön inceleme 

yapmak üzere (ön incelemeci olarak) görevlendirebilir. 

Ön incelemeciler 4483 sayılı Yasa‘nın 6. maddesine göre Bakanlık müfettiĢleri 

ile kendilerini görevlendiren mercin (Bakan, Vali, Kaymakam gibi) bütün yetkilerini 

haizdir. Buradan hareketle, Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Tüzüğü‘nün 9. maddesine 

göre müfettiĢlerin Devlet Memurları Kanunu, Bakanlıkla 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 Kanunu‘nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı göz 

önüne alınarak ön inceleme ile görevlendirilenlerin kullanacağı yetki ve sorumluluğun 

da bu bağlamda olduğu, bununla birlikte adli sorumluluğun da olabileceği 

düĢünülmelidir. 

Diğer taraftan, Devlet Memurları Kanunu‘nun 11. ve 12. maddelerinde de 

Devlet Memurlarının görev ve sorumluluklarından bahsedilmiĢtir. 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, 
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denetimindeki teĢebbüsten menfaat sağlama ve gizli bilgileri açıklama gibi yasaklara 

riayet etmeleri öngörülmüĢtür. Dolayısıyla, inceleme, soruĢturma ve ön inceleme ile 

görevlendirilenler de memur olarak görevlerini yaparken bu hususları gözetmek 

durumundadırlar. 

Ġncelemeci/soruĢturmacılar, 4483 sayılı yasa‘nın 6. maddesi hükümlerine göre ön 

incelemeci olarak ve bunun yanı sıra 657 sayılı Yasa hükümlerine göre, disiplin 

incelemesi/soruĢturması için yetkili amir ve mercilerce görevlendirildiklerinde; 

inceledikleri konu itibarıyla ilgili mevzuatın (DMK, MYHK, CMK vb.) tanıdığı tüm 

yetkileri kullanabilirler. Görev emri ve onayı olmadığı takdirde bu yetkileri 

kullanamayacakları tabiidir. 

Ancak müfettiĢlerin veya yetkili mercilerin, görevden uzaklaĢtırma, atama, 

düzenleme yapma, disiplin cezası verme gibi yetkilerinin incelemeci/ soruĢturmacı 

tarafından bizzat kullanılması mümkün değildir. Zira bu yetkiler özel Kanun‘larda belli 

mercilere verilmiĢtir. DanıĢtay l. Dairesinin 17.04.2002 tarih ve 2000/29-59 sayılı istiĢari 

kararına göre de idari iĢlem niteliğinde olan görevden uzaklaĢtırma yetkisini bizzat 

kullanamayacakları öngörülmüĢtür. Ancak zaruret hâlinde, soruĢturmacılar tarafından 

yetkili merciden (Bakan, Vali, Kaymakam) bu yetkinin kullanılmasını isteyebilirler. 

Bir konuyu incelerken ya da ihbar hâlinde bir suç iĢlendiği öğrenilir ya da tespit 

edilirse, TCK.'nın ilgili maddesi, Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Tüzüğü‘nün 8/c ve 12 ile 

Yönetmeliğin 10/c ve 12 ile 4483 Sayılı yasa uyarınca çıkarılan Yönerge‘nin 34. 

maddelerine göre, suç 4483 Sayılı Yasa kapsamında ise yetkili mercie tevdi raporu ile 

bildirilir. Ayrıca idari, mali ve disiplin yönlerinden inceleme yapılmasını teminen, durum 

yetkili mercie (Bakan, Vali, Kaymakam) bildirilerek inceleme ya da disiplin soruĢturması 

emri istenir ve alınacak emre göre hareket edilir. 

Burada konumuz gereği CMK‘nın inceleme ve soruĢturmalardaki iliĢkileri ile bu 

kapsamda kullanılabilecek yetkiler ele alınacaktır. 

Ġnceleme, SoruĢturma ve Ön Ġnceleme: 

Bakanlığımız bünyesinde hizmet gören ve kamu görevi yürüten yönetici, hekim, 

sağlık personeli, yardımcı sağlık personeli, memur, vb personelden, Devletin koymuĢ 

olduğu kurallara isteyerek ya da istemeyerek uymayanlarla, hata, kusur ve kasta dayalı 

suç iĢleyenler 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 iĢlemlerine, inceleme, 

soruĢturma ve ön inceleme denilmektedir. 
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Bilindiği üzere; Anayasa‘nın 129. maddesinin son fıkrasında "Memurlar ve 

kamu görevlileri hakkında ceza kovuĢturması açılması, Kanun‘la belirlenen 

istisnalar dıĢında, kanunun gösterdiği idari mercin iznine bağlıdır." Aynı Ģekilde 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 24. maddesinde "Devlet memurlarının görevleriyle 

ilgili iĢledikleri suçlardan dolayı soruĢturma ve kovuĢturma yapılması ve haklarında dava 

açılması özel hükümlere tabidir." denilerek, kamu görevlilerinin adli bir suç iĢlemeleri 

hâlinde özel hükümlere tabi olacakları öngörülmüĢtür. 4483 sayılı Yasa hükümlerine göre 

yapılan ön incelemenin, bu kapsamda Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak adli iĢlemlere 

esas olmak üzere yetkili mercilerce yapılan/yaptırılan idari iĢlemler olarak düĢünülmesi 

uygun olacaktır. 

Öte yandan kurumlarca belirlenen usul ve esaslara uyulmaması ya da 

disiplinsiz davranıĢlarda bulunulması (657 Sayılı DMK‘nın 125. maddesinde sayılan fiil 

ve davranıĢlar) ilgililer hakkında disiplin soruĢturmasını gerektiren hâllerdir. Keza 

bilerek ya da ihmal ve dikkatsizlik sonucu kurum veya kamu zararına sebebiyet verme 

de tazmin yönünden sorumluların (Borçlar Kanunu ya da 657 sayılı DMK‘nın 12. 

maddesine göre) tespiti için inceleme yapılmasını gerektirmektedir. 

Ġnceleme, SoruĢturma ve Ön Ġnceleme Konuları: 

Bakanlığımız merkez ve taĢra teĢkilatı ve bağlı kurum ve kuruluĢlar ile 

denetimi altında bulunan ya da iliĢkisi olduğu özel kurum ve kuruluĢların faaliyetleri 

hakkında inceleme ve soruĢturma yapılmasını gerektirir hususları açıklamak gerekirse; 

a) Türk  Ceza  Kanunu,  Harcırah   Kanunu, TaĢıt Kanunu  ile  adli   

müeyyideler bakımından sağlık mevzuatı kapsamında bulunan özel nitelikli Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu, Özel Hastaneler Kanunu, UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi 

Hakkında Kanun, Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve AĢılanması ve Nakli 

Hakkında Kanun, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun vb. Kanun‘larda suç sayılan 

hâller. 

Ġlgisine göre, 4483 sayılı Yasa kapsamında ön inceleme veya genel ya da özel 

adli hükümlere göre inceleme ya da soruĢturmayı gerektirmektedir. Yapılan ön incelemeler 

sonucu; Cumhuriyet Savcılığına soruĢturma izni verilmesi ya da verilmemesi yönünde 

teklifleri içeren ön inceleme raporu düzenlenmektedir. Ayrıca, adli iĢlemin yanı sıra, 

usulsüz verilen ruhsatın iptali veya kuruluĢun faaliyetten men edilmesi gibi idari 

yaptırımlar da incelemenin konusunu oluĢturabilmektedir. 

Durumun gereklerine göre, 4483 sayılı Yasa kapsamına girmeyen ve görevi 

sebebiyle iĢlenmeyen, yine memur olmayan kimselerin iĢledikleri suçlarla ilgili olarak da 

genel hükümler çerçevesinde iĢlem yapılmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına suç 
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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, tazmin ve inceleme raporları düzenlenecektir.  

b)   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun değiĢik 125. maddesinde belirtilen 

fiil ve davranıĢlar ile Harcırah Kanunu‘nda belirtilen fiil ve hareketler de disiplin 

yönünden inceleme ya da soruĢturma yapılmasını gerektirmektedir. Ayrıca fiilin 

ağırlığına göre objektif kriterler ortaya konularak ilgili personel hakkında idari 

yönden (görevden alınması, görev yerinin değiĢtirilmesi ya da uzaklaĢtırılması gibi) 

kısıtlayıcı tedbir ve görüĢler de getirilebilmektedir. 

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 için tazmin raporuna esas 

incelemeyi gündeme getirmektedir. Bakanlığımız uygulamalarında bu gibi 

hususlarda ―tazmin raporu‖ düzenlenmektedir. 

Ġncelemeci/ SoruĢturmacı tarafından yapılan inceleme sırasında ya da vaki bir 

ihbar ve Ģikâyet 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 intikal 

ettirilecek, ayrıca konunun disiplin ve tazmin yönünden,  incelemesi yapılarak rapora 

bağlanacak ve yetkili mercilere sunulacaktır. Düzenlenecek raporlarda; disiplin cezası 

önerilecek ise, disiplin soruĢturma emri istenerek ―disiplin soruĢturma raporu‖ tanzim 

edilmesi gerektiği gözardı edilmemelidir.  

Devlet memurlarının disiplin hukuku alanına giren ya da genel hükümlere göre 

adli yönden ya da tazmin yönünden yapılan inceleme ve soruĢturmalarda, 4483 sayılı 

Yasa‘ya göre yapılacak ön incelemelerde ve buna bağlı olarak CMK'da belirtilen birtakım 

usul, yetki ve hükümlerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır. ġöyle ki ön 

incelemelerde hakkında inceleme yapılan kiĢiden sadece ifade alınması zorunluluğu 

bulunduğu hâlde, disiplin soruĢturmasında incelemeci/soruĢturmacı tarafından ifade 

alınarak yetinilebileceği gibi en az 7 günlük süre tanınarak savunma ifadesi de 

alınabilecektir. Yine ön inceleme de CMK hükümlerinin uygulanabilmesine imkân 

tanınırken, disiplin soruĢturmasında bu hükümlerin uygulanacağına dair yasalarda açık bir 

kayıt bulunmamaktadır. Ancak ön incelemenin, disiplin ve tazmin incelemesiyle birlikte 

yürütülmesi hâlinde, ön incelemede söz konusu edilen usul ve yetkiler birlikte 

uygulanabilmektedir. Bir bakıma idari inceleme ve soruĢturmalardaki yöntem ön 

inceleme ile benzerlik ve birliktelik taĢımaktadır. 
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MMHK. yürürlükte iken, müfettiĢ ya da incelemeci/ soruĢturmacı tarafından 

yapılan iĢlemler hazırlık soruĢturması mahiyetinde iken, 4483 sayılı MYHK.'nın 

yürürlüğe girmesinden sonra, müfettiĢ ya da incelemeci/ soruĢturmacı sadece ön 

inceleme yaparak, ilgililer hakkında soruĢturma izni verilmesi ya da verilmemesi 

yönünde görüĢ bildirmekle yetinmektedirler. Aynı kanun hükümlerine göre hazırlık 

soruĢturma yapma yetkisi ise yetkili merci (Bakan,Vali, Kaymakam vb.) ve 

mahkeme kararlarını (Bölge Ġdare Mahkemesi ve DanıĢtay) müteakip Cumhuriyet 

BaĢsavcılıklarında bulunmaktadır. 

B-  ÖN ĠNCELEMENĠN YÜRÜTÜLMESĠ 

Ön incelemeciler 4483 sayılı Yasa‘nın 5. maddesi gereğince, izin vermeye yetkili 

merciler (Bakan,Vali ve Kaymakam) tarafından görevlendirilirler. 

Bu bağlamda, Bakanlığımız taĢra teĢkilatında görev yapan personel hakkında 

valilik veya kaymakamlık onayı ile ön incelemeci olarak tayin edilenler, ilgili dairenin 

(sağlık müdürlüğü) ön inceleme emri ile görevlendirilirler. Bu onay ve yazı tarihi ön 

incelemenin baĢlama tarihidir. 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, memurların görevleri sebebiyle 

iĢledikleri suçlardan dolayı, 4483 sayılı Yasa‘nın 5. maddesine göre, valilik veya 

kaymakamlık Makamı tarafından ön incelemeci olarak görevlendirilenler, sadece 

inceleme emir ve onayında belirtilen konu kapsamında iĢlem yapacaklardır. 

Ġncelemeler 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 soruĢturulması için de, idari/disiplin 

inceleme/soruĢturmasının baĢlatılması bakımından yetkili mercilere (valilik, 

kaymakamlık) bildirerek inceleme ya da soruĢturma onayı ya da emri talep etmesi ve 

alınacak talimata göre hareket etmesi gerekmektedir. 

Ön incelemeci olarak görevlendirilenler, inceleme onay ve emri tarihinden 

itibaren 30 günlük sürenin baĢlayacağını da dikkate alarak, hemen iĢe baĢlamalı ve 

incelemeyi süresinde tamamlamalıdır. 

Ön incelemeye baĢlamadan önce, konunun incelenip incelenmediğinin 

araĢtırılması Ģayet ön incelemesi yapılmıĢsa mükerrer inceleme yapılmaması, bununla 

ilgili rapor ve kararların dosyaya eklenerek yapılacak bir iĢlemin bulunmadığının 

belirtilmesi, ancak yeni deliller varsa buna göre tekrar ön inceleme yapılması 

gerekmektedir.  
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Ön incelemeye, öncelikle inceleme emri ekindeki belge ve bilgiler titizlikle 

incelenerek baĢlanılmalı, konunun memurun görevi sebebiyle ilgili olup olmadığı 

araĢtırılmalı ve çalıĢmalar için ön bir program hazırlanmalıdır. Ġnceleme sırasında uygun 

bir çalıĢma mekanı ve gerekli malzemeler temin edilmelidir. Bu hazırlıklardan sonra, 

mahallindeki incelemeye varsa muhbir veya Ģikâyetçinin açıklayıcı bilgisinin ya da 

ifadesinin alınarak baĢlanması, ilgiliden konu ve olayların aydınlatılması için detaylı 

bilgi alınması, varsa delil ve belgelerinin verilmesinin istenilmesi, konuyla ilgili 

(konunun dıĢına çıkmamak kaydıyla) ilave edeceği bir husus ya da ibraz edeceği baĢkaca 

bir belge, tanık ile Ģikâyetçi olup olmadığının sorularak ifade tutanağının altına tarih ve 

yer belirtilerek gerektiğinde yeminli katip kullanılarak ilgilinin isim ve imzası 

bulunduğu hâlde, ön incelemeci tarafından imzalanmak suretiyle tutanak 

tamamlanmalıdır. Ġnceleme emri ve ekleri ile bu konuda Ģikâyetçiden alınan açıklayıcı 

ifade çerçevesinde, tüm iddialar eksiksiz incelenmeli ve bu inceleme ve 

değerlendirmelerle, sonuca iliĢkin 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 edilmelidir. ġikâyetçinin 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 

kiĢilerle birlikte incelenerek, inceleme, tespit ve beyan tutanağına aktarılmalıdır. Evrakın 

asılları alınacaksa tasdikli suretleri kuruma bırakılmalı ya da asılları alınmayacaksa kurum 

yetkilisine tasdik ettirilen fotokopileri alınmalıdır.  

ġikâyetçi, muhbir ya da tanıklardan alınan ifadeler sırasında, inceleme konusuyla 

ilgili bilgiler alınmalı, konunun dıĢına çıkacak ve baĢka mecralara çekecek bilgiler 

alınmamasına dikkat edilmelidir. Ġfadeler sırasında konuyu aydınlatacak tanık,  belge 

ortaya çıktığında bunlar mutlaka değerlendirilmelidir. Ġnceleme Ģikâyetçi, tanık ve 

savunma ifade sırasına göre yapılmalı, savunması alınan tarafından beyan edilen tanıklar 

daha sonra dinlenilmelidir. Ġfadelerin zorunlu hâllerde istinabe suretiyle ya da yazılı 

olarak alınma imkânı da bulunmaktadır. Ġfadelerin tutanaklara yazılmasında, ilgiliden 

alınan beyanlar dikkate alınmalı, farklı anlama gelecek ve güvensizlik yaratacak 

cümlelere yer verilmemelidir. Gerek Ģikâyetçinin ifadesi sırasında, gerekse tanık ve 

hakkında soruĢturma yapılanlar dinlenirken ya da incelemenin herhangi bir safhasında 

soruĢturmayı yürüten tarafından, kiĢi ya da tarafları tereddüde düĢürücü kanaat ve görüĢ 

açıklanmamalı, bilgi verilmemeli, inceleme konularına taraf olanlarla iliĢkiler mesafeli 

tutulmalı, ikramları kabul edilmemelidir. 
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ġikâyetçi ya da hakkında ön inceleme yapılanların kimlik, nüfus ve ikamet 

bilgileri ile varsa tebligat açısından adresleri beyanlarına dayanılarak ifade tutanağına 

yazılmalıdır. Raporlu olan tanık veya hakkında soruĢturma yapılanların ifadesi alınmadan 

önce, o kiĢinin 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, ifade sırasında Ģüphelileri veya tanıkları itirafa 

zorlayacak birtakım  beyan, telkin veya baskı uygulamalarından kaçınılmalı; 

gerektiğinde hakkında soruĢturma yapılan kiĢinin suçlamalarla ilgili veya imza ve 

sorumluluğu bulunan belgeleri incelemelerine yardımcı olunmalıdır.  

Ġnceleme konulan ile ilgili olarak, ileride açıklanacağı üzere ön inceleme 

yapanların gerektiğinde, bilirkiĢi ve uzmanlık gerektirecek durumlarda, bu kiĢilerin 

görüĢlerine baĢvurulması, karĢılaĢtırma yapılması gibi, CMK'nın tanıdığı birtakım 

yetkilerden de yararlanma imkânları bulunmaktadır. Yine 4483 sayılı Yasa‘nın 6. 

maddesi ile müfettiĢlerin yetkilerini haiz olmaları nedeniyle, bu bağlamda Sağlık Bakanlığı 

TeftiĢ Kurulu Tüzüğü'nün 17. maddesi ile CMK 161/1. maddesi hükümlerine göre, her 

türlü Resmî, özel  kurum ve kuruluĢtan, bizzat ya da valilik-kaymakamlık kanalıyla 

yazıĢma yaparak konuyla ilgili bilgi ve belge talep edebilmektedir. 

Ġnceleme sırasında, suça iĢtirakleri bulunan diğer Bakanlık ya da kurum 

mensupları hakkında Valilik-Kaymakamlık kanalıyla ilgili kurumdan incelemeci-

soruĢturmacı talep edilmesi, gecikme hâlinde ise durumun ve ilgililerin sorumluluklarının 

bir yazı ya da raporla anılan kurumlara bildirilmesi yoluna gidilmelidir. 

Yine inceleme sırasında, kamu görevlisi olmayan kiĢilerin suça iĢtirakleri varsa, 

bu durumda 4483 sayılı Yasa‘nın 10. maddesine göre "..memur olmayan memur olanla, 

ast memur üst memurla aynı mahkemede yargılanır. " hükmü gereğince, memur olmayan 

kiĢilerle ilgili ön inceleme raporunda öneri getirilmesi ya da genel hükümlere göre iĢlem 

yapılmasını teminen rapor düzenlenmesi gerekmektedir. Suça iĢtirakleri bulunan ast ve 

üst memur konumundaki personel hakkında da üst memur hakkında izin vermeye yetkili 

merciden alınacak onaya göre iĢlem yapılması gerekmektedir. 

C-ÖN ĠNCELEME SIRASINDA CMK HÜKÜMLERĠNĠN 

UYGULANMASI 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle iĢledikleri 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 girmiĢtir. 
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Bu Kanun‘un 6. maddesinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (5271 sayılı 

yeni Ceza Muhakemesi Kanunu) ile olan iliĢkiler düzenlenmiĢtir. madde hükmünde "ön 

incelemeci olarak görevlendirilen kiĢi ve kiĢilerin bakanlık müfettiĢleri ile kendilerini 

görevlendiren mercin bütün yetkilerini haiz olup bu Kanun‘da hüküm bulunmayan 

hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu‘na göre iĢlem yapabilirler. Hakkında 

iĢlem yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle 

yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüĢlerini içeren bir rapor 

düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar" denilmek suretiyle, inceleme 

sırasında ilgililerin ifadelerinin alınması zorunluluğunun bulunduğu, ancak CMUK 

hükümlerine göre tanınan usul ve yetkilerin kullanılmasının ise, incelemeci-

soruĢturmacı veya ön incelemecinin inisiyatifinde ihtiyari olduğu öngörülmektedir.  

Ön incelemeci konuyla ilgili (baĢta 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 soruĢturmalarda, müfettiĢ veya 

soruĢturmacıların yaptıkları soruĢturma hazırlık soruĢturması mahiyetinde iken, 4483 

sayılı yasa ile getirilen düzenleme ile müfettiĢ ve ön incelemecilerin ön inceleme, 

Cumhuriyet Savcılarının da aynı Yasa‘nın 12. maddesine göre hazırlık soruĢturması 

yapacakları hükme bağlanmıĢtır.  

Cumhuriyet Savcılarınca yapılan hazırlık soruĢturmasının amacı, ön 

soruĢturmanın açılmasına gerek olup olmadığını tespit etmek, lehte ve aleyhteki bütün 

delilleri toplayıp, mahkemeye sunmak iken,  ön incelemecinin görevi ise, yaptığı çalıĢma 

sonucunda kendi kanaat ve görüĢünü ön inceleme raporuna bağlayarak, bunu ilgili 

mercilere sunmaktan ibarettir. SoruĢturma izni verilmesi ya da verilmemesine karar 

verme yetkisi ise yetkili mercilere aittir. 

Sonuç olarak, 4483 sayılı Yasa‘nın 6. maddesinde ön incelemecilerin, CMUK'un 

hangi maddelerini uygulayacakları açık olarak ifade edilmemiĢse de, ön incelemenin 

hazırlık soruĢturmasından önceki idari iĢlemleri ihtiva ettiği düĢünüldüğünden, 

Cumhuriyet Savcılarına soruĢturma evresinde verilen kamu davasının açılması dıĢındaki 

diğer yetkilerinin anlaĢılması gerekir. Ön inceleme sırasında, 4483 sayılı Yasa‘da hüküm 

bulunmayan hâllerde incelemeci tarafından, gecikmesinde sakınca görülen durumlar 

da göz önüne alınarak CMUK'un tanıdığı görev ve yetkileri kullanabileceği, bazı 

yetkilerin de (arama-keĢif gibi) asıl sahipleri olan Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla 

kullanılmasının daha uygun olacağı düĢünülmektedir. 
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Bundan böyle bu yasada CMUK‘a yapılmıĢ olan atıflar 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu‘nun (CMK) ilgili maddelerine yapılmıĢ kabul edilecektir. 

D-ÖN ĠNCELEMECĠNĠN ÇEKĠLMESĠ VE REDDĠ 

Eski uygulamada sorgu yargıcı sıfat ve yetkilerine haiz oldukları için 

CMUK‘un 21. maddesine göre soruĢturmacı ve müfettiĢlerin CMUK'un 21. maddesine 

göre (hâkimin davaya bakamayacağı hȃller) tahkikattan çekilmeleri, aynı Ģekilde 23. 

maddeye göre de ret edilebilmesi mümkündü. 

ġüphesiz idarenin (ön inceleme emri vermeye yetkili amirlerin) soruĢturmacıyı, 

bu maddelerdeki esaslara bağlı kalmadan iĢin baĢında tespit etme ve değiĢtirme yetkisi her 

zaman bulunmaktadır. Ancak ön inceleme emri ve onayı ile bir ön incelemeciye görev 

verildikten sonra, bu kiĢi tarafından CMK‘nın birtakım yetkilerini kullanma imkânı da 

verilmiĢ olacağından, aynı Kanun‘un 161. maddesine göre aynen Cumhuriyet Savcıları 

gibi ön incelemeciler de bir suça muttali olmakta ve soruĢturma izni verilmesi ya da 

verilmemesine mahal olup olmadığına karar vermek üzere iĢin hakikatini araĢtırmaya 

mecbur bulunduklarından, ön incelemeciye verilen suç ihbarı niteliğindeki soruĢturma 

(ön inceleme) emrinin geri alınmasının uygun olmayacağı düĢünülmektedir. Ancak ön 

incelemeci ile hakkında ön inceleme yapılan arasında akrabalık vb. sebeplerle, 

Ģikâyetçilerin ön incelemeciyi reddetmeleri söz konusu olduğunda, iĢin baĢında bu 

durumun ön inceleme emrini veren makamca çözümlenmesi yerinde olacaktır. MMHK 

uygulandığı dönemlerde DanıĢtay Ġdari ĠĢler Kurulunun 13.10.1994 tarih ve E.1994/130, 

K.1994/109 sayılı kararına göre de, usulüne uygun verilmiĢ soruĢturma emrinin geri 

alınamayacağı yönündedir. 

Ön inceleme emrini vermeye yetkili makamların, ön incelemeci görevlendirirken 

çekilme ya da ret sebebi olacak hususları (soruĢturmacının soruĢturmasını yapmakla 

görevlendirildiği kiĢilerle kan bağı ya da sıhri yönden yakınlığının bulunması, suçtan 

zarar gören kiĢi olup olmadığı ya da diğer buna benzer bazı nedenlerin mevcudiyeti) göz 

önünde bulundurarak, ona göre görevlendirme yapmaları daha uygun olacaktır. 

ÇeĢitli nedenlerle Ģikâyetçi, Ģüpheli, hakkında ön inceleme yapılan ya da 

tanık durumunda bulunan kiĢiler soruĢturmacıya karĢı güvensizlik gösterebilirler. 

Bu durumda, "soruĢturmacının-ön incelemecinin reddi mümkün değildir" Ģeklinde kati 

bir tutum içerisine girip incelemeyi sürdürmekte de isabet bulunmamaktadır. Güvensizlik 

gösterilen davranıĢa 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. 
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II-CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR: 

1-TARĠHĠ GELĠġĠM 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 30 Nisan 1929 tarihli Resmî 

Gazete‘de yayımlanmıĢ ve 4 ay sonra da yürürlüğe girmiĢtir. Bilindiği gibi Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu‘muzun kaynağını, Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza 

Muhakemesi Kanunu oluĢturmuĢtur. Aradan gecen 70 yılı aĢkın zaman içinde Kanun‘da 

yapılan en büyük değiĢiklikler: 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 Kanun‘larla gerçekleĢmiĢtir. Bu en son değiĢikliklerle, baĢta ifade alma, 

sorgu ve müdafaa konularında olmak üzere CMK'da geniĢ kapsamlı değiĢiklikler 

yapılmıĢtır.  

3206 sayılı Kanun‘la ilk tahkikat tamamen kaldırılmıĢ ve davaların süratle 

sonuçlandırılması için 80 maddede değiĢiklik yapılmıĢ ve 37 madde tamamen yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. 3445 Sayılı Kanun‘la da 8. ve 344. maddelerde değiĢiklik yapılmıĢtır. 

Tarihi geliĢimi içinde ceza muhakemeleri hukukunda normların zaman içinde 

yavaĢ yavaĢ geliĢtiği görülmektedir. 17/12/2004 tarihli ve 25673 sayılı Resmî 

Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile ceza 

hukukumuza bazı yeni kurumlar getirilmiĢ, bazı kurumlar ise kaldırılmıĢtır. Yeni 

yasa‘nın konuyla ilgili önemli hükümlerine kısaca bakılmasında yarar bulunmaktadır. 

2-Ceza Muhakemesi Kanunun‘da Belirtilen Bazı Önemli Maddeler ve 

Açıklamaları 

Madde 2 Tanımlar 

(1) Bu Kanun‘un uygulanmasında; 

a) ġüpheli: SoruĢturma evresinde, suç Ģüphesi altında bulunan kiĢiyi, 

b) Sanık: KovuĢturmanın baĢlamasından itibaren hükmün kesinleĢmesine 

kadar, suç Ģüphesi altında bulunan kiĢiyi,  

c) Müdafi: ġüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan 

avukatı,  

d) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kiĢiyi ceza 

muhakemesinde temsil eden avukatı, 

e) SoruĢturma: Kanun‘a göre yetkili mercilerce suç Ģüphesinin 

öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, 

f) KovuĢturma: Ġddianamenin kabulüyle baĢlayıp hükmün kesinleĢmesine 

kadar geçen evreyi, 
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g) Ġfade alma: ġüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet Savcısı 

tarafından soruĢturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,  

h) Sorgu: ġüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruĢturma 

veya kovuĢturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, 

i) Malen sorumlu: Yargılama konusu iĢin hükme bağlanması ve bunun 

kesinleĢmesinden sonra, maddi ve mali sorumluluk taĢıyarak hükmün sonuçlarından 

etkilenecek veya bunlara katlanacak kiĢiyi, 

 

Madde 3-7 Görev 

Madde 8 – Bağlantı kavramı 

(1) Bir kiĢi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa 

olsun birden fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır. 

(2) Suçun iĢlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, 

gizleme veya değiĢtirme fiilleri de bağlantılı suç sayılır. 

Tanıklık, BilirkiĢi Ġncelemesi ve KeĢif 

Madde 43 Tanıkların çağrılması 

(1) Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları 

bildirilir. Tutuklu iĢlerde tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir. Karar yazısında bu 

yoldan getirilmenin nedenleri gösterilir ve bunlara çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar 

hakkındaki iĢlem uygulanır.  

(2) Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan 

yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar, bu 

durumda uygulanmaz.  

(3) Mahkeme, duruĢmanın devamı sırasında hemen dinlenilmesi gerekli 

görülen tanıkların belirteceği gün ve saatte hazır bulundurulmasını görevlilere yazılı 

olarak emredebilir. 

(4) CumhurbaĢkanı, kendi takdiri ile tanıklıktan çekinebilir. Tanıklık yapmayı 

istemesi hâlinde beyanı konutunda alınabilir ya da yazılı olarak gönderebilir.  

(5) Bu madde hükümleri, kiĢinin ancak Cumhuriyet Savcısı, hâkim veya 

mahkeme önünde tanık olarak dinlenmesi hâlinde uygulanabilir. 
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Çağrıya uymayan tanıklar 

Madde 44 – (1) Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin 

gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek 

kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilir. Zorla getirilen tanık evvelce 

gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler 

kaldırılır. 

(2) Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki zorla getirme kararı askerî 

makamlar aracılığıyla infaz olunur. 

Tanıklıktan çekinme 

Madde 45 – (1) AĢağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir: 

a) ġüpheli veya sanığın niĢanlısı. 

b) Evlilik bağı kalmasa bile Ģüpheli veya sanığın eĢi. 

c) ġüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy 

veya altsoyu. 

d) ġüpheli veya sanığın üçüncü derece dâhil kan veya ikinci derece dâhil kayın 

hısımları. 

e) ġüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar. 

(2) YaĢ küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan 

çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanuni temsilcilerinin 

rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. Kanuni temsilci Ģüpheli veya sanık ise, bu 

kiĢilerin çekinmeleri konusunda karar veremez. 

(3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan 

çekinebilecekleri bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan 

çekinebilirler. 

Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme 

Madde 46 – (1) Meslekleri ve sürekli uğraĢıları sebebiyle tanıklıktan 

çekinebilecekler ile çekinme konu ve koĢulları Ģunlardır: 

a) Avukatlar, stajyerleri ve yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya 

yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler. 
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b) Hekimler, diĢ hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer 

bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve 

bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler. 

c) Mali iĢlerde görevlendirilmiĢ müĢavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla 

hizmet verdikleri kiĢiler hakkında öğrendikleri bilgiler. 

(2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dıĢında kalan kiĢiler, ilgilinin 

rızasının varlığı hâlinde, tanıklıktan çekinemez.  

Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık  

Madde 47 – (1) Bir suç olgusuna iliĢkin bilgiler, Devlet sırrı olarak 

mahkemeye karĢı gizli tutulamaz. Açıklanması, Devletin dıĢ iliĢkilerine, millî 

savunmasına ve millî güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dıĢ iliĢkilerinde 

tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler, Devlet sırrı sayılır. 

(2) Tanıklık konusu bilgilerin Devlet sırrı niteliğini taĢıması hâlinde; tanık, 

sadece mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından zabıt kâtibi dahi olmaksızın dinlenir. 

Hâkim veya mahkeme baĢkanı, daha sonra, bu tanık açıklamalarından, sadece yüklenen 

suçu açıklığa kavuĢturabilecek nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydettirir.  

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beĢ yıl veya daha fazla olan 

suçlarla ilgili olarak uygulanır.  

(4) CumhurbaĢkanının tanıklığı söz konusu olduğunda sırrın niteliğini ve 

mahkemeye bildirilmesi hususunu kendisi takdir eder. 

Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme 

Madde 48 – (1) Tanık, kendisini veya 45‘inci maddenin birinci fıkrasında 

gösterilen kiĢileri ceza kovuĢturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap 

vermekten çekinebilir. Tanığa cevap vermekten çekinebileceği önceden bildirilir. 

Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi  

Madde 49 – (1) Mahkeme baĢkanı veya hâkim veya Cumhuriyet Savcısı 

tarafından gerekli görüldüğünde 45, 46 ve 48‘inci maddelerde gösterilen hâllerde tanık, 

tanıklıktan çekinmesinin dayanağını oluĢturan olguları bildirir ve bu hususta 

gerektiğinde kendisine yemin verdirilir. 
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Yemin verilmeyen tanıklar 

Madde 50 – (1) AĢağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir: 

a) Dinlenme sırasında onbeĢ yaĢını doldurmamıĢ olanlar. 

b) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini 

kavrayamayanlar. 

c) SoruĢturma veya kovuĢturma konusu suçlara iĢtirakten veya bu suçlar 

nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya 

değiĢtirmekten Ģüpheli, sanık veya hükümlü olanlar. 

Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi 

Madde 51 – (1) 45‘inci madde gereğince tanıklıktan çekinebileceklere yemin 

verip vermemek hâkim veya mahkemenin takdirine bağlıdır. Ancak, tanık yemin 

etmekten çekinebilir. Bu hususun kendisine bildirilmesi gereklidir. 

Tanıkların dinlenmesi  

Madde 52 – (1) Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın 

dinlenir. 

(2) Tanıklar, kovuĢturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan 

veya kimliğin belirlenmesine iliĢkin hâllerde birbirleri ile ve Ģüpheli ile 

yüzleĢtirilebilirler. 

(3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. 

Ancak;  

a) Mağdur çocukların, 

b) DuruĢmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddi gerçeğin ortaya 

çıkarılması açısından zorunlu olan kiĢilerin,  

Tanıklığında bu kayıt zorunludur. 

(4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses ve görüntü 

kayıtları, sadece ceza muhakemesinde kullanılır.  
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Tanığa görevinin önemini anlatma 

Madde 53 – (1) Tanığa; 

a) Dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin önemi,  

b) Gerçeği söylememesi hâlinde yalan tanıklık suçundan dolayı 

cezalandırılacağı,  

c) Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği,  

d) DuruĢmada mahkeme baĢkanı veya hâkimin açık izni olmadan mahkeme 

salonunu terk edemeyeceği, 

Anlatılır. 

Tanıklara yemin verilmesi 

Madde 54 – (1) Tanıklar, tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin ederler. Gerektiğinde 

veya bir kimsenin tanık sıfatıyla dinlenilmesinin uygun olup olmadığında tereddüt varsa 

yemin, tanıklığından sonraya bırakılabilir. 

(2) SoruĢturma evresinde Cumhuriyet Savcıları da tanıklara yemin verirler. 

Yeminin biçimi 

Madde 55 – (1) Tanığa verilecek yemin, tanıklıktan önce "Bildiğimi dosdoğru 

söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." ve 54‘üncü maddeye 

göre tanıklıktan sonra verilmesi hâlinde "Bildiğimi dosdoğru söylediğime namusum ve 

vicdanım üzerine yemin ederim." biçiminde olur. 

(2) Yemin edilirken herkes ayağa kalkar. 

Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini 

Madde 56 – (1) Tanık, yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak yemin eder. 

(2) Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler yemin biçimini yazarak ve 

imzalarını koyarak yemin ederler. Okuma ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler 

iĢaretlerinden anlayan bir tercüman aracılığıyla ve iĢaretle yemin ederler. 
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Tanığın tekrar dinlenmesi 

Madde 57 – (1) Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruĢturma veya kovuĢturma 

evresinde tekrar dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini 

hatırlatılmakla yetinilebilir. 

Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması  

Madde 58 – (1) Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaĢı, iĢi ve yerleĢim yeri, iĢyerinin 

veya geçici olarak oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaraları sorulur. Gerekirse 

tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceği hakkında hâkimi aydınlatacak 

durumlara, özellikle Ģüpheli, sanık veya mağdur ile iliĢkilerine dair sorular yöneltilir. 

(2) Tanık olarak dinlenecek kiĢilerin kimliklerinin ortaya çıkması kendileri 

veya yakınları açısından ağır bir tehlike oluĢturacaksa; kimliklerinin saklı tutulması için 

gerekli önlemler alınır. Kimliği saklı tutulan tanık, tanıklık ettiği olayları hangi sebep ve 

vesile ile öğrenmiĢ olduğunu açıklamakla yükümlüdür. Kimliğinin saklı tutulması için 

tanığa ait kiĢisel bilgiler, Cumhuriyet Savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından 

muhafaza edilir.  

(3) Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık için ağır bir tehlike teĢkil 

edecek ve bu tehlike baĢka türlü önlenemeyecekse ya da maddi gerçeğin ortaya 

çıkarılması açısından tehlike oluĢturacaksa; hâkim, hazır bulunma hakkına sahip 

bulunanlar olmadan da tanığı dinleyebilir. Tanığın dinlenmesi sırasında ses ve görüntülü 

aktarma yapılır. Soru sorma hakkı saklıdır. 

(4) Tanıklık görevinin yapılmasından sonra, kiĢinin kimliğinin saklı tutulması 

veya güvenliğinin sağlanması hususunda alınacak önlemler, ilgili Kanun‘da düzenlenir.  

(5) Ġkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, ancak bir örgütün faaliyeti 

çerçevesinde iĢlenen suçlarla ilgili olarak uygulanabilir. 

Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular 

Madde 59 – (1) Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla 

ilgili olarak mahkeme baĢkanı veya hâkim tarafından, kendisine bilgi verilir; hazır olan 

sanık, tanığa gösterilir. Sanık hazır değilse kimliği açıklanır. Tanıktan, tanıklık edeceği 

konulara iliĢkin bildiklerini söylemesi istenir ve tanıklık ederken sözü kesilmez. 
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(2) Tanıklık edilen konuları aydınlatmak, tamamlamak ve bilgilerinin 

dayandığı durumları gereğince değerlendirebilmek için tanığa ayrıca soru yöneltilebilir. 

Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme  

Madde 60 – (1) Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen 

tanık hakkında, bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veya 

tanıklığının gerçekleĢtirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde 

üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir. KiĢi, tanıklığa iliĢkin yükümlülüğüne 

uygun davranması hâlinde, derhâl serbest bırakılır.  

(2) Bu tedbirleri almaya naip hâkim ve istinabe olunan mahkeme ile 

soruĢturma evresinde sulh ceza hâkimi yetkilidir. 

(3) Davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve yukarıdaki süreler 

suçun türüne göre tümüyle uygulandıktan sonra o dava veya aynı iĢe iliĢkin diğer 

davada tekrar edilmez. 

(4) Disiplin hapsi kararına itiraz edilebilir. 

Tanığa verilecek tazminat ve giderler 

Madde 61 – (1) Cumhuriyet Savcısı veya mahkeme baĢkanı veya hâkim 

tarafından çağrılan tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre 

kaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat verilir. Tanık hazır olmak için seyahat etmek 

zorunda kalmıĢsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme 

giderleri de karĢılanır. 

(2) Birinci fıkra hükmüne istinaden ödenmesi gereken tazminat ve giderler, 

hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın, ödenir. 

BilirkiĢi Ġncelemesi 

Bilirkişilere uygulanacak hükümler 

Madde 62 – (1) Tanıklara iliĢkin hükümlerden aĢağıdaki maddelere aykırı 

olmayanlar bilirkiĢiler hakkında da uygulanır. 
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Bilirkişinin atanması 

Madde 63 – (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde 

bilirkiĢinin oy ve görüĢünün alınmasına re'sen, Cumhuriyet Savcısının, katılanın, 

vekilinin, Ģüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanuni temsilcinin istemi üzerine 

karar verilebilir. Ancak hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile 

çözülmesi olanaklı konularda bilirkiĢi dinlenemez. 

(2) BilirkiĢi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak 

saptanması, hâkim veya mahkemeye aittir. Birden çok bilirkiĢi atanmasına iliĢkin 

istemler reddedildiğinde de aynı biçimde karar verilir. 

(3) SoruĢturma evresinde Cumhuriyet Savcısı da bu maddede gösterilen 

yetkileri kullanabilir. 

Bilirkişi olarak atanabilecekler 

Madde 64 – (1) BilirkiĢiler, il adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl 

düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kiĢiler arasından seçilirler. Cumhuriyet 

Savcıları ve hâkimler, yalnız bulundukları il bakımından yapılmıĢ listelerden değil, 

diğer illerde oluĢturulmuĢ listelerden de bilirkiĢi seçebilirler. Bu listelerin 

düzenlenmesine veya listelerde yer verilenlerin çıkarılmalarına iliĢkin esas ve usuller, 

yönetmelikte gösterilir. 

(2) Atama kararında, gerekçesi de gösterilmek suretiyle, birinci fıkrada 

belirtilen listelere girmeyenler arasından da bilirkiĢi seçilebilir. 

(3) Kanun‘ların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkiĢiler öncelikle 

atanırlar. Ancak kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumla ilgili davalarda bilirkiĢi 

olarak atanamazlar.  

(4) BilirkiĢi olarak atanan bir tüzel kiĢi ise, kendisi adına incelemeyi yapacak 

gerçek kiĢi veya kiĢilerin isimlerini, bilirkiĢi atayacak yargı mercinin onayına sunar. 

(5) Listelere kaydedilen bilirkiĢiler, il adli yargı adalet komisyonu huzurunda 

"Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine 

getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." sözlerini tekrarlayarak 

yemin ederler. Bu bilirkiĢilere görevlendirildikleri her iĢte yeniden yemin verilmez.  

(6) Listelerde yer almamıĢ bilirkiĢiler, görevlendirildiklerinde kendilerini 

atamıĢ olan merci huzurunda yukarıdaki fıkrada öngörülen biçimde yemin ederler. 
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Yeminin yapıldığına iliĢkin tutanak hâkim veya Cumhuriyet Savcısı, zabıt kâtibi ve 

bilirkiĢi tarafından imzalanır. 

(7) Engel bulunan hâllerde yemin yazılı olarak verilebilir ve metni dosyaya 

konulur. Ancak bu hâle iliĢkin gerekçenin kararda gösterilmesi zorunludur. 

Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü  

Madde 65 – (1) AĢağıda belirtilen kiĢi veya kurumlar, bilirkiĢilik görevini 

kabul etmekle yükümlüdürler: 

a) Resmî bilirkiĢilikle görevlendirilmiĢ olanlar ve 64‘üncü maddede belirtilen 

listelerde yer almıĢ bulunanlar. 

b) Ġncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek 

edinenler. 

c) Ġncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar. 

Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi 

Madde 66 – (1) BilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına iliĢkin kararda, 

cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme 

konusu ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir. Bu süre, iĢin niteliğine göre üç ayı 

geçemez. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre, bilirkiĢinin istemi üzerine, kendisini 

atayan mercin gerekçeli kararıyla en çok üç ay daha uzatılabilir. 

(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkiĢi hemen değiĢtirilebilir. 

Bu durumda bilirkiĢi, o ana kadar yaptığı iĢlemleri açıklayan bir rapor sunar ve görevi 

sebebiyle kendisine teslim edilmiĢ olan eĢya ve belgeleri hemen geri verir. Bu bilirkiĢi, 

64‘üncü maddede öngörülen listelerden çıkarılabileceği gibi; gecikme dolayısıyla 

uğranılmıĢ zararları ödemesine de karar verilebilir.  

(3) BilirkiĢi, görevini, kendisini atamıĢ olan merci ile iliĢki içinde yerine 

getirir, gerektiğinde bu mercie incelemelerindeki geliĢmeler hakkında bilgi verir, yararlı 

görülecek tedbirlerin alınmasını isteyebilir. 

(4) BilirkiĢi, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi edinmek için Ģüpheli veya 

sanık dıĢındaki kimselerin de bilgilerine baĢvurabilir. BilirkiĢi, uzmanlık alanına 

girmeyen bir sorun bakımından aydınlatılmasını isteyecek olursa; hâkim, mahkeme 

veya Cumhuriyet Savcısı, nitelikli ve konusunda bilgisiyle tanınmıĢ kiĢilerle bir araya 
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gelmesine izin verebilir. Bu Ģekilde çağrılan kiĢiler yemin eder ve verecekleri raporlar, 

bilirkiĢi raporunun tamamlayıcı bir bölümü olarak dosyaya konulur. 

(5) Ġlgililer de mercinden, incelemeler yapılırken bilirkiĢiye teknik nitelikte 

bilgiler verebilecek olan ve ismen belirleyecekleri kiĢileri dinlemeleri veya bazı 

araĢtırmaların yapılması hususlarında karar verilmesini isteyebilir. 

(6) Gerekli olması hâlinde, bilirkiĢi, mağdur, Ģüpheli veya sanığa mahkeme 

baĢkanı, hâkim veya Cumhuriyet Savcısı aracılığı ile soru sorabilir. Ancak, mahkeme 

baĢkanı, hâkim veya Cumhuriyet Savcısı, bilirkiĢinin doğrudan soru sormasına da izin 

verebilir. Muayene ile görevlendirilen hekim bilirkiĢi, görevini yerine getirirken zorunlu 

saydığı soruları, hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve müdafi bulunmadan da mağdur, Ģüpheli 

veya sanığa doğrudan doğruya yöneltebilir.  

(7) BilirkiĢiye inceleyeceği Ģeyler mühür altında verilmeden önce bunların 

listesi ve sayımı yapılır. Bu hususlar bir tutanakla belirlenir. BilirkiĢi, mühürlerin 

açılmasını ve yeniden konulmasını yine tutanakla belirtmek ve bir liste düzenlemekle 

yükümlüdür. 

Bilirkişi raporu, uzman mütalaası  

Madde 67 – (1) Ġncelemeleri sona erdiğinde bilirkiĢi yaptığı iĢlemleri ve 

vardığı sonuçları açıklayan bir raporu, kendisinden istenen incelemeleri yaptığını ayrıca 

belirterek, imzalayıp ilgili mercie verir veya gönderir. Mühür altındaki Ģeyler de ilgili 

mercie verilir veya gönderilir ve bu husus bir tutanağa bağlanır. 

(2) Birden çok atanmıĢ bilirkiĢiler değiĢik görüĢleri yansıtmıĢlarsa veya 

bunların ortak sonuçlar üzerinde ayrık görüĢleri varsa, bu durumu gerekçeleri ile birlikte 

rapora yazarlar. 

(3) BilirkiĢi raporunda, hâkim tarafından yapılması gereken hukukî 

değerlendirmelerde bulunulamaz.  

(4) BilirkiĢi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruĢma sırasında 

Cumhuriyet Savcısına, katılana, vekiline, Ģüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanuni 

temsilciye doğrudan verilebileceği gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da 

gönderilebilir. 

(5) BilirkiĢi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkiĢi incelemesi yapılması 

veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet 

Savcısına, katılana, vekiline, Ģüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanuni temsilciye 
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süre verilir. Bu kiĢilerin istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli 

bir karar verilir.  

(6) Cumhuriyet Savcısı, katılan, vekili, Ģüpheli veya sanık, müdafii veya 

kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkiĢi raporunun 

hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkiĢi raporu hakkında, uzmanından 

bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez. 

Duruşmada bilirkişinin açıklaması 

Madde 68 – (1) Mahkeme, her zaman bilirkiĢinin duruĢmada dinlenmesine 

karar verebileceği gibi, ilgililerden birinin istemesi hâlinde de açıklamalarda bulunmak 

üzere duruĢmaya çağırabilir. 

(2) Yaptıkları açıklamalardan sonra mahkeme baĢkanı veya hâkim, 

çekilmelerine izin vermedikçe, bilirkiĢiler duruĢma salonunda kalırlar; ancak salona 

teker teker alınıp birbirinden ayrı olarak dinlenmeleri zorunlu değildir. 

(3) Cumhuriyet Savcısının, katılanın, vekilinin, Ģüphelinin veya sanığın, 

müdafiin veya kanuni temsilcinin istemi üzerine bilimsel mütalaa hazırlayan uzmanın 

duruĢmada dinlenmesi hususunda da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.  

Bilirkişinin reddi 

Madde 69 – (1) Hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkiĢi hakkında da 

geçerlidir.  

(2) Cumhuriyet Savcısı, katılan, vekili, Ģüpheli veya sanık, müdafii veya 

kanuni temsilci, ret hakkını kullanabilirler. Hâkim veya mahkeme tarafından atanan 

bilirkiĢinin adı ve soyadı, engel sebepler olmadıkça ret hakkına sahip olanlara bildirilir. 

(3) Ret istemini davayı görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler. 

SoruĢturma evresinde, Cumhuriyet Savcısınca kabul edilmeyen ret istemi sulh ceza 

hâkimince incelenir. Reddi isteyen kiĢi, bunun nedenini, dayandığı olguları göstererek 

açıklamakla yükümlüdür. 
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Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler 

Madde 70 – (1) Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkiĢiler 

hakkında da geçerlidir. BilirkiĢi, geçerli diğer sebeplerle de görüĢ bildirmekten 

çekinebilir. 

Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem 

Madde 71 – (1) Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, 

oy ve görüĢ bildirmekten çekinen bilirkiĢiler hakkında 60‘ıncı maddenin birinci fıkrası 

hükmü uygulanır. 

Bilirkişi gider ve ücreti  

Madde 72 – (1) BilirkiĢiye, inceleme ve seyahat gideri ile çalıĢmasıyla orantılı 

bir ücret ödenir. 

Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler 

Madde 73 – (1) Para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine bonosu 

gibi değerler üzerinde iĢlenen sahtecilik suçlarında, el konulan para ve değerlerin hepsi, 

bunların asıllarını tedavüle çıkaran kurumların merkez veya taĢra birimlerine 

incelettirilir.  

(2) Yabancı devletlerin paraları ve değerleri hakkında da yetkili Türk 

makamlarının görüĢlerinin alınmasına karar verilir. 

Gözlem altına alınma 

Madde 74 – (1) Fiili iĢlediği yolunda kuvvetli Ģüpheler bulunan Ģüpheli veya 

sanığın akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve 

bunun, kiĢinin davranıĢları üzerindeki etkilerini saptamak için; uzman hekimin önerisi 

üzerine, Cumhuriyet Savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir sağlık 

kurumunda gözlem altına alınmasına, soruĢturma evresinde sulh ceza hâkimi, 

kovuĢturma evresinde mahkeme tarafından karar verilebilir. 

(2) ġüpheli veya sanığın müdafii yoksa hâkim veya mahkemenin istemi 

üzerine, baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.  

(3) Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anlaĢılırsa 

resmî sağlık kurumunun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek 

süreler verilebilir; ancak sürelerin toplamı üç ayı geçemez. 
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(4) Gözlem altına alınma kararına karĢı itiraz yoluna gidilebilir; itiraz, kararın 

yerine getirilmesini durdurur. 

(5) Bu madde hükmü, 223‘üncü maddenin sekizinci fıkrası gereğince 

yargılamanın durması kararı verilmesi gereken hâllerde de uygulanır. 

Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması  

Madde 75 – (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/2 md.) 

(1) Bir suça iliĢkin delil elde etmek için Ģüpheli veya sanık üzerinde iç beden 

muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, 

tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; Cumhuriyet Savcısı veya mağdurun 

istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 

Cumhuriyet Savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet Savcısının kararı, yirmi 

dört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmi 

dört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen 

deliller kullanılamaz. 

(2) Ġç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya benzeri 

biyolojik örnekler alınabilmesi için müdahalenin, kiĢinin sağlığına zarar verme 

tehlikesinin bulunmaması gerekir. 

(3) Ġç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler 

alınması, ancak tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kiĢi tarafından yapılabilir.  

(4) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden 

muayenesi sayılır. 

(5) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kiĢi üzerinde 

iç beden muayenesi yapılamaz; kiĢiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, 

tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz. 

(6) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz 

edilebilir.  

(7) Özel Kanun‘lardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına iliĢkin 

hükümler saklıdır. 

Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması  

Madde 76 – (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/3 md.) 

(1) Bir suça iliĢkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dıĢ 

veya iç beden muayenesi yapılabilmesine veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik 

örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlikeye 

düĢürmemek ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak koĢuluyla; Cumhuriyet Savcısının 

istemiyle ya da resen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
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Cumhuriyet Savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet Savcısının kararı, yirmi 

dört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmi 

dört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen 

deliller kullanılamaz. 

(2) Mağdurun rızasının varlığı hâlinde, bu iĢlemlerin yapılabilmesi için birinci 

fıkra hükmüne göre karar alınmasına gerek yoktur. 

(3) Çocuğun soy bağının araĢtırılmasına gerek duyulması hâlinde; bu 

araĢtırmanın yapılabilmesi için birinci fıkra hükmüne göre karar alınması gerekir. 

(4) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya vücuttan örnek 

alınmasından kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanuni 

temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl hastasının, tanıklığın hukukî anlam ve 

sonuçlarını algılayabilecek durumda olması hâlinde, görüĢü de alınır. Kanuni temsilci 

de Ģüpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, bu hâlde 

elde edilen deliller davanın ileri aĢamalarında Ģüpheli veya sanık olmayan kanuni 

temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz. 

(5) Bu madde gereğince verilen hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz 

edilebilir. 

Kadının muayenesi 

Madde 77 – (1) Kadının muayenesi, istemi hâlinde ve olanaklar elverdiğinde 

bir kadın hekim tarafından yapılır.  

Moleküler genetik incelemeler 

Madde 78 – (1) 75 ve 76‘ncı maddelerde öngörülen iĢlemlerle elde edilen 

örnekler üzerinde, soy bağının veya elde edilen bulgunun Ģüpheli veya sanığa ya da 

mağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması hâlinde moleküler genetik 

incelemeler yapılabilir. Alınan örnekler üzerinde bu amaçlar dıĢında tespitler 

yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır.  

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan ve kime ait olduğu 

belli olmayan beden parçaları üzerinde de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi, bu 

hâlde de uygulanır.  

Hâkimin kararı ve inceleme yapılması 

Madde 79 – (1) 78‘inci madde uyarınca moleküler genetik incelemeler 

yapılmasına sadece hâkim karar verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilirkiĢi 

de gösterilir.  
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(2) Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkiĢilikle yükümlü olan 

ya da soruĢturma veya kovuĢturmayı yürüten makama mensup olmayan veya bu 

makamın soruĢturma veya kovuĢturmayı yürüten dairesinden teĢkilât yapısı itibarıyla ve 

objektif olarak ayrı bir birimine mensup olan görevliler, bilirkiĢi olarak 

görevlendirilebilirler. Bu kiĢiler, teknik ve teĢkilât bakımından uygun tedbirlerle yasak 

moleküler genetik incelemelerin yapılmasını ve yetkisiz üçüncü kiĢilerin bilgi 

edinmesini önlemekle yükümlüdürler. Ġncelenecek bulgu, bilirkiĢiye ilgilinin adı ve 

soyadı, adresi, doğum tarihi bildirilmeksizin verilir. 

Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği  

Madde 80 – (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/4 md.) 

(1) 75, 76 ve 78‘inci madde hükümlerine göre alınan örnekler üzerinde yapılan 

inceleme sonuçları, kiĢisel veri niteliğinde olup baĢka bir amaçla kullanılamaz; 

dosya içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan kiĢiler tarafından bir baĢkasına 

verilemez. 

(2) Bu bilgiler, kovuĢturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, 

itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleĢmesi 

hâllerinde Cumhuriyet Savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus dosyasında 

muhafaza edilmek üzere tutanağa geçirilir. 

Fizik kimliğin tespiti 

Madde 81 – (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/5 md.) 

(1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı 

Ģüpheli veya sanığın, kimliğinin teĢhisi için gerekli olması hâlinde, Cumhuriyet 

Savcısının emriyle fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almıĢ 

olup teĢhisini kolaylaĢtıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak, 

soruĢturma ve kovuĢturma iĢlemlerine iliĢkin dosyaya konulur. 

(2) KovuĢturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, 

beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleĢmesi hâllerinde söz 

konusu kayıtlar Cumhuriyet Savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus 

tutanağa geçirilir.   
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Keşif  

Madde 83 – (1) KeĢif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe 

olunan hâkim veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 

Savcısı tarafından yapılır. 

(2) KeĢif tutanağına, var olan durum ile olayın özel niteliğine göre varlığı 

umulup da elde edilemeyen delillerin yokluğu da yazılır. 

Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler 

Madde 84 – (1) KeĢif yapılması sırasında Ģüpheli, sanık, mağdur ve bunların 

müdafii ve vekili hazır bulunabilirler. 

(2) Tanık veya bilirkiĢinin duruĢma sırasında hazır bulunamayacağı veya 

oturduğu yerin uzaklığı nedeniyle bulunmasının güç olduğu anlaĢılırsa, bu tanık veya 

bilirkiĢinin dinlenmesinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. 

(3) Mağdur, Ģüpheli veya sanığın huzuru, tanıklardan birinin gerçeğe uygun 

tanıklık etmesine engel olabilecekse, o iĢte Ģüpheli veya sanığın bulunmamasına karar 

verilebilir. 

(4) Bu iĢlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar, iĢin geri bırakılmasına neden 

olmamak koĢuluyla, iĢlerin yapılması gününden önce haberdar edilirler.  

(5) ġüpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından ancak 

zorunlu sayılan hâllerde keĢifte hazır bulundurulmasına karar verilebilir.  

Yer gösterme  

Madde 85 – (DeğiĢik: 25/5/2005 – 5353/6 md.) 

(1) Cumhuriyet Savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada 

bulunmuĢ olan Ģüpheliye yer gösterme iĢlemi yaptırabilir. 250‘nci maddenin birinci 

fıkrası kapsamına giren suçlar söz konusu olduğunda, adli kolluk amiri de yer gösterme 

iĢlemi yaptırmaya yetkilidir. 

(2) SoruĢturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme iĢlemi 

sırasında hazır bulunabilir.  

(3) Yer gösterme iĢlemi, 169‘uncu maddeye uygun olarak tutanağa bağlanır. 

Ölünün kimliğini belirleme ve adli muayene  
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Madde 86 – (1) Engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden veya 

otopsiden önce ölünün kimliği her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösterilerek 

belirlenir ve elde edilmiĢ bir Ģüpheli veya sanık varsa, teĢhis edilmek üzere ölü ona da 

gösterilebilir. 

(2) Ölünün adli muayenesinde tıbbî belirtiler, ölüm zamanı ve ölüm nedenini 

belirlemek için tüm bulgular saptanır.  

(3) Bu muayene, Cumhuriyet Savcısının huzurunda ve bir hekim 

görevlendirilerek yapılır.  

Otopsi  

Madde 87 – (1) Otopsi, Cumhuriyet Savcısının huzurunda biri adli tıp, diğeri 

patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim 

tarafından yapılır. Müdafi veya vekil tarafından getirilen hekim de otopside hazır 

bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi iĢlemi bir hekim tarafından da yapılabilir; 

bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir. 

(2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baĢ, göğüs ve 

karnın açılmasını gerektirir. 

(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiĢ olan tabibe, 

otopsi yapma görevi verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve 

hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi istenebilir.  

(4) GömülmüĢ bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için 

mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruĢturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, 

kovuĢturma evresinde mahkeme tarafından verilir. Mezardan çıkarma kararı, 

araĢtırmanın amacını tehlikeye düĢürmeyecekse ve ulaĢılması da zor değilse ölünün bir 

yakınına derhâl bildirilir. 

(5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen iĢlemler yapılırken, cesedin görüntüleri 

kayda alınır.  

Yeni doğanın cesedinin adli muayenesi veya otopsi 

Madde 88 – (1) Yeni doğanın cesedi üzerinde adli muayene veya otopside, 

doğum sırasında veya doğumdan sonra yaĢam bulgularının varlığı ve olağan süresinde 
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doğup doğmadığı ve biyolojik olarak yaĢamını rahim dıĢında sürdürebilecek kadar 

olgunlaĢmıĢ olup olmadığı veya yaĢama yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır. 

Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem 

Madde 89 – (1) Zehirlenme Ģüphesi olan hâllerde organlardan parça alınırken, 

görünen Ģekli ile organın tahribatı tanımlanır. Ölüde veya baĢka yerlerde bulunmuĢ 

Ģüpheli maddeler, görevlendirilen uzman tarafından incelenerek tahlil edilir. 

(2) Cumhuriyet Savcısı veya mahkeme, bu incelemenin, hekimin katılmasıyla 

veya onun yönetiminde yapılmasına karar verebilir. 

Şüpheli veya sanıkla ilgili arama  

Madde 116- (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği 

hususunda makul Ģüphe varsa; Ģüphelinin veya sanığın üstü, eĢyası, konutu, iĢyeri veya 

ona ait diğer yerler aranabilir. 

Diğer kişilerle ilgili arama 

Madde 117 – (1) ġüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin 

elde edilebilmesi amacıyla, diğer bir kiĢinin de üstü, eĢyası, konutu, iĢyeri veya ona ait 

diğer yerler aranabilir. 

(2) Bu hâllerde aramanın yapılması, aranılan kiĢinin veya suçun delillerinin 

belirtilen yerlerde bulunduğunun kabul edilebilmesine olanak sağlayan olayların 

varlığına bağlıdır. 

(3) Bu sınırlama, Ģüphelinin veya sanığın bulunduğu yerler ile, izlendiği sırada 

girdiği yerler hakkında geçerli değildir.  

Arama kararı 

Madde 119 – (1) (DeğiĢik : 25/5/2005 – 5353/15 md.) Hâkim kararı üzerine 

veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet Savcısının, Cumhuriyet 

Savcısına ulaĢılamadığı hâllerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri 

arama yapabilirler. Ancak, konutta, iĢyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda 

arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 

Savcısının yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama 

sonuçları Cumhuriyet BaĢsavcılığına derhâl bildirilir. 
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(2) Arama karar veya emrinde;  

a) Aramanın nedenini oluĢturan fiil,  

b) Aranılacak kiĢi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da 

eĢya,  

c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi,  

Açıkça gösterilir.  

(3) Arama tutanağına iĢlemi yapanların açık kimlikleri yazılır. (Mülga ikinci 

cümle: 25/5/2005 – 5353/15 md.) 

(4) Cumhuriyet Savcısı hazır olmaksızın konut, iĢyeri veya diğer kapalı 

yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komĢulardan iki kiĢi 

bulundurulur.  

(5) Askerî mahâllerde yapılacak arama, (…) Cumhuriyet Savcısının istem ve 

katılımıyla askerî makamlar tarafından yerine getirilir. 

Aramada hazır bulunabilecekler  

Madde 120 – (1) Aranacak yerlerin sahibi veya eĢyanın zilyedi aramada hazır 

bulunabilir; kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından 

biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kiĢi veya komĢusu hazır bulundurulur. 

(2) 117‘nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde zilyet ve 

bulunmazsa yerine çağrılacak kiĢiye, aramaya baĢlamadan önce aramanın amacı 

hakkında bilgi verilir.  

(3) KiĢinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel olunamaz.  

Arama sonunda verilecek belge  

Madde 121 – (1) Aramanın sonunda hakkında arama iĢlemi uygulanan kimseye 

istemi üzerine aramanın 116 ve 117‘nci maddelere göre yapıldığını ve 116‘ncı maddede 

gösterilen durumda soruĢturma veya kovuĢturma konusu fiilin niteliğini belirten bir 

belge ve istemi üzerine elkonulan veya koruma altına alınan eĢyanın listesini içeren bir 

defter ve eğer Ģüpheyi haklı kılan bir Ģey elde edilmemiĢ ise bunu belirten bir belge 

verilir. 
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(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, hakkında arama iĢlemi uygulanan 

kimsenin, elkonulan eĢyanın mülkiyetine iliĢkin görüĢ ve iddialarına da yer verilir. 

(3) Koruma altına alınan veya el konulan eĢyanın tam bir defteri yapılır ve bu 

eĢya resmî mühürle mühürlenir veya bir iĢaret konulur. 

Madde 123- 134 El koyma 

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 

Madde 139 – (1) SoruĢturma konusu suçun iĢlendiği hususunda kuvvetli Ģüphe 

sebeplerinin bulunması ve baĢka surette delil elde edilememesi hâlinde, hâkim veya 

gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet Savcısı kararı ile kamu görevlileri 

gizli soruĢturmacı olarak görevlendirilebilir. 

(2) SoruĢturmacının kimliği değiĢtirilebilir. Bu kimlikle hukukî iĢlemler 

yapılabilir. Kimliğin oluĢturulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda 

gerekli belgeler hazırlanabilir, değiĢtirilebilir ve kullanılabilir.  

(3) SoruĢturmacı görevlendirilmesine iliĢkin karar ve diğer belgeler ilgili 

Cumhuriyet BaĢsavcılığında muhafaza edilir. SoruĢturmacının kimliği, görevinin sona 

ermesinden sonra da gizli tutulur.  

(4) SoruĢturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüte iliĢkin her 

türlü araĢtırmada bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde iĢlenen suçlarla ilgili 

delilleri toplamakla yükümlüdür. 

(5) SoruĢturmacı, görevini yerine getirirken suç iĢleyemez ve görevlendirildiği 

örgütün iĢlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz. 

(6) SoruĢturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kiĢisel bilgiler, 

görevlendirildiği ceza soruĢturması ve kovuĢturması dıĢında kullanılamaz.  

(7) Bu madde hükümleri ancak aĢağıda sayılan suçlarla ilgili olarak 

uygulanabilir:  

a) Türk Ceza Kanunu‘nda yer alan;  

1. UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 

2. Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, 

madde 220), 

3. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315).  

b) AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun‘da tanımlanan 

silah kaçakçılığı (madde 12) suçları. 

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nun 68 ve 74‘üncü 

maddelerinde tanımlanan suçlar.  
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İfade veya sorgu için çağrı 

Madde 145 – (1) Ġfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kiĢi davetiye ile 

çağrılır; çağrılma nedeni açıkça belirtilir; gelmezse zorla getirileceği yazılır.  

Zorla getirme  

Madde 146 – (1) (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/20 md.) Hakkında tutuklama 

kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan veya 

145‘inci maddeye göre çağrıldığı hâlde gelmeyen Ģüpheli veya sanığın zorla 

getirilmesine karar verilebilir. 

(2) Zorla getirme kararı, Ģüpheli veya sanığın açıkça kim olduğunu, kendisiyle 

ilgili suçu, gerektiğinde eĢkâlini ve zorla getirilmesi nedenlerini içerir. 

(3) Zorla getirme kararının bir örneği Ģüpheli veya sanığa verilir. 

(4) (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/20 md.) Zorla getirme kararı ile çağrılan 

Ģüpheli veya sanık derhâl, olanak bulunmadığında yol süresi hariç en geç yirmidört saat 

içinde çağıran hâkimin, mahkemenin veya Cumhuriyet Savcısının önüne götürülür ve 

sorguya çekilir veya ifadesi alınır. 

(5) (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/20 md.) Zorla getirme, bunun için haklı 

görülecek bir zamanda baĢlar ve hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet Savcısı tarafından, 

sorguya çekilmenin veya ifade almanın sonuna kadar devam eder. 

(6) Zorla getirme kararının yerine getirilememesinin nedenleri, köy veya 

mahalle muhtarı ile kolluk görevlisinin birlikte imzalayacakları bir tutanakla saptanır. 

(7) (Ek: 6/12/2006 – 5560/20 md.) Çağrıya rağmen gelmeyen tanık, bilirkiĢi, 

mağdur ve Ģikâyetçi ile ilgili olarak da zorla getirme kararı verilebilir. 

İfade ve sorgunun tarzı 

Madde 147 – (1) ġüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya 

çekilmesinde aĢağıdaki hususlara uyulur: 

a) ġüpheli veya sanığın kimliği saptanır. ġüpheli veya sanık, kimliğine iliĢkin 

soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür.  

b) Kendisine yüklenen suç anlatılır. 

c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından 

yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine 

bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak 

istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilir. 

d) 95‘inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kiĢinin yakınlarından 

istediğine yakalandığı derhâl bildirilir. 
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e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu 

söylenir.  

f) ġüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği 

hatırlatılır ve kendisi aleyhine var olan Ģüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine 

olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır. 

g) Ġfade verenin veya sorguya çekilenin kiĢisel ve ekonomik durumu hakkında 

bilgi alınır. 

h) Ġfade ve sorgu iĢlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır. 

i) Ġfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aĢağıda belirtilen 

hususlar yer alır: 

1. Ġfade alma veya sorguya çekme iĢleminin yapıldığı yer ve tarih. 

2. Ġfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kiĢilerin 

isim ve sıfatları ile ifade veren veya sorguya çekilen kiĢinin açık kimliği. 

3. Ġfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki iĢlemlerin 

yerine getirilip getirilmediği, bu iĢlemler yerine getirilmemiĢ ise nedenleri. 

4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan 

müdafi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı. 

5. Ġmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri. 

İfade alma ve sorguda yasak usuller  

Madde 148 – (1) ġüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. 

Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, iĢkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir 

veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler 

yapılamaz. 

(2) Kanun‘a aykırı bir yarar vaat edilemez. 

(3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiĢ olsa da delil olarak 

değerlendirilemez. 

(4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme 

huzurunda Ģüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz.  

(5) ġüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı 

ortaya çıktığında, bu iĢlem ancak Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılabilir. 

Müdafiin görevlendirilmesi 

Madde 150 – (DeğiĢik: 6/12/2006 – 5560/21 md.) 

(1) ġüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. ġüpheli veya 

sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi hâlinde bir müdafi 

görevlendirilir. 
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(2) Müdafii bulunmayan Ģüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak 

derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. 

(3) Alt sınırı beĢ yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan 

soruĢturma ve kovuĢturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.  

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüĢü 

alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi  

Madde 153 – (1) Müdafi, soruĢturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve 

istediği belgelerin bir örneğini, harçsız olarak alabilir.  

(2) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, 

soruĢturmanın amacını tehlikeye düĢürebilecek ise, Cumhuriyet Savcısının istemi 

üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.  

(3) Yakalanan kiĢinin veya Ģüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkiĢi 

raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli iĢlemlere iliĢkin 

tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.  

(4) (DeğiĢik: 25/5/2005 - 5353/23 md.) Müdafi, iddianamenin mahkeme 

tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmıĢ 

delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir. 

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır.  

Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet Savcısının görevi 

Madde 160 – (1) Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya baĢka bir suretle bir suçun 

iĢlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup 

olmadığına karar vermek üzere hemen iĢin gerçeğini araĢtırmaya baĢlar.  

Cumhuriyet Savcısının görev ve yetkileri  

Madde 161 – (1) Cumhuriyet Savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adli 

kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araĢtırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı 

sonuçlara varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. 

Cumhuriyet Savcısı, adli görevi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı 

çevresi dıĢında bir iĢlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet 

Savcısından söz konusu iĢlemi yapmasını ister.  

(2) Adli kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kiĢiler ile 

uygulanan tedbirleri emrinde çalıĢtıkları Cumhuriyet Savcısına derhâl bildirmek ve bu 
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Cumhuriyet Savcısının adliyeye iliĢkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine 

getirmekle yükümlüdür.  

(3) Cumhuriyet Savcısı, adli kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, 

sözlü olarak verir. (Ek cümle: 25/5/2005 - 5353/24 md.) Sözlü emir, en kısa sürede 

yazılı olarak da bildirilir. 

(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruĢturma kapsamında 

ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet Savcısına vakit geçirmeksizin 

temin etmekle yükümlüdür.  

(5) Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden 

istenen adliye ile ilgili görev veya iĢlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu 

görevlileri ile Cumhuriyet Savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta 

kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında 

Cumhuriyet Savcılarınca doğrudan doğruya soruĢturma yapılır. Vali ve kaymakamlar 

hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, en üst dereceli kolluk amirleri hakkında ise, 

hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları yargılama usulü uygulanır. 

(6) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâllerinde, bu Kanun‘un hükümleri 

uygulanmak koĢuluyla, vali ve kaymakamların kiĢisel suçlarından dolayı haklarında 

genel hükümlere göre soruĢturma yapılması kaymakamların mensup oldukları il ve 

valilerin bulundukları ile en yakın il Cumhuriyet BaĢsavcısına aittir. Bu suçlarda 

kovuĢturma yapmaya, soruĢturmanın yapıldığı yerin görevli mahkemesi yetkilidir. 

Kamu davasını açma görevi  

Madde 170 – (1) Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet Savcısı tarafından 

yerine getirilir.  

SoruĢturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun iĢlendiği hususunda yeterli 

Ģüphe oluĢturuyorsa; Cumhuriyet Savcısı, bir iddianame düzenler.  

Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri  

Madde 180 – (1) Hastalık veya malullük veya giderilmesi olanağı bulunmayan 

baĢka bir nedenle bir tanık veya bilirkiĢinin uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için 

duruĢmada hazır bulunmasının olanaklı bulunmayacağı anlaĢılırsa, mahkeme onun bir 

naiple veya istinabe yoluyla dinlenmesine karar verebilir. 
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(2) Bu hüküm, konutlarının yetkili mahkemenin yargı çevresi dıĢında 

bulunmasından dolayı getirilmesi zor olan tanık ve bilirkiĢinin dinlenmesinde de 

uygulanır. 

(3) Davayı görmekte olan mahkeme, zorunluluk olmadıkça, büyükĢehir 

belediye sınırları içerisinde bulunan Ģikâyetçi, katılan, sanık, müdafi veya vekil, tanık ve 

bilirkiĢilerin istinabe yoluyla dinlenmesine karar veremez. 

(4) Ġstinabe olunan mahkeme, büyükĢehir belediye sınırları içerisinde ise, 

ilgililer kendi yargı çevresinde bulunmasa da büyükĢehir belediye sınırları içerisinde 

yerine getirilmesi gereken istinabe evrakını geri çevirmeksizin gereğini yapar. 

(5) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bilirkiĢinin aynı anda 

görüntülü ve sesli iletiĢim tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenebilmeleri olanağının 

varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak ifade alınır. Buna olanak verecek teknik 

donanımın kurulmasına ve kullanılmasına iliĢkin esas ve usuller yönetmelikte gösterilir. 

3-ÖN ĠNCELEMECĠLERĠN CMK’DAN KAYNAKLI YETKĠLERĠ 

1-) Tanık Dinlemek 

Tanık bildiği, gördüğü ve duyduklarını incelemeci/ soruĢturmacı makamlara 

söylemek zorunda olan üçüncü kiĢidir. 

Tanık beyanı, CMK'da delil olarak kabul edilmiĢ olup, kısaca taraflardan 

olmayan bir kimsenin yani Ģahidin bir olay hakkında beĢ duygusu ile edindiği bilgilerin 

sübut konusunda karar verecek olan makama huzurda sözle bildirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. 

CMK  45. maddesi: 

a) ġüpheli veya sanığın niĢanlısı. 

b) Evlilik bağı kalmasa bile Ģüpheli veya sanığın eĢi. 

c) ġüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy 

veya altsoyu. 

d) ġüpheli veya sanığın üçüncü derece dâhil kan veya ikinci derece dâhil kayın 

hısımları. 

e) ġüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar. 

(2) YaĢ küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan 

çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanuni temsilcilerinin 
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rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. Kanuni temsilci Ģüpheli veya sanık ise, bu 

kiĢilerin çekinmeleri konusunda karar veremez. 

(3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan 

çekinebilecekleri bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan 

çekinebilirler. 

Yukarıda yazılı kimselere, dinlenmezden evvel Ģahitlikten çekinme hakları 

olduğu bildirilir. Bu hakkı kullanmaktan vazgeçenler dinlenirken dahi vazgeçmelerini 

geri alabilirler. 

Tanık soruĢturmanın her safhasında, hüviyeti hakkında sorulan sorulara doğru 

cevap vermeye mecburdur. Aynı zamanda, doğru beyanda bulunmaya, yani yalan 

söylememeye, hakikati bildirmeye ve bildirdiklerini gizlememeye mecburdur. Tanığın 

yalan söylemesi, hakikati inkar etmesi veya bildiklerini az veya çok gizlemesi suçtur. 

Tanığın çağrılması; 

Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılırlar. Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları 

bildirilir. Tutuklu iĢlerde tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir. Karar yazısında bu 

yoldan getirilmenin nedenleri gösterilir. 

Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yaralanmak 

suretiyle de yapılabilir; ancak çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar, bu durumda 

uygulanmaz. 

Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar 

zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu 

alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilir. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini 

haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır. 

Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki zorla getirme kararı askerî 

makamlar aracılığıyla infaz olunur. 

Tanıkların dinlenmesi  

Tanığın önce hüviyeti tespit edilir. (Yani adı, soyadı, yaĢı, doğum yeri, 

ikametgâhı, sanatı, iĢi sorulup zapta yazılır) 

Ġkinci olarak, sanık veya mağdurla olan münasebetleri sorulur. 

Tanığa iddia anlatılır. Bir mahzur bulunmuyorsa sanık gösterilir . 

Tanığa varsa, beyandan çekinme yetkisi hatırlatılır . 
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Varsa yeminden çekinme yetkisi, tanığa hatırlatılır. 

e)  Gerekiyorsa, tanığa tanıklığın önemi hatırlatılır (CMK.53) 

f)  Tanık yemin eder (CMK.54,55). 

g) Tanık bildiklerini söylemeye davet olunur. 

h) Tanık anlatması bittikten sonra, sıra sorulara gelir. 

ı) Tanığın daha önce alınmıĢ ifadesi varsa, o ifadesi tetkik edilir ve varsa farklılık 

giderilir. 

4483 sayılı Yasa‘da tanıklara yemin ettirileceğine dair bir hüküm yoktur. 

Yapılan inceleme idari bir iĢlem olduğundan, tanıkların yeminsiz olarak dinlenilmesi de 

söz konusu olmakla birlikte, ön incelemeci tanığa yemin ettirmek isterse 4483 sayılı 

Yasa‘nın 6. maddesi ve CMK hükümleri buna izin vermektedir. Yapılan ön inceleme adli 

iĢlemlere esas olacağından, tanıkların yeminli olarak dinlenmesi daha uygun olacaktır. 

2-) Bilirkişi atamak ve ücretini tayin etmek; 

4483 sayılı yasa‘nın 6. maddesinde "bu Kanun‘da hüküm bulunmayan 

hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu‘na göre iĢlem yapabilirler" denilerek ön 

incelemecilerin bilirkiĢi tayin edebilmeleri yolu açılmıĢtır. 

BilirkiĢi; kendilerinin ya da üçüncü Ģahısların vakıf oldukları hadiseler 

hakkında ihtisasları sebebiyle netice çıkaracak olan kimselerdir. 

BilirkiĢi Ģahit olmadığı olay hakkında bilgi sahibi değildir. Onun teknik bilgisi, 

delil muhtevasının öğrenilmesi ve tecrübe kaidesinin bulunması bakımındandır. 

Örnek vermek gerekirse; Bir ölünün muayenesinde mutlaka hekime müracaat 

edilmesi, yine zehirlenme Ģüphesi olan hâllerde Ģüpheli maddelerin bir kimyagere 

tahlil ettirilmesi gerekmektedir. 

BilirkiĢilerin tayinini ve üçten fazla olmamak üzere adedinin tespitini, CMK 

hükümlerine göre soruĢturmacı-ön incelemeci yapabilir. 

Bilirkişinin atanması 

Madde 63 – (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde 

bilirkiĢinin oy ve görüĢünün alınmasına re'sen, Cumhuriyet Savcısının, katılanın, 

vekilinin, Ģüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanuni temsilcinin istemi üzerine 

karar verilebilir. Ancak hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile 

çözülmesi olanaklı konularda bilirkiĢi dinlenemez. 
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(2) BilirkiĢi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak 

saptanması, hâkim veya mahkemeye aittir. Birden çok bilirkiĢi atanmasına iliĢkin 

istemler reddedildiğinde de aynı biçimde karar verilir. 

(3) SoruĢturma evresinde Cumhuriyet Savcısı da bu maddede gösterilen 

yetkileri kullanabilir. 

Bilirkişi olarak atanabilecekler 

Madde 64 – (1) BilirkiĢiler, il adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl 

düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kiĢiler arasından seçilirler. Cumhuriyet 

Savcıları ve hâkimler, yalnız bulundukları il bakımından yapılmıĢ listelerden değil, 

diğer illerde oluĢturulmuĢ listelerden de bilirkiĢi seçebilirler. Bu listelerin 

düzenlenmesine veya listelerde yer verilenlerin çıkarılmalarına iliĢkin esas ve usuller, 

yönetmelikte gösterilir. 

(2) Atama kararında, gerekçesi de gösterilmek suretiyle, birinci fıkrada 

belirtilen listelere girmeyenler arasından da bilirkiĢi seçilebilir. 

(3) Kanun‘ların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkiĢiler öncelikle 

atanırlar. Ancak kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumla ilgili davalarda bilirkiĢi 

olarak atanamazlar. 

(4) BilirkiĢi olarak atanan bir tüzel kiĢi ise, kendisi adına incelemeyi yapacak 

gerçek kiĢi veya kiĢilerin isimlerini, bilirkiĢi atayacak yargı mercinin onayına sunar. 

(5) Listelere kaydedilen bilirkiĢiler, il adli yargı adalet komisyonu huzurunda 

"Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine 

getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." sözlerini tekrarlayarak 

yemin ederler. Bu bilirkiĢilere görevlendirildikleri her iĢte yeniden yemin verilmez. 

BilirkiĢiye, inceleme ve seyahat gideri ile çalıĢmasıyla orantılı bir ücret ödenir. 

(CMK md. 72) SoruĢturmacının öncelikle bilirkiĢinin bağlı bulunduğu meslek 

kuruluĢundan yaptırılan iĢin emsal ücretinin ne olduğunu bir yazı ile sorması uygun 

olacaktır. Ücret, hakkında soruĢturma yapılan personelin bağlı olduğu kuruluĢ 

bütçesinden ödenecektir. 
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3-  Keşif yapmak; 

KeĢif beĢ his vasıtasıyla yapılan tetkiktir. KeĢif, hâkim veya mahkeme veya 

naip hâkim ya da istinabe olunan hâkim veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca 

bulunan hâllerde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. 

KeĢif çok defa göz ile yapılabilir. Fakat iĢitme, koklama, tatma, tutma hisleri 

vasıtasıyla de olabilir.  

KeĢif, suçun nasıl iĢlendiğini, iĢlendiği yerin ve eĢyanın durumunu, suçun iz 

ve eserlerini tespit için yapılan bir iĢlemdir. Bu durumda keĢfin konusunun yer, taĢınabilir 

veya taĢınmaz eĢya yahut Ģahıslar olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Tanıkla, keĢif arasındaki farkları açıklamak gerekirse; tanık bir olaya dair 

bilgileri söyler, yani tanığın beyanı doğrudan doğruya olmayan bir sübut vasıtasıdır. KeĢif 

ise doğrudan doğruya bir ispat vasıtasıdır. 

KeĢfin gerekli olup olmadığı, gerekli ise bilirkiĢinin de götürülüp 

götürülmeyeceği, bazı yerlerin fotoğraflarının alınıp alınmayacağı hâller tamamen 

hâkimin takdirindedir. Hâkimin hususi olarak tetkiki keĢif değildir. KeĢifte hâkimin 

kararına muhatap olan kimse keĢfin yapılacağı yerleri göstermeğe mecburdur. 

KeĢif kural olarak hâkim tarafından yapılmakla birlikte, ön incelemeci de 

CMK'nın 83. maddesi gereğince, ancak Cumhuriyet Savcılarına tanınan "gecikmesinde 

sakınca bulunan hâllerde" keĢif yapabilecektir. KeĢif; suçun nasıl iĢlendiği, suçun iz, eser 

ve diğer kanıtlarının tespiti iĢin yapılan yerinde incelemedir. KeĢif sonucu, bir tutanak 

düzenlenerek tespit edilir. Tutanak hazır bulunanlarla birlikte, gerekli görüldüğü 

takdirde yeminli katibe de imzalattırılmalıdır. 

KeĢfin, ön inceleme sırasında zorunlu olması hâlinde yetkinin asıl sahipleri olan 

Cumhuriyet Savcılıkları kanalıyla yaptırılmasının daha uygun olacağı düĢünülmektedir. 

4-Zabıt (Müsadere-El koyma); 

El koyma ile ilgili hükümler CMK'nın 127.-134. maddelerinde yer almıĢtır. El 

koyma iĢlemi; ön inceleme sırasında bir kimsenin elinde bulunan eĢyanın onun rızasına 

bakılmaksızın yetkili makamlarca saklama ve güven altına alınması iĢlemidir. Hâkim 

kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet Savcısının, 

Cumhuriyet Savcısına ulaĢılamadığı hâllerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk 

görevlileri, el koyma iĢlemini gerçekleĢtirebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan el 

koyma iĢlemi, yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını 
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el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde el koyma kendiliğinden 

kalkar. 

Zabıt (müsadere-elkoyma) iĢlemi, uygulamada genellikle ön incelemeci 

tarafından doğrudan kullanılmayan bir yoldur. Herhangi bir ihtilafa meydan vermemek 

için zabıt (müsadere-elkoyma) yetkisinin, asıl sahibi olan hâkimden talep edilerek icra 

edilmesinin yerinde olacağı, zorunlu hâllerde ise, Cumhuriyet Savcılıkları kanalıyla bu 

iĢlemin yaptırılmasının daha uygun olacağı düĢünülmektedir. 

5-Arama yapmak; 

Arama ile ilgili olarak 1982 Anayasası‘nın 20‘nci maddesinde; "Herkes, özel, 

aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının 

gizliliğine dokunulmaz. Adli soruĢturma ve kovuĢturmanın gerektirdiği istisnalar 

saklıdır. Kanun‘un açıkça gösterdiği hâllerde, usulüne göre verilmiĢ, hâkim kararı 

olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de Kanun‘la yetkili kılınan mercin 

emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eĢyası aranamaz ve bunlara el 

konulamaz"  

Anayasa‘nın (konut dokunulmazlığına iliĢkin) 21. maddesinde ise "Kimsenin 

konutuna dokunulamaz. Kanun‘un gösterdiği hâllerde, usulüne göre verilmiĢ, hâkim 

karan olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de Kanun‘la yetkili kılınan 

mercin emri bulunmadıkça, kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki 

eĢyaya el konulamaz" 

Hükümleri yer almıĢtır.  

Arama, suç iĢlendiğinden Ģüphe edilen bir kiĢinin yakalanması için onun 

bulunması imkânı olan yerlerde veya delillere el koymak için konutta ve üst baĢta 

yapılan bir iĢlemdir. 

Arama, konutta yapıldığı için konut dokunulmazlığını ve özel hayatın 

gizliliğini, üst baĢta yapıldığında özel hayatın gizliliğini ve kiĢi özgürlüğünü ilgilendiren 

bir koruma tedbiri olarak görülmektedir. Arama yapma ile ilgili hükümler, CMK'nın 

116-122. maddelerinde açıklanmıĢtır. 

Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 

Savcısının, Cumhuriyet Savcısına ulaĢılamadığı hâllerde ise kolluk amirinin yazılı emri 

ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. Ancak, konutta, iĢyerinde ve kamuya açık 

olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan 
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hâllerde Cumhuriyet Savcısının yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk amirinin yazılı emri 

ile yapılan arama sonuçları Cumhuriyet BaĢsavcılığına derhâl bildirilir. 

Ön incelemeci tarafından arama yapılması ancak gecikmesi sakıncalı hâllere 

münhasır olup, uygulamada genellikle ön incelemeci veya Cumhuriyet Savcısı 

tarafından doğrudan kullanılmayan bir yoldur. Ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafa 

meydan vermemek için çok zorunlu olmayan hâller dıĢında (Örneğin, o anda arama 

yapılmadığı takdirde suç delillerinin mutlaka yok edilmesi ihtimali bulunması 

durumunda) arama yetkisinin, asıl sahibi olan hâkimden talep edilerek icra edilmesi 

yerinde olacaktır. 

6- Karşılaştırma 

KarĢılaĢtırma, suçla ilgili parmak izi, el yazısı, imza ya da mührün kime ait 

olduğunu tespit etmek, belgenin doğruluğunu veya sahteliğini araĢtırmak yahut failini 

bulmak için yapılır. Gerçeğin ortaya çıkarılması bu yolla sağlanır. Böylece suç 

delillerinden olan belge ve yazının hakkında ön inceleme yapılanla ilgisi tespit 

olunmaya çalıĢılır. 

KarĢılaĢtırma iĢi, bilirkiĢilere yaptırılabileceği gibi bu olmadığı takdirde yetkili 

ve uzmanlaĢmıĢ kurumlara da yaptırılabilir. Örnek vermek gerekirse; Polis Kriminoloji 

Laboratuvarı, Güzel Sanatlar Akademisi, Darphane ve Damga Matbaası, Hıfzıssıhha 

Enstitüsü ve Adli Tip Müessesi gibi kurumlardan karĢılaĢtırmada faydalanılabilir. 

7- İstinabe yoluyla soruşturma (ön inceleme) işlemleri yaptırmak; 

Bu husus, CMK'nın 180. maddesinde düzenlenmiĢ olup buna göre; müĢteki, 

tanık ve bilirkiĢi dinlenilmesi, hakkında ön inceleme yapılanın ifadesinin alınması, 

zabıt ve arama iĢlemleri için bazı durumlarda istinabe usulü uygulanmaktadır. 

Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri  

(1) Hastalık veya malullük veya giderilmesi olanağı bulunmayan baĢka bir 

nedenle bir tanık veya bilirkiĢinin uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için 

duruĢmada hazır bulunmasının olanaklı bulunmayacağı anlaĢılırsa, mahkeme onun bir 

naiple veya istinabe yoluyla dinlenmesine karar verebilir. 

(2) Bu hüküm, konutlarının yetkili mahkemenin yargı çevresi dıĢında 

bulunmasından dolayı getirilmesi zor olan tanık ve bilirkiĢinin dinlenmesinde de 

uygulanır. 
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(3) Davayı görmekte olan mahkeme, zorunluluk olmadıkça, büyükĢehir 

belediye sınırları içerisinde bulunan Ģikâyetçi, katılan, sanık, müdafi veya vekil, tanık ve 

bilirkiĢilerin istinabe yoluyla dinlenmesine karar veremez. 

(4) Ġstinabe olunan mahkeme, büyükĢehir belediye sınırları içerisinde ise, 

ilgililer kendi yargı çevresinde bulunmasa da büyükĢehir belediye sınırları içerisinde 

yerine getirilmesi gereken istinabe evrakını geri çevirmeksizin gereğini yapar. 

(5) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bilirkiĢinin aynı anda 

görüntülü ve sesli iletiĢim tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenebilmeleri olanağının 

varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak ifade alınır. Buna olanak verecek teknik 

donanımın kurulmasına ve kullanılmasına iliĢkin esas ve usuller yönetmelikte gösterilir. 

Buradan hareketle hakkında ön inceleme yapılan ve suç ortakları ile dinlenecek 

tanıkların, çeĢitli nedenlerle ön inceleme yapıldığı yerde bulunmamaları hâlinde istinabe 

yoluyla soruĢturma-ön inceleme yapılır. Buna göre; soruĢturmacı (ön incelemeci) 

tarafından, baĢka bir yerdeki yetkiliye soruĢturma yaptırılması veya ifadelerin aldırılması 

iĢlemine istinabe, bu hususta görevlendirilen kiĢiye de ― Naip‖ denilmektedir. 

Ġstinabede, sorulacak sorular önceden tespit edilerek bir listeye madde madde 

yazılır. Liste ön incelemecinin Resmî mührü ile mühürlenip imzalandıktan sonra ayrıca 

bir ön yazıya bağlanarak, bu hususta yetkili olan ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına 

gönderilir. Aslında yasa bu yetkiyi sadece Cumhuriyet Savcılarına vermiĢse de, 

uygulamada istinabe ile soruĢturma yapılması hususunda, soruĢturmacılar (ön 

incelemeci) tarafından, Cumhuriyet Savcısı dıĢındaki görevlilere de (incelemeyi 

yapacak kiĢinin hakkında ön inceleme yapılanla aynı derecede veya üstü bir derecede 

olması da dikkate alınarak) müracaat edilerek, kendileri vekil tayin edilmek suretiyle 

iĢlem yapılabilmektedir. Bu durumda, ön incelemeci tarafından vekil tayin edilen kiĢiye 

bir talimat yazılarak, istinabe soru listesi gönderilmeli ve yapılacak iĢlerin nelerden ibaret 

olduğu ayrıca belirtilerek sonucunun gönderilmesi istenilmelidir. 

Ġstinabe ile tanık ifadesi alınmak istenildiğinde, ifade yeminli alınacaksa bu 

belirtilmeli, hakkında ön inceleme yapılanın savunması ya da ifadesinde de 

CMK'dan kaynaklı hakları hatırlatılabileceği gibi, bunlar hatırlatılmadan da (ön 

incelemede CMK hükümlerinin uygulanmasının ihtiyari olması nedeniyle) ifade alınması 

sağlanabilecektir. 

8- Hakkında ön inceleme yapılanların ifadesini almak, çağrı kâğıdı ile 

davet etmek ve zorla getirtme kararı çıkarmak; 
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Bir memur ve kamu görevlisi hakkında, 4483 sayılı Yasa‘da belirtilen 

yetkililerce ön inceleme yapıldığında, aynı Kanun‘un 6. maddesi hükümlerine göre 

ifadesinin alınma zorunluluğu bulunmaktadır. Ġfade CMK'nın 147 ve devamı 

maddelerindeki hususlar gözetilerek alınabilir. Ayrıca tanıklarda olduğu gibi istinabe 

yoluyla da ifadesinin alınması imkânı bulunmaktadır. Hakkında ön inceleme 

yapılanların ifadesi alınmadan düzenlenen ön inceleme raporları yetkili idari mahkemeler 

tarafından usulen eksik kabul edilmektedir. Bu nedenle ifadelerin alınması 

zorunluluk taĢımaktadır. 

9-İfade ve savunma alınması; 

Hakkında ön inceleme yapılanın savunmasında; kimliği tespit 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 Ģüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri 

sürmek imkânı verilir. ġahsi hâlleri hakkında bilgi alınır. Daha sonra, ifade bir tutanakla 

tespit edilir ve bu tutanakta; ifade alma iĢleminin yapıldığı yer ve tarih, ifadesi alınan 

kiĢinin açık kimliği ve hazır bulunan müdafi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı, 

imzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri yer alır. 

Hakkında ön inceleme yapılan kiĢiye yemin verdirilmez. Savunmanın yetkili 

makamlarca atanan soruĢturmacı tarafından alınması gerekmektedir. Daha önce, 

mahkeme, savcılık ve disiplin yönünden yapılan soruĢturma sırasında alınan ifadelere 

dayanılarak ön inceleme raporu düzenlenemez. 

Hakkında ön inceleme yapılanın savunması özgür iradesine dayanmalıdır. 

Bunu engelleyici, kötü davranma, iĢkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel 

cebir ve Ģiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedeni veya ruhi 

müdahaleler yapılmamalıdır. Kanun‘a aykırı bir menfaat vaat edilmemelidir. Bu yasak 

yöntemlerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil olarak değerlendirilemez. 

Hakkında ön inceleme yapılanların; ifadesi sırasında CMK'nın 147. maddesine 

göre; kendisine bir veya birden fazla müdafiinin yardımından yararlanabileceği, kanuni 

temsilcisi varsa onunda kendisine bir müdafi seçebileceği belirtilebilir. 

Ancak, hakkında ön inceleme yapılan kiĢinin savunmasında veya ifadesinde, 

CMK'nın 147 ve 148. maddelerindeki, müdafi tayin hakkı bulunduğu ve diğer haklarının 

hatırlatılması ve buna göre ifade alınması hususunda, 4483 sayılı Yasa‘nın 6. 

maddesinin, CMK hükümlerinin uygulanmasının ihtiyari olduğunu öngörmesi 

nedeniyle bir zorunluluk bulunmadığı gözden uzak tutulmamalıdır. 
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Diğer taraftan, CMK'da ifadenin/savunmanın yazılı olarak alınabileceğine 

iliĢkin herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte uygulamada ifade; 4483 sayılı 

Yasa‘nın ilgili maddesinden de bahsedilerek ve makul bir süre (tarih) verilerek yazılı 

olarak da alınabilmektedir. Yazılı olarak istenilen ve makul bir süre verilen ifade veya 

savunma istek yazılarına, süresi içinde cevap alınamadığı takdirde, ilgilinin 

ifade/savunma hakkından çekinmiĢ sayılacağı kabul edilerek inceleme 

tamamlanabilmektedir. 

10-Ön incelemenin sonuçlandırılması; 

4483 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme; ön incelemeci 

tarafından kendisine görev emrinin verildiği tarihinden itibaren gerektiğinde 15 günlük ek 

süre ile birlikte 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. 

Ön incelemeci tarafından olay CMK'nın verdiği yetkilerden de yararlanılarak 

incelendikten sonra, ön inceleme raporu düzenlenir. Raporun sekil ve Ģablonu Sağlık 

Bakanlığı (TeftiĢ Kurulu) genelgelerinde belirtilmiĢtir. Raporun tahlil kısmında, delil, 

belge ve ifadeler değerlendirilerek, 4483 sayılı Yasa‘nın 6. maddesine göre; kimler 

hakkında ve suç teĢkil eden fiilleri belirtilerek soruĢturma izni verilmesi gerektiği ya da  

neden dolayı soruĢturma izni verilmemesi gerektiği etraflıca açıklanır. Sonuç kısmında 

da soruĢturma izni verilmesi ya da verilmemesi yönünde öneri getirilerek, Bakanlık, 

valilik veya kaymakamlığa intikal ettirilir. 

12-Ön inceleme raporunun düzenlenmesi ve yetkili mercilere gönderilmesi; 

4483 Sayılı yasa hükümlerine göre ön incelemeci tarafından, azami 30+15=45 

gün içerisinde yapılacak inceleme sonucu ön inceleme raporu düzenlenerek, yetkili 

mercilere (Bakanlık, valilik, kaymakamlık) intikal ettirilir. Raporun sonuç kısmında 

ilgililer hakkında soruĢturma izni verilmesi ya da verilmemesi yönünde teklifler getirilir. 

Yetkili merciler ek süreyle birlikte 45 günlük süre içerisinde, soruĢturma izni verilmesi ya 

da verilmemesi yönünde karar verir. Bu karar Ģikâyetçi ile Cumhuriyet Savcılığı, ya da 

soruĢturma izni verilenlere tebliğ edilir. Ġtiraz hâlinde konu ilgisine göre 3 ay içerisinde 

Bölge idare mahkemesi ya da DanıĢtay 2. dairesinde görüĢülerek, Cumhuriyet 

Savcılığına soruĢturma izni verilmesi ya da verilmemesi yönünde nihai karar verilir. 

SoruĢturma izni verilmesi durumunda, dosya hazırlık soruĢturmasını yürütmek 

üzere ilgili Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. 

13- Konuya ilişkin sorular ve cevapları 

13.1- Avukatlar ön inceleme dosyasını alıp görebilir mi? 
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1136 sayılı Avukatlık Kanunu‘nun 2. maddesinin 4667 Sayılı Kanun‘la 

değiĢtirilen 3. fıkrası ile, yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu iktisadi teĢebbüsleri, özel ve kamuya ait dernekler, noterler, sigorta 

Ģirketleri ve vakıfların avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak 

zorunda oldukları, Kanun‘lardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kurumların 

avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlü oldukları, bu 

belgelerden örnek alınmasının vekâletname ibrazına bağlı olduğu hükme bağlanmıĢtır. 

Bu konuya iliĢkin DanıĢtay 1. Dairesinin 2002/26 esas, 2002/52  no‘lu kararında, 

―Disiplin soruĢturmasında ilgilinin savunmasının istendiği andan itibaren disiplin 

soruĢturmasının amacını tehlikeye düĢürebilecek belgeler ile sicil dosyası hariç, ilgilinin 

veya avukatının disiplin dosyasının tamamını incelemeye ve istediği belgenin bir 

örneğini, almaya hakkı bulunduğunu kabul etmek gerekir.‖ denilmektedir.  

CMK‘nın 153. maddesine göre Müdafi, soruĢturma evresinde dosya içeriğini 

inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini, harçsız olarak alabilir. Müdafiin dosya 

içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruĢturmanın amacını tehlikeye 

düĢürebilecek ise, Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla 

bu yetkisi kısıtlanabilir. Ancak bilindiği üzere hazırlık soruĢturması son soruĢturma 

safhasından farklı olarak gizlidir. Dolayısıyla bu düzenleme, hazırlık soruĢturmasının 

gizliliğini ortadan kaldırmaktadır. maddenin ikinci hükmünün getirilmiĢ olmasının 

sebebi de ceza muhakemesinin geleceğinin tehlikeye düĢürülmesini önlemektir. Aynı 

maddede yakalanan kiĢinin veya Ģüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkiĢi raporları 

ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli iĢlemlere iliĢkin tutanaklar 

hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz denilerek inceleme hakkının sınırlanmasının 

önüne geçilmiĢtir. Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten 

itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmıĢ delilleri inceleyebilir; bütün tutanak 

ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir. 

Ancak, disiplin soruĢturmasından ayrı niteliği olması, DanıĢtay 1. Dairesinin 

istiĢari nitelikteki kararı kapsamı dıĢında bulunan ve savcılar tarafından yürütülen 

hazırlık soruĢturmasından farklı bir nitelik taĢıması nedeniyle de yukarıda bahsedilen 

C.M.K 153. maddesinin uygulama alanı dıĢında kalan ön inceleme aĢamasında, 

hakkında ön inceleme yapılan kiĢilerin savunmalarının istendiği andan itibaren ilgilinin 

ya da avukatının ön inceleme dosyasını inceleyip inceleyemeyecekleri, inceleyebilir 

iseler hangi Ģartlarda hangi kısımlarını inceleyebilecekleri konusunda açık bir hüküm 

bulunmamakla birlikte, ilgiliye ve vekâletnameye 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 düĢürmeyecek nitelikte olduklarına iliĢkin görüĢü üzerine, 
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ön inceleme yaptırmaya yetkili kaymakam, vali ve bakan gibi yetkililerin onayı ile 

verilmesi daha uygundur.  

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

Esas olan, hakkında ön inceleme yapılan memurun ifadesinin mahallinde 

alınmasıdır. Ancak mahallinde bulunmayan memur ya da diğer kamu görevlilerinin 

ifadeleri Kanun‘da belirlenen süreler içerisinde ve isnat edilen suç açıkça bildirilerek 

yazılı olarak ya da istinabe yoluyla alınabilir. Ġfadenin yasayla getirilen ön inceleme 

süresi dikkate alınarak makul bir süre verilmek suretiyle yazıyla da istenebileceği 

yönünde DanıĢtay Birinci Dairesinin 17.04.2000 tarih ve E. 200/29, K.2000/59 sayılı bir 

kararı da vardır. 

13.3-Tanığın ifadesi yazılı olarak alınabilir mi? 

CMK‘da tanığın yeminli dinlenilmesinden bahsedilmektedir. Ön inceleme 

sırasında tanığın dinlenmesi idari bir iĢlem olduğundan tanık yeminsiz de dinlenebilir. 

Ancak, ön inceleme sırasında tanık ifadesinin istinabe yoluyla  alınmasının, yazılı 

olarak alınmasından daha uygun olacağı düĢünülmektedir. Çünkü, 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 18. 

maddesi ― ön incelemede zorunluluk bulunan hâllerde muhbir veya müĢtekilerle 

tanıkların ifadesi CMUK‘un 154. maddesi uyarınca görevlendirilecek naipler 

aracılığıyla ve istinabe suretiyle alınabilir‖ hükmünü getirmektedir.  

13.4-BilirkiĢiyi incelemeci/soruĢturmacı kendisi mi belirler yoksa bilirkiĢinin 

bulunduğu kurum mu belirler?  

CMK‘nın 63 ve 64. maddesine göre gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ön 

inceleme elemanı doğrudan doğruya bilirkiĢi görevlendirebilir. Uygulamada genellikle 

bilirkiĢi olarak görev alabilecek kiĢilerin isimleri, ilgili kurumun amirinden 

istenmektedir. 
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14- Ön inceleme sırasında kullanılacak bazı belgelerin düzenlenmesiyle ilgili 

örnekler; 

Örnek Belge 1: ġikâyetçi Açıklayıcı Ġfade Tutanağı 

AÇIKLAYICI ĠFADE TUTANAĞI 

TC kimlik numarası: 

Adı ve Soyadı: 

Baba adı: 

Medeni hâli ve çocuk sayısı: 

Doğum yeri ve tarihi: 

Nüfusa kayıtlı olduğu yer: 

Görevi-mesleği-iĢi: 

Ġkametgah adresi: 

ĠĢyeri adresi: 

Telefonu: (ev-cep-iĢ): 

 

Yukarıda açık adresi ve kimik bilgileri yer alan…….. ; …/…/… tarihinde 

…….hastanesindeki/ il sağlık müdürlüğündeki soruĢturma odasına davet edilerek Sağlık 

Bakanlığına hitaben yazılan …/…/… tarihli…….. isimli ve imzalı Ģikâyet dilekçesi ve 

ekleri kendisine gösterildi ve dilekçeyi kendisinin yazıp yazmadığı, isim ve imzanın 

kendisine ait olup olmadığı, Ģikâyet konusu ile ilgili elinde herhangi bir belge veya 

kanıtın bulunup bulunmadığı soruldu. Dilekçeyi kendisinin yazdığını, isim ve imzanın 

kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine Ģikâyetçi sıfatıyla alınan ifadesinde; 

― 

― dedi. 

Söyleyeceği baĢka bir hususun olmadığını belirterek yazdırmıĢ olduğu ifadesini 

okudu, doğru yazılmıĢ olduğunu imzası ile tasdik etti. Ankara….. Hastanesi…/…/… 

       Ġmza   Ġmza           Ġmza       

     Adı soyadı  Adı soyadı    Adı soyadı 

   (Ön incelemeci)   Tutanak Katibi          ġikâyetçi 
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(AÇIKLAMA: Ġfade veren kimliği hakkındaki soruları doğru cevaplandırmakla 

yükümlüdür. Ġfade verenin tutanağı imzalamaması durumunda bunun sebepleri 

kendisinden sorulup varsa tutanağa geçirilir.) 

Örnek Belge 2: Yeminsiz Tanık Ġfade Tutanağı 

ĠFADE TUTANAĞI 

TC kimlik numarası: 

Adı ve Soyadı: 

Baba adı: 

Medeni hâli ve çocuk sayısı: 

Doğum yeri ve tarihi: 

Nüfusa kayıtlı olduğu yer: 

Görevi-mesleği-iĢi: 

Ġkametgah adresi: 

ĠĢyeri adresi: 

Telefonu: (ev-cep-iĢ): 

 

Yukarıda açık adresi ve kimik bilgileri yer alan…….. ; …/…/… tarihinde 

…….hastanesindeki/ il sağlık müdürlüğündeki soruĢturma odasına davet edilerek 

tanıklık yapacağı hususlar kendisine anlatıldıktan sonra tanık sıfatıyla alınan ifadesinde; 

― 

― dedi. 

Söyleyeceği baĢka bir hususun olmadığını beliterek yazdırmıĢ olduğu ifadesini 

okudu, doğru yazılmıĢ olduğunu imzası ile tasdik etti. Ankara…………….. 

Hastanesi…/…/… 

 Ġmza    Ġmza      Ġmza     

         Adı soyadı   Adı soyadı    Adı soyyadı 

 (Ön incelemeci)/SoruĢturmacı Tutanak KatibiĠ fade Sahibi/Tanık 

 

Açıklama: CMK 50. maddesinde belirtilen kiĢiler yeminsiz dinlenir 

Disiplin soruĢturmaları ve incelemelerde dinlenen tanıklara yemin verdirilmez. 

Ancak disiplin soruĢturulması yapılan fiille ilgili aynı zamanda 4483 kapsamında ön 
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inceleme de yürütülüyorsa bu kapsamda alınmıĢ yeminli ifadeler gerekli açıklama 

yapılarak disiplin soruĢturma raporlarında da kullanılabilir. 

Örnek Belge 3: Yeminli Tanık Ġfade Tutanağı 

ĠFADE TUTANAĞI 

TC kimlik numarası: 

Adı ve Soyadı: 

Baba adı: 

Medeni hâli ve çocuk sayısı: 

Doğum yeri ve tarihi: 

Nüfusa kayıtlı olduğu yer: 

Görevi-mesleği-iĢi: 

Ġkametgah adresi: 

ĠĢyeri adresi: 

Telefonu: (ev-cep-iĢ): 

Yukarıda açık adresi ve kimik bilgileri yer alan…….. ; …/…/… tarihinde 

…….hastanesindeki/ il sağlık müdürlüğündeki soruĢturma odasına davet edilerek 

tanıklık yapacağı hususlar kendisine anlatıldıktan sonra tanıklığa mani bir hâli olmadığı 

anlaĢıldıktan ve CMK‘nın 55. maddesine göre yemin verdirildikten sonra, tanık sıfatıyla 

alınan ifadesinde; 

― 

― dedi. 

Söyleyeceği baĢka bir hususun olmadığını beliterek yazdırmıĢ olduğu ifadesini 

okudu, doğru yazılmıĢ olduğunu imzası ile tasdik etti. Ankara…….….. 

Hastanesi…/…/… 

  

         Ġmza       Ġmza          Ġmza       

       Adı soyadı       Adı soyadı     Adı soyoyadı 

 (Ön incelemeci)/  Tutanak Katibi   Ġfade Sahibi/Tanık 

SoruĢturmacı  

 

Açıklama: 4483 sayılı yasa kapsamında yapılan ön incelemelerde tanık, 

CMK‘nın 45-48. maddelerinde belirtilen kiĢilerden biri ise bu kiĢilere öncelikle 
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tanıklıktan çekinme hakları hatırlatılır. Tanık çekinme hakkını kullanır ise CMK 49. 

maddeye göre iĢlem yapılır, kullanmazsa yemin verdirilerek ifadesi alınır. 

Örnek Belge 4: Ön Ġnceleme Ġzni Talebi 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

MüfettiĢliği 

Sayı:(Yazılan yer)        Tarih 

Konu:       

....................................‘na, 

................. 

Ġlgi:.................tarih ve ..............sayılı emir. 

Ġlgi emir gereğince tarafımdan yapılmakta olan,  inceleme/soruĢturma esnasında; 

1-............................ 

2-............................ 

(Buraya, tesbit edilen suç konuları ve ortaya çıkarılıĢ Ģekilleri açıkça yazılacaktır) 

........................................................ 

Tarafımdan tespit edilmekle/anlaĢılmakla, yukarıda belirtilen fiilleri ika 

eden/iĢleyen....................................hakkında/haklarında, 4483 sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde inceleme yapılmasını teminen, ön inceleme emri/yetkisi verilmesini, 

Takdir ve tensiplerine arz ederim. 

(Ġmza) 

        (Ön incelemeci) 

 

AÇIKLAMA: Ġnceleme ile ihbar ve Ģikâyetler üzerine tespit edilen fiil ve 

kiĢilere göre her zaman ön inceleme emri talep edilebilir. MüfettiĢler yetkili mercileri 
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valilik veya kaymakamlık olan ilgililer hakkında ―tevdi raporu‖ düzenleyerek ön 

inceleme yapılmasını isterler. 

 

Örnek Belge 5: Tanık-Hakkında Ön inceleme Yapılanlar için Çağrı Kâğıdı/ Davet 

Yazısı  

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

MüfettiĢliği 

 

Sayı:(Yazılan yer)        Tarih 

Konu: Tanıklığınız       

 

Sayın;............................... 

................. 

 

Ġlgi:..............nın..........tarihli ve ...........sayılı emir 

Ġlgi emir gereğince, tarafımdan 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre 

yapılmakta olan ön incelemede tanık olarak (hakkında ön inceleme yapılanlar için ifade) 

ifadenize baĢvurulması gerekmektedir. 

.......günü, saat.....da tarafıma soruĢturma için tahsis edilen..................hazır 

bulunmanız, bulunmadığınız takdirde hakkınızda CMK'nın (tanıklar için) 44‘‘üncü/ 

(hakkında ön inceleme yapılanlar için 146. maddesi, hükmünün uygulanarak ifade için 

zorla getirttirileceğiniz, bilgilerinize rica olunur/tebliğ olunur. 

 

     Ġmza 

Adı Soyadı 

           Ön incelemeci 
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Örnek Belge 6: Çağrı Kâğıdı tebliğ yazısı örneği 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

MüfettiĢliği 

 

Sayı:(Yazılan yer)        Tarih 

Konu:       

 

KAYMAKAMLIK/VALĠLĠK MAKAMINA (Emniyet Müd) 

............. 

Tarafımdan 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülmekte olan ön 

incelemede; tanık/hakkında ön inceleme yapılan sıfatıyla ifadesine baĢvurulması 

gereken, aĢağıda kimliği yazılı Ģahsa ekte gönderilen çağrı kâğıdının tebliği ile tebellüğ 

belgesinin gönderilmesine emir ve müsaadelerinizi arz/rica ederim. 

 

(ÖN ĠNCELEMECĠ) 

Eki: Çağrı Kâğıdı  

 

 

 

 

 

TANIK/HAKKINDA ÖN ĠNCELEME YAPILANIN KĠMLĠĞĠ VE ADRESĠ 
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Örnek Belge 7: Tanığın gelmemesi hâlinde yapılacak tespite iliĢkin tutanak örneği 

Tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede beyanına baĢvurulması 

gereken..............in Kendisine yapılan tebligata rağmen belirtilen gün ve saatte, 

tarafımıza tahsis edilen soruĢturma odasına gelmediği görülmekle, iĢ bu tesbit tutanağı 

tarafımızdan, soruĢturma için tahsis edilen yerde saat ......de düzenlenerek müĢtereken 

imza altına alındı. (Tarih ve yer) 

 

ÖN ĠNCELEMECĠ/GÖREVLĠ VEYA YER TANIĞI YEMĠNLĠ KATĠP 

SORUġTURMACI 

 

 

Örnek Belge 8: Zorla getirtmeye iliĢkin karar örneği 

 

KARAR NO     : 

KARAR TARĠHĠ: 

 

.........nın, .....gün ve.......sayılı emirleri gereğince 4483 sayılı Kanun 

hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede tanık olarak ifadesine 

baĢvurulması gereken...................ye, yapılan tebligata rağmen çağrıya icabet etmediği 

anlaĢılmakla, hakkında CMK'nın (tanıklar için) 44‘üncü/ (hakkında ön inceleme 

yapılanlar için 146.) maddesi hükmünün uygulanmasına ve .......gün ve.......saatte 

tarafıma  tahsis edilen .............de bulundurulmasına karar verildi. 

 

Ġmza 

         Adı Soyadı 

(ÖN ĠNCELEMECĠ) 
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Örnek Belge 9:  Zorla getirtmenin infazı için yazılan yazı örneği 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

MüfettiĢliği 

 

Sayı:(Yazılan yer)        Tarih 

Konu: Zorla Getirme         

 

EMNĠYET  MÜDÜRLÜĞÜ‘NE 

.............. 

 

 

Tarafımdan 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmakta olan ön 

incelemede, tanık olarak ifadesine baĢvurulması gereken, ancak kendisine yapılan 

duyuruya rağmen çağrıya icabet etmeyen ve aĢağıda kimliği ile adresi yazılı kiĢinin 

iliĢikte belirtilen karar gereğince zorla getirttirilmesine karar verilmiĢtir. Anılan kiĢinin 

kararda belirtilen gün ve saatte tarafıma tahsis edilen.........................de,   CMK'nın 

(tanıklar için) 44‘‘üncü/ (hakkında ön inceleme yapılanlar için 146.) maddeleri 

hükümleri gereğince hazır bulundurulmasını rica ederim. 

 

Ġmza 

Adı Soyadı 

(ÖN ĠNCELEMECĠ) 

 

EKLER: 

Çağrı kâğıdı 

Tanıkla Ġlgili Bilgiler: 

Adı Soyadı: 

Görev/iĢyeri tel: 

Ġkamet adresi ve tel:  

 



III.BÖLÜM:  

ÖN ĠNCELEME GÖREVĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL AÇIKLAMALAR 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 155 

Örnek Belge:10  Çağrıya icabet etmeyen tanık hakkında cezai iĢlem talebi örneği 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

MüfettiĢliği 

 

SAYI:(Yazılan yer)        Tarih 

KONU: Tanık       

CUMHURĠYET SAVCILIĞINA 

................. 

...............nın...............gün ve ........sayılı emirleri gereğince, 4483 sayılı Kanun 

hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede, CMK'nın (tanıklar için) 

44 ve 146/7 maddesi hükmüne göre kendisine usulen yapılan tebligata rağmen 

celpnameye icabet etmeyen........................hakkında MüfettiĢliğimizce düzenlenen 

tutanak ve ihzar müzekkeresi ile tebligatın yapıldığına iliĢkin belgeler iliĢikte 

sunulmuĢtur. 

Adı geçen hakkında CMK‘nın 44/1. ve 146/7 (hakkında ön inceleme yapılanlar 

için 146/1. maddeler) maddesi hükmü gereğince cezai iĢlem yapılması talep olunur/ 

yapılması arz ve rica olunur. 

Ġmza 

Adı Soyadı 

(ÖN ĠNCELEMECĠ) 

 

EKLER: Çağrı kâğıdı tebligatı,tutanak, zorla getirtme yazısı 

AÇIKLAMA: 

Yapılan inceleme sonunda çağrıya icabet etmeme konusunda çağrılanın geçerli 

bir özürü bulunup bulunmadığının takdiri Cumhuriyet Savcısına aittir. Zira yapılan 

iĢlem adli bir iĢlem olup müfettiĢin bu konuda bir karara varması ve inceleme dahi 

yapması mümkün değildir. 

Yukarıdaki iĢlemler hakkında ön inceleme yapılan ve bilirkiĢi için de 

geçerlidir. (CMK md 146/7) 
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Örnek Belge 11: Yazılı Ġfade/Savunma; 

Bu iĢlem ya bulunulan yerin uzaklığından kaynaklanan veya özel sebeplerle 

müfettiĢin  makul bir süre tanıyarak aldığı ifade Ģeklidir. Gerektiğinde 657 sayılı Kanun 

hükümlerine göre süre tanınarak yazılı savunma istenebilecektir. 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

MüfettiĢliği 

 

Sayı:(Yazılan yer)              Tarih 

Konu: Yazılı ifade       

Sayın:........................... (hakkında ön inceleme/disiplin soruĢturması yapılanın 

ad ve soyadı, görevi) 

............. 

Tarafımdan yapılmakta olan ön inceleme/soruĢturma nedeniyle, aĢağıda 

belirtilen konularda 4483 sayılı yasa hükümlerine göre yazılı ifadenizin alınmasına, (ya 

da 657 sayılı kanunun 130. maddesine göre yazılı savunmanızın alınmasına) ihtiyaç 

duyulmuĢtur.; 

..................................................... 

...................................................... (Buraya iddia konuları teker teker ve 

ayrıntılı bir Ģekilde, varsa birden fazla dilekçedeki sıraya riayet edilerek yer, zaman ve 

müĢahhas olay belirtilerek yazılır.) 

Hususlarındaki iddialarla ilgili yazılı ifadenizi, iĢ bu yazının tarafınıza tebliğ 

tarihinden itibaren en geç (657 sayılı yasa‘nın 130. maddesinden hareketle 7 günden az 

olmamak üzere).......içinde, aĢağıda belirtilen adresime 3 eĢ örnek hâlinde ve Ģahsınıza 

ait nüfus cüzdanının onaylı bir örneğinin, eklenmesi suretiyle göndermenizi, aksi 

takdirde ifade vermekten çekinmiĢ sayılacağınızın bilinmesini önemle rica ederim. 

Ġmza 

Adı Soyadı 

(ÖN ĠNCELEMECĠ) 

 

AÇIKLAMA: Anılan yazı, ya PTT vasıtasıyla iadeli taahhütlü olarak-ilgilinin 

adresine gönderilir (Bu takdirde PTT makbuzları muhafaza edilmelidir.) veya acil 
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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. 

……………………………………………………………………………… 

Adres: 

Diğer taraftan; 4483 sayılı Yasa hükümlerine göre hakkında ön inceleme 

yapılanlardan alınacak ifadelerde, CMK hükümlerinin uygulamasının ihtiyari olması 

nedeniyle daha kısa süre tanınabilir. Ancak 657 sayılı Yasa‘nın 130. maddesine göre 

alınacak yazılı savunmalarda 7 günden az süre tanınamaz. 

Örnek Belge 12: Ġstinabe 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 Ģekilde ve 

herhangi bir yanlıĢ anlaĢılmaya meydan vermeyecek Ģekilde yazılmalıdır. Örneğin; 

―...........tarihinde.........yi resmî araçta eĢi ve çocuğu ile birlikte gördüğünüz iddia 

edilmektedir.........ve bu gibi) 

Cevap:  

1-......................... 

2-........................ (Cevaplar bölümüne her sorunun cevabının soruya tekabül 

edecek Ģekilde yazılması gerekmektedir) 

........dedi ve ekleyeceği baĢkaca bir husus bulunmadığını belirterek okuduğu 

ifadesinin doğruluğunu imzası ile tasdik etti. (Tarih ve yer) 

NAĠB    YEMĠNLĠ KATĠP    TANIK 

(Ġfadeyi alan) 
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Örnek Belge 13 : Ġstinabe Talep Yazısı Örneği 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

MüfettiĢliği 

 

Sayı:(Yazılan yer)        Tarih 

Konu: Ġstinabe      

Sayın:.............................. 

(Ġstinabe Cumhuriyet Savcılığından talep edilebileceği gibi, soruĢturmaya 

uygun bir görevliden de istenebilir) 

4483 sayılı Kanun hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön 

incelemede, tanık olarak beyanına baĢvurulması gereken aĢağıda kimliği yazılı kiĢinin 

CMK‘nın  180 sayılı maddesi gereğince, iliĢikte gönderilen örnekte belirtilen konularda 

(tanık ise yemin yaptırılarak) yeminli kâtip kullanılarak ( isteğe bağlı) istinabe yoluyla 

alınacak beyanının, 3 nüsha olarak aĢağıdaki adresime gönderilmesini rica ederim. 

   Ġmza 

Adı Soyadı 

   ÖN ĠNCELEMECĠ 

 

Beyanına baĢvurulacak kiĢinin 

Kimliği ve açık adresi: 
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Örnek belge 14: BilirkiĢi talep yazısı örneği 

 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

MüfettiĢliği 

 

Sayı:(Yazılan yer)       Tarih 

Konu: BilirkiĢi       

 

............./VALĠLĠK/KAYMAKAMLIK/BAġHEKĠMLĠK MAKAMINA 

.................... 

 

Tarafımdan yapılmakta olan (gerektiğinde yapılacak olan) ön incelemede, 

bilirkiĢi kanaatine baĢvurulması gereği hasıl olduğundan,.............................konularında 

teknik ve fenni kanaat belirtebilecek.....................görevlerinde bulunan.........adet 

görevlinin CMK hükümlerine göre bilirkiĢi olarak görevlendirilmek üzere adlarının 

bildirilmesini emir ve müsaadelerinize arz/rica ederim. 

 

................................ 

ÖN ĠNCELEMECĠ 

 

 

AÇIKLAMA:Yazıda bilirkiĢinin statüsü, yani uzmanlık dalı ve buna uygun 

olan bilirkiĢi kanaatine baĢvurulacağı net bir Ģekilde belirtilmelidir. 
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Örnek belge 15: BilirkiĢi atama, görevlendirme ve yemin tutanağı örneği 

BĠLĠRKĠġĠ ATAMA, GÖREVLENDĠRME VE YEMĠN TUTANAĞI 

................nın tarihli ve........sayılı emirleri gereğince, tarafımdan yapılmakta 

olan (gerektiğinde yapılacak olan) ön incelemede, teknik, ilmi ve fenni kanaate 

baĢvurulması gereği doğduğundan,..............oğlu, 19... /..... (Doğum yeri) doğumlu ve 

...............nüfusuna kayıtlı, ...............................nde görevli,................................nın 

(birden fazla ise ayrı ayrı yazılacak) CMK‘nın 63. maddesi hükmü gereğince, bilirkiĢi 

olarak atanmasına karar verilmiĢ olup, adı geçene/geçenlere CMK‘nın 64/5. maddesi 

hükmüne göre yemini yaptırılarak, aĢağıdaki konularda teknik, ilmi ve fenni 

kanaatlerinin belirtilmesi istenildi. 

KONU:................. (Buraya bilirkiĢinin hangi konuda kanaatinin belirtilmesi 

isteniyorsa kendisine teslim edilen belgeler aynen belirtilerek net bir Ģekilde ve konular 

birden fazla ise sıra numarası verilerek belirtilmelidir. Konunun alt kısmına da, 

bilirkiĢiden konunun aydınlatılmasına yönelik, hangi hususlarda ve hangi soruların 

cevaplarının istendiği açıklanmalıdır). 

BilirkiĢiden yukarıda belirtilen konulardaki kanaatlerini belirtmeleri, 

kanaatlerinin oluĢması için yapmaları gereken incelemede CMK‘nın 66 ve 67. 

maddelerinde belirtilen yetkileri hatırlatılarak,.........adet konu hakkındaki kanaatlerini 

içeren raporlarını en geç......günde tarafımıza teslim edilmesi istendi. Ġnceleme 

esnasında baĢvurmaları gereken evrakın örnekleri eki dizi pusulasına göre kendilerine 

teslim edildi ve bu evrakı raporlarıyla iade etmeleri gerektiği hatırlatılarak iĢ bu bilirkiĢi 

tayin tensip ve yemin tutanağı müĢtereken düzenlenerek imza altına alındı. (Tarih ve 

yer) 

 

ÖN ĠNCELEMECĠ YEMĠNLĠ KATĠP BĠLĠRKĠġĠ/BĠLĠRKĠġĠLER 

      (Ġhtisas dalları,görevleri ve imzaları) 
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Örnek Belge 16: Ġnceleme ve disiplin soruĢturmalarında kullanılacak uzman 

görüĢü tutanağı 

UZMAN GÖRÜġÜ ĠÇĠN GÖREVE BAġLAMA TUTANAĞI 

Tarafımdan yapılmakta olan inceleme ve soruĢturmada teknik, ilmi ve fenni 

kanaate baĢvurulması zarureti hasıl olduğundan, aĢağıda branĢ, isim ve imzaları bulunan 

Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Hekimlerinin uzman görüĢlerine baĢvurulmasına 

karar verilmiĢ, 

Sağlık Bakanlığı………….……………………….Hastanesinde görev yapan 

.............................Uzmanı.Op.Dr………………………,………………Uzmanı.Op.Dr…

…….., Uzmanı Dr. ........................ isimli hekimlerden oluĢan uzman heyetine 

yapacakları görev açıklanmıĢtır; 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………..  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

Hususları incelenen hasta dosyasındaki bilgilerden ve alınan ifadelerden 

anlaĢılmakla, uzman heyetine hazırlanan dosya teslim edilmiĢ, 

1)…………………………………………………………………………………

…………………………………? 

2)…………………………………………………………………………………

…………………………………? 

3)…………………………………………………………………………………

…………………………………? 

Sorularına iliĢkin tıbbi görüĢlerini bildirmeleri istenilmiĢtir. 

 

Uzman heyeti, gerekli değerlendirmeyi makul bir sürede yaptıktan sonra 

görüĢlerini rapor Ģeklinde yazılı olarak bildireceklerini ve kendilerine teslim edilen 

hasta dosyasıyla ilgili belgeleri eksiksiz olarak aynen iade edeceklerini belirtmiĢlerdir. 

ĠĢbu tutanak mahallinde tarafımızca müĢtereken imza altına alındı. 

…./…./2010 

………….               Op. Dr. …. …… Op.Dr. ……   Uz.Dr. ….. 

MüfettiĢ         ……...Uzmanı..…….Uzmanı          ……..Uzmanı 
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Örnek Belge 17:  BilirkiĢi Raporu 

 

BĠLĠRKĠġĠ RAPORU 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi ……….‘ın …/…/…… tarihli yazıları ile 

görevlendirilen BilirkiĢi Heyetimiz, çalıĢmalarını ―Tıbbi BilirkiĢi GörüĢü için Göreve 

BaĢlama Tutanağı ve Ekli Belgeler‖ çerçevesinde incelemiĢ; mevcut dokümanlara göre 

oluĢan bilirkiĢi görüĢü aĢağıda açıklanmıĢtır. Ayrıca teslim alınan hasta dosyasıyla ilgili 

belgeler, ifadeler eksiksiz olarak iade edilmiĢtir. 

Heyetimize teslim edilen belgeler ıĢığında BilirkiĢi Heyetince yapılan 

değerlendirme aĢağıdaki gibidir. 

1)…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………….., 

2)…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………….., 

3)…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………..., 

Kanaatimiz bildirir iĢbu Rapor, tarafımızca müĢtereken düzenlenerek 

imzalanmıĢtır. …./…./….., ……………………Hastanesi. 

 

 

 

 

 

 

 

Op.Dr. ……………. 

……………Hastanesi 

2.Cerrahi Klinik ġefi 

BilirkiĢi 

Op. Dr. ………………….. 

………………..Hastanesi 

1.Beyin Cerrahisi ġef Vekili 

BilirkiĢi 

Uz.Dr. ………………. 

………….     Hastanesi  

3.Radyoloji Klinik ġefi 

BilirkiĢi 
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Örnek Belge 18: Uzman görüĢü 

UZMAN GÖRÜġÜ 

 

Sağlık Bakanlığı MüfettiĢi ……….‘ın …/…/…… tarihli yazıları ile 

görevlendirilen Uzmanlık  Heyetimiz, çalıĢmalarını ―Uzman GörüĢü için Göreve 

BaĢlama Tutanağı ve Ekli Belgeler‖ çerçevesinde incelemiĢ; mevcut dokümanlara göre 

oluĢan uzmanlık görüĢü aĢağıda açıklanmıĢtır. Ayrıca teslim alınan hasta dosyasıyla 

ilgili belgeler, ifadeler eksiksiz olarak iade edilmiĢtir. 

Heyetimize teslim edilen belgeler ıĢığında Uzman Heyetince yapılan 

değerlendirme aĢağıdaki gibidir. 

1)…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………….., 

2)…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………….., 

3)…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………., 

Kanaatimiz bildirir iĢbu Rapor tarafımızca müĢtereken düzenlenerek 

imzalanmıĢtır. …./…./….., ……………………Hastanesi. 

 

 

NOT: Uygulamalarda bilirkiĢiler, genellikle Bakanlığımız elamanı ya da 

Valilik tarafından görevlendirilecek diğer resmî kurum elamanları olduklarından ücret 

ödemesi yapılmamaktadır. Ancak ücret ödenmesi gerektiği takdirde aĢağıdaki örneklere 

göre iĢlem yapılması gerekecektir. 

 

Op.Dr………………. 

……………Hastanesi 

2.Cerrahi Klinik ġefi 

Op.Dr…….……… 

………..Hastanesi 

1.Beyin Cerrahisi ġef Vekili 

Uz.Dr………………. 

………….     Hastanesi  

3.Radyoloji Klinik ġefi 
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Örnek Belge 19: BilirkiĢi ücret tesbit kararı örneği 

KARAR NO: 

KARAR TARĠHĠ: 

 

KARAR 

 

Tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede bilirkiĢi olarak kanaatlerine 

baĢvurulması kararlaĢtırılan ve bilirkiĢi olarak atanan,................................nın 

hazırladıkları ve kanaatlerini içeren raporun tarafıma tevdi edilmesinden ötürü; 

kanaatlerinin oluĢması için yaptıkları incelemede sarf ettikleri mesaiye karĢılık olarak 

her türlü masraf ve yollukları dâhil olmak üzere; CMK‘nın 72‘inci maddesi hükmü 

gereğince...........................TL. bilirkiĢi ücreti tayinine ve ücretin ön incelemenin ilgili 

bulunduğu.........................kurumunun bütçesindeki ilgili tertibinden karĢılanmasına 

karar verildi (Tarih ve yer) 

 

Ġmza 

Adı Soyadı 

ÖN ĠNCELEMECĠ 

 

 

 

AÇIKLAMA: BilirkiĢi ücretinin ne miktar olacağının takdiri, tamamen 

soruĢturmacıya aittir. Ancak yapılan bu takdirde, Bütçe Uygulama Tebliği‘nde belirtilen 

ücretlendirme bilgileri ile günümüzdeki ekonomik Ģartların göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. 
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Örnek Belge 20: BilirkiĢi ücreti ödeme yazısı örneği 

 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

MüfettiĢliği 

Sayı:(Yazılan yer)        Tarih 

Konu: BilirkiĢi ücreti      

 

......................................‘na 

..................... 

Tarafımdan yapılmakta olan ve kurumunuzla ilgili ön incelemede, bilirkiĢi 

olarak görevlendirilen...................................nin yaptıkları görevlerden dolayı CMK.‘nın 

72. maddesi gereğince, takdir edilen ücrete iliĢkin kararın bir örneği iliĢikte 

gönderilmiĢtir. 

Anılan bilirkiĢinin müracaatlarında belirtilen Yasa hükmü gereğince, takdir 

edilen bilirkiĢi ücretinin kurumunuza ait ……bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesini 

rica ederim. 

Ġmza 

         Adı Soyadı 

ÖN ĠNCELEMECĠ 

 

DAĞITIM: 

GEREĞĠ: (Ödemeyi yapan kuruluĢun adı) 

BĠLGĠ: (BilirkiĢinin/BilirkiĢilerin isim ve adresleri) 
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Örnek Belge 21: Örnek imza tetkiki veya yazı yazdırılması tesbit tutanağı örneği 

ĠMZA TETKĠKĠ VEYA YAZI YAZDIRILMASI TESBĠT TUTANAĞI 

Tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede suç unsuru olarak belirtilen 

belgelerin, ..................tarafından yazıldığı/imzalandığı öne sürüldüğünden, yazı/imza 

incelemesinde değerlendirilmek üzere, iddianın muhatabı........................ya, aĢağıdaki 

metin kendi el yazısıyla yazdırıldı/imzalatıldı. (Buraya kiĢiye belirli bir metin okunarak, 

oturarak ve ayakta olmak üzere sağ ve sol el yazısıyla yazması istenilerek yazdırılır. 

ġayet imza tetkiki yapılacaksa muhatabın imza örnekleri  oturarak ve ayakta en az üçer 

defa alınır. Ġmza tetkikinde, suç unsuru olarak belirtilen belgelerin tarihlerine yakın 

tarihlerde kiĢinin ıslak imza attığı suç unsuru bulunmayan diğer belgelerden de istifade 

edilebilir.) 

ĠĢbu yazı yazdırılması/imza tetkiki, huzurumuzda icra edilmiĢ olup tutanağın 

doğruluğu tarafımızdan müĢtereken tasdik edildi. Bu 

tutanak,...........................de.....................tarihinde ve saat .............de tarafımıza tahsis 

edilen oda da düzenlenmiĢtir. (Tarih ve yer) 

ÖN ĠNCELEMECĠ   YER TANIĞI GÖREVLĠ     YEMĠNLĠ KATĠP       YAZI SAHĠBĠ 

 

 

Örnek Belge 22: Tespit ve Beyan tutanağı örneği 

TESPĠT VE BEYAN TUTANAĞI 

................na ait....................ne iliĢkin kayıt,belge,defterlerin tarafımızdan 

incelenmesi sonucunda:...................... (Buraya tesbit edilmek istenen ve inceleme 

sonunda elde edilen sonuç aynen yazılacaktır.)...................tesbit edildiği, esasen konu 

için bilgisine baĢvurulan görevli.........................nin ...................... (Buraya görevlinin 

beyanı aynen yazılacaktır) ..............beyan edildiği görülmekle, iĢbu tesbit ve beyan 

tutanağı soruĢturma için tahsis edilen odada tarafımızdan müĢtereken düzenlenerek 

imza altına alındı. (Tarih ve yer) 

ÖN ĠNCELEMECĠ  YEMĠNLĠ KATĠP  GÖREVLĠ  GÖREVLĠ 
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Örnek Belge 23:  Zabıt ve Arama Talep Yazısı 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

MüfettiĢliği 

Sayı: (Yazılan yer)        Tarih 

Konu : Zabıt ve arama            

CUMHURĠYET SAVCILIĞINA 

................. 

...............nın........gün ve............sayılı emirleri gereğince, 4483 sayılı Kanun 

hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede suç konusu bir kısım 

evrakın/eĢyanın yok edilmesi ihtimaline karĢın, muhbir-tanıklarca suç evrakı bulunduğu 

öne sürülen aĢağıda kimlik ve adresleri olan kiĢilerin evlerinde/iĢ yerlerinde arama/zabt 

kararı istihsaline baĢvurulması zorunluluğu hasıl olmuĢtur. Buna iliĢkin soruĢturma 

dosyası örneği iliĢikte sunulmuĢtur. 

Sulh ceza hâkiminden zabt ve arama kararı istihsaline delaletleriniz ile 

soruĢturma dosyasının, iĢin bitiminde iadesini arz ve rica ederim. 

Arama/Zabıt yapılacak kiĢilerin ve 

Yerlerin açıklanması: 

Ġmza 

          Adı Soyadı 

ÖN ĠNCELEMECĠ 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

MEMURLAR VE DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN YARGILANMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 170 



IV.BÖLÜM: 

MEMURLAR VE DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN YARGILANMALARI 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 171 

ĠNCELEME VE SORUġTURMA USULLERĠ 

Kamu idareleri, bünyelerinde çalıĢmakta olan memur ve diğer kamu 

görevlilerinin, suç iĢledikleri ihbar ve Ģikâyetini aldıklarında veya kendileri bizzat suç 

iĢlendiği Ģüphesine düĢtüklerinde, gerçekten suç iĢlenip iĢlenmediğini, iĢlenmiĢse bunun 

dikkatsizlik neticesinde mi yoksa kusur veya kasıt sonucu olup olmadığını tespit etmek 

ve sonuçlarını ortaya koymak amacıyla; 

Ġnceleme, 

Disiplin SoruĢturması, 

Ön Ġnceleme, 

Ġnceleme + Disiplin SoruĢturması, 

Ön Ġnceleme + Disiplin SoruĢturması, 

Süreçlerinden birini baĢlatmak durumundadırlar. Bunun için yapılacak olan 

inceleme ve soruĢturmanın önemi paralelinde, yetkili mercin görev onayıyla, müfettiĢ 

veya incelemeci/soruĢturmacı görevlendirilmesinde bulunulmaktadır. 

MüfettiĢ ve incelemeci/soruĢturmacılarca yapılan; inceleme, disiplin 

soruĢturması ve ön inceleme esnasında, kanun (yürürlükte bulunan tüm kanunlar) 

tarafından suç olduğu belirtilmiĢ olan olay ve fiillerle karĢılaĢıldığında, söz konusu 

suçun soruĢturulma usulü belirlenerek gerekli çalıĢmalarda bulunulması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, dikkate alınması gereken usuller; 

1- 4483 SAYILI MEMURLAR ve DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN 

YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINA GĠREN SUÇLARA 

ĠLĠġKĠN ĠNCELEME VE SORUġTURMA USULÜ 

4483 sayılı Kanun‘un 2. maddesinde, ―Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel 

kiĢilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli 

ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle 

iĢledikleri suçlar hakkında uygulanır. 

Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruĢturma ve kovuĢturma usullerine tabi 

olanlara iliĢkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden Kanun‘larda gösterilen 

soruĢturma ve kovuĢturma usullerine iliĢkin hükümler saklıdır‖ hükmüne yer 

verilmiĢtir. Bu hüküm çerçevesinde; memur ve diğer kamu görevlileri, görevleri 

sebebiyle iĢlemiĢ olsalar dahi, baĢka kanunlarda, 4483 sayılı Kanun hükümlerine tabi 

olunmayacağı belirtilen suçlar, 4483 sayılı Kanun kapsamı dıĢında kalacaktır. 
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Kanun‘la suç sayılmıĢ olan fiil/fiillerin 4483 sayılı Kanun çerçevesinde 

incelenmesi ve soruĢturulması için; 

a-Suçun, memur ve diğer kamu görevlisi tarafından iĢlenmiĢ olması, 

b-Suçun, memur ve diğer kamu görevlisi tarafından, görev sebebiyle iĢlenmiĢ 

olması, 

c-Görev sebebiyle, memur ve diğer kamu görevlisi tarafından iĢlenen suçun, 

baĢka bir Kanun‘la, 4483 sayılı Kanun kapsamı dıĢında tutulmamıĢ olması, 

gerekmektedir. 

Bu ölçütler paralelinde, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suçun tespiti 

hâlinde, Kanun‘un 3. maddesinde belirtilmiĢ olan yetkili merci tarafından bir ön 

inceleme yaptırılarak, soruĢturma izni verilmesine veya verilmemesine, aynı merci 

tarafından karar verilir. Bu Kanun kapsamında yer alan bir suçun iĢlendiği Cumhuriyet 

BaĢsavcılarınca öğrenildiğinde de, suça iliĢkin tüm bilgi ve belgeler, Cumhuriyet 

BaĢsavcılıklarınca, yetkili mercie iletilerek soruĢturma izni talep edilmektedir. Yetkili 

merciler tarafından soruĢturma izni verilmedikçe, Cumhuriyet BaĢsavcılıklarınca, 4483 

sayılı Kanun kapsamındaki bir suçun soruĢturulmasına baĢlanılamaz. 

2-3628 SAYILI MAL BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNULMASI, RÜġVET VE 

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINA GĠREN 

SUÇLARA ĠLĠġKĠN ĠNCELEME VE SORUġTURMA USULÜ 

3628 sayılı Kanun kapsamındaki suçlara iliĢkin olarak, gerekli soruĢturmayı 

doğrudan Cumhuriyet BaĢsavcılıkları yapar. Bu Kanun kapsamında yer alan suçlara 

iliĢkin gerekli inceleme ve soruĢturmalar, görev nedeniyle iĢlenmiĢ olsa dahi, herhangi 

bir merciden izin almaksızın, Cumhuriyet BaĢsavcılıkları tarafından yürütür. 3628 sayılı 

Kanun kapsamındaki suçların, müfettiĢ ve incelemeci/soruĢturmacılar tarafından yapılan 

inceleme/disiplin soruĢturması/ön inceleme esnasında tespit edilmesi hâlinde de, elde 

edilen delil ve emareler yetkili ve görevli Cumhuriyet BaĢsavcılığına gecikmeksizin 

ihbar ve tevdi edilir. Ancak, bu Kanun kapsamındaki suçların iliĢkin disiplin 

soruĢturmaları müfettiĢ ve incelemeci/soruĢturmacılarca yapılır. 

3628 sayılı Kanun kapsamında yer alan suçlar; 

Basit ve nitelikli zimmet (TCK. Md.247-249),  

Ġhaleye fesat karıĢtırma (TCK. Md.235),  

Edimin ifasına fesat karıĢtırma (TCK. Md.236), 

Ġrtikâp (TCK. Md.250),  
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RüĢvet (TCK. Md.252),  

Görevi sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, 

Devlet sırlarının açıklanması ve açıklanmasına sebebiyet vermek (TCK. 

Md.329-330),  

a, b, c, d, e, f ve g‘de sayılan suçlara iĢtirak edenler, 

Verilen süreye rağmen mal bildiriminde bulunmama (3628 Md.10), 

Mal bildirimlerinin gizliliğine riayet etmeme (3628 Md.11),  

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma (3628 Md.12), 

Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme (3628 Md.13), 

3- GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESĠNDE YAPILACAK ĠNCELEME 

VE SORUġTURMALAR 

4483 sayılı Kanun ile 3628 sayılı Kanun kapsamında yer alan suçların 

dıĢındaki tüm suçlara iliĢkin soruĢturmalar, doğrudan Cumhuriyet BaĢsavcılıklarınca 

yürütülür. MüfettiĢ ve incelemeci/soruĢturmacılar tarafından yapılan inceleme/disiplin 

soruĢturması/ön inceleme esnasında, genel hükümler çerçevesinde soruĢturulması 

gereken bir suç tespit edildiğinde de, elde edilen delil ve emareler, suç duyurusu raporu 

ile birlikte yetkili ve görevli Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilir. Ancak, aynı 

zamanda, herhangi bir disiplin iĢlemi gerekiyorsa, gerekli disiplin soruĢturması müfettiĢ 

ve incelemeci/soruĢturmacılarca yapılır. 

4483 SAYILI MEMURLAR ve DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN 

YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 

1982 Anayasasının 129. maddesinin son fıkrasında ―Memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında iĢledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuĢturması açılması, 

Kanun‘la belirlenen istisnalar dıĢında, kanunun gösterdiği idari mercin iznine bağlıdır‖ 

denilerek, memur ve diğer kamu görevlilerine, isnatlar karĢısında haklarında ceza 

kovuĢturması yapılması konusunda güvence sağlanmıĢtır. Bu husus, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu‘nun 24. maddesinde de ―Devlet memurlarının görevleri ile ilgili 

veya sırasında iĢledikleri suçlardan dolayı soruĢturma ve haklarında dava açılması özel 

hükümlere tabidir‖ Ģeklinde düzenlenerek, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, 

görevlerini yaparken, haksız isnatlara maruz kalmalarının önüne geçilmeye çalıĢılmıĢtır.  

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun‘un yürürlükte bulunduğu 10 yıllık süreçte, kanunun çeĢitli maddeleriyle ilgili 

tartıĢmalar yaĢanmıĢ ve farklı makamlarca farklı uygulamalarda bulunulmuĢtur. 

DanıĢtay Birinci Dairesinin, 17.04.2000 tarih ve 2000-59 Karar no‘lu istiĢari görüĢü 

çerçevesinde, yapmıĢ olduğu yorumlamalar konuya belli düzeyde ıĢık tutmuĢsa da 

uygulamalarda karĢılaĢılan değiĢik sorunlar yeni yorumlamaları veya açıklığa 
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kavuĢturulmaları zorunlu kılmıĢtır. Bu sebeple, Kanun‘la açık Ģekilde ifade edilmemiĢ 

konularla ilgili yorumlar ve uygulamalar sadece yorumda veya uygulamada bulunan kiĢi 

ve makamları bağlayabilir. 

Amaç 

Madde 1- Bu Kanun‘un amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 

görevleri sebebiyle iĢledikleri suçlarından dolayı yargılanmaları için izin vermeye 

yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 – Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kiĢilerinin genel idare 

esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa 

eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle iĢledikleri suçlar 

hakkında uygulanır. 

Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruĢturma ve kovuĢturma usullerine tabi 

olanlara iliĢkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden Kanun‘larda gösterilen 

soruĢturma ve kovuĢturma usullerine iliĢkin hükümler saklıdır. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli genel hükümlere tabidir. 

Disiplin hükümleri saklıdır. 

(Ek: 2/1/2003-4778/33 md.) 765 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 243 ve 245‘inci 

maddeleri ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu‘nun 154‘üncü maddesinin 

dördüncü fıkrası kapsamında açılacak soruĢturma ve kovuĢturmalarda bu Kanun 

hükümleri uygulanmaz. 

Bu Kanun, 4 ġubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu 

Muvakkat kapsamında yer alan ―görev sebebiyle‖ iĢlenen suçları Yasa kapsamına almıĢ 

―görev sırasında‖ iĢlenen suçları kapsam dıĢına çıkarmıĢtır. Görev sebebiyle iĢlenen 

suçlar, memuriyet görevinin ifası nedeniyle iĢlenen suçları içermektedir. Suçun 

memuriyet görevinden doğmuĢ sayılması için memuriyet iĢleriyle ilgili olması, suçu 

doğuran fiil ile kiĢinin görevi arasında illiyet bağının bulunması gerekir. 

Bu Kanun‘un uygulanabilmesi için kiĢinin; 

1. Memur ve diğer kamu görevlilerinden olması,  

2. Suç iĢlemesi, 
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3. Suçu, görevi sebebiyle iĢlemiĢ olması gerekmektedir. 

-Suçun iĢlendiği yer ve zaman (zamanaĢımı süresinde dikkate alınır) önemli 

değildir. 

-ĠĢlenen suçun görevle ilgili olması Ģarttır. 

-Görevi sebebiyle olmayan ancak görevi esnasında iĢlenen suç bu kanun 

kapsamında değerlendirilemez.  

Memurun Tanımı 

Anayasa‘ya göre memur: Anayasamızda memur tanımı yapılmaktan kaçınılmıĢ 

128. maddesinde: ―Devletin, Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve diğer kamu tüzel kiĢilerinin 

genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 

gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle 

yürütülür‖ Ģeklinde bir tanımlama yapılmıĢtır. 

Bu tanım, 4483 sayılı Kanun‘a ―Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri‖ deyimi 

çıkarılarak aynen konulmuĢ, dolayısıyla KĠT personeli yasa kapsamına alınmamıĢ, bu 

Kanun‘la 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‘nin 11. maddesinin (d) bendi 

değiĢtirilerek TeĢebbüs Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yargılanmaları bu 

Kanun kapsamına alınmıĢtır. 

Devlet Memurları Kanunu‘na Göre Memur: 657 sayılı DMK‘nın 4. maddesine 

göre Kamu hizmetleri; memurlar, sözleĢmeli personel, geçici personel ve iĢçiler eliyle 

gördürülür. Aynı maddenin (A) bendine göre ise; mevcut kuruluĢ biçimine 

bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kiĢiliklerince genel idare esaslarına göre 

yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun 

uygulanmasında memur sayılır. Yukarıda tanımlananlar dıĢındaki kurumlarda genel 

politika tespiti, araĢtırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi iĢlerde 

görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. 

Bu tanım çerçevesinde Devlet memuru: Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli 

ve sürekli bir görevi yapan, bu göreve devamlı görev yapmak üzere atanmıĢ olan Genel 

ve Katma Bütçeli Kurumlar, Ġl Özel Ġdarecileri, Belediyeler, Ġl Özel Ġdareleri ile 

Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluĢlar, Kanun‘la 

kurulan fonlar, kefalet sendikaları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinden aylık 

alan, kiĢidir. 

Türk Ceza Kanunu‘na Göre Memur: 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu‘nun 

279. maddesinde, ―-Devamlı veya muvakkat surette teĢrii, idari veya adli bir amme 

vazifesi gören devlet veya diğer her türlü amme müesseseleri memur ve müstahdemleri, 
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devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari veya mecburi olarak teĢrii, idari 

veya adli bir amme vazifesi gören kimseler memur sayılır.‖ hükmüne yer verilerek 

memur tanımı yapılmıĢtı.  

Ancak, 2004 yılında çıkarılan 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu‘yla memur 

kavramından vazgeçilerek kamu görevlisi kavramına yer verilmiĢtir. 5237 sayılı 

Kanun‘un 6. maddesinin c bendinde kamu görevlisi, ―kamusal faaliyetin yürütülmesine 

atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak 

katılan kiĢi‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Böylelikle kamusal faaliyete katılan herkes 

(katılma Ģekline ve süresine bakılmaksızın) kamu görevlisi olarak kabul edilmiĢtir. 

4483 sayılı Kanun‘a Göre Memur ve Diğer Kamu Görevlisi: Kanun‘un 2. 

maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri; ―Devletin ve diğer kamu tüzel 

kiĢilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli 

ve sürekli görevleri ifa edenler…‖ olarak tanımlanmıĢtır. 

Kanun‘un genel gerekçesinde, MMHK eleĢtirilirken TBMM‘nin 08.08.1941 

tarih ve 1255 sayılı tefsir kararı uyarınca TCK‘nın 279. maddesine göre memur sayılan 

kiĢiler hakkında da MMHK‘nın uygulanmasının, memur olmayan kiĢilere de teĢmil 

edilmesi nedeniyle çok geniĢ bir personel grubunun sisteme dâhil edilmesinin sakıncalı 

olacağından bahsedilmiĢ olmasından, 4483 sayılı Kanun‘un, bu kanuna tabi olanlar 

yönünden kapsamının daha da daraltıldığını anlamak gerekecektir.  

Nitekim, DanıĢtay 1. Dairesi, 17.04.2000 tarih ve E.2000/29, K.2000/59 sayılı 

kararında, “Yasa’nın 2’nci maddesine göre, bu Yasa Devlet ile Anayasa’nın 123’üncü 

maddesine uygun olarak Kanun’la veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan 

diğer kamu tüzelkişilerinde çalışanlar hakkında uygulanacak, Devlet tüzelkişiliği içinde 

yer almayan, kamu tüzelkişiliği niteliği taşımayan kuruluşlarda çalışanlar hakkında 

uygulanmayacaktır. Anayasa’nın 128’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan " 

Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 

esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 

sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür" hükmü, 4483 sayılı 

Yasa’nın 2’nci maddesine "kamu iktisadi teşebbüsleri" deyimi çıkarılarak aynen 

alınmak suretiyle kamu iktisadi teşebbüsleri personeli yasa kapsamı dışında tutulmuş, 

17’nci maddesi ile de teşebbüs genel müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin 

yargılanmaları ilgili bakanın iznine bağlı kılınarak yalnızca bunlar hakkında 4483 

sayılı Yasa hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. Diğer taraftan, kamu iktisadi 

teşebbüsleri genel müdürleri 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı 

cetvelde diğer personel yanında yer almak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’na tabi tutulmuştur. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinde 

yer alan personelden yalnız genel müdürlerin 4483 sayılı Yasa kapsamına alınması 
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suretiyle genel müdür dışında kalan (1) ve (2) sayılı cetvelde gösterilen diğer kamu 

iktisadi teşebbüsleri personeline genel hükümlerin uygulanmasının öngörüldüğü 

sonucuna ulaşılmaktadır. Kuruluş Kanun’larında, personeline Memurin Muhakematı 

Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanmayacağı veya özel hukuk hükümlerine tabi 

olduğu belirtilen kamu tüzelkişilerinin 4483 sayılı Yasa kapsamına girmeyeceği, buna 

karşın kuruluş Kanun’larında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın 

uygulanacağı belirtilen kamu tüzelkişileri personeli hakkında ise 4483 sayılı Yasa 

hükümlerinin uygulanacağı tabii bulunmaktadır. Bilindiği üzere, kamu hizmeti, umuma 

arzedilen, sürekli ve kesintisiz bir biçimde işlemesi zorunlu, toplumun genel ve ortak 

gereksinimlerini karşılamak amacıyla Kanun’la kurulan idarenin, doğrudan ya da 

yakın gözetim ve sorumluluğu altında kamusal yetki ve usuller kullanarak yürüttüğü 

faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, Anayasa’nın 128’inci maddesinde de belirtildiği gibi genel 

idare esaslarına göre yürütülür. Asli ve sürekli görevler, genel idare esaslarına göre, 

kamu gücü kullanılarak yürütülen görevlerdir. Bu görevlerde kamu gücünü kullanarak 

çalışanlar ise, kamu görevlileridir. 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 belirlenen özel 

kurallar uygulanan memurlar ile diğer kamu görevlileridir. Bu durumda, genel idare 

esaslarına göre asli ve sürekli görevlerde çalışmayan, kamu gücünü kullanma yetkisi 

olmayan personel 4483 sayılı Yasa kapsamına girmemektedir. Nitekim bunlar, 

yaptıkları hizmet kamu görevi olarak kabul edilmediğinden Türk Ceza Kanunu’nun 

uygulamasında memur sayılmamaktadırlar. Maddi ceza hukuku yönünden memur 

sayılmayan ve memur suçlarıyla cezalandırılmayan bu kişileri usul hukuku yönünden 

ayrıcalıklı bir duruma getirip memurlar gibi soruşturmaya tabi tutmak düşünülemez” 

görüĢüne varmıĢtır. 

Tüm bu tanımlar ve DanıĢtay 1. Dairesinin kararı çerçevesinde; 

Kamu görevlileri, kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde 

yönetime kamu hukuku iliĢkisi ile bağlı olarak çalıĢan, kendilerine kadro tahsis edilen, 

bütçeden ödeme yapılan ve haklarında yasalarda belirlenen özel kurallar uygulanan 

memurlar ile diğer kamu görevlileridir. Bu durumda, genel idare esaslarına göre asli ve 

sürekli görevlerde çalıĢmayan, kamu gücünü kullanma yetkisi olmayan yardımcı 

hizmetler sınıfı personeli (odacı, Ģoför, makinist, daktilograf, kaloriferci, hizmetli, 

müstahdem ve hastabakıcı gibi) 4483 sayılı Yasa kapsamına girmemektedir. Ancak, 

yardımcı hizmetler sınıfında yer alan bir memur ve diğer kamu görevlisinin, kamu 

gücünü kullanması veya kamu hizmetinin görülmesinde tasarrufta bulunması hâlinde, 

4483 sayılı Kanun‘a tabi olması gerektiği düĢünülmüĢtür. Örneğin; hastanede çalıĢan 

Ģoför, hastane araçlarının kullanacağı akaryakıt alımında veya araç tamir hizmet 

alımında ihale komisyon üyesi veya muayene kabul üyesi olarak görev yapmıĢ ve 
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sözkonusu görevi yaparken ―görevi kötüye kullanma‖ veya ―görevi ihmal suçu‖ 

iĢlemiĢse, 4483 sayılı Kanun‘a tabi olacaktır. Çünkü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nda 

yer alan memur tanımı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nda yer almamıĢ ve 5237 sayılı 

Kanun‘da yer alan ―kamu görevlisi‖ kavramı, 765 sayılı Kanun‘da geçen ―memur‖ 

kavramından daha geniĢ kapsam ve manada ele alınmıĢtır. Yani, yardımcı hizmet 

sınıfında yer alan Ģoför, 765 sayılı Kanun‘a göre ―kamu görevlisi‖ değilken (kamu 

hizmetlisidir), 5237 sayılı Kanun‘a göre ―kamu görevlisi‖ dir. Dolayısıyla, cezalandırma 

esnasında kamu görevlisi sayılan bir kiĢinin usul hukuku itibarıyla de aynı paralelde ele 

alınması gerektiğinden, yukarıda verilmiĢ olan örnek doğrultusunda hareket etmenin 

yerinde olacağı düĢünülmüĢtür. 

Memurlar DıĢındaki Diğer Kamu Görevlileri (Asli ve sürekli görevleri yapan 

kurumların hangilerinin olduğu Bakanlar Kurulunun 26.11.1975 tarih ve 7/10986 sayılı 

―Kurumlardan Hangilerinin Devlete VerilmiĢ Asli ve Sürekli Bir Kamu Hizmetini 

Genel Ġdare Esaslarına Göre Yükümlü Olduklarının, Hangilerinin Bu Nitelikte 

Bulunmadıklarının Tespitine Dair Karar‖ında belirtilmiĢtir.) 

Bu konuda tek düzenleyici iĢlem 28.11.1982 gün ve 8/5743 sayılı Devlet 

Memurlarının ġikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik‘in 15. maddesidir: 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 1. maddesinin 1.fıkrasında sayılan 

kurumlarda çalıĢan sözleĢmeli ve geçici personel. 

SözleĢmeli personelden; 

-Kadro karĢılığı gösterilmek suretiyle çalıĢtırılan sözleĢmeli personelin, göreve 

getiriliĢ yönteminin atamaya dayanması, dolayısıyla ―memur personel‖ sayılması, 

dilemeleri hâlinde sosyal güvenlik yönünden Emekli Sandığı ile iliĢkilendirilebilmeleri 

nedeniyle 4483 sayılı Kanun‘a tabi olduklarını, 

-Kadro karĢılığı olmaksızın çalıĢtırılan sözleĢmeli personelin, özel bir meslek 

bilgisine ve uzmanlığa gerek gösteren geçici ve zorunlu durumlarda sözleĢme ile göreve 

getirilmesi, ―zaruri ve istisnai hâllere münhasır olmak üzere...geçici 

iĢlerde...çalıĢtırılmaları‖ (657 sayılı Kanun Mad.4/B)  nedeniyle 4483 sayılı Kanun‘a 

tabi olmadıklarını, 

söylemek mümkündür. 

b. 657 sayılı Kanun‘un Ek geçici 12. (Tiyatro, Opera, Bale sanatçıları orkestra 

personeli), 13. (Belediye opera ve tiyatroları, Ģehir ve belediye konservatuvar ve 
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orkestrası görevlileri) ve 14. (CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası ve üyeleri) 

maddeleri kapsamına giren personel,  

c. 657 sayılı Kanun‘un Ek geçici 9. maddede sayılan kurumlarda çalıĢan 

memurlar, sözleĢmeli 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 Kanun‘a  Tabi Olmayan (Özel soruĢturma ve kovuĢturma usulüne 

tabi olan) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 

Bakanlar Kurulu üyeleri ve TBMM üyeleri (KovuĢturma TBMM iç tüzüğüne 

göre yapılır). 

Hâkimler ve Savcılar (KovuĢturma 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Hakkındaki Kanun‘a göre yapılır). 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli (353 sayılı Askerî Mahkemeler KuruluĢ ve 

Yargılama Usulü Kanunu‘na göre yargılanırlar. Sadece 2803 sayılı Kanun‘un 15. 

maddesi ile Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarının yönetim hizmetlerinden doğan 

suçların kovuĢturulmasında MMHK‘ya atıf yapıldığından, soruĢturma 4483 sayılı 

kanuna göre yapılacaktır) 

Üniversite Öğretim Üye ve Yardımcıları ile Diğer Personel (KovuĢturma 

2547 sayılı Kanun‘un 53. maddesine göre yapılır). 

Adli Görevi Olan Memurlar (KovuĢturma CMK‘ya göre yapılır, adli tabiplik 

görevi de adli görev sayıldığından bu görevle ilgili olarak iĢlenen suçlar 4483 sayılı 

kanun Kapsamında değerlendirilemez). 

Yüksek Mahkeme BaĢkan ve Üyelerı (KovuĢturma 2949 sayılı Anayasa 

Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hk. Kanun, 2797 sayılı Yargıtay 

Kanunu, 2575 sayılı DanıĢtay Kanunu, 832 SayıĢtay Kanunu‘na göre yapılır). 
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Kamu Ġktisadi KuruluĢları ve Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri ÇalıĢanları (Ancak 

4483 sayılı Kanun‘un 17. maddesiyle teĢebbüs genel müdürleri ve yönetim kurulu 

üyeleri hakkında 4483 sayılı kanunun uygulanması öngörülmüĢtür) 

Din Görevlileri (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‘nda idareci olarak çalıĢanlar ile 

müftüler hariç) 

ĠĢ Kurumu personeli (4904 sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu, Madde 14). 

Kredi ve Yurtlar Kurumu personeli. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Mensupları (4389 sayılı 

Bankalar Kanunu‘na göre personeli 657 sayılı Kanun‘a tabi olmadıkları için) 

Rekabet Kurumu Personeli, (4054 sayılı Rekabet Kurumu Kanunu‘nun 60. 

maddesinde kovuĢturmaların genel hükümlere göre yürütüleceğinin belirtilmesi 

nedeniyle). 

Kamu idaresinde görevli yardımcı hizmetler sınıfında olan personel, iĢçiler 

(DanıĢtay Birinci Dairesinin 2000/59 no‘lu kararı). 

Özel Mevzuatları gereği 4483 sayılı Kanun‘a Tabi Olmayan Diğer Personel: 

Çiftçi Mallarını Koruma Derneği BaĢkan ve üyeleri (Koruma bekçileri hariç), 

TOBB personeli, avukatlar, noterler, bilirkiĢiler, tanıklar, hakemler, kayyumlar, 

Belediye Ġktisadi Tesebbüs personeli, gemi kaptanları, köy ihtiyar heyeti üyeleri 

(muhtarın suçuna iĢtirak suçları hariç), Özel Öğretim kurumlarının yönetici ve 

öğretmenleri, 1163 sayılı Kanun‘a tabi kooperatif personeli, okul koruma derneği 

görevlileri, turizm kurumlarındaki hizmetliler, vakıf mütevellileri (özel Kanun‘larında, 

görevlilerin görevleri nedeniyle iĢledikleri suçlara TCK‘nın memurlar hakkındaki 

hükümlerinin uygulanacağı belirtilmesine rağmen, yine özel Kanun‘larında iĢledikleri 

görev suçlarından dolayı 4483 sayılı Kanun‘a göre haklarında kovuĢturma yapılacağına 

dair bir hüküm bulunmadığından)  

Ġzin Vermeye Yetkili merciler 

Madde 3 – SoruĢturma izni yetkisi 

a) Ġlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, 



IV.BÖLÜM: 

MEMURLAR VE DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN YARGILANMALARI 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 181 

b) Ġlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 

vali, 

c) Bölge düzeyinde teĢkilatlanan kurum ve kuruluĢlarda görev yapan memurlar 

ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi, 

d) BaĢbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluĢlarında 

görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluĢun en üst idari amiri, 

e) (DeğiĢik: 17/7/2004-5232/1 md.) Bakanlar Kurulu kararı ile veya 

BaĢbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluĢların merkez teĢkilâtında görevli olup ortak 

kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya BaĢbakan, 

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 

BaĢkanı, 

g) CumhurbaĢkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 

CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri, CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri hakkında 

CumhurbaĢkanı,  

h) BüyükĢehir belediye baĢkanları, il ve ilçe belediye baĢkanları; büyükĢehir, il 

ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında ĠçiĢleri Bakanı, 

i) Ġlçelerdeki belde belediye baĢkanları ve belde belediye meclisi üyeleri 

hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye baĢkanları ve belde belediye 

meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi, 

j) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve 

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 iĢtiraki hâlinde izin, üst memurun bağlı 

olduğu merciden istenir. 
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Yasa‘da izin vermeye yetkili merciler açık olarak yazılı olmakla birlikte 

uygulamada farklı yorum ve anlayıĢlar nedeniyle bazı tereddütler oluĢmuĢtur: 

a. ―En üst idari amir‖in kim olduğu konusu: Yasalar ve diğer düzenleyici 

iĢlemlerde ―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 teĢkilatında müsteĢar, bağlı ve ilgili kuruluĢlarda genel müdür veya 

baĢkan) anlamak gerekir. 

b. Üst mercin alt mercie ait izin yetkisini kullanıp kullanamayacağı, örneğin, 

bir bakanın, bakanlığının il teĢkilatında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri 

hakkında, bir valinin iline bağlı bir ilçenin memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 

soruĢturma izni verip-veremeyeceği konusu: 

DanıĢtay 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 Kanun’la belirleneceğinden, idari işlemlerin hukuken geçerli sayılması için 

kararların Kanun’la yetkili kılınan makam ve kişilerce alınması gerektiğinden, idari 

makamların işlemin yetki unsuru üzerinde takdir yetkisi olamayacağından... Kanun’un 

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 hâlinde, aynı görevliler hakkında soruşturma izni verecek 

merciler ile itirazları inceleyecek mercilerin değişeceğinden, bu da yasa’ya aykırılık 

oluşturacağından...üst mercilerin alt mercilere ait izin yetkisini kullanabileceklerini 

kabul etmenin olanaklı olmadığına” karar verilmiĢtir. 

4483 sayılı Kanun‘un temel esprisinin, yargı sürecini mümkün olduğunca 

hızlandırmak ve yetkiyi merkezden mahalline devretmek olduğunu, dolayısıyla 

Kanun‘un 3. maddesinde sayılan izin vermeye yetkili mercilerin, sadece madde 

metninde yazılı memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruĢturma izni vermesi, 

üst mercilerin alt merciye ait yetkiyi kullanmaması, gerektiğini anlamak gerekir.  

Nitekim DanıĢtay 2. Dairesi “Kaymakamın yetkisindeki soruşturma izni verme 

yetkisinin Sağlık Bakanı tarafından  kullanılamayacağından, verilen soruşturma izni 

kararının kaldırılmasına‖ karar vermiĢtir (14.06.2000 tarih ve E.2000/1972, 

K.2000/3202 S.K.). 
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Bu duruma göre,  

Sağlık Bakanlığı merkez, bağlı ve taĢra teĢkilatlarında Ön Ġnceleme 

Yaptırmaya ve SoruĢturma Ġzni Vermeye Yetkili Merciler; 

Bakanlık teĢkilatının ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri 

hakkında o ilçenin kaymakamı (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir vb. büyükĢehirlerde, büyükĢehir 

belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunması ve bu ilçelerin idari 

yönetimlerinin kaymakamlar tarafından yürütülmesi sebebiyle, bu nitelikteki ilçeler 

merkez ilçe sayılmamaktadır. Bu ilçelerde görev yapan memur ve diğer kamu 

görevlileri hakkında yetkili merci, o ilçenin kaymakamıdır.), 

Bakanlık teĢkilatının ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında o ilin valisi, (BüyükĢehir olup da büyükĢehir sınırları içerisinde 

ayrı ayrı kaymakamlıklar kurulmamıĢ ve idari yönetim valilik kanalıyla yürütülüyorsa, 

bu tarz büyükĢehir sınırlarını merkez ilçe, burada görevli memur ve diğer kamu 

görevlileri hakkında yetkili merci de vali olduğunu kabul etmek gerekir.), 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez teĢkilatında görevli ortak 

kararla atananlar dıĢındaki memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Hudut ve 

Sahiller Sağlık Genel Müdürü,  

Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi BaĢkanlığı merkez teĢkilatında görev yapan 

memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi 

BaĢkanı, 

Bakanlığın merkez teĢkilatının ortak kararla atananlar dıĢındaki memurlar ve 

diğer kamu görevlileri hakkında MüsteĢar, 

Bakanlığın merkez ve bağlı  kuruluĢlarında görev yapan ortak kararla atanan 

memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Bakan,  

Ön inceleme yapmaya ve yaptırmaya, sonrasında da soruĢturma izni verip-

vermemeye yetkili mercilerdir. 

Ayrıca soruĢturma izni vermeye yetkili makamların bu yetkileri, bizzat 

kendileri kullanmaları gerekir. Ġzin verme yetkisinin baĢkasına devredilebilmesi 

mümkün değildir. Ancak, ilgili mercilerin yokluklarında, kendilerine vekâlet eden 

vekiller tarafından kullanılabilir. 
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Olayın yetkili mercie iletilmesi, iĢleme konulmayacak ihbar ve Ģikâyetler: 

Madde 4 – Cumhuriyet BaĢsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu 

Kanun kapsamına giren suçlarına iliĢkin herhangi bir ihbar veya Ģikâyet aldıklarında 

veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma 

ihtimali bulunan delilleri tespitten baĢka hiçbir iĢlem yapmayarak ve hakkında ihbar 

veya Ģikâyette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine baĢvurmaksızın 

evrakın bir örneğini, ilgili makama göndererek soruĢturma izni isterler. 

Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de bu Kanun kapsamına giren 

bir suç iĢlendiğini ihbar, Ģikâyet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde 

durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler. 

(DeğiĢik üçüncü fıkra: 17/7/2004-5232/2 md.) Bu Kanun‘a göre memurlar ve 

diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve Ģikâyetlerin soyut ve genel nitelikte 

olmaması, ihbar veya Ģikâyetlerde kiĢi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu ve 

belgelere dayanması, ihbar veya Ģikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad 

ve imzası ile iĢ veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur. 

(DeğiĢik dördüncü fıkra: 17/7/2004-5232/2 md.) Üçüncü fıkradaki Ģartları 

taĢımayan ihbar ve Ģikâyetler Cumhuriyet BaĢsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler 

tarafından iĢleme konulmaz ve durum, ihbar veya Ģikâyette bulunana bildirilir. Ancak 

iddiaların, sıhhati Ģüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuĢ olması 

hâlinde ad, soyad ve imza ile iĢ veya ikametgâh adresinin doğruluğu Ģartı aranmaz. 

BaĢsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya Ģikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak 

zorundadır. 

Bu Kanun‘a göre ön inceleme yapılması için; 

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

iĢlediklerinin; 

a. Ġhbar üzerine (Ġhbar, suçla iliĢkisi bulunmayan bir kimsenin suç iĢlendiğini 

yetkili makamlara bildirmesi), 

b. ġikâyet üzerine (ġikâyet, suçtan zarar gören kimsenin bizzat yetkili 

makamlara baĢvurarak soruĢturma açılmasını istemesi), 

c. Basın-yayın yoluyla, 

d. Doğrudan doğruya (Denetim-teftiĢ esnasında), 

e. Cumhuriyet BaĢsavcısının talebi üzerine, 

Yetkili merci tarafından öğrenilmiĢ olması, 
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2. Ġhbar ve Ģikâyetlerin; 

Soyut ve genel nitelikte olmaması,  

Ġhbar veya Ģikâyetlerde kiĢi veya olay belirtilmesi, 

Ġddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, 

Ġhbar veya Ģikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile 

iĢ veya ikametgâh adresinin bulunması, 

Gerekir. 

Ancak iddiaların, sıhhati Ģüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya 

konulmuĢ olması hâlinde ad, soyad ve imza ile iĢ veya ikametgâh adresinin doğruluğu 

Ģartı aranmaz. 

Cumhuriyet BaĢsavcılarınca yapılacak iĢlemler: 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına 

iliĢkin herhangi bir ihbar veya Ģikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu 

öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri 

tespitten baĢka hiçbir iĢlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya Ģikâyette bulunan 

memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine baĢvurmaksızın evrakın bir örneğini, 

ilgili makama göndererek soruĢturma izni isterler. 

Diğer makam ve memurlarla kamu görevlilerince yapılacak iĢlemler: 

Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de bu Kanun kapsamına giren 

bir suç iĢlendiğini ihbar, Ģikâyet, bilgi, belge ve bulgulara dayanarak öğrendiklerinde 

disiplin hükümleri saklı kalmak üzere adli yönden hiçbir iĢlem yapmaksızın durumu 

izin vermeye yetkili mercie iletirler.  

Ön Ġnceleme  

Madde 5 – Ġzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç 

iĢlediğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı Ģekilde öğrendiğinde bir ön inceleme 

baĢlatır. 

(Ek fıkra: 17/7/2004-5232/3 md.) Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ile izin vermeye 

yetkili merciler ihbar ve Ģikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmıĢ bir ön 

inceleme olması hâlinde müracaatı iĢleme koymazlar. Ancak ihbar veya Ģikâyet eden 

kiĢilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni 

belge sunması hâlinde müracaatı iĢleme koyabilirler. 
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Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, 

görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın 

üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de 

yaptırılabilir. Ġnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili mercin bulunduğu kamu 

kurum veya kuruluĢunun içerisinden belirlenmesi esastır. ĠĢin özelliğine göre bu merci, 

anılan incelemenin baĢka bir kamu kurum veya kuruluĢunun elemanlarıyla 

yaptırılmasını da ilgili kuruluĢtan isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili 

kuruluĢun takdirine bağlıdır. 

Yargı mensupları ile yargı kuruluĢlarında çalıĢanlar ve askerler, baĢka 

mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez. 

Ön inceleme ile görevlendirilen kiĢiler birden fazla ise içlerinden biri baĢkan 

olarak belirlenir. 

Ġzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç iĢlendiğini bizzat 

veya 4. maddede yazılı Ģekilde öğrendiğinde derhâl (Kanun‘un 7. maddede belirtilen 

süre baĢladığından) bir ön inceleme baĢlatmak zorundadır. Ön inceleme yapmadan veya 

yaptırmadan Cumhuriyet BaĢsavcılığına doğrudan soruĢturma izni verilemez. 

Ön inceleme yapmaya yetkili olanlar: 

a. Ġzin vermeye yetkili merci, 

b. Ġzin vermeye yetkili mercin kamu kurum ve kuruluĢunun içerisinden 

görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veyahut hakkında inceleme yapılanın 

üstü konumundaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden biri veya birkaçı, 

c. Ġzin vermeye yetkili mercin talebini ilgili kuruluĢun kabul etmesi hâlinde, 

baĢka bir kamu kurum veya kuruluĢunun denetim elemanları, memurlar ve diğer kamu 

görevlileri, 

d.Sağlık Bakanlığının merkez, bağlı ve taĢra teĢkilatında görevli memurlar ve 

diğer kamu görevlileri hakkında Bakan dıĢındaki izin vermeye yetkili mercilerin, iĢin 

özelliğine göre ve gerektiğinde, talebinin Sağlık Bakanı tarafından uygun görülmesi 

hâlinde, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilecek Bakanlık müfettiĢleri. 

Ön incelemenin denetim elemanları dıĢındaki memur ve diğer kamu 

görevlilerine yaptırılması durumunda, ön inceleme yapanın mutlaka hakkında ön 

inceleme yapılanın üstü konumunda olması gerekir. Buradaki ―üstlük‖ kavramı, idari 

hiyerarĢi çerçevesinde ele almak gerekir. Örneğin; sağlık müdür yardımcısı idari 
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hiyerarĢi bakımından hastane baĢhekiminin üstü konumunda olduğu için baĢhekimin 

akademik unvanı ne olursa olsun, sağlık müdür yardımcısı tarafından hakkında ön 

inceleme yapılabilir. 

Bakanlık müfettiĢleri dıĢında, genel müdürlük ve il denetim elemanlarının, 

bakanlık merkez ve taĢra teĢkilatında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri 

hakkında ön incelemelerde görevlendirilmesi hâlinde de ―üst olma Ģartı‖ aranması 

gerekmektedir. Örneğin, Maliye Bakanlığında görevli bir genel müdürlük kontrolörü, 

üstü olan kendi genel müdürü veya üstüne eĢit olan baĢka bir genel müdür hakkında, 

defterdarlıkta görevli denetmenler üstü konumundaki defterdar veya defterdarla eĢit 

seviyedeki sağlık müdürü hakkında, ön incelemeci olarak görevlendirilemezler. Bu 

durumda, ilde il idare Ģube baĢkanlarının üstü konumunda sadece vali ve vali 

yardımcısı, ilçede ilçe idare Ģube baĢkanlarının üstü konumunda sadece kaymakam 

bulunduğundan ön inceleme belirtilen memurlar tarafından yapabilecektir. 

Nitekim, DanıĢtay 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 Kanun’un 5/2 maddesinde 

belirtilen nitelikleri 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 vermiĢtir. 

Ön Ġnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor 

Madde 6- Ön inceleme ile görevlendirilen kiĢi veya kiĢiler, bakanlık 

müfettiĢleri ile kendilerini görevlendiren mercin bütün yetkilerini haiz olup bu 

Kanun‘da hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’na göre 

iĢlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin 

ifadesini de almak suretiyle yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri 

toplayıp, görüĢlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie 

sunarlar. Ön inceleme birden çok kiĢi tarafından yapılmıĢsa farklı görüĢler raporda 

gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir. 

Yetkili merci, bu rapor üzerine soruĢturma izni verilmesine veya 

verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur. 



IV.BÖLÜM: 

MEMURLAR VE DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN YARGILANMALARI 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 188 

Ön incelemeyle görevlendirilen kiĢi veya kiĢiler, Bakanlık müfettiĢleri ile 

kendilerini görevlendiren mercin bütün yetkilerine sahiptirler. Aynı zamanda bu 

Kanun‘da hüküm bulunmayan hâllerde CMK‘ya göre iĢlem yapabilirler. Ön inceleme 

yapan kiĢi, hakkında ön inceleme yapılanın lehine olanlar dâhil, olayı aydınlatacak bilgi 

ve belgeleri toplayacak, tanık dinleyebilecek, zabıt kâtibi bulundurabilecek ve bilirkiĢi 

görevlendirmesi yapabilecektir.  

Her inceleme iĢleminin bir tutanakla tespit olunması gerekir. Tutanakların, ön 

incelemeyi yapanın, zabıt kâtibinin ve ilgililerin (hakkında ön inceleme yapılan, tanık, 

bilirkiĢi gibi) isimleri yazılmak suretiyle imzalanması,  iĢlemin yapıldığı yer, zaman ve 

iĢleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini de ihtiva etmesi gerekir.  

Hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlilerinin 

ifadelerinin alınması zorunludur. Ġfadenin, 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). Hakkında ön inceleme yapılan kiĢi, ifadesini yazılı olarak vermek istediğini 

belirtmesi hâlinde, ön incelemeci tarafından, hakkında ön inceleme yapılan kiĢiye makul 

bir süre tanınmak suretiyle, yazılı ifade alınması gerekmektedir (D.2.D.,12.03.2004 T., 

E.2004/137, K.2004/240). 

Ön Ġnceleme ile görevlendirilenlerin CMK‘dan kaynaklanan görev ve yetkileri 

Ģunlardır. 

1.Tanığı davet etmek veya ihzaren getirtmek ve ifadesini almak, (CMK.   43-

61) 

2.BilirkiĢi atamak, (CMK.62-72) 

CMK‘ya göre bilirkiĢilerin yazılı görüĢlerini en geç üç ay içerisinde 

verebilmelerine imkân tanınmıĢsa da  4483 sayılı Kanun‘da belirlenen 30 + 15 = 45 

günlük süre dikkate alınarak bilirkiĢiden en kısa sürede görüĢ alınmalıdır. 

3.Ġstiktap (KarĢılaĢtırma), 

-Yazı, parmak izi ve mühür incelemesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal 

Polis Laboratuvarları ve Jandarma Kriminal Laboratuvarları (Ġlgili birimlerin kendi iç 

düzenlemeleri gereği imtina etmeleri hâlinde 01.11.2001 tarih ve 189 sayılı BaĢbakanlık 

onayının hatırlatılması gerekir), 

-Para, pul ve kıymetli madenler incelemesinde Darphane, 

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

-Tıbbi tahlillerde Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi BaĢkanlığı, 

yardımıyla karĢılaĢtırma yapılır. 

4.Zorla el koymak vermek, (CMK.123-134) 

Hazırlık soruĢturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; 

baĢvurulur. CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreteri, müsteĢarlar ve valiler için Yargıtayın ilgili ceza dairesine, kaymakamlar için 

il asliye ceza mahkemesine, diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli 

sulh ceza hâkiminden alınır. 

5.Arama yapmak, (CMK.116-122) 

Ön inceleme yapanların doğrudan arama yetkisi bulunmayıp, Cumhuriyet 

Savcılığına müracaatla mahkemeden (hâkimden) alacakları arama kararı üzerine arama 

yapılabilir.  

6.Ġstinabe yoluyla ifade almak, (CMK.180-181) 

7.Her türlü bilgi ve belgeyi görevlilerden almak, (bütün memur ve kamu 

görevlilerinden) (CMK.161) 

8.Hakkında ön inceleme yapılanı ifadeye çağırma (CMK.145), zorla getirtme 

(CMK.146) ifadesini alma (CMK.147-156) 

-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 DanıĢtay 2. Dairesi itirazın kabulüne karar vermiĢtir. (13.09.2000 

tarih ve E.2000/2721, K.2000/3134 S.K.)  

Ön Ġnceleme ile görevlendirilenlerin, hakkında ön inceleme yapılan memurları 

görevden uzaklaĢtırıp-uzaklaĢtıramayacağı konusunda; 

MMHK.nun 12.nci maddesinde ―Aleyhinde ilk soruĢturma yapılmasına 

baĢlanılan memurlara gerektiğinde memuriyetleri vekâletle idare ettirilmek üzere iĢten 

el çektirilebilir. Yargılanmalarına karar verilen memurların görevlerine devamlarında 

sakınca görüldüğü takdirde, iĢten el çektirileceği gibi, memuriyetten de çıkarılabilirler.‖ 
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hükmü bulunmasına rağmen, 4483 sayılı Kanun‘da görevden uzaklaĢtırma konusunda 

bir düzenleme mevcut değildir.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 139. maddesinde yer alan ―Görevden 

uzaklaĢtırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaĢtırmayı izleyen 10 iĢ günü 

içinde soruĢturmaya baĢlanması Ģarttır...‖ ve 140. maddesinde yer alan ―Haklarında 

mahkemelerce cezai kovuĢturma yapılan Devlet memurları da 138. maddedeki yetkililer 

tarafından görevden uzaklaĢtırılabilirler.‖ Ģeklinde hükümleri ile 4483 sayılı Kanun 

birlikte değerlendirildiğinde,  ayrıca 4483 sayılı Kanun‘a göre yürütülen iĢlemlerin bir 

adli soruĢturma olmayıp adli yönden soruĢturma izni verilip-verilmeme kararından önce 

yapılan bir ―ön inceleme‖ olması nedeniyle, ―Görevden uzaklaĢtırma‖ sadece disiplin 

soruĢturması veya ―Mahkemelerce cezai kovuĢturmanın yürütülmesi‖ esnasında, 

mahkemelerden bağımsız olarak 138. maddedeki yetkililer tarafından uygulanan idari 

bir iĢlem (adli iĢlem değil) olduğu ortaya çıkmaktadır. 

4483 sayılı Kanun‘a göre ön inceleme yapılması, ayrıca disiplin soruĢturmasına 

engel teĢkil etmediğinden, dolayısıyla ön inceleme yapanlar doğal olarak disiplin  

soruĢturmasını da yürüttüklerinden, ön incelemeyi yürüten kiĢilerin 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu‘nun 138. maddesinde gösterilen kiĢilerden olması hâlinde (Atamaya 

yetkili amirler; Bakanlık ve genel müdürlük müfettiĢleri, illerde valiler, ilçelerde 

kaymakamlar), bunların gerektiğinde görevden uzaklaĢtırma kararını verebilmeleri ve 

uygulamaları doğaldır. Ancak, ön incelemeyi yürüten kiĢilerin 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu‘nun 138. maddesinde belirtilen kiĢilerden olmaması durumunda 

―münhasıran 4483 sayılı Kanun kapsamında bir suçun açığa çıkarılması‖ amacına 

yönelik iĢleri yapmaya yetkili olmaları nedeniyle idari bir iĢlem olan görevden 

uzaklaĢtırma kararını vermeye yetkilerinin bulunmadığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

Bu durumdaki ön inceleme ile görevlendirilenlerin, ―Görevden uzaklaĢtırma‖ tedbirine 

ihtiyaç duymaları hâlinde, durumu izin vermeye yetkili mercie ileterek, bu tedbirin 

uygulanmasını talep etmeleri uygun olacaktır. 

Nitekim DanıĢtay 1. dairesi de 17.04.2000 tarih ve E.2000/29, K.2000/59 sayılı 

kararında, görevden uzaklaştırma tedbirini, 657 sayılı Kanun’un 138. maddesinde 

sayılanların bizzat kullanmaları gerektiği, ön inceleme yapanların bu sayılanlardan 

olmaması hâlinde bu tedbiri kullanamayacakları, yönünde görüĢ vermiĢtir. 

Ön incelemenin sonuçlandırılması: 

Ön inceleme ile görevlendirilenler, ―ön inceleme sonucu görüĢlerini içeren bir 

rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden 

çok kiĢi tarafından yapılmıĢsa farklı görüĢler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir‖. 

Kanun‘da, ön incelemede görevlendirilecek denetim elemanları sayısında, bir açıklık 
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bulunmayıp ―bir veya birkaç denetim elemanından‖ söz edilmektedir. Ön inceleme ile 

iki denetim elemanının görevlendirilmesi ve her ikisinin de farklı görüĢte olmaları 

hâlinde doğal olarak yetkili mercinin görüĢlerden birine katılarak karar vermesi 

mümkündür. Bu durum meĢru olmakla birlikte, ilgililerin farklı yorum yapabilmelerine 

yol açmaktadır. Bu nedenle ön incelemelerde tek sayıda (1, 3, 5) ön incelemeci müfettiĢ 

veya memur görevlendirilmesinde fayda bulunmaktadır. 

Yetkili merci, ön inceleme raporunu inceledikten sonra mutlaka soruĢturma 

izni verilmesine veya soruĢturma izni verilmemesine karar verir. Kararın gerekçeli 

olmasında fayda bulunmaktadır. 

Süre 

Madde 7 - Yetkili merci, soruĢturma izni konusundaki kararını, suçun 5‘inci 

maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç otuz 

gün içerisinde verir. Bu süre, zorunlu hâllerde on beĢ günü geçmemek üzere bir defa 

uzatılabilir. 

Yetkili merci, herhâlde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya 

diğer kamu görevlisi hakkında soruĢturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda 

karar vermek zorundadır. 

Yasal süre, izin vermeye yetkili mercin, suçun iĢlendiğini 5‘inci maddenin 

birinci fıkrasına göre öğrenmesinden itibaren baĢladığından ve en fazla 45 gün ile sınırlı 

olduğundan, soruĢturma izni vermeye yetkisi bulunmayan memur veya kamu 

görevlileri, daha önce de izah edildiği üzere,  kendilerine intikal etmiĢ olan ihbar veya 

Ģikâyetlerin somut ve özel nitelikte olması, hakkında suç isnat edilen memurlar ve diğer 

kamu görevlileri ile olayların belirli olması hâlinde ihbar veya Ģikâyet dilekçesini 

―incelemek‖ amacıyla da olsa üzerinde bekletemezler, ―inceleme‖ adı altında 

görevlendirme yapamazlar; sadece konuyu, ön inceleme yaptırma ve soruĢturma izni 

vermeye yetkili mercie intikal ettirirler. 

Ön inceleme yapanlar, gerektiğinde ek süre taleplerini gerekçeleriyle birlikte 

ön inceleme yetkisini veren makama iletirler. Yasal süre dâhilinde,  bu Kanun‘un 6. 

maddesinde belirtilen yetkilerini sonuna kadar kullanmaları gerekir. Birkaç günde 

sonuçlandırılacak bilirkiĢi incelemeleri mutlaka yaptırılmalı (Örneğin, sağlık 

personelinin meslekte acemilik-tedbirsizlik göstermek suretiyle ölüme sebebiyet 

vermeleri gibi), ancak kapsamlı inĢaat, onarım ve tadilat iĢlerinde, bilirkiĢi incelemesi 

bu süre içerisinde bitirilemeyeceğinden sadece mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda 

hazırlanacak  rapora ―BilirkiĢi incelemesi sonucunda 4483 sayılı Kanun kapsamında 

iĢlenmiĢ bir suç çıkabileceği, ancak yasal süre içerisinde bilirkiĢi incelemesinin 
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tamamlanamadığı, yetkili merci tarafından soruĢturma izni verildiği takdirde bilirkiĢi 

incelemesinin doğal olarak Cumhuriyet BaĢsavcılığınca yapılacağı, bu kanunun 8. 

maddesine göre soruĢturma izninin, Ģikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylara bağlı 

olarak ileride soruĢturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları da kapsamasının 

mümkün olduğu‖  görüĢü yazılarak yetkili mercie sunulur.  

Ayrıca, kısıtlı süre içerisinde elde edilemeyen, suçun iĢlendiği konusunda net 

delillerin (bilirkiĢi raporu, fiyat araĢtırması gibi) elde edilme çalıĢmaları devam 

ettirilerek disiplin soruĢturması ve kamu zararının tespiti gibi mali soruĢturma daha 

sonra sonuçlandırılır. Yasa‘da, yazılı sürelerin aĢılması hâlinde uygulanacak yaptırım 

konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, yasal sürenin aĢılması, maddi ve 

manevi unsurların değerlendirilmesi ile birlikte gerek soruĢturma izni vermeye 

yetkililer, gerekse ön incelemeyi yapanlar açısından TCK‘nın 257. maddesinde 

belirtilen ―Görevi Ġhmal Suçu‖nun gündeme getirilmesi mümkündür. 

Bu itibarla, söz konusu olumsuzlukların yaĢanmaması açısından; 

-Ön inceleme yapan denetim elemanına, memur veya diğer kamu görevlisine 

verilen ön inceleme iĢi sonuçlanmadan, baĢka ön inceleme görevi veya ivedi kayıtlı 

diğer iĢler verilmemesi (Ek süre verilmesi hâlinde en geç 45 gün içerisinde), 

-Ön incelemeyi yapanların, ön inceleme raporlarını 30 günlük (Ek süre 

verilmesi hâlinde toplam 45 günlük) süre dolmadan önce, ön inceleme emrini veren 

makama (Örneğin; müfettiĢler tarafından TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı kanalıyla Bakana, 

ayrıca, kuruluĢların en üst idari amiri, valilik veya kaymakamlıkların talebinin 

Bakanlıkça kabul edilmesi sonucu ön incelemenin bakanlık müfettiĢlerince yapılması 

hâlinde de yine soruĢturma izni vermeye yetkili bulunan ilgili en üst idari amir, valilik 

veya kaymakamlığa) vermeleri, 

Gerekir. 

Ġzin vermeye yetkili merciler, 45 günlük süre içerisinde ―SoruĢturma izni 

verilmesi‖ veya ―SoruĢturma izni verilmemesi‖ hususunda bir karar vermek 

zorundadırlar. Sürenin aĢılması hâlinde dahi kararın verilme yükümlülüğü 

bulunmaktadır.  

SoruĢturma izninin kapsamı 

Madde 8 – SoruĢturma izni, Ģikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara 

bağlı olarak ileride soruĢturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar. 
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SoruĢturma 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 değiĢmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez. 

8. maddede; ―SoruĢturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı 

ve farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında yeniden izin 

alınması zorunludur. Suçun hukuki niteliğinin değiĢmesi, yeniden izin alınmasını 

gerektirmez.‖ Ģeklinde soruĢturma izninin kapsamı belirlenmiĢtir. Burada geçen hususu, 

ön incelemenin kapsamında da kabul etmek gerekir. Ancak uygulama bakımından, ön 

inceleme yapılma izni belli bir konuya iliĢkin olarak verilmiĢse o konu kapsamına giren 

herkes hakkında ön inceleme yapılabilir. 

Ceza yargılamasında, kiĢi ve fiil olmak üzere iki unsur söz konusu olduğundan, 

soruĢturma izninde: 

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

b-Suç oluĢturduğu iddia olunan olayın kimler tarafından gerçekleĢtirildiği 

(Fail/ failler), 

Belirtilmelidir. 

Yetkili merciler tarafından (genel olarak); 

SoruĢturma izni verilmesine iliĢkin kararı; 

-SoruĢturma yapılması için somut bilgi ve belge, yani inandırıcı ve yeterli delil 

bulunduğuna, kanaat getirilmesi hâlinde, 

SoruĢturma izni verilmemesine iliĢkin kararı; 

-SoruĢturma yapılması için inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığına, 

-Eylemin TCK‘ya göre suç teĢkil etmediğine, 

-Eylemin sadece disiplin cezasını gerektirdiğine kanaat getirilmesi ile, 

-Sanığın ölümü, 

-Suçun zamanaĢımına uğraması, 

-Suçun affa uğraması, 

Hâllerinde verilir. 
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Dolayısıyla ön inceleme raporu da bu iki unsuru ihtiva edecek Ģekilde 

düzenlenmelidir. 

Ġtiraz 

Madde 9 – Yetkili merci, soruĢturma izni verilmesine veya verilmemesine 

iliĢkin kararını Cumhuriyet BaĢsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya 

diğer kamu görevlisine ve varsa Ģikâyetçiye bildirir. 

SoruĢturma izni verilmesine iliĢkin karara karĢı hakkında inceleme yapılan 

memur veya diğer kamu görevlisi; soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin karara karĢı ise 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı veya Ģikâyetçi itiraz yoluna gidebilir. Ġtiraz süresi, yetkili 

mercin kararının tebliğinden itibaren on gündür. 

Ġtiraza 3‘üncü maddenin (e), (f), g (CumhurbaĢkanınca verilen izin hariç) ve 

(h) bentlerinde sayılanlar için DanıĢtay Ġkinci Dairesi, diğerleri için yetkili mercin yargı 

çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar. 

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

kararlar kesindir.  

Ġtirazlara; 

-Ġlçede, ilde ve merkez ilçede, bölge düzeyinde teĢkilatlanan kurum ve 

kuruluĢlarda, BaĢbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluĢlarında 

görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri, ilçelerdeki belde belediye baĢkanları 

ve belde belediye meclisi üyeleri, merkez ilçelerdeki belde belediye baĢkanları ve belde 

belediye meclisi üyeleri, Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren 

memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yetkili mercin yargı çevresinde bulunduğu 

bölge idare mahkemesi, 

-Bakanlar Kurulu kararıyla veya bakanlıkların merkez teĢkilatında görevli olup 

ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri, BaĢbakanlık merkez 

teĢkilatının aynı durumdaki personeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli 

memurlar ve diğer kamu görevlileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve 

yardımcıları, CumhurbaĢkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri, 

büyükĢehir belediye baĢkanları, il ve ilçe belediye baĢkanları, büyükĢehir, il ve ilçe 

belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri için DanıĢtay 2. Dairesi(Ancak  2575 

Sayılı DanıĢtay Kanununda 2.6.2004 tarihli 5183 sayılı Kanunun 12 maddesiyle yapılan 
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değiĢiklikle memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına iliĢkin mevzuat 

uyarınca görülecek iĢlere DanıĢtay Birinci Dairesi bakmaktadır.) 

Bakar. 

Buradan hareketle, itirazların, itirazlara bakacak yetkili mahkemeye iletilmek 

üzere soruĢturma izni vermeye yetkili mercie yapılmasının da mümkün olduğu 

düĢünülmekle birlikte bu hususta bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, itiraz 

dilekçelerinin yetkili mercie verilmiĢ olması mahkemelerce kabul edilmiĢ, ret sebebi 

sayılmamıĢtır (DanıĢtay 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 DanıĢtay 2. 

Dairesine yapılacak itirazları bölge idare mahkemesi aracılığı ile yapılabileceği kabul 

edilmiĢtir. (DanıĢtay 2.D. E.2000/3207, K.2000/3681) 

Aslında itirazların, itirazlara bakacak olan yetkili Bölge Ġdare mahkemesi veya 

DanıĢtay 2. Dairesine gönderilmek üzere, sadece soruĢturma izni vermeye yetkili mercie 

yapılması gerektiğine dair bir düzenleme yapılması hâlinde, karara itiraz edilip-

edilmediğinden yetkili merci anında bilgi sahibi olacağından, karara itiraz süresi olan 10 

gün geçtikten sonra, itiraz edilmemesi hâlinde derhâl dosyayı Cumhuriyet Savcılığına 

göndermesi söz konusu olacak ve soruĢturma gecikmeksizin baĢlatılacaktır. 

Bu hususa rağmen, Kanun metninden itirazların, itirazlara bakacak olan yetkili 

Bölge Ġdare Mahkemesi veya DanıĢtay 2. Dairesine yapılması gerektiği anlaĢılmıĢ ve 

uygulamalar bu doğrultuda yoğunlaĢmıĢtır. 

Bu durumda, (Sağlık Bakanlığı baz alındığında) soruĢturma izni verilmesine 

veya verilmemesine iliĢkin kararlara karĢı itiraz, bu itirazlara bakacak olan; 

1. Sağlık Bakanlığı merkez teĢkilatı ile bağlı kuruluĢlarında görevli olup ortak 

kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki kararlarla ilgili olarak 

DanıĢtay 2. Dairesine, 

2.a) Ġlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri, 

   b) Ġlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri, 

   c) Bakanlık merkez ve bağlı kuruluĢlarında görev yapan ortak kararla 

atananlar dıĢındaki diğer memur ve kamu görevlileri, 

Hakkındaki kararlarla ilgili olarak Bölge Ġdare Mahkemesine, 
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Yapılması gerekir. 

Ġtirazın değerlendirilmesi için kararla birlikte ön inceleme evrakının tamamı 

itiraza bakacak merciye gönderilir. 

DanıĢtay 2. Dairesi ve Bölge Ġdare Mahkemesi, itirazları öncelikle inceleyerek 

en geç üç ay içinde karara bağlar. Verilen bu kararlar kesindir. 

4483 sayılı Kanun‘a göre DanıĢtay 2. Dairesi veya Bölge Ġdare Mahkemesi 

kararlarının kesin olması nedeniyle, bu mahkemelerin kararlarına karĢı itiraz (Temyiz) 

yoluna imkân verilmemiĢtir. (DanıĢtay 2.D.nin 21.11.2000 tarih ve E.2000/3274, 

K.2000/3905 S.K.). 

ĠĢtirak hâlinde iĢlenen suçlar 

Madde 10- Bu Kanun kapsamındaki suçların iĢtirak hâlinde iĢlenmesi 

durumunda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede 

yargılanır. 

SoruĢturma izninin gönderileceği merci  

Madde 11-  SoruĢturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda 

kesinleĢmesi ya da soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin karara karĢı yapılan itirazın 

kabulü üzerine dosya, derhâl yetkili ve görevli Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilir. 

Ġzin üzerine ilgili Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Ceza Muhakemeleri  Usulü Kanunu ve 

diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruĢturmasını yürütür ve 

sonuçlandırır. 

a. ―SoruĢturma izni verilmesine‖ iliĢkin kararlar; 

-Öncelikle hakkında ön inceleme yapılan memurlar ve diğer kamu 

görevlilerine tebliğ edilir.  

-Kararın tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren (DanıĢtay 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 hâlinde, bu sürenin sonunda,  

-Ġtiraz edilmiĢse itirazın reddi sonunda, 

Derhâl ön inceleme evrakı ile birlikte yetkili ve görevli Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına gönderilir. 
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b. ―SoruĢturma izni verilmemesine‖ iliĢkin kararlar; 

-Önce yetkili ve görevli Cumhuriyet BaĢsavcılığına ve varsa Ģikâyetçiye tebliğ 

edilir.Ġhbarcıya tebliğ edilmez. Sehven ihbarcıya tebliğ edilse bile ihbarcının itiraz hakkı 

bulunmamaktadır. Ġhbarcının itirazları DanıĢtay‘ca incelenmeksizin reddedilmektedir. 

(DanıĢtay 2.D. 01.12.2000 gün ve E.2000/3582, K.2000/4042 S.K.) 

-Karara karĢı itirazın kabulü üzerine, derhâl ön inceleme raporuyla birlikte 

dosya hâlinde yetkili ve görevli Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilmesi gerekir. 

Verilen kararların ilgilinin özlük dosyasına konulmak ve gerekli takipler 

yapılmak üzere dairesi amirine de gönderilmesi, Kararın tebliğine iliĢkin iĢlemlerin, 

Bakanın yetkili olduğu durumlarda, Bakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca, diğer 

durumlarda ise yetkili mercilerin görevlendireceği birimlerce Tebligat Kanunu 

hükümleri çerçevesinde yürütülmesi uygundur.  

Ġtirazlara bakacak mahkemeler veya Cumhuriyet BaĢsavcılarına gönderilecek 

dosya içerisinde, ön inceleme raporu ve eki belgeler (DanıĢtay 2.D. E.2000/2837 

K.2000/3375 S.K),  yetkili mercin kararı (DanıĢtay 2.D. E.2000/2838 K.2000/3222 

S.K), yetkili merci kararının ilgililere tebliğ edildiğine iliĢkin belgeler (DanıĢtay 2.D. 

E.2000/2500 K.2000/3168 S.K) ile itiraz dilekçelerinin (DanıĢtay 2.D. E.2000/1422 

K.2000/2512 S.K) bulunması gerekir. Dosya da, bu belgelerin eksik olması hâlinde 

bunların tamamlattırılması hususu idareden istenmektedir (Örneğin, DanıĢtay 2.D. 

E.2001/35 K.2001/225 S.K). 

Hazırlık soruĢturmasını yapacak merciler 

Madde 12 – (DeğiĢik: 17/7/2004-5232/4 md.)  

Hazırlık soruĢturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı tarafından yapılır. Ancak CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteĢarlar ve valiler ile ilgili olarak yapılacak 

olan hazırlık soruĢturması Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı veya BaĢsavcıvekili, 

kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruĢturması ise il Cumhuriyet BaĢsavcısı veya 

baĢsavcıvekili tarafından yapılır. 

Hazırlık soruĢturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; 

CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, 

müsteĢarlar ve valiler için Yargıtayın ilgili ceza dairesine, kaymakamlar için il asliye 
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ceza mahkemesine, diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza 

hâkimine baĢvurulur. 

Yetkili ve görevli mahkeme 

Madde 13 – (DeğiĢik: 17/7/2004-5232/5 md.)  

Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre yetkili ve 

görevli mahkemedir. Ancak CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Sekreteri, müsteĢarlar ve valiler için yetkili ve görevli mahkeme 

Yargıtayın ilgili ceza dairesi, kaymakamlar için ise il ağır ceza mahkemesidir. 

Vekillerin durumu 

Madde 14- Bu Kanun‘un uygulanmasında vekiller, asillerin tabi olduğu usule 

tabidir. 

Cumhuriyet BaĢsavcılığınca resen dava açılacak hâller 

Madde 15- Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve 

Ģikâyetlerin garaz, kin veya mücerret bir hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle 

yapıldığı hazırlık soruĢturması sonucunda anlaĢılır veya yargılama sonucunda sabit 

olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet BaĢsavcılığınca 

re‘sen soruĢturmaya geçilir. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yukarıdaki fıkrada belirtilen 

durumlarda kamu davası açılması için Cumhuriyet BaĢsavcılığına baĢvurma 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 hâllerde bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın 

uygulanmayacağı belirtilen hâllerde genel hükümler uygulanır. 

DeğiĢtirilen hükümler 

Madde 17- 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‘nin 

11‘inci maddesinin (d) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 
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d) TeĢebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra 

sırasında iĢledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili bakanın iznine bağlı olup bu 

konuda Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 18- 4 ġubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu 

Muvakkat yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Yukarıda ele alındığı üzere, kimi maddelere iliĢkin açıklamalar ve yorumlar 

kısaca ele alınmıĢtır. Kanun‘un uygulanmasının yeni olması, tartıĢmalı konulara iliĢkin 

mahkeme kararlarının artıĢ göstermesi, aynı konuda farklı mahkemelerce farklı kararlar 

verilmesi, bu konunun uzunca bir zaman sürecinde tartıĢılacağının göstergeleridir.  

Kanun‘da belirtilen itiraz mercilerinin verdiği  kararların kesin olması, bu 

kararlara bağlı olmamızı gerekli kılıyorsa da bu kararları tartıĢmamızı engellemez. 

Ortaya çıkan sorun ve tartıĢmaların zamanla kanun uygulamasını olgunlaĢtıracağı, 

dolayısıyla bu anlamda dile getirilen ve getirilecek olan her tür yaklaĢımın, 

uygulayıcılara katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple, kanunun kimi maddelerine 

iliĢkin farklı yaklaĢımların, ortaya konan görüĢler hakkındaki eleĢtirilerin dile 

getirilmesi faydalı olacaktır. 

4483 SAYILI MEMURLAR VE DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN 

YARGILANMASI HAKKINDA KANUN’A ĠLĠġKĠN BAZI DANIġTAY  

KARARLARI: 

1- 4483 sayılı Yasa‘ya göre soruĢturma izni verilmemesi kararının Cumhuriyet 

BaĢsavcısına tebliğ edilmesi gerektiği, 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun‘un 9. maddesine göre, gerek itirazın süresinde yapılıp yapılmadığının 

belirlenmesi ve gerekse esastan karar verilebilmesi için adı geçen belediye baĢkanı 

hakkında ĠçiĢleri Bakanı tarafından soruĢturma izni verilmemesi yolunda verilen kararın 

.... Cumhuriyet BaĢsavcılığına hangi tarihte bildirildiğinin belirlenmesi ve bunu 

belirleyen belge ile, ileri sürülen eylemden dolayı ĠçiĢleri Bakanlığınca  sözü edilen 

Kanun‘a göre oluĢturulan dosyanın tüm ekleriyle birlikte Dairemize gönderilmesi için 

bu belgelerin ĠçiĢleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin, de bilgi için ....Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına gönderilmesi (D.2.D.,14.4.2000 T.,E.2000/1228, K.2000/2148). 
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2- Genel Müdür hakkında maiyetinde çalıĢan müfettiĢ tarafından ön inceleme 

yapılamayacağı, 

Dosyanın incelenmesinden;.... Bankası Aġ. Genel Müdürleri ve diğerleri 

hakkındaki ön incelemenin, Genel Müdürün üstü konumunda olmayan ve maiyetinde 

görevli ....Bankası Aġ. Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulunca yapıldığı anlaĢıldığından, 5. 

madde hükmüne aykırılık teĢkil etmektedir. Açıklanan bu nedenle ...gün ve ... sayılı 

yetkili merci kararının kaldırılmasına, soruĢturma izni istenen Genel Müdürler ve 

diğerleri hakkında BaĢbakanlık MüfettiĢleri 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 hâlinde 

dilekçelerin eklenerek gönderilmesi için dosyanın yerine geri çevrilmesi (D.2.D., 

06.12.2000 T.,E. 2000/3488, K.2000/4073). 

3- TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Hakkında maiyetinde görevli olan müfettiĢ tarafından 

ön inceleme yapılamayacağı, 

Olayda ... Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Hakkında denetim elemanı olan bir 

müfettiĢin ön inceleme yaptığı anlaĢılmıĢ olup müfettiĢin, hakkında inceleme yapılanın 

maiyetinde görev yapması nedeniyle, 5. madde hükmüne aykırılık teĢkil etmektedir. 

Belirtilen nedenle itirazın kabulü ... gün ve ...sayılı yetkili merci kakarının 

kaldırılmasına, TeftiĢ Kurulu BaĢkanı hakkında üstü konumunda olan görevliler 

tarafından ön inceleme yapılmasından sonra yeniden karar verilmesi (D.2.D., 

20.09.2000 T., E.2000/2908, K.2000/3202). 

4- Ġddia edilen suç zamanaĢımına uğramıĢsa, verilen soruĢturma izninin 

kaldırılmasının gerektiği, 

Sanığın üzerine atılan eylem TCK‘nın 230. maddesine iliĢkin olup 3 aydan 1 

yıla kadar hapis cezasını gerektireceği, buna göre eylemin tabi olacağı zamanaĢımı 

süresinin TCK‘nın 102. maddesinin 4. bendi uyarınca 5 yıl olduğu, hakkında 

soruĢturma izni verilen sanığın görevinin 01.11.1995 tarihinde sona erdiği tarihten 

bugüne kadar zamanaĢımını kesen bir neden olmaksızın 5 yıldan fazla süre geçtiği 

anlaĢıldığından, adı geçen tarafından yapılan itirazın kabulü ile ....gün ve ... sayılıkararın 

sanığa iliĢkin 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 

Kanun‘un 6. maddesine göre, hakkında ön inceleme yapılanların ifadelerinin 

alınmasından ve gerekli bilgi ve belgelerin toplanmasından sonra ön inceleme raporu  
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düzenlenmesi zorunlu olduğu hâlde, haklarında soruĢturma izni istenen sanıkların 

ifadeleri alınmadan ön inceleme raporu düzenlendiği anlaĢılmakla, itirazların kabulü ile 

...gün ve ...sayılı ĠçiĢleri Bakanı kararının usul yönünden kaldırılmasına, ön inceleme 

raporu düzenleme görevi verilen Ġç ĠĢleri Bakanlığı kontrolörü tarafından ifadelerin 

alınması ve düzenlenen ifade tutanaklarının eklenerek öninceleme raporu düzenlenmesi, 

yeniden karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin 

yapılması, alınacak günlü ve imzalı alındı belgeleri ile, itiraz edilmesi hâlinde 

dilekçelerin eklenerek gönderilmesi için dosyanın yerine geri çevrilmesi 

(D.2.D.,21.11.2000 T., E.2000/3442-K.2000/3907). 

6- 4483 sayılı Yasa‘ya göre soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin kararın 

yakınıcıya (Ģikâyetçiye) ve ilgili Cumhuriyet BaĢsavcısına yazılı olarak bildirilmesi 

gerektiği, 

Anılan Kanun‘un 9. maddesinde, yetkili mercin, soruĢturma izni verilmesine 

veya verilmemesine iliĢki kararını Cumhuriyet BaĢsavcılığına, hakkında ön inceleme 

yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa Ģikâyetçiye bildirileceği kurala 

bağlanmıĢtır. 

Dosyanın incelenmesinden, Belediye BaĢkanı ....‘ın belirtilen eylemleri 

yönünden soruĢturma izni verilmemesi yolundaki ĠçiĢleri Bakanı kararının Ģikâyetçiye 

bildirildiği ancak adı geçen hakkında  hazırlık soruĢturmasını yürütmekle görevli ... 

Cumhuriyet BaĢsavcısına bildirildiğine iliĢkin tebliğ evrakının dosya da bulunmadığı 

görülmektedir. 

Bu nedenle, sözü edilen ĠçiĢleri Bakanı kararının .... Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

da bildirimi yapılmıĢsa buna iliĢkin tebliğ alındısının eklenmesi Ģayet bildirim 

yapılmamıĢsa bildirimin yapılarak alınacak tebliğ alındısı ile itiraz edilmesi hâlinde 

itiraz dilekçesinin de eklenerek gönderilmesi için dosyanın yerine geri çevrilmesi 

(D.2.D., 27.04.2000 T., E.2000/1317, K.2000/2326). 

7- Suç konusu ile ilgili bilgi ve belgeler yeterince toplanmadan ön inceleme 

raporu düzenlenmesi hâlinde, yeniden ön inceleme yaptırılması gerekeceği, 

Dosyanın incelenmesinden, ön incelemeyi yapmakla görevlendirilen 

soruĢturmacının, sanıkların ifadelerini almaksızın ve konuyla ilgili diğer bilgi ve 

belgeleri yeterince toplamadan ön inceleme raporunu düzenlediği anlaĢıldığından, 

yakınıcının itirazının kabulü ile Devlet Bakanının sanıklar hakkında soruĢturma izni 

verilmemesine iliĢkin kararının kaldırılmasına, yetkili merci tarafından 4483 sayılı 

Kanun‘un 5/2. maddesine uygun bir soruĢturmacı görevlendirilmesi ve sanıkların 

ifadelerine baĢvurmak suretiyle yeniden bir ön inceleme yaptırılması, soruĢturmacı 
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tarafından rapor düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından sanıklar hakkında soruĢturma 

izni verilmesine ya da verilmemesine iliĢkin bir karar verilmesi, gerekli tebligatların 

yapılması ve itiraz edilmesi hâlinde dilekçelerin eklenerek gönderilmesi için dosyanın 

yerine çevrilmesi (D.2.D., 01.02.2001 T., E.2001/146, K.2001/286). 

8- Bakanlık merkez teĢkilatında görevli olup, ortak kararla atanan müfettiĢ 

hakkında soruĢturma izni verilmesine iliĢkin olarak Bakan tarafından alınan karara 

yapılan itirazı inceleme görevinin DanıĢtay Ġkinci Dairesine ait olduğu, 

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı KuruluĢlarda Atama Usulüne Dair Kanun‘un 

2. maddesi ve anılan madde ile atıfta bulunulan 2 sayılı cetvel uyarınca bakanlık 

müfettiĢleri ortak kararla atandıklarından, ....Bakanlığı BaĢmüfettiĢi olan ilgili hakkında 

soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin olarak ... Bakanınca alınan karara yapılan itirazı 

inceleme görevinin DanıĢtay Ġkinci Dairesine ait olduğu... (D.2.D., 31.01.2001 T., E. 

2001/7, K. 2001/76). 

9- Ġhbarcının soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin karara itiraz hakkının 

olmadığı, 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun‘un itiraz hakkını düzenleyen 9. maddesinde, yetkili mercin soruĢturma izni 

verilmesine iliĢkin kararına karĢı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu 

görevlisinin,soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin kararına karĢı ise Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı veya Ģikâyetçinin, kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz 

edebilecekleri belirtilmiĢ olup anılan Yasa‘da ihbarda bulunanın da itirazda 

bulunabileceği hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaĢıldığından, 

ihbarda bulunan ...‖ in itirazının incelenmeksizin reddi... (D.1.D.,09.01.2001T., E. 

2000/3235-K.20001/20). 

10- Ġtiraz süresini adli tatilin kesmeyeceği, 

Kilis ili, ... ilçesi Belediye BaĢkanı hakkında  soruĢturma izni verilmemesine 

iliĢkin ... gün ve ... sayılı yetkili merci kararı Kilis Cumhuriyet BaĢsavcılığına 19.7.2000 

tarihinde tebliğ edildiği hâlde, sözü edilen karara  adı geçen Cumhuriyet 

BaĢsavcılığınca, 4483 sayılı Kanun‘un 9. maddesinde öngörülen 10 günlük itiraz süresi 

dolduktan sonra (adli tatil için de) 2.8.2000 tarihinde itiraz edildiğinden, anılan kararın 

kesinleĢtiği. (D.1.D, 14.09.2000T ., E, 2000/2712-K. 2000/3145). 

11- SoruĢturma izni kararına itiraz süresinin kararın tebliğini izleyen  günden 

itibaren baĢlayacağı, 
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Belediye BaĢkanı ....... hakkında  soruĢturma izni verilmesine iliĢkin ĠçiĢleri 

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 baĢlamak 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). 

12- Ast memur ile üst memurun aynı fiile iĢtiraki hâlinde iznin üst memurun 

bağlı olduğu merciden isteneceği, 

Ġl Sağlık Müdürü ... kendisi hakkında soruĢturma izni kararını ĠçiĢleri 

Bakanının veremeyeceğini iddia etmekte ise de, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 3/e maddesinde, Bakanlar Kurulu 

Kararıyla atanan memur ve kamu görevlileri hakkında ilgili bakanın soruĢturma izni 

vereceği, 3/son maddesinde de ast memur ile üst memurun aynı fiile iĢtiraki hâlinde 

iznin üst memurun bağlı olduğu merciden isteneceğinin hükme bağlandığı, sanığın 

eyleminin de vali ile iĢtirak hâlinde iĢlendiğinin iddia edilmesi ve astın üste tabi olarak 

ĠçiĢleri Bakanı tarafından soruĢturma izni verilmesi karĢısında sanığın usule iliĢkin 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 BaĢkanı ...‘ın 1580 sayılı Belediye Kanunu‘nun 101. maddesine göre 

ancak yardımcısına devretme yetkisini haiz bulunduğu görevlerinden bir kısmını, anılan 

madde hükmüne aykırı olarak Geçici ĠĢçi....‘e devrettiği anlaĢıldığından ĠçiĢleri 

Bakanınca soruĢturma izni verilmesine dair karara karĢı yapılan itirazın reddi... (D.2.D., 

28.02.2001 T., E.2001/66, K. 2001/528).  

14- Aynı konuda daha önce sonuçlandırılmıĢ bir ön inceleme bulunması, bu ön 

incelemenin sonucunu etkileyecek yeni belge de sunulmaması nedeniyle verilen iĢleme 

konulmama kararına yapılan Ģikâyetçi itirazının reddi hk. 

… görevin kötüye kullanıldığı ve ihmal edildiği iddiasıyla ġiĢli Belediyesi 

BaĢkanı ve diğer Belediye görevlileri hakkında yapılan Ģikâyetin, anılan 5‘inci madde 

hükmü uyarınca aynı konuda daha önce sonuçlandırılmıĢ bir ön inceleme bulunması, bu 

ön incelemenin sonucunu etkileyecek yeni belge de sunulmaması nedeniyle ĠçiĢleri 

Bakanınca verilen 28.7.2005 günlü, 4154 sayılı iĢleme konulmama kararına yapılan 

Ģikâyetçi itirazının reddine, dosyanın ĠçiĢleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin, 

Ģikâyetçiye gönderilmesi (D.1.D.,28.07.2005 T., E.2006/52, K.2006/166). 
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15- ġikâyetin iĢleme konulmaması kararına ancak Cumhuriyet BaĢsavcısı veya 

Ģikâyetçinin itiraz edebileceği, Ģikâyetçi sıfatı bulunmadığı görülen ... Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürü tarafından yapılan itirazın incelenmeksizin reddi 

hk. 

4483 sayılı Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun‘un itiraz hakkını düzenleyen 9‘uncu maddesinde, yetkili mercin soruĢturma izni 

verilmesine iliĢkin kararına karĢı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu 

görevlisinin; soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin kararına karĢı ise Cumhuriyet 

BaĢsavcısı veya Ģikâyetçinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilecekleri 

hükme bağlanmıĢtır. Bu hükmün sonucu olarak Ģikâyetin iĢleme konulmaması kararına 

da ancak Cumhuriyet BaĢsavcısı veya Ģikâyetçinin itiraz edebileceği açıktır. Dosyanın 

incelenmesinden, ……'ın Ģikâyeti üzerine ĠçiĢleri Bakanının 7.6.2005 günlü, 

ĠNS:04.56.2997 sayılı kararıyla Ģikâyetin iĢleme konulmamasına karar verildiği, bu 

karara dosya içeriğinden Ģikâyetçi sıfatı bulunmadığı görülen ….. Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü Müze Müdürü …..'ın itiraz ettiği anlaĢılmaktadır. 

     Bu nedenle, 4483 sayılı Kanun‘un 9‘uncu maddesine göre Yetkili Mercin 

Ģikâyetin iĢleme konulmaması kararına …. tarafından yapılan itirazın incelenmeksizin 

reddine, dosyanın ĠçiĢleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin istem sahibine 

gönderilmesi (D.1.D.,06.04.2006 T., E.2006/218, K.2006/389). 

16- Ġlgililer hakkında soruĢturma izni verilmesi gerektiği önerilmesine rağmen, 

yetkili merci tarafından ilgililerin suç iĢleme kasdı olmadığı belirtilerek soruĢturma izni 

verilmemesine karar verilmiĢ ise de Ģüphelilerin suç iĢleme kasıtlarının bulunup 

bulunmadığının tespitinin yargı mercilerine ait olması gerektiği hk.  

Dosyanın incelenmesinden, UlaĢtırma Bakanlığı MüfettiĢi tarafından 

düzenlenen 22.6.2006 günlü, 2006/19-1 sayılı ön inceleme raporunda yer alan Bakanlık 

çalıĢanlarının ifadeleri ve rapor eki belgelere göre ilgililer hakkında soruĢturma izni 

verilmesi gerektiği önerilmesine rağmen yetkili merci tarafından ilgililerin suç iĢleme 

kasdı olmadığı belirtilerek soruĢturma izni verilmemesine karar verilmiĢ ise de 

Ģüphelilerin suç iĢleme kasıtlarının bulunup bulunmadığının tespitinin yargı mercilerine 

ait olması nedeniyle ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında hazırlık soruĢturması 

yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaĢıldığından itirazın kabulüyle, 

UlaĢtırma Bakanının 5.7.2006 günlü, B.11.0.TKB.0.06/535 sayılı soruĢturma izni 

verilmemesine iliĢkin kararının kaldırılması (D.1.D.,02.11.2006 T., E.2006/834, 

K.2006/975). 
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17- Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve 

Ģikâyetlerde kiĢi ve/veya somut olay belirtilmesi hâlinde, izin vermeye yetkili mercin ön 

inceleme baĢlatmasının zorunlu olduğu hk.   

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun‘un 4‘üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; bu Kanun‘a göre 

memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve Ģikâyetlerin soyut ve 

genel nitelikte olmaması gerektiği, ihbar veya Ģikâyetlerde kiĢi ve/veya olay 

belirtilmesinin zorunlu olduğu, bu hükme aykırı bulunan ihbar ve Ģikâyetlerin, 

Cumhuriyet BaĢsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından iĢleme 

konulmayacağı ve durumun ihbar veya Ģikâyette bulunana bildirileceği, aynı Kanun‘un 

5‘inci maddesinde ise izin vermeye yetkili mercin, bu Kanun kapsamına giren bir suç 

iĢlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı Ģekilde öğrendiğinde bir ön inceleme 

baĢlatacağı hükme bağlanmıĢtır. Yukarıdaki hükümler uyarınca, memurlar ve diğer 

kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve Ģikâyetlerde kiĢi ve/veya somut olay 

belirtilmesi hâlinde izin vermeye yetkili mercin ön inceleme baĢlatmasının zorunlu 

olduğu  (D.1.D.,17.09.2004 T., E.2004/152, K.2004/178). 

18- Yetkili merci tarafından görevlilerin isimleri ile eyleme katılma 

biçimlerinin tespit edilerek ifadeleri de alınmak suretiyle, ön inceleme raporu 

düzenlenerek karar verilmesi gerektiği hk. 

… yakınıcı vekilinin Ģikâyeti üzerine bir ön inceleme baĢlatıldığı ancak, 

görevlilerin isimleri, görevleri ve olaya katılıĢ biçimleri ile sorumlulukları tespit 

edilmeden, 43.750.000.000.TL.'lık teminat mektubunu usulsüz olarak nakde 

dönüĢtürmekten sorumlu yetkililer hakkında soruĢturma izni verilmemesine karar 

verildiği anlaĢıldığından, yakınıcı vekilinin itirazının kabulüne, soruĢturma izni 

verilmemesine iliĢkin Millî Eğitim Bakanının 29.12.2003 gün ve 1344 sayılı kararının 

kaldırılmasına ve yetkili merci tarafından görevlilerin isimleri ile eyleme katılma 

biçimlerinin tespit edilerek ifadeleri de alınmak suretiyle ön inceleme yapılıp rapor 

düzenlenmesi, soruĢturma izni (verilmesine ya da verilmemesine) kararı verilmesi ve 

gerekli tebligat yapıldıktan sonra itiraz edilmesi hâlinde eklenerek gönderilmesi için 

dosyanın yerine çevrilmesine, kararın bir örneğinin, bilgi için yakınıcı vekiline 

gönderilmesi (D.2.D.,13.02.2004 T., E.2004/71, K.2004/152). 

19- Hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlilerine isnat 

edilen suçların nitelik durumu göz önünde bulunudurularak 4483 sayılı Kanun‘un 6‘ncı 

maddesine göre ifadelerinin alınması sırasında makul ve yeterli bir süre verilmesi 

gerektiği hk. 
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Kanun‘da hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin 

ifadesini ne kadar süre içerisinde vereceği konusunda açık bir hüküm bulunmamakla 

birlikte, Yasa Koyucunun ön inceleme müessesesinden beklediği amacın 

gerçekleĢebilmesi için bu sürenin hazırlık soruĢturması açılıp açılmayacağına iliĢkin 

sağlıklı bir kanaatin oluĢmasına katkı yapacak yeterlikte olması kaçınılmazdır. 

Dosyanın incelenmesinden, hakkında ön inceleme yapılanların, 1‘inci madde 2 alt 

baĢlık, 2‘nci madde 3 alt baĢlık, 3‘üncü madde 57 adet encümen kararı, 4‘üncü madde 8 

adet meclis kararı, 5‘inci madde 39 adet encümen kararı, 6‘ncı madde 15 adet meclis 

kararı ve 7‘nci madde Ģeklinde 1997-2002 yılları arasını kapsayan toplam 125 ayrı suç 

konusu belgeden dolayı ön inceleme elemanı tarafından ifadeleri istenirken bu 

hususlarla ilgili cevap verme süresinin 2 gün ile sınırlandırıldığı görülmekte olup 

yukarıda ayrıntısına yer verilen ve nitelik ve nicelik yönünden oldukça ağır bulunan bu 

suç konusu belgelerle ilgili 2 günlük cevap verme süresinin makul ve yeterli bir süre 

olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle, hakkında suç isnadında 

bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesinin ön inceleme elemanının 

kanaatinin oluĢmasında en az diğer deliller kadar önemli yer tuttuğu dikkate alındığında, 

ön inceleme elemanınca kendilerine isnat edilen eylemlerin nitelik ve niceliği esas 

alınmadan 2 günlük cevap verme süresi tanınması adalet ilkeleriyle bağdaĢmadığından, 

ĠçiĢleri Bakanı tarafından verilen kısmen soruĢturma izni verilmesine, kısmen 

soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin 7.4.2003 gün ve Kont.BĢk.2003/113 sayılı 

kararın, itiraz etmeyen ve hakkında verilen karara itiraz edilmeyen …………..ile 

………….'e iliĢkin kısmı kamu düzeni yönünden olmak üzere, diğer görevlilerin 

itirazlarının kabulü ile kaldırılmasına ve haklarında ön inceleme yapılan tüm 

görevlilerin, isnat edilen suçların nitelik ve niceliği de dikkate alınmak suretiyle ön 

inceleme elemanınca makul ve yeterli bir süre verilerek yeniden ifadeleri alındıktan 

sonra ön inceleme raporu düzenlenmesi ve Yetkili Merci tarafından yeniden karar 

verilmesi, verilecek kararın sonucuna göre gerekli tebligatın yapılarak buna iliĢkin 

belgelerle itiraz edilmesi hâlinde dilekçelerin eklenerek gönderilmesi için dosyanın 

yerine çevrilmesi (D.2.D.,12.03.2004 T., E.2004/137, K.2004/240). 

20- 4483 sayılı kanuna göre itiraz edilmekle veya itiraz edilmeksizin kesinleĢen 

yetkili merci kararlarına konu edilen eylemlerin, yeni bir delil elde edilmekle tekrar ön 

incelemeye konu edilemeyeciği hk. 

ġikâyetçi …..'ın ……'ın ………. Kurumu BaĢkanlığına atandıktan sonra 

hakkında yapmıĢ olduğu olumsuz iĢ ve iĢlemlerle ilgili olarak müteaddit defalar Adalet 

Bakanlığına Ģikâyette bulunduğu ve Ģikâyet dilekçelerinde ileri sürmüĢ olduğu konular 

yönünden adı geçen hakkında ön inceleme yapılarak 21.2.2001 günlü, 2001/1 sayılı ve 

14.8.2002 günlü, 2002/5 sayılı kararlar ile zamanın Bakanlarınca soruĢturma izni 

verilmemesine karar verildiği ve bu kararların itiraz edilmemekle kesinleĢtiği 
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görülmekle birlikte, kesinleĢen bu kararlara esas suçlar yönünden yeni deliller elde 

edildiği yolunda bir bulgunun varlığının da ortaya konulmadığı dikkate alındığında, 

kesinleĢen kararların konusunu oluĢturan suçlar yönünden yeniden ön inceleme yapılıp 

karar verilmesinin hukuka uygun bulunmadığı; dolayısıyla anılan kararlara esas teĢkil 

eden ve bu dosyaya konu edilen suçun evveliyatını oluĢturan olayları inceleme 

olanağının ortadan kalktığı, sözkonusu kararlarda bahsi geçen iĢ ve iĢlemlerin dıĢında 

Ģikâyetçi hakkında 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmiĢ ve bu iĢleme karĢı 

açılan dava da iptalle sonuçlanmıĢ ise de bu uygulamanın da tek baĢına Ģikâyetçi 

hakkında yapılmıĢ bir keyfî iĢlem olarak değerlendirilemeyeceği, bu bağlamda da ön 

inceleme raporu ve eki belgelerin isnat edilen suç yönünden hazırlık soruĢturması 

yapılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaĢıldığından …..vekili Av. 

……..tarafından yapılan itirazın kabulü ile hakkında soruĢturma izni verilmesine iliĢkin 

Adalet Bakanının 20.3.2003 gün ve 2003/2 sayılı kararının kaldırılması 

(D.2.D.,22.03.2004 T., E.2004/717, K.2004/264). 

21- Dairemizce verilen kararlar kesin olup, verilen kararın yeniden incelenmesi 

ya da benzeri baĢkaca bir itiraz ve kanun yolu bulunmadığı hk. 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun‘un 9‘uncu maddesi uyarınca ikinci derecede Dairemizce verilen kararlar kesin 

olup verilen kararın yeniden incelenmesi ya da benzeri baĢkaca bir itiraz ve kanun yolu 

bulunmadığından sözkonusu talebin incelenmeksizin reddine, dilekçe ve eklerinin istem 

sahibine, kararın bir  

n bilgi için ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilmesi (D.2.D.,13.02.2004 T., 

E.2004/38, K.2004/145). 

22- 4483 sayılı Yasa‘ya göre yetkili makamca verilen izin vermeme kararına 

ancak cumhuriyet baĢsacısı ile yakınıcının itiraz etme hakkı vardır. Ġhbarda bulunan 

kiĢinin itiraz hakkının bulunmadığı hk. 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun‘un itiraz hakkını düzenleyen 9‘uncu maddesinde, yetkili mercin soruĢturma izni 

verilmesine iliĢkin kararına karĢı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu 

görevlisi; soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin kararına karĢı ise Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı veya Ģikâyetçinin kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz 

edebilecekleri belirtilmiĢ olup anılan Yasa‘da ihbarda bulunanın da itirazda 

bulunabileceği hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği gibi ?'un kiĢisel 

yönden menfaatine zarar geldiği yönünde bir saptama olmadığı dosya da mevcut 

belgelerden anlaĢıldığından, 1., 2., 3., 4., 5., ve 6. maddelerden ihbarda bulunan 

………'un 4483 sayılı Kanun‘da kendisine böyle bir hak verilmediğinden itirazının 



IV.BÖLÜM: 

MEMURLAR VE DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN YARGILANMALARI 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 208 

incelenmeksizin reddine, dosyanın ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilmesi 

(D.2.D.,12.05.2004 T., E.2004/301, K.2004/428). 

23- Ġddia edilen olay somut, kiĢi ve yer belirtiyorsa 4483‘göre iĢleme koymama 

kararı verilmeyeceği hk. 

Olayda ise "Yakınıcının …. Ġli……Ġlçesi ……Köyünde bulunan 1. Derece Sit 

Alanı içinde kalan 2144 parsel sayılı taĢınmazına karĢılık, Hazineye ait 1 ada, 7 ve 8 

no'lu taĢınmazların takası talebinin reddine iliĢkin iĢlemi iptal eden Adana 1. Ġdare 

Mahkemesinin 8.10.1999 gün ve E: 1998/981, K:1999/980 sayılı kararının 

uygulanmadığı" iddiası ile verilen Ģikâyet dilekçesi üzerine Maliye Bakanınca Ģikâyetin 

iĢleme konulmayarak "ön inceleme yapılmamasına "karar verildiği anlaĢılmıĢtır. 

Sözkonusu Ģikâyet dilekçesindeki iddialar açık olup, Ģikâyet dilekçesinin Kanun‘un 

4‘üncü maddesinde aranılan nitelikleri taĢıdığı, Ģikâyetin somut olduğu, olay ve yer 

belirtildiği anlaĢıldığından, Maliye Bakanınca verilen iĢleme koymama kararına 

yakınıcı vekillerince yapılan itirazın kabulüne ve verilen kararın kaldırılmasına, 4483 

sayılı yasa uyarınca yetkili merci tarafından ön inceleme emri verilmesi, ön inceleme 

raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından soruĢturma izni verilmesi veya 

verilmemesine iliĢkin bir karar verilmesi ve gerekli tebligatın yapılması için evrakın 

Maliye Bakanlığına, kararın bir örneğinin, bilgi için yakınıcı vekillerine gönderilmesi 

(D.2.D.,16.01.2004 T., E.2004/35, K.2004/60). 

24- Cumhuriyet BaĢsavcısı tarafından verilen iĢleme konulmama kararlarına 

karĢı 4483 sayılı Kanun‘da herhangi bir itiraz yolu öngörülmediğinden yapılan itirazın 

incelenmeksizin reddi hk. 

Dosyanın incelenmesinden, Ģikâyetçi ……'in hakkında soruĢturma izni 

istenenlerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına yaptığı Ģikâyet sonucunda, 

4483 sayılı Kanun‘un 4‘üncü maddesinin son fıkrası uyarınca Ģikâyetin iĢleme 

konulmamasına karar verildiği ve adı geçenin bu karara itiraz ettiği anlaĢılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, Cumhuriyet BaĢsavcılarının iĢleme konulmama kararlarına karĢı 

4483 sayılı Kanun‘da herhangi bir itiraz yolu öngörülmediğinden, Ankara Cumhuriyet 

BaĢsavcısı tarafından verilen 7.10.2004 günlü 33249 sayılı karara yapılan itirazın 

incelenmeksizin reddine, kararın birer örneğinin, Ģikâyetçi vekiline ve Ankara 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilmesi (D.1.D.,03.03.2005 T., E.2005/794, 

K.205/301). 

25- Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü teknik büro Ģefi ile aynı yer sağlık müdür 

yardımcısına isnat edilen eylemlere, Bakanlık baĢmüfettiĢlerinin iĢtirak etmeleri söz 
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konusu olmamasına rağmen, Sağlık Bakanınca ayrım yapılmaksızın hepsi hakkında 

soruĢturma izni verilmemesi kararı verilmesinde, kanuna uyarlık bulunmadığı hk. 

4483 sayılı Kanun‘un izin vermeye yetkili merciler baĢlığını taĢıyan 3‘üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve 

diğer kamu görevlileri hakkında valinin; (e) bendinde, Bakanlar Kurulu kararı ile veya 

BaĢbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluĢların merkez teĢkilatında görevli olup, ortak 

kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya 

BaĢbakanın soruĢturma izni verme yetkisine sahip olduğu, son fıkrasında da, ast memur 

ile üst memurun aynı fiile iĢtiraki hâlinde iznin, üst memurun bağlı olduğu merciden 

isteneceği hükme bağlanmıĢtır. Ayrıca, anılan Kanun‘un 9‘uncu maddesinde, yetkili 

mercin, soruĢturma izni verilmesine veya verilmemesine iliĢkin kararını Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa 

Ģikâyetçiye bildirileceği ve kararın türüne göre ilgilileri tarafından kararın tebliğinden 

itibaren 10 gün içerisinde itiraz edileceği; itirazlara ise, 3‘üncü maddenin e,f,g, ve h 

bentlerinde sayılanlar için DanıĢtay Ġdari Dairesinin, diğerleri için yetkili mercin yargı 

çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesinin bakacağı belirtilmiĢtir. 

Dosyanın incelenmesinden, Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğünde Teknik Büro ġefi olarak 

görev yapan …….hakkında, bazı hastanelerin kalorifer kazanlarının doğalgaza 

dönüĢtürülmesi ihalelerinde usulsüzlük yapmak suretiyle kendisine ve yakınlarına 

menfaat sağlamak, onarım yapılan bazı hastanelerde görevli olan kontrol mühendisi ve 

mimarlara baskı yaparak eksik ödeme yapılmasına neden olmak eylemlerinden dolayı 

ön inceleme yaptırıldığı, Sağlık Bakanlığı BaĢmüfettiĢleri …….. ve …….. ile Ġstanbul Ġl 

Sağlık Müdür Yardımcısı …… hakkında ise, Ģikâyetçinin yukarıda belirtilen konuları 

içeren Ģikâyetleri üzerine bu konuları araĢtırmak incelemekle görevlendirilmeleri 

sonucunda düzenledikleri raporların taraflı olduğundan bahisle ön inceleme yaptırıldığı, 

bu durumda Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü Teknik Büro ġefi ……. ile aynı yer sağlık 

müdür yardımcısı ……..'e isnat edilen eylemlere, Bakanlık BaĢmüfettiĢlerinin iĢtirak 

etmeleri söz konusu olmamasına rağmen Sağlık Bakanınca ayrım yapılmamaksızın 

hepsi hakkında soruĢturma izni verilmemesine karar verildiği anlaĢılmıĢtır. Sağlık 

Bakanlığı BaĢmüfettiĢleri ……. ile …….'e 2b maddesinden isnat edilen taraflı rapor 

hazırlama eyleminin haklarında hazırlık soruĢturması yapılmasını gerektirecek nitelikte 

bulunmadığı anlaĢıldığından, soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin yetkili merci 

kararına bu kiĢiler yönünden yapılan itirazın reddine, Ġstanbul Ġl Sağlık Müdür 

Yardımcısı …….hakkında (2a), Teknik Büro ġefi …… hakkında (1a), (1b), (1c) 

maddelerinden isnat edilen eylemlerde, üst memur konumundaki baĢmüfettiĢlerin aynı 

fiile iĢtiraki bulunmadığı hâlde Sağlık Bakanınca 3.1.2005 günlü, 01 sayılı soruĢturma 

izni verilmemesi kararı verildiği, ancak, ….. ile …….'ın üstlerine atılan eylemlerden 

dolayı 4483 sayılı Kanun‘un 3/b maddesi uyarınca soruĢturma izni verilmesi veya 

verilmemesi konusunda karar vermeye yetkili mercin Ġstanbul Valisi olması gerektiği 
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anlaĢıldığından ve Kanun‘da belirtilen makamlara bizzat kullanılmak üzere verilmiĢ 

münhasır yetkinin, üst makam da olsa baĢka bir makamca kullanılması mümkün 

bulunmadığından, Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü görevlileri hakkında soruĢturma izni 

verilmemesine iliĢkin Sağlık Bakanının 3.1.2005 günlü, 01 sayılı kararının 

kaldırılmasına, ….. ile ……yönünden tefrik edilerek bu konuda karar vermeye yetkili 

merci olan Ġstanbul Valiliğine gönderilmek üzere dosyanın Sağlık Bakanlığına iadesine, 

kararın bir örneğinin, Ģikâyetçiye gönderilmesi (D.1.D.,08.03.2005 T., E.2005/80, 

K.205/325). 

26- 4483 sayılı kanunun geçici 1‘inci maddesine uygun olarak tamamlanmıĢ ve 

yasa‘nın öngördüğü denetimlerden geçerek kesinleĢmiĢ soruĢturmalar bakımından 4483 

sayılı kanuna göre yeniden ön inceleme raporu hazırlayıp bu rapora dayalı olarak yetkili 

merci tarafından daha önce verilmiĢ kararlarla ceza yargılamasına baĢlanmıĢ konularda 

yeniden ve aksi yönde karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hk. 

4483 sayılı Kanun‘un geçici 1‘inci maddesine uygun olarak tamamlanmıĢ ve 

Yasa‘nın öngördüğü denetimlerden geçerek kesinleĢmiĢ soruĢturmalar bakımından 4483 

sayılı Kanun‘a göre yeniden ön inceleme raporu hazırlayıp bu rapora dayalı olarak 

Yetkili Merci tarafından daha önce verilmiĢ kararlarla ceza yargılamasına baĢlanmıĢ 

konularda yeniden ve aksi yönde karar verilmesinde hukuka uygunluk 

bulunmadığından, itirazın bu yönden kabulü ile ĠçiĢleri Bakanının ... günlü, ... sayılı 

soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin kararının kaldırılmasına, dosyanın ... Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına, kararın bir örneğinin, ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilmesi 

(D.1.D.,12.05.2005 T., E.2005/849, K.205/653). 

27- Kanun‘da belirtilen makamlara bizzat kullanılmak üzere verilmiĢ münhasır 

yetkinin baĢka bir makamca kullanılması mümkün bulunmadığından …..Bakanlığı 

Personel Genel Müdürü tarafından ihbar ve Ģikâyetin iĢleme konulmamasına iliĢkin 

olarak verilen kararın kaldırılması hk. 

Dosyanın incelenmesinden, …..Defterdarlığı ........ Vergi Dairesi Müdür 

Yardımcısıyken Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilen ........'ın hakkında rapor 

düzenleyen ........ ve ........ Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında Ģikâyette 

bulunduğu, dilekçesi üzerine yapılacak bir iĢlem bulunmadığı yolundaki 20.9.2004 

günlü, 33449 sayılı........ Bakanlığı Personel Genel Müdürünün kararına karĢı itirazda 

bulunduğu, ilgilinin Ģikâyetini iĢleme koymayan Personel Genel Müdürünün aynı 

zamanda Ģikâyet edilen Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden olduğu, Ģikâyet edilenlerin 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, Gelirler Genel Müdür Vekili, Personel Genel Müdürü, BaĢhukuk 

MüĢaviri ve Muhasebe Denetmeni olması nedeniyle 4483 sayılı Kanun‘un 3‘üncü 

maddesinin e bendi gereğince soruĢturma izni verilmesi ya da verilmemesi konusunda 

karar vermeye yetkili mercin ........ Bakanı olması gerektiği, bu durumda Ģikâyetin 
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iĢleme konulmaması kararının da ancak soruĢturma izni vermeye yetkili merci 

tarafından verilebileceği, diğer taraftan dosya da yer alan Ģikâyet dilekçesinde 

Ģikâyetçinin belli, Ģikâyet konusu eylemin somut olduğu, kiĢi ve olay belirtildiği, 

iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayandığı anlaĢıldığından, 4483 sayılı Kanun‘un 

yukarıda belirtilen hükümleri uyarınca; yetkili merci tarafından ön inceleme emri 

verilmesi, bu emre dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci 

tarafından söz konusu ön inceleme raporu da gözönünde bulundurulmak suretiyle 

soruĢturma izni verilmesine veya verilmemesine iliĢkin bir kararın tesis edilmesi, 

verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılması, tesis edilen karara 

karĢı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere iliĢkin günlü ve imzalı bildirim 

alındıları ile itiraz dilekçelerinin de eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi gerekli 

görüldüğünden, itirazın kabulü ile Kanun‘da belirtilen makamlara bizzat kullanılmak 

üzere verilmiĢ münhasır yetkinin baĢka bir makamca kullanılması mümkün 

bulunmadığından ........ Bakanlığı Personel Genel Müdürü tarafından ihbar ve Ģikâyetin 

iĢleme konulmamasına iliĢkin olarak verilen 20.9.2004 gün ve 33449 sayılı kararın 

kaldırılmasına, bu konuda karar vermeye yetkili merci olan ........ Bakanınca bir karar 

tesis edilmek üzere dosyanın ........ Bakanlığına, kararın bir örneğinin, Ģikâyetçiye 

gönderilmesi (D.1.D.,26.04.2005 T., E.2005/224, K.205/568). 

28- TeftiĢ Kurulunun iletiĢim tespiti amacıyla Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

baĢvurması üzerine verilen mahkeme kararı uyarınca iletiĢimin tespitinin soruĢturma 

izni verilmesini gerektirmediği hk. 

Dosya daki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Bilgi 

ĠĢlem Merkezine girilerek üst düzey makamlarda görev alanlar, bazı siyasi parti 

liderleri, üst düzey bürokratlar, bazı medya mensupları ile bunların aile fertlerinin de 

aralarında bulunduğu pek çok mükellefe ait kiĢisel verilerin sorgulanması ve alınan 

bilgilerin üçüncü kiĢilere aktarılması iddiasıyla ilgili olarak Maliye Bakanının 11.1.2007 

gün ve 9 sayılı onayla ........, ........ ve ........ tarafından yürütülen bir tahkikat açıldığı, 

tahkikat kapsamında TeftiĢ Kurulu BaĢkan Vekili sıfatıyla ........ tarafından imzalanan 

7.2.2007 gün ve 352 sayılı yazıyla Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı BiliĢim Sistemine dıĢarıdan 

fiziksel ya da elektronik ortamda bir giriĢin söz konusu olamayacağı, sorgulamaların 

Bakanlık personelinin kendilerine tanınan yetkiler kötüye kullanarak usulsüz sorgulama 

yaptıkları, bu kapsamda konunun aydınlatılması için aralarında Vergi Denetmeni olarak 

görev yapan ........ tarafından kullanılan mobil telefonun da bulunduğu ekli listedeki 

telefon numaralarının 2006 yılı kayıtlarının tespitinin Ankara Cumhuriyet 

BaĢsavcılığından talep edildiği, Cumhuriyet BaĢsavcılığının aynı konuyla ilgili olarak 

yürüttüğü ceza soruĢturması kapsamında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 

134‘üncü maddesi uyarınca Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Merkezi Vergi 

Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) kapsamında bilgisayar programlarında ve 
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kütüklerinde inceleme ve araĢtırmaya yönelik olarak manyetik kopya çıkarılarak 

gönderilmesi ve yedekleme yapılması ile aynı Kanun‘un 135‘inci maddesi uyarınca 

aralarında Ģikâyetçiye ait olanın da bulunduğu bazı telefon numaralarının 2006 yılı 

içerisinde kimlerle, ne zaman, nerede ve ne Ģekilde görüĢüldüğünün tespitinin Ankara 1. 

Sulh Ceza Mahkemesinden istenildiği, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 14.2.2007 

gün ve 2007/202 D. ĠĢ. sayılı kararıyla istemin reddedildiği, bu karara Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı tarafından bir üst mahkemeye itiraz edilmesi üzerine Ankara 1. Asliye 

Ceza Mahkemesinin 19.2.2007 gün ve 2007/24 Müt. sayılı kararıyla itirazın kabulü ile 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı istemi doğrultusunda 5271 sayılı Kanun‘un 134 ve 135‘inci 

maddeleri uyarınca Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına ait dijital verilerin kopyasının alınmasına 

ve bazı telefonların 2006 yılı kayıtlarının tespitine karar verildiği; bu karar uyarınca 

ilgili operatörlerden kayıtları temin eden Telekomünikasyon Kurumunun 13.3.2007 gün 

ve 48191 sayılı yazısıyla iletiĢim tespitlerinin Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

gönderildiği; tahkikat kapsamında değerlendirilmesi için iletiĢim tespitlerinin bir 

örneğinin, Maliye Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına gönderildiği, Kurulun 

hazırladığı 16.5.2007 gün ve 3-3-2 sayılı tahkikat raporunun 18.5.2007 gün ve 1216 

sayılı üst yazı ekinde Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderildiği görülmektedir. 

Olayda, Ģikâyetçi ........ adına olmakla birlikte Vergi Denetmeni olarak görev 

yapan eĢi ........ tarafından kullanılan mobil telefon iletiĢiminin dinlenmesinin söz 

konusu olmadığı, Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir 

ceza soruĢturması kapsamında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 135‘inci 

maddesi uyarınca verilen mahkeme kararı üzerine geçmiĢe dönük olarak anılan telefon 

numarasının da içinde bulunduğu bazı telefonların iletiĢimi kayıtlarının tespit edildiği, 

tespit mahkeme kararı uyarınca yapıldığı gibi haklarında ön inceleme yapılanların 

Ģikâyetçiye ait telefonu dinlemeleri ve tespitlerinin söz konusu olmadığı, bu nedenle 

ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında soruĢturma yapılmasını gerektirecek nitelikte 

bulunmadığı anlaĢıldığından Maliye Bakanının 6.11.2008 gün ve 2008/7 sayılı kararına 

yapılan itirazın reddine, dosyanın Maliye Bakanlığına, kararın bir örneğinin, itiraz 

edene gönderilmesi (D.1.D., 23/01/2009 T., E.2008/1508, K.2009/156). 

29- Tebliğ alındısının üzerine Ģikâyetçinin kendi el yazısıyla yazdığı "hukuka 

aykırı verilen karara itiraz ediyorum." yazısının usulüne uygun yapılmıĢ itiraz olarak 

değerlendirilmesi gerektiği hk. 

Hakkında soruĢturma izni istenenler için Ģikâyetin iĢleme konulmamasına 

iliĢkin ĠçiĢleri Bakanının 7.12.2006 günlü, ĠNS:06.35.2041 sayılı kararının Ģikâyetçi 

........'e tebliğine iliĢkin alındının üzerine, Ģikâyetçinin kendi el yazısıyla yazdığı 

""Hukuka aykırı verilen karara itiraz ediyorum." yazısı anılan karara karĢı usulüne 

uygun yapılmıĢ bir itiraz olarak değerlendirilmek suretiyle iĢin esasına geçildi: 4483 
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sayılı Yasa‘nın 4‘üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, bu Kanun‘a göre 

memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve Ģikâyetlerin soyut ve 

genel nitelikte olmamasının, ihbar ve Ģikâyetlerde kiĢi ve/veya olay belirtilmesinin 

zorunlu olduğu, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği, bu hükme 

aykırı bulunan ihbar ve Ģikâyetlerin, Cumhuriyet BaĢsavcıları ve izin vermeye yetkili 

merciler tarafından iĢleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya Ģikâyette bulunana 

bildirileceği, aynı Kanun‘un 5‘inci maddesinde ise, izin vermeye yetkili mercin, bu 

kanun kapsamına giren bir suç iĢlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı Ģekilde 

öğrendiğinde bir ön inceleme baĢlatacağı hükme bağlanmıĢtır.  

Dosyanın incelenmesinden, Ġzmir Ġli, ........ Ġlçesi, ........ Mahallesi, ........ ada, 

........ parsel sayılı taĢınmaz için düzenlenen 19.9.1990 günlü, 486 sayılı inĢaat ruhsatı ve 

aynı ada, ........ parsel sayılı taĢınmaz için düzenlenen 12.10.1992 günlü, 2500 sayılı 

inĢaat ruhsatı ile 4 kat, yükseklik 12.80 ve toplam 420 m² alanlı yapı izni verildiği, ġehir 

Plancısı ........ ve Harita Mühendisi ........ tarafından 18.9.2006 gününden düzenlenen 

bilirkiĢi raporuyla, ........ ada, ........ ve ........ parsel sayılı taĢınmazlar üzerinde bulunan 

yapıların imar planı, plan notları, imar durumu, inĢaat ruhsatı ve eklerine uygun olarak 

yapıldığının ortaya konulduğu, bu durumda, anılan 4‘üncü madde kapsamında Ģikâyetin 

ciddi bulgu ve belgelere dayanmadığı anlaĢıldığından, ĠçiĢleri Bakanının 7.12.2006 

günlü, ĠNS:06.35.2041 sayılı Ģikâyetin iĢleme konulmamasına iliĢkin kararına yapılan 

itirazın reddine, dosyanın ĠçiĢleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin, itiraz edene 

gönderilmesi (D.1.D., 10/04/2007 T., E.2007/333, K.2007/460). 

30- Ġptal veya yürütmenin durdurulması kararlarının yerine getirilmesi 

görevinin, hukuka aykırı iĢlemi tesis eden idari mercilere ait olduğu hk. 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun‘un 4‘üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; bu Kanun‘a göre 

memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve Ģikâyetlerin soyut ve 

genel nitelikte olmamasının, ihbar veya Ģikâyetlerde kiĢi ve/veya olay belirtilmesinin 

zorunlu olduğu, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği, bu hükme 

aykırı bulunan ihbar ve Ģikâyetlerin, Cumhuriyet BaĢsavcıları ve izin vermeye yetkili 

merciler tarafından iĢleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya Ģikâyette bulunana 

bildirileceği, aynı Kanun‘un 5‘inci maddesinde ise izin vermeye yetkili mercin, bu 

Kanun kapsamına giren bir suç iĢlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı 

Ģekilde öğrendiğinde bir ön inceleme baĢlatacağı hükme bağlanmıĢtır. 

Dosyanın incelenmesinden, Ģikâyetçinin, ........ Mahallesi, ........ ada, ........ 

parsel sayılı mülkiyeti kendisine ait taĢınmazda sera yapımı için izin istemiyle Alanya 

Müze Müdürlüğüne baĢvuruda bulunduğu, Müze Müdürlüğünce konunun Alanya 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna intikal ettirildiği, Kurulca söz 
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konusu yerin üçüncü derecede arkeolojik ve ikinci derecede doğal sit alanı içinde 

olduğu, muz serasının konstriksiyon sisteminin kolayca kaldırılabilecek nitelikte 

olmadığı gerekçesiyle talebin reddedildiği, Belediye BaĢkanlığınca, yapının imar 

mevzuatına aykırı ve ruhsat alınmadan tesis edildiği, ayrıca Alanya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca sera yapılmasının uygun bulunmadığı 

gerekçesiyle 27.7.2005 tarihinde mühürlendiği, Ģikâyetçinin Alanya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun sera yapılmasına izin verilmemesi iĢlemine karĢı 

Antalya 2‘inci Ġdare Mahkemesinde açtığı yürütmeyi durdurma istemli iptal davasında 

6.7.2005 günlü, 2005/561 sayılı yürütmenin durdurulması kararı verildiği, bu iptal 

kararı üzerine Ģikâyetçi tarafından Belediye BaĢkanlığına hitaben yazılan 2.8.2005 

tarihli dilekçeyle mahkeme kararı gereğince mührün kaldırılmasının istendiği, 

belediyece mühürün kaldırılmaması üzerine 30.9.2005 tarihinde GazipaĢa Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına mahkeme kararının gereğini yerine getirmeyen belediye baĢkanının 

görevini kötüye kullandığından bahisle Ģikâyette bulunulduğu anlaĢılmıĢtır. 

Ġptal veye yürütmenin durdurulması kararlarının yerine getirilmesi görevi, 

hukuka aykırı iĢlemi tesis eden idari mercilere aittir. Olayda Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tesis edilen sera yapımı için izin vermeme 

iĢlemine karĢı açılan davada, Antalya 2‘inci Ġdare Mahkemesince verilmiĢ olan 

yürütmenin durdurulmasına iliĢkin 6.7.2005 günlü, 2005/561 sayılı kararı uygulama 

görevinin iĢlemi tesis eden Alanya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kuruluna ait olduğu, Belediyenin mühürleme iĢleminin ise yetkisi dâhilindeki bir alanda 

imar mevzuatına uygun olmayan bir yapının durdurulmasına iliĢkin ayrı bir iĢlem 

olduğu, mahkeme kararının mühürleme iĢleminin kaldırılmasını gerektirmediği, bu 

nedenle Ģikâyetin ön incelemeyi gerektirecek ciddi bulgu ve belgeye dayanmadığı 

anlaĢıldığından, ĠçiĢleri Bakanının 9.6.2006 günlü, ĠNS.06.07.88. (3619) sayılı Ģikâyetin 

iĢleme konulmaması kararına yapılan itirazın reddine, dosyanın ĠçiĢleri Bakanlığına, 

kararın birer örneğinin, itiraz edene gönderilmesi (D.1.D., 13/02/2007 T., E.2006/1255, 

K.2007/133). 

31- ġikâyetçiyle birlikte oturmayan kızına yapılan tebligatın usulsüz olması 

nedeniyle, tebliğ iĢlemlerinin yenilenmesi gerektiği hk. 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun‘un 9‘uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, yetkili mercin, soruĢturma 

izni verilmesine veya verilmemesine iliĢkin kararını Cumhuriyet BaĢsavcılığına, 

hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa Ģikâyetçiye 

bildireceği, soruĢturma izni verilmesine iliĢkin karara karĢı hakkında inceleme yapılan 

memur veya diğer kamu görevlisi; soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin karara karĢı ise 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı veya Ģikâyetçinin itirazı yoluna gidebileceği belirtilmekte olup 
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itiraz süresinin yetkili mercin kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükmüne yer 

verilmiĢtir. Tebligat Kanunu‘nun "Aynı konutta oturan kiĢilere veya hizmetçiye 

tebligat" baĢlıklı 16. maddesinde kendisine tebliğ yapılacak Ģahıs adresinde bulunmazsa 

tebliğin kendisi ile aynı konutta oturan kiĢilere veya hizmetçilerinden birine yapılacağı, 

Tebligat Tüzüğü‘nün "Aile efradına tebligat" baĢlıklı 22. maddesinde ise kendisine 

tebliğ yapılacak Ģahıs adresinde bulunmazsa tebliğin, ailesi efradından veya hizmetçi ve 

uĢak gibi müstahdemlerinden birine yapılacağı, ancak muhatab namına kendisine 

tebligat yapılacak olan aile ferdi veya müstahdemin, muhatapla birlikte oturmasının Ģart 

olduğu hükmü yer almıĢtır.  

Tebligat ilgili kiĢinin belli bir durumdan haberdar olmasını ve böylece 

haklarını korumak için gerekli iĢlemleri yapmasını sağlar. Bu anlamda tebligat hukuku 

kiĢilerin yasal haklarını idari ve yargı mercilerinin önünde savunmasına olanak veren, 

kiĢinin hukukunu koruyan ve mutlaka uygulanması gereken usuli hükümler içerir. 

KiĢilere tanınan bu yasal savunma hakkının kullanılması için ilgili yasada belli süreler 

öngörülmüĢse, muhatabına usulüne uygun bir Ģekilde yapılmıĢ tebliğ tarihinin bu 

sürelerin baĢlangıcı olduğunu kabul etmek gerekir. Bu durumda 4483 sayılı Kanun‘un 

9‘uncu maddesinde yetkili merci kararlarına yapılacak itiraz süresi olan 10 günlük süre 

usulüne uygun olarak yapılmıĢ tebliğ ile baĢlar. Dosyanın incelemesinden, Çevre ve 

Orman Bakanının 19.2.2007 tarih ve B.18.0.TKB.0.00.01/020-11 sayılı kararı ile Özel 

Çevre Koruma Kurumu BaĢkanı ... hakkında soruĢturma izni verilmemesi kararı 

verildiği, kararın Ģikâyetçi ...'ın bilinen en son adresinde kızı ...'a 24.2.2007 tarihinde 

tebliğ edildiğinin dosya da mevcut posta alındısından anlaĢıldığı, Ankara Cumnuriyet 

BaĢsavcılığı aracılığıyla gönderdiği ilk itiraz dilekçesinin Cumhuriyet Savcısının 

12.3.2007 tarihli havalesi ile kayda girdiğinin görüldüğü, Dairemiz BaĢkanlığına 

sunulmak üzere Mersin Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığı aracılığıyla gönderilen ek 

dilekçesinde ise kendisine usulüne uygun tebligat yapılmadığını, kendi adresinde ancak 

aynı çatı altında oturmadığı kızına yapılan tebligatın geçersiz olduğunu, bu nedenle 

itirazının süresinde olduğunun kabulü ile incelenmesini talep ettiği anlaĢılmaktadır. Bu 

durumda itirazın süresinde olup olmadığının tespiti açısından Tebligat Kanunu ve 

Tüzüğü‘ne uygun olarak yapılmıĢ bir tebliğin varlığı gerektiğinden, olayda ise yetkili 

merci kararının Ģikâyetçinin birlikte oturmadığı kızına tebliğ edilmesi nedeniyle tebliğin 

usulsüz yapıldığı anlaĢıldığından, tebligat kanunu ve tüzüğü hükümlerine uygun olarak 

tebliğ iĢlemlerinin yenilenmesi için dosyanın Çevre ve Orman Bakanlığına iadesine, 

kararın bir örneğinin, Ģikâyetçiye gönderilmesi (D.1.D., 16/05/2007 T., E.2007/326, 

K.2007/546). 

32- 4483 sayılı Yasa'nın Anayasa'ya aykırılığı iddiasının, ancak ceza 

yargılaması aĢamasında ileri sürüleceğinin mümkün olduğu hk. 
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Ġstanbul Valiliğinin 4483 sayılı Kanun'un uygulanmasında takip edilecek esas 

ve usulleri düzenleyen 14.2.2000 tarihli, 69/1472 sayılı Genelgesi ile yürütülmekte olan 

bir ön inceleme kapsamında davalı idareden bazı bilgi ve belgelerin istenilmesine iliĢkin 

8.3.2000 tarihli, 2000/70-2 sayılı Valilik yazısının iptali istemiyle açılan ve 4483 sayılı 

Yasa‘nın Anayasa‘ya aykırı olduğu ileri sürülen bu davada Mahkeme, davaya konu 

edilen iĢlemlerin iptal davası yoluyla idare mahkemelerinde incelenmesine olanak 

bulunmadığını belirterek davanın reddine karar vermiĢ, kararda ayrıca Anayasa‘nın 152. 

maddesinde öngörülen koĢulların oluĢmadığından bahisle davacının 4483 sayılı 

Yasa‘nın Anayasa‘ya aykırılık iddiasının yerinde görülmediğini vurgulamıĢtır. 

Anayasa‘nın 129. maddesinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin iĢledikleri iddia 

edilen suçlardan ötürü haklarında ceza kovuĢturması açılmasının, Kanun‘la belirtilen 

istisnalar dıĢında, kanunun gösterdiği idari mercin iznine bağlı olduğu belirtilmiĢtir. 

4483 sayılı Yasa‘nın Anayasa‘nın aykırılığı noktasında yapılacak değerlendirmenin 

anılan Yasa‘nın dayanağını oluĢturan yukarıda belirtilen 129. maddenin son fıkrasının 

yorumlanmasını gerekli kıldığı açıktır. madde hükmünde yer alan "ceza kovuĢturması" 

kavramının açıklığa kavuĢturulması ve bu kavramla yakından ilgili bulunan ve esasen 

4483 sayılı Yasa‘nın Anayasa‘ya aykırılığın ileri sürülmesinde dikkate alınması gerekli 

olan "ceza soruĢturması" kavramının tanımlanması, ceza yargılaması ile ilgili bir konu 

olup (5271 sayılı Yasa madde 2) 4483 sayılı Yasa‘nın Anayasa‘ya aykırılığı iddiasının 

ancak ceza yargılaması aĢamasında ceza mahkemelerinde ileri sürülmesi mümkün 

olabilir. Ġdari yargıda açılmıĢ bir iptal davasında 4483 sayılı Yasa‘nın Anayasa‘ya 

aykırılığı iddiasının incelenmesi hukuken olanaksızdır. 

Açıklanan nedenlerle, Mahkemece ortaya konulan gerekçeler çerçevesinde 

davanın incelenmeksizin reddi gerekirken, esastan reddi yolunda hüküm kurulmasında 

hukuki isabet bulunmamakta ise de bu husus kararın bozulmasını gerektirmediğinden 

davacının temyiz isteminin reddiyle Ġstanbul 2. Ġdare Mahkemesince verilen 29.1.2002 

günlü, E:2002/445, K:2002/92 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, 

temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 19,90.YTL. 

yürütmenin durdurulması harcı ile artan 6,00 YTL. posta ücretinin istemi hâlinde 

davacıya iadesi (D.5.D., 15/05/2007 T., E.2006/7330, K.2007/2317). 

33- Ġdarenin resen tesis ettiği atama iĢlemine karĢı dava açtıktan sonra, kendi 

istemi üzerine baĢka bir göreve atanan davacı lehine, ilk iĢlemin iptaline iliĢkin 

mahkeme kararının bağlı yetki içinde olan idarece uygulanması gerektiğinden; 

mahkeme kararının uygulanmadığı yolunda isnat edilen eylemin, haklarında soruĢturma 

yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu hk. 

Dosyanın incelenmesinden, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 19‘uncu Bölge 

Müdürü olarak görev yapan Ģikâyetçinin 11.3.2005 tarihli iĢlem ile Tarım ve KöyiĢleri 
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Bakanlığına APK Uzmanı olarak atandığı, anılan iĢleme karĢı Ankara 4‘üncü Ġdare 

Mahkemesinde açmıĢ olduğu dava devam ederken 7.4.2005 tarihinde Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğünde durumuna uygun bir kadroya atanma talebinde bulunması üzerine 

30.5.2005 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne APK Uzmanı olarak 

atamasının yapıldığı, Ankara 4‘üncü Ġdare Mahkemesinin 22.3.2006 günlü ve 

E:2005/1205, K:2006/563 sayılı kararı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 19‘uncu 

Bölge Müdürlüğü görevinden alınması iĢleminin iptali isteminin reddine, Tarım ve 

KöyiĢleri Bakanlığına APK uzmanı olarak atanmasına iliĢkin iĢleminin iptaline karar 

verildiği, anılan Mahkeme kararının Bakanlığa 23.8.2006 tarihinde tebliğ edildiği, 

ancak soruĢturma konusu 19.9.2006 gün ve 254 sayılı iĢlem ile Ģikâyetçinin 7.4.2005 

tarihli dilekçesi üzerine kendi isteğiyle Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne atanmasının 

yapıldığı, idarece bu Ģekilde yeni bir iĢlem tesis edilmesi nedeniyle hukuki bakımdan 

uygulanması zorunlu bir Mahkeme kararı kalmadığının belirtildiği, Ģikâyetçinin yargı 

kararının uygulanmadığını belirterek, Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına yaptığı Ģikâyet 

üzerine baĢlatılan ön inceleme sonucunda hazırlanan raporda, Ankara 4‘üncü Ġdare 

Mahkemesinin 22.3.2006 günlü ve E:2005/1205, K:2006/563 sayılı kararının 

uygulanması konusunda Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde 

oluĢan duraksama üzerine Bakanlık Hukuk MüĢavirliğinden görüĢ alındığı ve bu görüĢ 

doğrultusunda iĢlem tesis edildiği belirtilerek soruĢturma izni verilmemesinin önerildiği, 

Yetkili Merci tarafından da aynı yönde karar verildiği anlaĢılmıĢtır. 

Anayasa‘nın 138‘inci maddesinde yasama ve yürütme organı ile idarenin, 

mahkeme kararına uymak zorunda olduğu, bu organlar ile idarenin mahkeme kararlarını 

hiçbir suretle değiĢtiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesi geciktiremeyeceği, 2577 

sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 28‘inci maddesinde, idarenin mahkemenin 

esas ve yürütmenin durdurulmasına iliĢkin kararının icaplarına göre gecikmeksizin 

iĢlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, uygulama süresinin hiç bir 

Ģekilde kararın idareye tebliğinden baĢlayarak otuz günü geçmeyeceği hükme 

bağlanmıĢtır. Bu durumda, mahkeme kararlarının uygulanma zorunluluğuna iliĢkin 

yukarıda belirtilen Anayasa'nın amir hükmü ve yasal düzenlemeler karĢısında idare 

bağlı yetki içinde bulunduğundan ve idarelere yargı kararlarının uygulanması 

noktasında yorum ve değerlendirme yoluyla takdir yetkisi tanımadığından, ilgililere 

anılan mahkeme kararının uygulanmadığı yolunda isnat edilen eylemin haklarında 

hazırlık soruĢturması yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaĢılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle itirazın kabulüyle, Tarım ve KöyiĢleri Bakanının 29.1.2007 günlü, 

TEF 2007.000 sayılı soruĢturma izni verilmemesine iliĢkin kararının kaldırılmasına, 

dosyanın Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına, kararın birer örneğinin, Tarım ve 

KöyiĢleri Bakanlığı ile itiraz eden vekiline gönderilmesi (D.1.D., 05/04/2007 T., 

E.2007/317, K.2007/441). 
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34- Yetkili makamın soruĢturma izni verilmemesi yolundaki kararı, ceza 

yargılaması yöntemine iliĢkin olduğundan, iptal davasına konu edilecek bir idari iĢlem 

olarak nitelendirilemeyeceği hk. 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Yasa'nın yürürlüğe girmesinden önce, kamu iktisadi teĢebbüslerinin genel müdür ve 

yönetim kurulu üyelerinin görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla iĢledikleri iddia 

olunan suçlardan dolayı haklarında takibat yapılabilmesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname'nin 11/d maddesiyle ilgili Bakanın iznine bağlanmıĢtır. Dosyanın 

incelenmesinden, davacının, hakkında idari yargı yerlerince verilmiĢ bulunan 

yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının süresi içerisinde uygulanmaması veya 

uygulandıktan kısa süre sonra yeniden iĢlem tesis edilerek yargı kararlarının etkisiz 

bırakılması nedeniyle, bu duruma sebebiyet veren ilgililer hakkında takibat yapılması 

için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na baĢvurduğu, BaĢsavcılığın ilgililer hakkında 

kamu davası açmaya yeterli delil bulunamadığından takibata yer olmadığına karar 

verdiği, bu karara davacı-müĢteki tarafından yapılan itiraz üzerine Kırıkkale Ağır Ceza 

Mahkemesince, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‘nin 11. maddesi gereğince 

ilgililer hakkında takibat yapılabilmesinin ilgili Bakanın iznine bağlı olduğu belirtilerek 

takipsizlik kararının kaldırıldığı ve dosyanın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 

bağlı olduğu Bakanlığa sunulmak üzere Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na 

gönderildiği, bu arada davacının da 26.11.1998 tarihli dilekçesiyle Bakanlıktan ilgili 

hakkında ceza takibatı yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesini istediği, bu aĢamada 

ilgili Bakanın kovuĢturma izni verilmemesi yönündeki kararının da 6.1.1999 günlü 66 

sayılı yazı ile Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na bildirildiği, davacının aynı içerikteki 

istemine ise cevap verilmediği, öte yandan davacının açtığı bu davada Ankara 8. Ġdare 

Mahkemesi'nce verilen 21.12.1999 günlü, K:1999/1431 sayılı iptal kararının 

uygulanması için yaptığı baĢvuru üzerine yaptırılan ön inceleme sonunda da soruĢturma 

izni verilmemesi üzerine, bu karara 4483 sayılı Yasa uyarınca itiraz edildiği, bu itirazın 

DanıĢtay Ġkinci Dairesince kabulü üzerine ilgililer hakkında ceza davası açıldığı ve 

sonuçlandığı görülmektedir. 

Adli bir suça iliĢkin eylemin soruĢturulması ya da soruĢturulmaması sonucunu 

doğuran "soruĢturma izni", Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin görevleri 

nedeniyle iĢledikleri suçlar bakımından ceza yargılaması süreci baĢlatmakta olup, bu 

niteliği nedeniyle bir suç isnadının soruĢturmaya konu edilmesi ya da edilmemesi 

yolunda, ceza yargılamasına iliĢkin bir takdirin kullanılmasını ifade etmektedir. BaĢka 

bir ifadeyle, yasayla gösterilen yetkili makam, suçlamanın niteliğini, Devlet memuru ya 

da diğer kamu görevlesinin kamusal yetkileri ve yöntemleri kullanmasından 

kaynaklanan eyleminin suç teĢkil edip etmediğini, buna iliĢkin delillerin niteliğini 

araĢtırarak soruĢturma izni verilip verilmemesine karar vermektedir. Dolayısıyla yetkili 
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makamın, ceza yargılaması yöntemine ait alması nedeniyle idare hukuku alanında sonuç 

doğurmayan bu tür iĢlemlerinin iptal davasına konu edilebilecek idari iĢlem olarak 

nitelendirilmesine olanak bulunmamaktadır. Kaldı ki yetkili makamın ceza takibatına 

baĢlanılması ya da baĢlanılmaması yolundaki kararlarının iptal davası yoluyla yargı 

denetimine tabi tutulabileceğinin kabulü, idari yargılama süreci içinde verilmesi olası 

bir yürütmenin durdurulması ya da iptal kararının uygulanması sonucunu 

doğuracağından, bu durumun ceza soruĢturması ve kovuĢturması aĢamasında kimi 

sorunlara neden olacağı da açıktır. Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz 

isteminin kabulüne, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 25.9.2003 günlü, E:2003/1398, 

K:2003/1034 sayılı ısrar kararının, DanıĢtay BeĢinci Daire kararı doğrultusunda 

bozulmasina, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye 

gönderilmesi (D.Ġdari Dava Daireleri, 22/11/2007 T., E.2004/125, K.2007/2320). 

35- a) Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 

tabi memurlarının, öğretim elemanlarıyla birlikte suç iĢlemeleri hâlinde soruĢturma 

usulü ve yetkili yargılama mercinin görev itibarıyla üst dereceli olan öğretim 

elemanlarına göre tayin edilerek tüm Ģüpheliler bakımından birlikte soruĢturma 

yapılması gerektiği hk. 

      b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak üniversitede çalıĢan 

Ģüpheliler hakkında uygulanamayacak olan, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, ġanlıurfa Vali Vekilince 

verilen, soruĢturma izni verilmemesi kararına karĢı yapılan itiraza, Gaziantep Bölge 

Ġdare Mahkemesince bakılması gerektiği hk. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun, yükseköğretim üst kuruluĢları baĢkan 

ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleĢmeli öğretim 

elemanlarının, bu kuruluĢ ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘na tabi 

memurlarının, görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada iĢledikleri ileri 

sürülen suçlar hakkında uygulanacak ceza soruĢturması usulünü gösteren 53‘üncü 

maddesinin (c) fıkrasının 2 numaralı bendinde, yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı 

Kanun‘a tabi memurlar için soruĢturmanın Yükseköğretim Kurulu BaĢkanınca veya 

diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri soruĢturmacı tarafından 

yapılacak soruĢturma sonucunda aynı fıkranın 2 numaralı bendinin (e) alt bendi hükmü 

uyarınca son soruĢturmanın açılıp açılmamasına yer itibarıyla yetkili il idare kurulunun 

karar vereceği, verilen lüzumumuhakeme kararlarının ilgililerin itirazı hâlinde, 

menimuhakeme kararlarının ise yasa gereği kendiliğinden DanıĢtay ilgili Dairesince 

incelenerek karara bağlanacağı öngörülmüĢtür. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle iĢledikleri suçlardan 

dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek 
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usulü düzenlemek amacıyla 4.12.1999 tarihinde yürürlüğe konulan 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun‘un 2‘nci 

maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanun‘un, Devletin ve diğer kamu tüzelkiĢilerinin 

genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 

görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle iĢledikleri 

suçlar hakkında uygulanacağı, ikinci fıkrasında, görevleri ve sıfatları sebebiyle özel 

soruĢturma ve kovuĢturma usullerine tabi olanlara iliĢkin kanun hükümleri ile suçun 

niteliği yönünden Kanun‘larda gösterilen soruĢturma ve kovuĢturma usullerine iliĢkin 

hükümlerin saklı olduğu hükme bağlanmıĢ olduğundan, Yükseköğretim Kurumlarında 

657 sayılı Kanun‘a tabi olarak görev yapan memurlar hakkında, görevleri dolayısıyla ya 

da görevlerini yaptıkları sırada iĢledikleri ileri sürülen suçlardan dolayı haklarında 

yapılacak ceza soruĢturması ve kovuĢturması bakımından 2547 sayılı Kanun‘un 

53‘üncü maddesinin (c) fıkrası hükmünün uygulanmasının Yasa gereği olduğu açıktır. 

Dosyanın incelenmesinden, ...'ın oğlunun doğuĢtan iki taraflı çarpık ayak tanısı 

ile 24.2.2004 tarihinde ameliyat edildiği, 1.12.2004 tarihinde hastalığın iyileĢmediği 

belirtilerek Tıp Fakültesine baĢvurulduğu, 1.12.2004 tarihinde hastanın muayenesini 

yapan ..., ameliyat ekibinde yer alan ...'nca 24.2.2004 tarihinde yapılan ameliyatın 

özensizce yapıldığını 7.12.2004 tarihinde Tıp Fakültesi Dekanlığına bildirdiği, bunun 

üzerine Dekan tarafından görevlendirilen soruĢturmacılar tarafından düzenlenen 

raporda, ameliyat ekibinde yer alan öğretim elemanları ...,... ve ... ile ..., ... ve ... 

hakkında soruĢturma izni verilmemesi kararı verilmesinin önerildiği, bu öneri üzerine 

Rektörlüğün 22.12.2006 günlü, 4909-6734 sayılı yazısıyla Tıp Fakültesinde 657 sayılı 

Kanun‘a tabi olarak görev yapan memur statüsündeki ..., ... ve ... yönünden karar 

verilmek üzere dosyanın ġanlıurfa Valiliği Ġl Ġdare Kuruluna gönderildiği, Ģüpheliler 

hakkında 2547 sayılı Kanun‘un hükümleri uyarınca il idare kurulunca 

luzümumuhakeme veya menimuhakeme Ģeklinde bir karar verilmesi gerekirken 4483 

sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle ġanlıurfa Vali Vekili tarafından 

17.1.2007 gününde soruĢturma izni verilmemesine karar verildiği, ġanlıurfa Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının Gaziantep Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına hitaplı 30.1.2007 

günlü, SoruĢturma No: 2005/8549, 2007/1 sayılı dilekçesiyle bu karara itiraz edildiği, 

Gaziantep Bölge Ġdare Mahkemesinin 20.3.2007 günlü, E:2007/46, K:2007/84 sayılı 

görevsizlik kararıyla Ģüphelilerin üniversite personeli olması nedeniyle itirazın 2547 

sayılı Kanun kapsamında DanıĢtayca karara bağlanacağı gerekçesiyle dosyanın 

Dairemize gönderildiği, öte yandan öğretim elemanları ..., ... ve ... hakkında ise 

Rektörlükçe oluĢturulan Yetkili Kurulca tarihsiz ve sayısız menimuhakeme kararı 

verildiği, bu kararın yasa gereği kendiliğinden yapılan incelemesi sonrasında 

Dairemizce verilen 21.11.2006 günlü, E:2006/954, K:2006/1082 sayılı kararla 

"Ģüphelilerden ... dıĢındaki diğer iki Ģüphelinin ifadelerinin ve savunmalarının 

alınmadığı, uzman olarak görüĢlerine baĢvurulan kiĢilere hasta ile ilgili tüm belgelerin 
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gönderilmemesi nedeniyle açık kanaat belirten görüĢ raporlarının düzenlenemediği, bu 

arada öğretim üyesi ve araĢtırma görevlileri ile birlikte Ģikâyet edilen 657 sayılı 

Kanun‘a tabi olarak çalıĢan ..., ... ve ... hakkında karar verilmek üzere dosyanın Urfa 

Valiliği Ġl Ġdare Kurulu'na gönderildiğinin anlaĢıldığı, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu‘nun 53‘üncü maddesinin (c) fıkrasının 6‘ncı bendinde ise, değiĢik statüdeki 

kiĢilerin birlikte suç iĢlemeleri hâlinde soruĢturma usulünün ve yetkili yargılama 

mercinin görev itibarıyla üst dereceliye göre tayin olunacağı hükmüne yer verilmesi 

nedeniyle Rektör veya ilgili fakülte dekanı tarafından görevlendirilecek soruĢturmacı 

tarafından öğretim elemanları ..., ... ve ...'la birlikte 657 sayılı Kanun‘a tabi olarak 

çalıĢan ..., ... ve ...'ı da kapsayacak Ģekilde soruĢturmanın birlikte yapılması, tanıkların 

ve Ģikâyetçinin ifadelerinin alınması, hasta dosyasındaki tüm tıbbi verilerin ve kayıtların 

irdelenmesi, Üniversite dıĢından oluĢturulacak konusunda uzman üç kiĢiden oluĢan 

bilirkiĢi heyetine hastayla ilgili tüm tıbbi verilerin ve kayıtların, gerekirse hastanın da 

gönderilmesi sonucunda hazırlanacak olan bilirkiĢi raporundan yararlanılması 

sonucunda düzenlenecek fezleke ile Ģüphelilere isnat edilen eylemle ilgilerine ve 

toplanan kanıtlara göre haklarında Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç oluĢup 

oluĢmadığı belirlenerek menimuhakeme veya lüzumumuhakeme yönünde öneri 

getirilmesi ve yetkili kurul tarafından, iddia konusu suçların Ģüphelilerle illiyet bağını 

irdelemek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak 

düzenlenen soruĢturma raporu esas alınarak karar verildiği" gerekçesiyle Yetkili 

Kurulun günsüz, sayısız kararının bozulmasına karar verildiği ve bu kararın Rektörlüğe 

tebliğ edildiği anlaĢılmaktadır. Bu durumda, yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu‘na tabi memurlarının, öğretim elemanlarıyla birlikte suç 

iĢlemeleri hâlinde soruĢturma usulü ve yetkili yargılama mercinin görev itibarıyla üst 

dereceli olan öğretim elemanlarına göre tayin edilerek tüm Ģüpheliler bakımından 

birlikte soruĢturma yapılması sonucunda Rektörlükçe oluĢturulacak yetkili kurulca bir 

karar verilmesi gerektiği ve yetkili kurulca verilen kararın yasa gereği kendiliğinden 

veya itiraz üzerine Dairemizce incelenerek karara bağlanacağı açıktır. 

Açıklanan nedenlerle, ġanlıurfa Vali Vekilince 4483 sayılı Kanun hükümleri 

uyarınca verilen 17.1.2007 günlü, 2007/06 sayılı soruĢturma izni verilmemesi kararına 

karĢı ġanlıurfa Cumhuriyet BaĢsavcılığınca yapılan itiraz hakkında, 4483 sayılı 

Kanun‘un 3‘üncü ve 9‘uncu maddeleri uyarınca yetkili bölge idare mahkemesince 

yukarıda belirtilen hükümler dikkate alınarak bir karar verilmesi gerektiği sonucuna 

varıldığından, 657 sayılı Yasa'ya tabi olarak Üniversitede çalıĢan ..., ... ve ... hakkında 

ġanlıurfa Vali Vekilinin 17.1.2007 günlü, 2007/06 sayılı soruĢturma izni verilmemesine 

iliĢkin kararına karĢı yapılan itiraz hakkında Dairemizce yapılabilecek herhangi bir 

iĢlem bulunmadığına, dosyanın Gaziantep Bölge Ġdare Mahkemesine iadesine, kararın 
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bir örneğinin, ġanlıurfa Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilmesi (D.1.D., 15/05/2007 

T., E.2007/431, K.2007/539) 
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 

Notların hazırlanmasında temel amaç; kamu hizmetlerinin yürütülmesini 

sağlayan kamu görevlilerinden memur olarak kabul edilenlerin durumlarına iliĢkin 

düzenleyici yasa olan 14.07.1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nda 

vurgulanması gereken bazı maddeler ile Disiplin ve Ceza Hukuku açısından özellikle 

önem arz eden 657 Sayılı DMK‘nın 109-145. maddeler arasında düzenlenen hususların 

konu ile ilgili yönetmelikler ve mahkeme kararları ile okuyuculara anlatılmasıdır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 14/7/1965 tarihinde kabul edilmiĢ 

23/7/1965 tarih ve 12056 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanmıĢtır.  

657 sayılı Yasa’nın ana baĢlıklar itibarıyla ve maddeyi ilgilendiren 

yönetmelikler ile birlikte ana hatlarıyla ortaya konması: 

KISIM - I 

Genel Hükümler 

BÖLÜM: 1 

Kapsam, Amaç, Temel Ġlkeler, Ġstihdam ġekilleri 

Kapsam: 

Madde 1–   Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Ġl Özel Ġdareleri, 

Belediyeler, Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı 

döner sermayeli kuruluĢlarda, Kanun‘larla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya 

Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalıĢan memurlar hakkında uygulanır. 

SözleĢmeli ve geçici personel hakkında bu Kanun‘da belirtilen özel hükümler 

uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hakimlik ve savcılık 

mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, DanıĢtay ve 

SayıĢtay meslek mansupları ve SayıĢtay savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, Ġktisadi 

ve Ticari Ġlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, 

Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme Ġdaresi 

Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası 

üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera 

va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile Ģehir ve belediye konservatuvar ve 

orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve 

stajyerleri; Spor-Toto TeĢkilatında çalıĢan personel; subay, astsubay, uzman jandarma, 
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uzman erbaĢ ve sözleĢmeli erbaĢ ve erler ile Emniyet TeĢkilatı mensupları özel 

kanunları hükümlerine tabidir. 

Amaç: 

Madde 2 –  Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet Ģartlarını, niteliklerini, 

atanma ve yetiĢtirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve 

sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük iĢlerini düzenler. 

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulur. 

Temel ilkeler: 

Madde 3 – Bu kanunun temel ilkeleri Ģunlardır: 

Sınıflandırma: 

A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalıĢan Devlet 

memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. 

Kariyer: 

B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetiĢme 

Ģartlarına uygun Ģekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını 

sağlamaktır. 

Liyakat: 

C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve 

yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin 

eĢit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. 

Ġstihdam Ģekilleri: 

Madde 4 – Kamu hizmetleri; memurlar, sözleĢmeli personel, geçici personel 

ve iĢçiler eliyle gördürülür. 
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A) Memur: 

Mevcut kuruluĢ biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel 

kiĢiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa 

ile görevlendirilenler, bu Kanun‘un uygulanmasında memur sayılır. 

Yukarıdaki tanımlananlar dıĢındaki kurumlarda genel politika tespiti, 

araĢtırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi iĢlerde görevli ve yetkili 

olanlar da memur sayılır. 

B) SözleĢmeli personel: 

Kalkınma planı, yıllık program ve iĢ programlarında yer alan önemli projelerin 

hazırlanması, gerçekleĢtirilmesi, iĢletilmesi ve iĢlerliği için Ģart olan, zaruri ve istisnai 

hâllere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren 

geçici iĢlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun 

teklifi ve Devlet Personel BaĢkanlığının görüĢü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen 

pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleĢme ile çalıĢtırılmasına karar verilen ve iĢçi 

sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. 

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmıĢ arĢiv 

kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında 

norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla 

kapatılamaması hâllerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat 

istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu istihdamın mümkün 

olamadığı hâllerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; 

Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; Ġstanbul Belediyesi 

Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanun‘a tâbi kamu idarelerinde ve dıĢ kuruluĢlarda 

belirli bazı hizmetlerde çalıĢtırılacak personelin de zorunlu hâllerde sözleĢme ile 

istihdamları caizdir.  

SözleĢmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara 

ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iĢ sonu tazminatı miktarı, 

kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleĢme fesih hâlleri, 

pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleĢme esas ve usulleri Devlet 

Personel BaĢkanlığının görüĢü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulunca belirlenir. Bu Ģekilde istihdam edilenler, hizmet sözleĢmesi esaslarına aykırı 

hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleĢmelerinin feshedilmesi veya sözleĢme 

dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleĢmeyi tek 
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taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların 

sözleĢmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

C) Geçici personel: 

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel 

BaĢkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüĢlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar 

verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleĢme ile çalıĢtırılan ve 

iĢçi sayılmayan kimselerdir. 

D) ĠĢçiler: 

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dıĢında kalan ve ilgili mevzuatı 

gereğince tahsis edilen sürekli iĢçi kadrolarında belirsiz süreli iĢ sözleĢmeleriyle 

çalıĢtırılan sürekli iĢçiler ile mevsimlik veya kampanya iĢlerinde ya da orman 

yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iĢ pozisyonlarında altı 

aydan az olmak üzere belirli süreli iĢ sözleĢmeleriyle çalıĢtırılan geçici iĢçilerdir.Bunlar 

hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Ek Bilgi: 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde SözleĢmeli 

Sağlık Personeli ÇalıĢtırılması Hakkında Kanun‘un 24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı 

Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Sağlık Bakanlığı tarafından 

Bakanlar Kurulunca belirlenen hizmet birimlerinde sözleĢmeli sağlık personeli 

çalıĢtırılması imkânı getirilmiĢtir. Ancak bu Kanun‘un bazı maddeleri Resmî Gazete‘de 

31/03/2010 tarihinde yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 23/07/2009 tarihli ve 

2009/112 sayılı Kararı ile iptal edilmiĢtir. 

Dört istihdam Ģekli dıĢında personel çalıĢtırılamayacağı: 

Madde 5 – Bu Kanun‘a tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam 

Ģekli dıĢında personel çalıĢtıramazlar. 

BÖLÜM: 2 

Ödevler ve Sorumluluklar 

Sadakat: 

Madde 6 – Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanun‘larına 

sadakatle  bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanun‘larını sadakatle 

uygulamak zorundadırlar. 
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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 aĢağıdaki "Yemin 

Belgesi" ni imzalayarak göreve baĢlarlar. 

Tarafsızlık ve devlete bağlılık: 

Madde 7 – Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi 

parti, kiĢi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranıĢta bulunamazlar; 

görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düĢünce, felsefi inanç, din ve 

mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir Ģekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve 

eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. 

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak 

mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanun‘larına aykırı olan, 

memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini 

tehlikeye düĢüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren 

herhangi bir harekete, gruplaĢmaya, teĢekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara 

yardım edemezler. 

Ek Bilgi: Bu madde ile Devlet memurlarının siyasi partilere üye olmaları 

yasaklanmıĢ olmakla birlikte 1982 Anayasasının 23.07.1995 tarih ve 4121 sayılı Yasa 

ile değiĢik 68. maddesinin 6. Fıkrasında Yükseköğretim elemanlarının siyasi partilere 

üye olmaları yolu açılmıĢtır.   

DavranıĢ ve iĢbirliği: 

Madde 8 – Devlet memurları, resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene 

layık olduklarını hizmet içindeki ve dıĢındaki davranıĢlarıyla göstermek zorundadırlar. 

Devlet memurlarının iĢbirliği içinde çalıĢmaları esastır. 

Yurt dıĢında davranıĢ: 

Madde 9 – Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetiĢme, 

inceleme ve araĢtırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya 

görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranıĢlarda bulunamazlar. 

Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: 
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Madde 10 –  Devlet memurları amiri oldukları kuruluĢ ve hizmet birimlerinde 

kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak 

yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiĢtirmekten, hâl ve 

hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. 

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eĢitlik içinde davranır. Amirlik 

yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. 

Amir, maiyetindeki memurlara Kanun‘lara 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 karĢı 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 ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. 

Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. 

Konusu suç teĢkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren 

kimse sorumluluktan kurtulamaz. 

Acele hâllerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için Kanun‘la 

gösterilen istisnalar saklıdır. 

KiĢisel 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 hâlde 

bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. 

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara 

uğratılmıĢsa, 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 
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aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi hâlinde disiplin amiri veya yetkili 

disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir. 

Açıklama: Kamu idarelerinde görevli memurların, kullanımlarındaki taĢınır ve 

taĢınmazların korunması ve her an hizmete hazır hâlde bulundurulması için gerekli 

tedbirleri almamaları nedeniyle Devlete verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi 

görevlerle ilgili olarak kiĢilere verdikleri zararların tazminine iliĢkin Devlete ve KiĢilere 

Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarların Tespiti, Takibi, Amirlerin 

Sorumlulukları, Yapılacak ĠĢlemler Hakkında Yönetmelik mevcuttur.   

Ayrıca 5018 sayılı Yasa‘da belirtilen kamu zararı tanımından hareketle 

düzenlenmiĢ Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 

19 Ekim 2006 tarihli Resmî Gazete‘de yayımlanmıĢtır.   

KiĢilerin uğradıkları zararlar: 

Madde 13 – KiĢiler 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 kâğıtların ilgili personel tarafından 

zimmete geçirilmesi hâlinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu 

beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre 

sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 

ĠĢkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları 

nedeniyle Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe 

ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki 

fıkra hükmü uygulanır. 

12‘inci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, 

takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak iĢlemlerle ilgili diğer hususlar 

BaĢbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 

Mal bildirimi: 

Madde 14 – Devlet memurları, kendileriyle, eĢlerine ve velayetleri altındaki 

çocuklarına ait taĢınır ve taĢınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel Kanun‘da 

yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. 
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Açıklama: Konu ile ilgili olarak 19.04.1990 tarihli ve 3628 Sayılı Mal 

Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet 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. 

Askerî hizmet ile ilgili bilgiler özel Kanun‘ların yetkili, kıldığı personel dıĢın 

da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.  

Resmî belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahâller dıĢına çıkarılmaması ve 

iadesi:  

Madde 16 – Devlet memurları görevleri ile ilgili Resmî belge araç ve gereçleri, 

yetki verilen mahâller dıĢına çıkaramazlar, hususi iĢlerinde kullanamazlar. 

Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen Resmî belge, araç ve 

gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk 

memurun mirasçılarına da Ģamildir. 

BÖLÜM: 3 

Genel Haklar 

Uygulamayı isteme hakkı: 

Madde 17 – Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayımlanan 

tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin 

kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler. 

Güvenlik: 

Madde 18 – Kanun‘larda yazılı hâller dıĢında Devlet memurunun 

memurluğuna son verilmez, aylık ve baĢka hakları elinden alınamaz. 
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Emeklilik: 

Madde 19 – Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli Ģartlar içinde, 

emeklilik hakları vardır. 

Çekilme: 

Madde 20 – Devlet memurları, bu Kanun‘da belirtilen esaslara göre 

memurluktan çekilebilirler. 

Müracaat,  Ģikâyet ve dava açma: 

Madde 21 – Devlet memurları kurumlarıyla ilgili Resmî ve Ģahsi iĢlerinden 

dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem 

ve iĢlemlerden dolayı Ģikâyet ve dava açma hakkına sahiptirler. 

Müracaat ve Ģikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden baĢlayarak silsile 

yolu ile Ģikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. 

Müracaat ve Ģikâyetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat 

ve Ģikâyetlerle ilgili esas ve usuller BaĢbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle 

düzenlenir. 

Açıklama: Konu ile ilgili olarak Devlet Memurlarının ġikâyet ve Müracaatları 

Hakkında Yönetmelik mevcuttur. 

Sendika kurma: 

Madde 22 – Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen 

hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluĢlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. 

Ġzin: 

Madde 23 – Devlet memurları, bu Kanun‘da gösterilen süre ve Ģartlarla izin 

hakkına sahiptirler. 

KovuĢturma ve yargılama: 

Madde 24 – Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında 

iĢledikleri suçlardan dolayı soruĢturma ve kovuĢturma yapılması ve haklarında dava 

açılması özel hükümlere tabidir. 
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Ġsnat ve iftiralara karĢı koruma: 

Madde 25 – Devlet memurları hakkındaki ihbar ve Ģikâyetler, garaz veya 

mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruĢturma veya 

yargılamanın tabi olduğu kanuni iĢlem 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 –  Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak Ģekilde 

memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya 

görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve iĢlerinin yavaĢlatılması veya aksatılması 

sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. 

Grev yasağı: 

Madde 27 – Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, 

ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. 

Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teĢebbüsüne katılamaz, grevi 

destekleyemez veya teĢvik edemezler. 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı: 

Madde 28 – Memurlar Türk Ticaret Kanunu‘na göre (Tacir) veya (Esnaf) 

sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde 

görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif Ģirketlerde ortak veya 

komandit Ģirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların 

iĢtiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). 

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile 

Kanun‘la kurulmuĢ  yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri 

görevleri ve özel Kanun‘larda belirtilen görevler bu yasaklamanın dıĢındadır. 
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EĢleri, reĢit 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 iĢ sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye 

ve en az genel müdür veya eĢiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan 

hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye 

yetkilidir. 

Denetimindeki teĢebbüsten menfaat sağlama yasağı: 

Madde 30 – Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi 

veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teĢebbüsten, 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 ayrılmıĢ bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları 

yasaktır. 

KISIM - II 

Sınıflandırma 

Kadroların tespiti: 

Madde 33 –Kadrosuz memur çalıĢtırılamaz. 

Genel ve Katma Bütçeli kuruluĢlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluĢlar; 

Kanun‘larla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge 

Müdürlüklerinde memur deyimine giren kiĢilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği 

görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanunu‘nda gösterilir. Millî 

Güvenliğe iliĢkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 
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Ġl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları 

yetkili organlarınca hazırlanarak ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda 

yapılacak değiĢiklikler de aynı usule tabidir. 

Tesis edilen sınıflar: 

Madde 36 –Bu Kanun‘a tabi kurumlarda çalıĢtırılan memurların sınıfları 

aĢağıda gösterilmiĢtir. 

I-GENEL ĠDARE HĠZMETLERĠ SINIFI: 

Bu Kanun‘un kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri 

hizmetleri gören ve bu Kanun‘la tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel 

Ġdare Hizmetleri sınıfını teĢkil eder. 

II- TEKNĠK HĠZMETLER SINIFI: 

Bu Kanun‘un 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 araĢtırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile 

teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dıĢında teknik 

hizmetlerde çalıĢanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun 

Ģehir plancısı, yüksek Ģehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 

sayılı Kanun‘lara göre tütün eksperi yetiĢtirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen 

memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en 

az orta derecede mesleki tahsil görmüĢ bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teĢkil eder. 

III- SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE YARDIMCI SAĞLIK HĠZMETLERĠ 

SINIFI: 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dâhil) mesleki eğitim görerek 

yetiĢmiĢ olan tabip, diĢ tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet 

sahasında çalıĢan yüksek öğrenim görmüĢ fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemĢire, 

sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık 

muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemĢire, hemĢire yardımcısı, (fizik 

tedavi, laboratuvar, eczacı, diĢ anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre 
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sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dâhil) sağlık savaĢ memuru, hayvan sağlık memuru 

ve benzeri sağlık personelini kapsar. 

Bu sınıfa dâhil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, 

lüzumu hâlinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit 

edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir. 

IV- EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM HĠZMETLERĠ SINIFI: 

Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle 

görevlendirilen öğretmenleri ilköğretim müfettiĢlerini ve yardımcılarını kapsar. 

V- AVUKATLIK HĠZMETLERĠ SINIFI: 

Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel Kanun‘larına göre avukatlık ruhsatına sahip, 

baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları 

kapsar. 

VI- DĠN HĠZMETLERĠ SINIFI: 

Din hizmetleri sınıfı, özel Kanun‘larına göre çeĢitli derecelerde dini eğitim 

görmüĢ olan ve dini görev yapan memurları kapsar. 

VII- EMNĠYET HĠZMETLERĠ SINIFI:
 

Bu sınıf, özel Kanun‘larına göre çarĢı ve mahalle bekçisi, polis, komiser 

muavini, komiser, baĢkomiser emniyet müfettiĢi, polis müfettiĢi, emniyet amiri ve 

emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmıĢ emniyet mensubu memurları 

kapsar. 

VIII- YARDIMCI HĠZMETLER SINIFI: 

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve 

toplamak, müracaat sahiplerini karĢılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini 

temizleme, aydınlatma ve ısıtma iĢlerinde çalıĢmak 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 koruma ve 

muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun 

özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü 
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yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4‘üncü maddenin (D) bendinde 

tanımlananların dıĢında kalanları kapsar. 

Bu sınıfa dâhil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden 

hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve iĢletilmesi ve 

benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü Ģahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür. 

IX- MÜLKĠ ĠDARE AMĠRLĠĞĠ HĠZMETLERĠ SINIFI: 

Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmıĢ olup ĠçiĢleri 

Bakanlığı merkez ve iller kuruluĢunda çalıĢanları ve maiyet memurlarını kapsar. 

X- MĠLLĠ ĠSTĠHBARAT HĠZMETLERĠ SINIFI: 

Bu sınıf, Millî Ġstihbarat TeĢkilatı kadrolarında veya bu teĢkilat emrinde 

çalıĢtırılanlardan özel Kanun‘larında gösterilen veya BaĢbakanlıkça tespit edilen 

görevleri ifa edenleri kapsar. 

ORTAK HÜKÜMLER 

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriĢ ve yükselebilecek derece ve 

kademeleri aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 GiriĢ Yükselenebilecek 

Öğrenim durumu Derece Kademe Derece Kademe 

Ġlkokulu 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 

12 2 3 Son 
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Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl 

veya Orta okul üstü en az 5 yıllık 

mesleki veya tekniköğrenimi 

bitirenler 

10 1 2 Son 

Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl 

teknik veyamesleki 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 

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 sekiz yıllık süre içinde herhangi bir 

disiplin cezası almayanların kazanılmıĢ hak aylıkları kadro Ģartı aranmaksızın bir üst 

dereceye yükseltilir. 

Sınıf dıĢında kadro ihdas edilemeyeceği: 

Madde 39 – Bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar dıĢında memurluk kadroları 

ihdas edilemez. 

Memuriyete giriĢte yaĢ: 

Madde 40 – Genel olarak 18 yaĢını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. 

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaĢını doldurmuĢ olmak ve 

Türk Medeni Kanunu‘nun 12‘nci maddesine göre kazai rüĢt kararı almak Ģartıyla Devlet 

memurluklarına atanabilirler. 

 



V. BÖLÜM: 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 

 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 240 

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 kuruluĢ kanunları veya bu kanun ve kuruluĢ kanunlarına dayanılarak çıkarılacak 

yönetmelikler ile iĢin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen 

fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim 

programlarını bitirmiĢ olmak veya yabancı dil bilmek gibi Ģartlar konulabilir. 

Göstergeler: 

Madde 43 – Bu Kanun‘a tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin 

aylık ve ek göstergeleri aĢağıda gösterildiği Ģekilde tespit edilir: 

A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibarıyla her derece ve kademenin 

aylıklarının hesaplanmasına esas teĢkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aĢağıdaki I 

Numaralı Cetvelde gösterilmiĢtir. 

              I NUMARALI CETVEL      AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 
(1)

  

K a d e m e l e r  
Dereceler              1            2             3            4            5            6          7            8             9 

1                     1320      1380      1440       1500            –             –           –              –            – 

2                     1155      1210      1265       1320     1380       1440            –              –            – 

3                     1020      1065      1110       1155     1210       1265      1320        1380          – 

4                       915        950        985       1020     1065       1110      1155         1210      1265 

5                       835        865        895         915       950         985      1020         1065      1110 

6                       760        785        810         835       865         895        915           950        985 

7                       705        720        740         760       785         810        835           865        895 

8                       660        675        690         705       720         740        760           785        810 

9                       620        630        645         660       675         690        705           720        740 

10                     590        600        610         620       630         645        660           675        690 

11                     560        570        580         590       600         610        620           630        645 

12                     545        550        555         560       570         580        590           600        610 

13                     530        535        540         545       550         555        560           570        580 

14                     515        520        525         530       535         540        545           550        555 

15                     500        505        510         515       520         525        530           535        540 

B) Ek Gösterge: Bu Kanun‘a tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin 

aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu 

kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi 

suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değiĢiklik yapmaya ve yeni 

unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.  
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Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece 

ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmıĢ hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 

4‘üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce 

bulunmuĢ oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf  veya ekli I sayılı Cetvelin Genel Ġdare 

Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmıĢ hak aylık derecelerine 

göre alabilecekleri ek göstergelerden düĢük olamaz. 

BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu BaĢkan ve Üyelikleri,Millî Eğitim 

Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkan ve üyelikleri,Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 

Yüksek Fen Kurulu BaĢkan ve Üyelikleri, MüĢavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı 

kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almıĢ oldukları en 

yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır. 

Kadroları Millî Ġstihbarat Hizmetleri Sınıfına dâhil olanlara, bu maddede 

gösterilen emsallerini geçmemek üzere BaĢbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge 

rakamları uygulanır. 

Memurun baĢka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde 

çalıĢtırılmayacağı: 

Madde 45 -Hiç bir memur sınıfının dıĢında ve sınıfının içindeki derecesinin 

altında bir derecenin görevinde çalıĢtırılamaz.  

5‘inci ve daha aĢağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli 

nitelikleri haiz memur bulunmaması hâllerinde, 36ncı maddede belirtilen öğrenim 

durumları itibarıyla tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aĢmamak ve karĢılık 

gösterilecek kadro derecesi kazanılmıĢ hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla 

olmamak kaydıyla, bu dereceler karĢılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan 

memur atanması mümkündür. 

Bu gibiler, iĢgal ettikleri kadroda kazanılmıĢ derece ve kademelerinin aylığını 

almaya devam ederler ve kazanılmıĢ aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece 

yükselmesi genel esaslara göre yapılır. KarĢılık gösterilen kadrolar, ilgililer için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

KISIM – III 

Devlet Memurluğuna Alınma 

BÖLÜM 1 

Usul 
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Atama Yapılacak BoĢ Kadroların Bildirilmesi: 

Madde 46 - (DeğiĢik madde: 12/05/1982 - 2670/12 md.) 

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluĢları (Millî Ġstihbarat TeĢkilatı 

MüsteĢarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boĢ kadroların sayılarını, sınıf 

ve derecelerini belirterek Devlet Personel BaĢkanlığına bildirirler. 

Duyurma: 

Madde 47 - (DeğiĢik madde: 12/05/1982 - 2670/13 md.) 

Devlet Personel BaĢkanlığı atama yapılacak boĢ kadroların sınıf ve 

derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel 

sayılarını, alınacak personelin genel ve özel Ģartlarını, en son baĢvurma tarihini, 

baĢvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri 

baĢvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî 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 Ģartlara uygun olarak ayrıca duyurulur. 

BÖLÜM: 2 

ġartlar 

Genel ve Özel ġartlar: 

Madde 48 – Devlet memurluğuna alınacaklarda aĢağıdaki genel ve özel Ģartlar 

aranır. 

A) Genel Ģartlar: 

1. Türk VatandaĢı olmak, 

2. Bu Kanun‘un 40ncı maddesindeki yaĢ Ģartlarını taĢımak, 

3. Bu Kanun‘un 41nci maddesindeki öğrenim Ģartlarını taĢımak, 

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa 

bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 

affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin 

iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve 
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casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm 

olmamak. 

6. Askerlik durumu itibarıyla; 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

b) Askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, 

c) Askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut 

ertelenmiĢ veya yedek sınıfa geçirilmiĢ olmak, 

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek  akıl hastalığı bulunmamak. 

B) Özel Ģartlar: 

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41nci maddelerde belirtilen öğretim ve 

eğitim kurumlarının birinden diploma almıĢ olmak, 

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan Ģartları taĢımak. 

Sınavlara katılma: 

Madde 49 – Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet Memuru 

olarak girmek isteyenler, belirlenen Ģartları yerine getirerek baĢvurularını yaparlar. 

Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen Ģartları 

haiz bulunmayanlar bu sınavlara katılamazlar ve bu husus baĢvurulan merciler 

tarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir. 

Sınav Ģartı: 

Madde 50 – Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak 

atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları 

Ģarttır. 

Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan 

girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel 

BaĢkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir. 

Sınav sonuçları: 
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Madde 51 – Sınav sonuçları, ilgili kurumda teĢkil edilen sınav 

komisyonlarının sorumluluğunda belirlenecek baĢarılı olanların isimleri baĢarı sıralarına 

göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere bildirilir. 

Ġlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir. 

Kurumların memur ihtiyaçlarını karĢılama Ģekli: 

Madde 52 – Kurumların memur ihtiyaçları yayımlanan sınav sonuçlarında 

belirlenen baĢarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karĢılanır. 

Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip 

kazanmıĢ ancak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; 

yayımlanan baĢarı sırasına göre karĢılanabilir. 

Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel BaĢkanlığına 

bildirilir. 

Özürlü personel çalıĢtırma yükümlülüğü:
  

Madde 53 – Kurum ve kuruluĢlar bu Kanuna göre çalıĢtırdıkları personele ait 

kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıĢtırmak zorundadır. % 3‘ün hesaplanmasında ilgili 

kurum veya kuruluĢun (yurtdıĢı teĢkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. 

Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan 

sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları 

ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaĢılabilirliklerini sağlamak 

suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır. 

Özürlü personel çalıĢtırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi 

ile özürlülerin Devlet memurluğuna yerleĢtirilmesinden Devlet Personel BaĢkanlığı 

sorumludur. Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluĢları bir sonraki yıl için alım 

yapacakları özürlülere iliĢkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet 

Personel BaĢkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel BaĢkanlığı kurum ve 

kuruluĢların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerleĢtirme yapabilir veya 

yaptırabilir. 

Özürlülerin memurluğa alınma Ģartlarına, merkezi sınav ve yerleĢtirmenin 

yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak 

yerleĢtirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve 

gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluĢlarınca özürlü 

personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine iliĢkin usul ve esaslar ile 
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diğer hususlar Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığının görüĢü alınarak Devlet Personel 

BaĢkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

 

BÖLÜM: 3 

Adaylık 

Adaylığa kabul edilme: 

Madde 54 – Sınavlarda baĢarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek 

isteyenler baĢarı listesindeki sıraya ve 47‘nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı 

kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. 

Aday olarak atanmıĢ Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan 

çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun baĢka kurumlara nakli yapılamaz. 

Adayların yetiĢtirilmesi: 

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 baĢarılı olmaları Ģarttır. 

Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır. 

Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların 

sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar BaĢbakanlıkça hazırlanacak bir 

yönetmelikle düzenlenir. 

Açıklama: Konu ile ilgili olarak Aday Memurların YetiĢtirilmelerine Dair 

Genel Yönetmelik mevcuttur. 

Adaylık devresi içinde göreve son verme:  

 Madde 56 - Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj 

devrelerinin her birinde baĢarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde 

memuriyetle bağdaĢmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin 

disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile iliĢkileri kesilir. 
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ĠliĢkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel BaĢkanlığına 

bildirilir. 

Adaylık süresi sonunda baĢarısızlık:  

Madde 57 – Adaylık süresi içinde disiplin cezası almıĢ olanların disiplin 

amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile iliĢikleri kesilir. ĠliĢkileri 

kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilir. 

Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre 

iliĢikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna 

alınmazlar. 

KISIM - IV 

Hizmet ġartları ve ġekilleri 

BÖLÜM: 1 

Atanma 

Asli memurluğa atanma: 

Madde 58 – Adaylık devresi içinde eğitimde baĢarılı olan adaylar disiplin 

amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak 

üzere asli memurluğa atanırlar. 

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez. 

Ġstisnai memurluklar: 

Madde 59– CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin memurluklarına, BaĢbakan BaĢmüĢaviri, (..)
 
Savunma Sanayi MüsteĢarlığı 

ile Toplu Konut (...) Ġdaresi BaĢkanlığına ait BaĢkan, BaĢkan Yardımcısı, Hukuk 

MüĢaviri, Daire BaĢkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, MüĢavir Avukat ve ġube 

Müdürleri (Uzman), BaĢbakan MüĢavirliklerine, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığında 

BaĢkan, BaĢkan Yardımcısı, BaĢkanlık MüĢaviri, Daire BaĢkanı, Proje Grup BaĢkanı ve 

Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliğine BaĢbakanlık ve Bakanlık MüĢavirlikleriyle 

Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliklerine, BaĢbakanlık Basın MüĢavirliğine, Türkiye 

Ġstatistik Kurumu Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliğine, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığında 

Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliğine,  Bakanlar Kurulu Sekreterliğine, Millî Savunma 

Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde 

özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, 
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Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, dıĢ kuruluĢlarda çalıĢma 

müĢavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din ĠĢleri Yüksek 

Kurulu Üyeliklerine, Millî Ġstihbarat TeĢkilatı memurluklarına, Millî Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliği MüĢavirliklerine, Hukuk MüĢavirliğine ve Genel Sekreter 

Sekreterliğine, Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğine bu Kanun‘un atanma, 

sınavlar,kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine iliĢkin hükümleriyle bağlı 

olmaksızın tahsis edilmiĢ derece aylığı ile memur atanabilir. DıĢiĢleri Bakanlığı Hukuk 

MüĢavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmıĢ 

üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat Ģampiyonluğu veya olimpik 

spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya Ģampiyonluğu 

kazananlar arasından atanacak spor müĢavirlerinin 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 kazanılmıĢ hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik 

kıdemleri yürümekte devam eder. 

Ġstisnai memurluklara atanmada aranacak Ģartlar: 

Madde 60 –Ġstisnai Devlet memurluklarına 48‘inci maddede yazılı genel 

Ģartları taĢıyan kimselerden atanmalar yapılabilir. 

KuruluĢ Kanun‘larındaki özel hükümler saklıdır. 

Ancak, Devlet sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir. 

DıĢiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢavirliğine atanabilmek için ise, bir yabancı dili çok iyi 

bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taĢımak Ģarttır. 

Ġstisnai memurluklara atananlara bu Kanun’un uygulanacak hükümleri: 

Madde 61 – 60‘ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar 

hakkında bu Kanun‘un atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 

dıĢında kalan bütün hükümleri uygulanır. 

Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece 

aylığının ilk kademesini kazanılmıĢ hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında 

bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır. 

ġu kadar ki, BaĢbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, 

valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimi temsilciliklere atananların, atandıkları 
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derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmıĢ hak sayılmamak Ģartıyla, kademe 

ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları hâlinde  161‘inci maddenin A bendi uyarınca) 

değerlendirilir. 

Atamalarda görev yerine hareket ve iĢe baĢlama süresi: 

Madde 62 – Ġlk defa veya yeniden veyahut yer değiĢtirme suretiyle; 

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ 

gününü, 

b) BaĢka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, 

Ġzleyen iĢ günü içinde iĢe baĢlamak zorundadırlar. SavaĢ ve olağanüstü 

hâllerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. 

Yukarıdaki süreler; 

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında 

baĢka 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 baĢlar. 

Yer değiĢtirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ 

edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhâl ödenir. Memurun 

izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki 

süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde baĢlar. 

Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı ĠçiĢleri ve Maliye Bakanlıklarınca 

birlikte belirtilir. 

ĠĢe baĢlamama hâlinde yapılacak iĢlem: 
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Madde 63 – Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı 

mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62‘nci maddedeki süre içinde iĢe 

baĢlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak 

istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle 

göreve baĢlamama hâli iki ayı aĢtığı takdirde atama iĢlemi atamaya yetkili makamlarca 

iptal edilir. 

BaĢka yerdeki bir göreve atananlardan 62‘nci maddedeki süre içinde hareket 

ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine baĢlamayanlara, eski görevlerinden 

ayrılıĢ ve yeni görevlerine baĢlayıĢ tarihleri arasında aylık verilmemek Ģartı ile 10 

günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 

bu süre sonunda da yeni görevlerinde iĢe baĢlamayanlar memuriyetten çekilmiĢ 

sayılırlar. 

BÖLÜM : 2 

Devlet Memurluğunda Ġlerleme ve Yükselmeler 

 

Kademe ve kademe ilerlemesi:  

Madde 64 – Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, 

memurun aylığındaki ilerlemedir.  

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir 

yıl çalıĢmıĢ olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması 

Ģartları aranır. 

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak 

sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde 

bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalıĢmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe 

ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalıĢılmıĢ sayılır. Ġki yıldan 

az süreler dikkate alınmaz. 

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık 

derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

Bu maddede belirtilen Ģartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak 

kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve baĢkaca bir iĢleme gerek kalmaksızın bir 

ileri kademeye ilerlemiĢ sayılırlar.  

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri 

kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. 
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Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak 

toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmıĢ sayılanlardan ilerlemeye müstahak 

olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiĢ sayıldıkları 

tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. 

Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları: 

Madde 67 –  Diğer Ģartları taĢımakla birlikte üst derecelerde (...)
 
kadro 

olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmıĢ hak aylıkları, 

öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi aĢmamak Ģartıyla iĢgal etmekte 

oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir.
 

Derece yükselmesinin usul ve Ģartları: 

Madde 68 

A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için: 

a) Üst dereceden boĢ bir kadronun bulunması, 

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

bulunmuĢ,  

c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiĢ,  

olması Ģarttır. 

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 aĢağıdaki derecelerden atama yapılabilir. 

Ancak, bu Ģekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; 

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en 

az 12 yıl,  

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300‘den az olanlar için en 

az 10 yıl,  

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, 

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüĢ olması Ģarttır. Dört yıldan az 

süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin 

hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 

maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalıĢılan süreler ile Yasama Organı 

Üyeliğinde, belediye baĢkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla 

kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subay lıkta ve 

uluslararası kuruluĢlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra 
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özel kurumlarda veya serbest olarak çalıĢtıkları sürenin; BaĢbakanlık ve bakanlıkların 

bağlı ve ilgili kuruluĢlarının müsteĢar ve müsteĢar yardımcıları ile en üst yönetici 

konumundaki genel müdür ve baĢkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer 

kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü 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 kazanılmıĢ hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin 

yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, baĢka görevlere 

atanma halinde kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

C) (Ek: 13/2/2011-6111/101 md.) Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii 

atamaya yetkili amirdir. MüĢterek kararla atanmıĢ olanların derece yükselmeleri, ilgili 

bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmıĢ olup 

da kazanılmıĢ hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aĢağıda 

bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmıĢ 

hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin 

devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz. 

Açıklama: Konu ile ilgili olarak Devlet Memurları Görevde Yükselme 

Esaslarına Dair Genel Yönetmelik bulunmaktadır. 

Ġdari görevlere atanma: 

Madde 69 – Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve 

Teknik Hizmetler Sınıflarına dâhil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak 

istediklerini 2 - 4‘üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmıĢ hak 

derecelerinin iki altındaki derecelerden tespit ve ihdas edilmiĢ kadrolara atayabilirler. 

Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmıĢ hak dereceleri üzerinden 

ödenir. Ancak kazanılmıĢ aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tespit edilen ek 

gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve 

tazminatlarının farklı olması hâlinde fazla olanı ödenir. 

Bir sınıftan baĢka bir sınıfa geçme: 

Madde 71 – Memurların eĢit dereceler arasında veya derece yükselmesi 

suretiyle sınıf değiĢtirmeleri caizdir. Bu Ģekilde sınıf değiĢtireceklerin geçecekleri sınıf 

ve görev için bu Kanun‘da veya kuruluĢ Kanun‘larında belirtilen niteliklere sahip 

olmaları Ģarttır. Bu durumda sınıfları değiĢenlerin eski sınıflarının derecesinde elde 

ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır. 
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Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri 

sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan 

eĢitliği gözetmeden kazanılmıĢ hak aylık dereceleriyle atayabilirler. 

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir 

derece ve kademeden baĢlamıĢ olup da sınıf değiĢtirenlerin yeni görevlerindeki ilk 

ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre 

kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiĢtirmeleri sırasında 

bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez. 

BÖLÜM: 3 

Yer DeğiĢtirmeler 

Yer değiĢtirme suretiyle atanma: 

Madde 72 – Kurumlarda yer değiĢtirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin 

gereklerine, özelliklerine, Türkiye‘nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaĢım Ģartları 

yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler 

arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. 

Yeniden veya yer değiĢtirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini 

muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur 

olan diğer eĢin de isteği hâlinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 

ve 76‘ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiĢtirme suretiyle 

atanmaya tabi memurun atandığı yerde eĢinin atanacağı teĢkilatın bulunmaması ya da 

teĢkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de 

talebi hâlinde, bu personele eĢinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aĢağıdaki 

Ģartlarda izin verilebilir. 

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karĢılık olarak, aylık 

(taban ve kıdem aylığı dâhil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler 

düĢüldükten sonraki net miktarının, eĢleri; 

a) Olağanüstü hâl Bölgesine dâhil 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. EĢleri diğer yörelerde görevli olanlar 

ise ücretsiz izinli sayılır. 
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Yukarıda sayılanların kadroları eĢlerinin 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 karĢılıklarının 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 değiĢtirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel 

BaĢkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak 

personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel BaĢkanlığının görüĢünü 

almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar. 

Açıklama: Konu ile ilgili olarak Devlet Memurlarının Yer DeğiĢtirme 

Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik mevcuttur. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı 

Atama Nakil Yönetmeliği bulunmaktadır. 

KarĢılıklı olarak yer değiĢtirme: 

Madde 73 – Aynı Kurumun baĢka baĢka yerlerde bulunan aynı sınıftaki 

memurları, karĢılıklı olarak yer değiĢtirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu 

isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır. 

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri: 

Madde 74 – Memurların bu Kanun‘a tabi kurumlar arasında, kurumların 

muvafakatı ile kazanılmıĢ hak dereceleri üzerinden veya 68‘inci maddedeki esaslar 

çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları 

itibarıyla girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. KazanılmıĢ hak 

derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile 

kazanılmıĢ hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların 

isteği de Ģarttır. 

AĢağı dereceye atananların 68‘inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın 

eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir. 

KazanılmıĢ hak derecelerinden aĢağı derecelere atananların aylık derece ve 

kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde 

geçirdikleri süreler (kesenek ve karĢılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. 
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Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri Ģartıyla) emeklilik yönünden eski 

derecelerinde değerlendirilir. 

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanun‘un 4‘üncü maddesi kapsamına giren 

kurumlarla bu Kanun‘a tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler 

uygulanır. Aynı kanunun 4‘üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalıĢıp 657 

sayılı Kanun‘a tabi olmayan personelden, hizmete giriĢ dereceleri 36‘ncı madde ile 

tespit edilen giriĢ 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 değiĢtirilmesi: 

Madde 76 – Kurumlar, görev ve unvan eĢitliği gözetmeden kazanılmıĢ hak 

aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eĢit veya 68‘inci 

maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya baĢka yerlerdeki diğer 

kadrolara naklen atayabilirler. 

Memurlar istekleri ile kurumlarında kazanılmıĢ hak derecelerinin en çok üç 

derece altında aynı veya baĢka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.  

AĢağı dereceye atananların 68‘inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın 

eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür. 

KazanılmıĢ hak derecelerinden aĢağı derecelere atananların aylık derece ve 

kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde 

geçirdikleri süreler (kesenek ve karĢılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. 

Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri Ģartıyla) emeklilik yönünden eski 

derecelerinde değerlendirilir. 

Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluĢta hizmet alma: 

Madde 77 –Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası 

kuruluĢlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı 

ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı 

memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluĢlarda yirmibir yıla kadar 

aylıksız izin verilebilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile iliĢkileri devam eder ve 

yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluĢlarda görevde geçen süreler için 
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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 kuruluĢlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine 

ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak Ģekilde ve boĢ kadro bulunduğu 

takdirde değerlendirilir. 

Bilgilerini artırmak üzere dıĢ memleketlere gönderilme: 

Madde 78 – Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna 

alınmıĢ ve asli memur olarak atanmıĢ olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde 

yetiĢtirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dıĢ memleketlere: 

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarıĢma sınavlarında baĢarı gösterenlere, 

b) DıĢ burslara dayanılarak gönderilenlere, 

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

uzatılabilir. 

Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve 

yükümlülükleri: 

Madde 79 – 78‘inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro 

karĢılığı sözleĢme ile istihdam edilenlerin sözleĢmeleri devam eder ve (ġahsen özel burs 

sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaĢsız izin 

verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleĢme 

ücretlerinin Kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60'ını Kurumlarından 

alırlar. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri 

devam eder. Ġzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. 

Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaĢsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu 

süreleri keseneklerinin ve karĢılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli 

Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri Ģartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde 

değerlendirilir. 

Kurumlarınca gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve 

dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte 

olan yurt dıĢı aylığının 2/3'ü ödenir. ġahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade 

etmesi için kendilerine maaĢsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar 

itibarıyla belirlenen kontenjan dıĢında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu 
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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 baĢlamayanlar çekilmiĢ sayılırlar. Bu suretle 

çekilmiĢ sayılanlar aylık ve yol giderleri de dâhil olmak üzere kendilerine kurumlarca 

yapılmıĢ bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar.  

Görevlerine baĢlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden 

ayrılanlar veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmıĢ olanlar mecburi hizmetlerinin 

eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar. 

Madde 80 – ġahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için 

kendilerine maaĢsız izin verilenler dıĢında her yıl yurt dıĢına gönderilebilecek Devlet 

memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye Bakanlığının uygun görüĢü alınmak 

suretiyle Devlet Personel BaĢkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 

belirlenir.  

78 ve 79‘uncu maddelerde yazılı olanların ayırma ve seçilme usul ve Ģartları, 

çalıĢmalarının nasıl izleyip denetleneceği, haklarındaki disiplin kovuĢturmasının ne 

suretle yapılacağı ve geri çağrılmalarını gerektirecek hâller, bu Kanun‘un 2‘nci maddesi 

gereğince bir yönetmelikle düzenlenir.  

MĠT mensupları hakkında yukarıdaki esaslar, BaĢbakan tarafından onaylanacak 

bir talimatla belirtilir.  

Silah altına alınma: 

Madde 81 – Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dıĢında silah altına alınan 

Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar. 

Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri: 

Madde 82 – Hazarda eğitim ve manevra maksadıyla veya seferde muvazzaflık 

hizmeti dıĢında silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine 

baĢlamaları, 62 ve 63‘üncü maddelerin yer değiĢtirme suretiyle atamaya iliĢkin 

hükümlerine tabidir. 
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Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve 

baĢlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece 

intibaklarında 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 baĢvurmak ve kurumları da 

baĢvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve baĢlatmak 

zorundadırlar. 

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları 

sırada iktisap etmiĢ oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle 

değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce iĢgal ettikleri kadroda 

kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. Askerlik öncesi 

kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aĢan kısmı usulü 

dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak 

suretiyle değerlendirilir. 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin 

kademe intibakları: 

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. 

Vekâlet görevi ve aylık verilmesinin Ģartları: 

Madde 86 –  Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması 

veya görevden uzaklaĢtırma nedenleriyle iĢlerinden geçici olarak ayrılmaları hâlinde 

yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.Bir 

görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi hâlinde aylıksız vekâlet asıldır. 

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diĢ tabipliği, eczacılık, 

köy ve beldelerdeki ebelik ve hemĢirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve 

kasaba imamlığına ait boĢ kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin 

Ģartı aranmaz) ile açıktan vekil atanabilir.  

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil 

memurlara vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için kurum dıĢından veya 

açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile 
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veznedarlık görevine atananlara göreve baĢladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı 

ödenir. 

Bu Kanun‘a tabi kurumlarda çalıĢan 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 vekâlet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler. 

Yukarıda sayılan hâller dıĢında, boĢ kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü 

takdirde memurlara ücretsiz olarak vekâleten gördürülebilir. 

Bu Kanun‘a tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan 

saymanlık kadrolarının boĢalması hâlinde bu kadrolara iĢe baĢladıkları tarihten itibaren 

vekâlet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir. 

Ġkinci görev yasağı: 

Madde 87 – Memurlara; 

a) Bu Kanun‘a 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 kuruluĢlarda, 

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluĢ ve bankalar tarafından 

sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluĢlarla bunların 

aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, 

Ġkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para 

ödenemez ve yarar sağlanamaz. 

Ancak, bu Kanun‘un memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile 

hakem, tasfiye memuru ve bilirkiĢilere takdir olunan il genel meclisi ve il daimi 

encümeni baĢkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde 

olmayan çeĢitli kurul, komisyon,heyet ve jüri çalıĢmalarına, üniversiteler, akademiler, 

Türkiye ve Orta - Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü ve özel kanunlarla kurulan araĢtırma 

kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araĢtırma çalıĢmalarına 
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katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen 

ücretlerin ödenmesine iliĢkin hükümler saklıdır. 

Ġkinci görev verilecek memurlar ve görevler: 

Madde 88 – Bu Kanun‘a tabi kurumlarda çalıĢan 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 elveriĢli bulunmak ve 

atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek Ģartıyla; 

1) 87‘nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diĢ tabiplikleri, eczacılıkları, 

kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları, 

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hâllerde iller 

belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi 

gereken teknik hizmetleri, 

Ġkinci görev olarak verilebilir. 

Asıl görevlerinin yanında; 

a) Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, sağlık grup 

baĢkanlığı, baĢtabiplik ve baĢtabip yardımcılığı,  

b) DiĢ hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baĢtabiplik, 

c) Veteriner, diĢ hekimi ve eczacılara; baĢtabip yardımcılığı, 

d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, baĢyardımcılığı ve yardımcılığı 

görevleri, 

ikinci görev olarak yaptırılabilir. 
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BirleĢemeyecek görevler: 

Madde 90 –Devlet memurlarına, vekâlet görevi, ikinci görev veya ders 

görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dıĢındadır. 

Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekâlet görevi veya ikinci görev bulunamaz.  

Kadroları kaldırılan devlet memurları: 

Madde 91 – Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi 

kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında 

atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre içinde baĢka bir kurumdaki kadrolara 

atanmak üzere Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilir. Bunlar, atama iĢlemi yapılıncaya 

kadar kurumlarında niteliklerine uygun iĢlerde çalıĢtırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya 

kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam 

ederler.  

Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar 

kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, 

atandıkları yeni kadrolarına ait malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü 

ödemeler toplamının net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık 

giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri dıĢında 

atandıkları baĢka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi 

tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutad olarak yapılmayıp belirli bir dönemi 

kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde 

çalıĢılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına 

ilave edilir. Fazla çalıĢma ücreti, fiilen yapılan ders karĢılığı ödenen ek ders ücreti ve 

nöbet ücreti gibi ilave bir çalıĢmanın karĢılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına 

ilave edilmez. 

Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına atanmak üzere Devlet Personel BaĢkanlığına 

bildirilen memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan 

kamu kurum ve kuruluĢlarının boĢ kadrolarından Devlet Personel BaĢkanlığınca tespit 

edilen kadroya, anılan BaĢkanlık tarafından kırkbeĢ gün içinde ataması teklif edilir. 

Devlet Personel BaĢkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı 

yapacak kamu kurum ve kuruluĢuna intikalinden itibaren otuz gün içinde bu kurum ve 

kuruluĢ tarafından atama iĢlemlerinin yapılması zorunludur. Bunlardan unvanları müdür 

ve daha üst olanlar ile danıĢma iĢlevlerine iliĢkin kadrolarda çalıĢanlar AraĢtırmacı 

kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar. 

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları: 

Madde 92 – Ġki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle 

çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiĢ sayılanlardan tekrar 

memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boĢ kadro bulunmak ve bu sınıfın 
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niteliklerini taĢımak Ģartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eĢit 

bir derecenin aynı kademesine veya 71‘inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer 

bir sınıfta eĢit derecedeki kadrolara atanabilirler. 

657 sayılı Kanun‘a tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden 

çekilmiĢ olanlar, boĢ kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taĢımak kaydı ile 

bu Kanun‘a tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. 

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve 

her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak Ģekilde değerlendirilir. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması: 

Madde 93 –  T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli 

olanlardan (5434 sayılı Kanun‘un 104‘üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere 

yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taĢımakta bulunanlar kanunun 

92‘nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boĢ kadro bulunmak Ģartıyla 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 hâlinde, yazılı müracaat Ģartı aranmaksızın, çekilme 

isteğinde bulunulmuĢ 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 Ģartıyla bir ay kaydına 

tabi değildirler. 
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AÇIKLAMA: 657 Sayılı DMK’nın 94. maddesinin yanı sıra 63, 79, 82, 83, 

91 ve 108. maddelerinde de Devlet memurlarının Devlet memurluğundan çekilmiĢ 

sayılmalarına iliĢkin hükümler mevcuttur. AĢağıda konuya iliĢkin bilgiler 

aktarılmıĢtır. 

94. madde Hükümlerine Göre Memurluktan ÇekilmiĢ Sayılma:  

657 sayılı DMK‘nın 94. maddesinin birinci fıkrasında memurların izinsiz veya 

kurumlarınca kabul edilen özürü olmaksızın görevi terk etmeleri ve bu terkin kesintisiz 

10 gün devam etmesi hâlinde, yazılı baĢvurma koĢulu aranmaksızın, çekilme isteğinde 

bulunmuĢ sayılacakları hükme bağlanmıĢtır. Bu hükme göre bir memurun memuriyetten 

çekilmiĢ sayılması için memurların görevlerini izinsiz olarak terketmeleri, görevin 

izinsiz terkedilmesi hâlinin kesintisiz 10 gün devam etmesi, memurların kurumlarınca 

kabul edilen bir mazeretinin olmaması koĢulları oluĢmalıdır. 

Konuyla Ġlgili  DanıĢtay Kararları: 

1-Görev yeri değiĢtirilen bir memurun bu kararın tebliği üzerine rapor alıp 15 

günlük izin süresini daha sonra kullanmasında yasa‘ya aykırılık bulunmadığı, bu 

nedenle görevinden çekilmiĢ sayılamayacağı hakkında (D.5.D.14.4.1980-E1976/6758, 

K1980/1735), 

2-Tutuklanan veya gözaltına alınan bir memurun bu süre zarfında mazeretsiz 

olarak göreve gelmediğini kabul edip görevden çekilmiĢ saymanın mümkün olmadığı 

hakkında (D.5.D.14.6.1984-E:1981/2907,K1984/2816), 

3-Ġdarece kabul edilen görevden çekilme isteğinin yürürlüğe gireceği tarihten 

önce bu isteğinden vazgeçen davacının görevinden çekilmiĢ sayılamayacağı hakkında 

(D.5.D.15.2.1983 E:M1980/7504, K1983/1000). 

4-ÇekilmiĢ sayılma iĢleminin de usulde paralellik ilkesi gereğince, 

atamasındaki usule göre yapılmasının gerektiği hakkında (D.5.D..13.10.1993, 

E.92/5321 K.93/3753). 

5-Ġlgilinin iradesi dıĢında meydana gelen tutukluluk hâlinin, görevden çekilmiĢ 

sayılmaya neden olmayacağı hakkında (D.5.D.15.11.1983 T. 

E.1980/7430;K.1983/7483). 
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6-Ġzinsiz 10 gün gelmediği belgelerle saptanamayan davacının görevden 

çekilmiĢ sayılmasının mümkün olmadığı hakkında (D.5.D.27.11.1985 

T.E.1981/2124;K.1985/2532). 

7-Ġznini dıĢ ülkelerde geçirmek için verdiği dilekçenin sonucunu beklemeden 

görevden ayrılan ve 50 gün görevini izinsiz ve özürsüz terk eden devlet memurunun 

memuriyetten çekilmiĢ sayılacağı hakkında (D.5.D.21.04.1971 T. 

E.1969/4362;K.1971/2268).   

8- Yıllık ve mazeret izinleri için gerekli yasal onayları almadan görevden 

ayrılmanın memuriyetten çekilmiĢ sayılmaya yol açacağı hakkında (D.5.D.23.05.1978 

T. E.1975/3015, K.1978/1885) Mahkeme kararları mevcuttur. 

79. madde Hükümlerine  Göre  Memurluktan ÇekilmiĢ Sayılma: 

657 sayılı DMK‘nın 79. maddesine göre bilgilerini artırmak için yabancı 

memleketlere gönderilenlerden izin bitiminde yol süresi dıĢında 15 gün içinde 

görevlerine baĢlamayanlar memuriyetten çekilmiĢ sayılırlar. 

63. madde Hükümlerine Göre Memuriyetten ÇekilmiĢ Sayılma: 

Memurlardan baĢka yerde bulunan bir göreve atananlar Yasa ile saptanan süre 

sonunda yeni görevlerine baĢlamazlarsa memurluktan çekilmiĢ sayılırlar.   

82. madde Hükümlerine Göre Memuriyetten ÇekilmiĢ Sayılma: 

Hazarda eğitim ve manevra amacıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dıĢında 

silah altına alınan memurlar terhislerinden sonra 62 ve 63. maddelerle saptanan süreler 

sonunda görevlerine dönmezlerse memuriyetten çekilmiĢ sayılırlar. 

83. madde Hükümlerine Göre Memuriyetten ÇekilmiĢ 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 

baĢvurmak ve kurumları da baĢvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri 

göreve baĢlatmak zorundadırlar.Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumuna 

görevine baĢlamak için müracaat etmeyen memur, memuriyetten çekilmiĢ sayılır. 

91. madde Hükümlerine Göre Memuriyetten ÇekilmiĢ Sayılma: 
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Kadroları kaldırılmıĢ olan memurların kendi kurumlarında ya da baĢka 

kurumlarda atandıkları eski sınıflarındaki derecelerine eĢit kadrolu görevlere 

baĢlamayanlar memuriyetten çekilmiĢ sayılırlar. 

108. madde Hükümlerine Göre ÇekilmiĢ Sayılma:    

Aylıksız izin  alan  memurlar  mazeret  nedeninin kalkması hâlinde veya izin 

süresinin bitiminde görevlerine dönmezlerse memuriyetten çekilmiĢ sayılırlar. 

Çekilmede devir ve teslim süresi: 

Madde 95 – Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü 

olanlar, bu iĢlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre 

devir ve teslim iĢlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir. 

Olağanüstü yönetim hâllerinde çekilme usulü: 

Madde 96 –  Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaĢ hâllerinde veya 

genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar 

gelip iĢe baĢlamadıkça görevlerini bırakamazlar. 

Çekilen ve çekilmiĢ 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 Kanun‘a göre çekilmiĢ 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. 

Memurluğun sona ermesi: 

Madde 98 – Devlet memurlarının 

a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; 

b) Memurluğa alınma Ģartlarından her hangi birini taĢımadığının sonradan 

anlaĢılması veya memurlukları sırasında bu Ģartlardan her hangi birini kaybetmesi; 

c) Memurluktan çekilmesi; 
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ç) Ġstek, yaĢ haddi, malullük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; 

d) Ölümü; 

hâllerinde memurluğu sona erer. 

 

BÖLÜM: 5 

ÇalıĢma Saatleri, Ġzinler 

ÇalıĢma saatleri: 

Madde 99 – Memurların haftalık çalıĢma süresi genel olarak 40 saattir. 

Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 

Ancak özel Kanun‘larla yahut bu kanuna veya özel Kanun‘lara dayanılarak 

çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate 

alınmak suretiyle farklı çalıĢma süreleri tespit olunabilir. 

Bakanlar Kurulu, yurt dıĢı kuruluĢlarda hizmetin gerektirdiği hâllerde, hafta 

tatilini cumartesi ve pazardan baĢka günler olarak tespit edebilir. 

Günlük çalıĢma saatlerinin tespiti: 

Madde 100 – Günlük çalıĢmanın baĢlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme 

süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde BaĢbakanlık Devlet Personel 

BaĢkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. 

Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaĢım Ģartları göz 

önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalıĢmanın baĢlama ve bitiĢ saatleri ile öğle 

dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taĢrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. 

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit 

edilen çalıĢma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalıĢabilmeleri 

mümkündür. Bu hususa iliĢkin usûl ve esaslar, Devlet Personel BaĢkanlığının teklifi 

üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalıĢma saat ve 

usulünün tespiti: 

Madde 101 – Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalıĢan 

Devlet memurlarının çalıĢma saat ve Ģekilleri kurumlarınca düzenlenir. 
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Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin 

yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından 

itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi 

verilemez. Özürlü memurlara da isteği dıĢında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi 

verilemez. 

Konuya iliĢkin 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün 

ÇalıĢmasına ve Bazı Kanun’larda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Ocak 

2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.  

Yıllık izin: 

Madde 102 –Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla 

kadar (On yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 

gündür. Zorunlu hâllerde bu sürelere gidiĢ ve dönüĢ için en çok ikiĢer gün eklenebilir. 

Yıllık izinlerin kullanılıĢı: 

Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya 

ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada 

verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları 

düĢer. 

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, 

hastalık ve diğer mazeret izinleri dıĢında, ayrıca yıllık izin verilmez. 

Hizmetleri sırasında radyoaktif ıĢınlarla çalıĢan personele, her yıl yıllık 

izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.  

Mazeret izni: 

Madde 104 

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak 

üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum 

öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum 

tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalıĢmaya uygun olduğunu 

tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya 

kadar kurumunda çalıĢabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen 

çalıĢtığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken 

gerçekleĢmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de 

doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık 
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izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için 

öngörülen süre kadar izin verilir. 

B) Memura, eĢinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; 

kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eĢinin, çocuğunun, kendisinin veya eĢinin 

ana, baba ve kardeĢinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.  

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dıĢında, merkezde atamaya yetkili 

amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dıĢında diplomatik misyon Ģefi tarafından, 

birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri 

sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak 

üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu 

izin, yıllık izinden düĢülür.  

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin 

bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat 

süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı 

hususunda, kadın memurun tercihi esastır. 

E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara 

dokunulmaz. 

Hastalık izni: 

Madde 105 – Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda 

gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye 

ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki 

aya kadar izin verilir.  

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi 

süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. 

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda 

iĢe baĢlayabilmesi için, iyileĢtiğine dair raporu (yurt dıĢındaki memurlar için mahallî 

usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. Ġzin süresinin sonunda, 

hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, 

birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileĢemeyen 

memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.  

Bunlardan gerekli sağlık Ģartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca 

tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiĢ olanlar, yeniden memuriyete dönmek 

istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar. 

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya 

bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileĢinceye kadar izinli sayılır. 
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Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları 

tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya iliĢkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve 

DıĢiĢleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüĢleri alınarak Devlet 

Personel BaĢkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.  

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği 

takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eĢ ve çocukları ile kardeĢlerinden birinin 

ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, 

bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi Ģartıyla, aylık ve özlük hakları 

korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. 

Aylıksız izin: 

Madde 108 –  

A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden 

itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi Ģartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya 

kadar aylıksız izin verilebilir. 

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası 

analık izni süresinin bitiminden; eĢi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden 

itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.  

C) Üç yaĢını doldurmamıĢ bir çocuğu eĢiyle birlikte veya münferit olarak evlat 

edinen memurlar ile memur olmayan eĢin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde 

memur olan eĢlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleĢtiği tarihten veya 

vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar 

aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eĢin memur olması durumunda bu süre, eĢlerin 

talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek Ģekilde, birbirini izleyen iki bölüm 

hâlinde eĢlere kullandırılabilir.  

D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin 

verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiĢtirilmek 

üzere yurtdıĢına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdıĢına atanan veya 

en az altı ay süreyle yurtdıĢında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer 

personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdıĢına kamu kurumlarınca gönderilmiĢ olan 

öğrencilerin memur olan eĢleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan 

eĢlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. 

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beĢ hizmet yılını 

tamamlamıĢ olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada 

kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, 

olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde 
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gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar 

hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan 

kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin 

bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine 

dönmeyenler, memuriyetten çekilmiĢ sayılır. 

G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı 

kalarak aylıksız izinli sayılır. 

        BÖLÜM: 6 

     Özlük Dosyası 

Memur bilgi sistemi, özlük dosyası:  

Madde 109 – Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak 

kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir 

özlük dosyası tutulur. 

Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, 

soruĢturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve baĢarı belgesi verilmesine 

iliĢkin bilgi ve belgeler konulur. 

Memurların baĢarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, 

derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle iliĢkilerinin 

kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. 

Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere 

iliĢkin usûl ve esaslar Devlet Personel BaĢkanlığınca belirlenir. 

BaĢarı, üstün baĢarı değerlendirmesi ve ödül:  

Madde 122 – Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalıĢmaları 

ile emsallerine göre baĢarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde 

tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluĢmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu 

zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin 

üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin 

yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen 

memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar 

tarafından baĢarı belgesi verilebilir. Üç defa baĢarı belgesi alanlara üstün baĢarı belgesi 

verilir. 
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Üstün baĢarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde 

valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek 

gösterge dâhil) % 200‘üne kadar ödül verilebilir. 

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun 

yılbaĢındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük MüsteĢarlığı, Millî 

Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla 

olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı 

sonuna kadar Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilir. 

  

Kamu kurum ve kuruluĢları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz 

önünde bulundurarak memurlarının baĢarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, 

Devlet Personel BaĢkanlığının uygun görüĢü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri 

belirleyebilir. 

BÖLÜM: 7 

Disiplin 

Disiplin amiri ve disiplin cezaları:  

Madde 124 – Disiplin amirleri; kurumların kuruluĢ ve görev özellikleri dikkate 

alınarak Devlet Personel BaĢkanlığı'nın görüĢüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde 

tayin ve tespit edilecek amirlerdir. 

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile  Kanun‘ların,  

tüzüklerin  ve yönetmeliklerin  Devlet memuru  olarak  emrettiği ödevleri yurt içinde 

veya dıĢında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, 

yasakladığı iĢleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125‘inci 

maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir. 

Disiplin cezalarının çeĢitleri ile ceza uygulanacak fiil ve hâller: 

Madde 125 – Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin 

cezasını gerektiren fiil ve hâller Ģunlardır: 

A -Uyarma : Memura, görevinde ve davranıĢlarında daha dikkatli olması 

gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâller Ģunlardır: 
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a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev 

mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili 

Resmî 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 tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,  

d) Usulsüz müracaat veya Ģikâyette bulunmak, 

e) Devlet memuru vakarına yakıĢmayan tutum ve davranıĢta bulunmak, 

 f) Görevine veya iĢ sahiplerine karĢı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, 

g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, 

h) Görevin iĢbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranıĢlarda bulunmak. 

B - Kınama : Memura, görevinde ve davranıĢlarında kusurlu olduğunun yazı 

ile bildirilmesidir. 

Kınama cezasını gerektiren fiil ve hâller Ģunlardır: 

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev 

mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili 

Resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu 

davranmak, 

b) EĢlerinin, reĢit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren 

sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, 

c) Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak, 

d) Hizmet dıĢında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak 

nitelikte davranıĢlarda bulunmak, 

e) Devlete ait Resmî araç,gereç ve benzeri eĢyayı özel iĢlerinde kullanmak,  

f) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eĢyayı kaybetmek, 

g) ĠĢ arkadaĢlarına, maiyetindeki personele ve iĢ sahiplerine kötü muamelede 

bulunmak, 

 h) ĠĢ arkadaĢlarına ve iĢ sahiplerine söz veya hareketle sataĢmak, 

ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dıĢı davranıĢlarda bulunmak ve bu tür 

yazı yazmak, iĢaret, resim ve benzeri Ģekiller çizmek ve yapmak,  

 j) Verilen emirlere itiraz etmek, 

 k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara baĢvurulmasına neden 

olmak, 

l) Kurumların huzur, sükun ve çalıĢma düzenini bozmak. 

m) Yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon 

kurumlarına bilgi veya demeç vermek. 
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C - Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti 

yapılmasıdır.  

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hâller Ģunlardır: 

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev 

mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili 

Resmî belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,  

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, 

c) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak 

için kullanmak, 

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kiĢilere yalan ve yanlıĢ beyanda 

bulunmak, 

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) Mülga 

h)M ülga 

ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak 

nitelikte davranıĢlarda bulunmak, 

 j) Mülga 

D - Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre 

memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hâller Ģunlardır: 

a) Göreve sarhoĢ gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, 

b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek, 

c) Görevi ile ilgili olarak her ne Ģekilde olursa olsun çıkar sağlamak,  

d) Amirine veya maiyetindekilere karĢı küçük düĢürücü veya aĢağılayıcı 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) (Mülga:17/9/2004-5234/33 md.) 

h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici 

faaliyetlerde bulunmak, 

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düĢünce, felsefi inanç, 

din ve mezhep ayrımı yapmak, kiĢilerin yarar veya zararını hedef tutan davranıĢlarda 

bulunmak, 

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, 
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k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, 

l) Amirine, maiyetindekilere, iĢ arkadaĢları veya iĢ sahiplerine hakarette 

bulunmak veya bunları tehdit etmek, 

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dıĢında, haklı bir sebep 

göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum 

ve davranıĢlarıyla 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 hâller Ģunlardır: 

a) Ġdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalıĢma düzenini 

bozmak, boykot, iĢgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iĢi yavaĢlatma ve 

grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları 

tahrik ve teĢvik etmek veya yardımda bulunmak, 

b) YasaklanmıĢ her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiĢ, 

pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların 

herhangi bir yerine asmak veya teĢhir etmek, 

c) Siyasi partiye girmek, 

d) Özürsüz olarak (...) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, 

e) SavaĢ, olağanüstü hâl veya genel afetlere iliĢkin konularda amirlerin 

verdiği görev veya emirleri yapmamak, 

f)Amirlerine, maiyetindekilere ve iĢ sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, 

g) Memurluk sıfatı ile bağdaĢmayacak 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 dıĢında Devletin itibarını düĢürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek 

tutum ve davranıĢlarda bulunmak, 

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar Hakkındaki Kanun‘a aykırı 

fiilleri iĢlemek. 

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuĢ bir fiil veya halin cezaların özlük 

dosyasından silinmesine iliĢkin 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.  
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GeçmiĢ hizmetleri sırasındaki çalıĢmaları olumlu olan ve ödül veya baĢarı 

belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
 
 

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 ¼‘ü – ½‘si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son 

verilir. 

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına iliĢkin hükümleri saklıdır. 

Yukarıda yazılı disiplin kovuĢturmasının yapılmıĢ olması, fiilin genel 

hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuĢturması 

açılmasına engel teĢkil 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 hâllerde 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 hâlinde atamaya yetkili amirler 15 gün  içinde 

baĢka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. 

Özel Kanun‘ların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili 

hükümleri saklıdır. 

ZamanaĢımı: 

Madde 127 – Bu Kanun‘un 125‘inci maddesinde sayılan fiil ve hâlleri 

iĢleyenler hakkında, bu fiil ve hâllerin iĢlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;  
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a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması 

cezalarında bir ay içinde disiplin soruĢturmasına, 

 b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuĢturmasına, 

BaĢlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaĢımına uğrar. 

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin iĢlendiği tarihten itibaren  nihayet 

iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaĢımına 

uğrar. 

Karar süresi: 

Madde 128 – Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını 

soruĢturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde soruĢturma 

dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. 

Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruĢturma evrakına göre 

kararını bildirir. 

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan 

soruĢturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna 

tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır. 

Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı:  

Madde 129 –  

Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, 

gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, 

ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkiĢi dinlemeye veya niyabeten 

dinletmeye, mahallen keĢif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. 

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, soruĢturma evrakını 

incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya 

vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.  

Savunma hakkı: 
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Madde 130 – Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası 

verilemez. 

SoruĢturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak 

üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, 

savunma hakkından vazgeçmiĢ sayılır. 

Cezai kovuĢturma ile disiplin kovuĢturmasının bir arada yürütülmesi: 

Madde 131 – Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde 

kovuĢturmaya baĢlanmıĢ olması, disiplin kovuĢturmasını geciktiremez. 

Memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması hâlleri, ayrıca 

disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz. 

160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun‘un 4‘üncü 

maddesinde sayılan kuruluĢlarda çalıĢan personel hakkında; görevden doğan veya 

görevi sırasında iĢledikleri suçlarla kiĢisel suçları sebebiyle Cumhuriyet Savcıları veya 

askerî savcılar veya sorgu hâkimlikleri veya Memurun Muhakematı hakkında Kanun 

uyarınca yetkili kurullarca yapılan soruĢturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni 

muhakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme karar suretleri ile ilgili 

mahkemelerce verilen kesinleĢmiĢ karar suretleri bu personelin bağlı olduğu bakanlık 

veya kurum veya kuruluĢa gönderilir.
 

Uygulama: 

Madde 132 – Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve 

derhal uygulanır. 

Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliĢ tarihini takip eden aybaĢında uygulanır. 

Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma 

cezası ayrıca Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilir.  

 Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire baĢkanı kadrolarına, daire 

baĢkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teĢkilatlarının en üst 

yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların baĢkanlık ve üyeliklerine, 

vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar. 

Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi:  
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 Madde 133 – Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına iĢlenir. Devlet 

memurluğundan çıkarma cezasından baĢka bir disiplin cezasına çarptırılmıĢ olan memur 

uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların 

uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire baĢvurarak, verilmiĢ olan 

cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. 

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranıĢları, bu isteğini haklı 

kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar 

özlük dosyasına iĢlenir.  

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından 

çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü 

uygulanır. 

Disiplin kurulları ve disiplin amirleri: 

Madde 134 – Disiplin ve soruĢturma iĢlerinde Kanun‘larla verilen görevleri 

yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde bölge esasına 

göre çalıĢan kuruluĢlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca millî eğitim 

müdürlüklerinde birer disiplin kurulu bulunur. 

Bu kurulların kuruluĢ, üyelerinin görev süresi, görüĢme 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. 

Ġtiraz: 

Madde 135 –  Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan 

kesme cezalarına karĢı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına 

karĢı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.  

Ġtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde 

itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleĢir. 

Ġtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden 

itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.  

Ġtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı 

hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. 

Disiplin cezalarına karĢı idari yargı yoluna baĢvurulabilir. 
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KONU ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER MEVZUAT: 

04/07/2006 gün ve 26218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 5525 SAYILI MEMURLAR ĠLE DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN BAZI 

DĠSĠPLĠN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN 

Disiplin affının kapsamı   

MADDE 1 - Devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla basit veya nitelikli 

zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak 

kaçakçılığı dıĢında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma, 

Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak iliĢik kesilmesi 

sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu‘nun 

68‘inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiĢ yer değiĢtirme 

cezaları ve 69‘uncu maddesine göre verilmiĢ meslekten çıkarma cezaları ile emniyet 

hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarĢı ve mahalle bekçileri hakkında verilen 

meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince 

memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuĢ olanlar hakkında 

23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar iĢlenmiĢ fiillerden dolayı verilmiĢ 

disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiĢtir.  

23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar iĢlenen ve af kapsamına giren 

disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin 

soruĢturma ve kovuĢturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruĢturma ve 

kovuĢturmaları iĢlemden kaldırılır; kesinleĢmiĢ olan disiplin cezaları uygulanmaz.  

Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiĢ süreler için özlük hakları ve parasal 

yönden herhangi bir talep hakkı vermez.  

Disiplin cezalarına karĢı açılan davalar  

MADDE 2 - Bu Kanun kapsamına giren ve 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 

tarihine kadar iĢlenmiĢ fiillerden dolayı verilmiĢ olan disiplin cezalarına karĢı bu 

Kanun‘un yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine baĢvurmuĢ olanlardan, 

bu Kanun‘un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu 

yargı mercine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini 

bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören 

mahkemece, karar temyiz edilmiĢ ise DanıĢtayca, karar verilmesine yer olmadığına ve 
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tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine 

hükmedilmez.  

Bu Kanun‘un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam 

etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın 

davacının aleyhine sonuçlanması hâlinde bu Kanun‘la getirilen af hükümleri uygulanır. 

Af kapsamı dıĢında kalan personel  

MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman ErbaĢ Kanunu ile 

357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu‘na tâbi personel hakkında uygulanmaz.  

KONUYA ĠLĠġKĠN AYRINTILI AÇIKLAMALAR: 

Disiplin suçu, kamu hizmeti düzenini bozan eylemler demetidir. Devlet kamu 

hizmetlerini kamu yönetimi örgütünü kullanarak yerine getirilir. Kamu yönetimi 

örgütünün en önemli öğesi ise kamu görevlileridir. Genel toplum düzenini koruyan 

kuralların (ceza hukuku) yanı sıra kamu hizmetinin iĢleyiĢini ve kamu görevlilerinin 

uyacakları kuralları belirlemek için ayrı bir disiplin hukuku oluĢturulmuĢtur.  

Disiplin cezaları Türk Ceza Kanunu‘nda belirlenen toplum düzenini korumaya 

yönelik yaptırımlardan ayrı olarak memuru göreve bağlamak, kamu hizmetlerinin 

aksamadan yürütülmesi amaçlarıyla konulmuĢtur. Disiplin cezaları kamu görevi ile ilgili 

bir ceza türüdür. 

Ceza Hukukundaki suç ile Disiplin Hukukundaki suç arasındaki farklar: 

-Ceza Kanun‘ları ile konulan cezalar kamu düzeninin korunması amacıyla 

konmuĢtur. Disiplin cezalarının amacı ise memurların düzenli çalıĢmalarını sağlamaktır. 

-Ceza hukukunda yer alan suçlara uygulanan yaptırım kiĢi hak ve 

özgürlükleriyle ilgili olmasına rağmen disiplin suçları memurun mali haklarına ve 

mesleki statüsüne etkide bulunur. 

-Ceza hukukunda söz edilen suç, ülkede yaĢayan herkes tarafından iĢlenebildiği 

hâlde disiplin suçları sadece memurlar tarafından iĢlenebilir. 

-Ceza hukukuna göre ceza adli mahkemeler tarafından verilirken disiplin 

cezaları idari merciler tarafından verilir.    
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Ceza KovuĢturmasının Disiplin SoruĢturmasına etkisi: 

657 sayılı DMK’nın 131. maddesinde: ―Aynı olaydan dolayı memur 

hakkında ceza mahkemesinde kovuĢturmaya baĢlanmıĢ olması disiplin kovuĢturmasını 

geciktirmez. Memurun Ceza Kanunu‘na göre mahkûm olması veya olmaması hâlleri, 

ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz‖  hükmü bulunması nedeniyle 

ceza kovuĢturmasının baĢlamıĢ olması ya da memurun mahkûm olması ya da olmaması 

hâlleri disiplin soruĢturması yapılmasını engellemez. Ancak bazı durumlarda adli 

soruĢturmanın sonucunun beklenmesi disiplin kararlarının daha objektif olmasını 

sağlayabilir. YanlıĢ tıp uygulamaları, komplikasyon malpraktis ayrımının tespiti, 

taksirle ölüme neden olma ya da taksirle yaralama fiillerine iliĢkin disiplin 

soruĢturmalarında, sonucun adli tıp kurumunun nihai raporuna bağlı olarak ortaya 

konması zorunluluğu bulunması hâlinde, disiplin zamanaĢımı sürelerine de dikkat 

etmek Ģartıyla adli tıp  nihai raporunun beklenmesi uygun olabilmektedir. 

Ceza mahkemesinin mahkûmiyet veya beraat kararının disiplin 

soruĢturmasına ve disiplin cezası verilmesine etkisi: 

Ceza mahkemesi, aynı zamanda disiplin suçu sayılan fiilin, hakkında ceza 

davası açılan kiĢi tarafından iĢlendiğine karar verirse idare tarafından eğer Ģartlar 

oluĢmuĢ ise disiplin soruĢturması yapılması ve duruma uygun disiplin cezasının 

verilmesi gerekir. 

-Ceza mahkemesi tarafından verilen kararda, fiilin sanık tarafından iĢlenmediği 

hükmü yer almakta ise idare tarafından o kimse hakkında disiplin soruĢturması 

yapılmaz ve disiplin cezası verilemez. TCK kapsamında suç unsuru bulunmadığı adli 

mercilerce ortaya konan durumlarda bu suçtan ayrıĢtırılabilen nitelikte disiplin suçu 

mevcut ise bu disiplin suçu ile ilgili olarak TCK‘da düzenlenen suçtan farklılıkları 

açıkça ortaya konmak suretiyle disiplin iĢlemi yapılabilir. 

-Ceza mahkemesinin beraat kararında fiilin kiĢi tarafından iĢlendiği, ancak bu 

fiilin T.C.K. kapsamında suç teĢkil etmediği hükmü yer almıĢsa bu kiĢinin durumuna ve 

fiiline uygun disiplin cezası verilebilir. 

-Ġdarede disiplin cezası verilmesini gerektiren yeterli deliller var ise ve Ģartlar 

uygunsa disiplin cezası verilebilir. 

Genel Af Kanunu’nun disiplin soruĢmalarına etkisi: 

Af yasası mahkemelerce verilmiĢ mahkûmiyet kararlarını ortadan kaldırır. 

Ancak iĢlenen fiil disiplin hukuku kapsamında disiplin cezası verilmesini gerektiriyor 
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ise disiplin cezası uygulanır. Ancak af yasası disiplin suçları bakımından ayrıca bir 

hüküm getirmiĢ ise o zaman disiplin cezası da af ile ortadan kalkar. 

Nitekim, 22/06/2006 gün ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu 

Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun’un “affın kapsamı” 

baĢlıklı Maddesinde; “Devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla basit veya nitelikli 

zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak 

kaçakçılığı dıĢında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma, 

Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak iliĢik kesilmesi 

sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu‘nun 

68‘inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiĢ yer değiĢtirme 

cezaları ve 69‘uncu maddesine göre verilmiĢ meslekten çıkarma cezaları ile emniyet 

hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarĢı ve mahalle bekçileri hakkında verilen 

meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince 

memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuĢ olanlar hakkında 

23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar iĢlenmiĢ fiillerden dolayı verilmiĢ 

disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiĢtir.  

23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar iĢlenen ve af kapsamına giren 

disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin 

soruĢturma ve kovuĢturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruĢturma ve 

kovuĢturmaları iĢlemden kaldırılır; kesinleĢmiĢ olan disiplin cezaları uygulanmaz.  

Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiĢ süreler için özlük hakları ve parasal 

yönden herhangi bir talep hakkı vermez.‖ Ġbareleri bulunmaktadır. 

Önemli Not: Mahkemece cezalandırılan bir eylem disiplin cezasını 

gerektirmeyebilir. Örneğin, kendi özel aracı ile yaptığı trafik ihlali suçundan 

mahkûm olan bir memurun suçu disiplin anlamında iĢlem yapılmasını gerektirir 

nitelikte olmayabilir. Yine Mahkemece verilen kararın tecil edilmesi disiplin cezası 

verilmesini etkilemez. 

Savunma Hakkı: 

Anayasa‘mızın 129. maddesinde, ―Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ve bunların üst kuruluĢları 

mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez‖ hükmü yer 

almaktadır. 657 sayılı DMK‘nın 130. maddesinde de ―Devlet memuru hakkında 

savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. SoruĢturmayı yapanın veya yetkili 

disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen 
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bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiĢ 

sayılır.‖ ifadesi mevcuttur. Yukarıda belirtilen maddelere uygun olarak disiplin cezası 

verilen Devlet memurlarının konu ile ilgili olarak savunma ifadelerinin alınması kanuni 

zorunluluktur. 

Memuriyetten Ayrılanlara Disiplin Cezası Verilmesi ġartları: 

DanıĢtay 3. Dairesi 27.01.1977 tarih ve E.77/47 K. 77/12 sayılı Kararı ile;  

memur iken iĢlenen disiplin suçundan dolayı soruĢturmaya baĢlanmıĢ ancak bu 

soruĢturma bitmeden görevden ayrılmıĢ kiĢi hakkındaki soruĢturmanın 

sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varmıĢtır.   

Ġlgili Yargı Kararları: 

DanıĢtay 5. Dairesinin 30.11.1986 T. K.86/99, E.86/43 sayılı Kararı Özeti:  

Aday memurların asaleti onanmıĢ memurlar gibi kurum içinde görevlerinin ve 

yerlerinin değiĢtirilebileceği hakkında. 

DanıĢtay 5. Dairesinin 17.10.1990 T. E.1990/3713, K.1990/1812 sayılı 

Kararı Özeti: 

Memuriyetle bağdaĢmayan tutum ve davranıĢları 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 davranıĢları hakkında 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu ek ve değiĢikliklerinde Aday Memurları Kanunu‘nun disiplin 

iĢlemlerine dair hükümlerden ayrı tutan bir düzenleme olmadığından bu konu ile ilgili 

uygulamada izlenecek yol; aday memurların disipline aykırı tutum ve davranıĢları 

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 hâllerden uygulanabilirliği olan disiplin tesis edilmesi 

Ģeklinde olmalıdır. 

657 sayılı DMK’nın uygulanmasına iliĢkin hükümler içermesi nedeniyle 

BaĢbakanlığın 2010/2 sayılı Genelgesi, Rehberimize eklenmiĢtir. Mezkûr 

genelgede; 

―Demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin en önemli gereklerinden biri 

örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasıdır. Örgütlü toplum, demokratik toplum düzenini 
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ve katılımcı yönetimi gerçekleştirmenin vazgeçilmez şartı olarak değerlendirilmektedir. 

Devletimizin de taraf olarak onayladığı uluslararası sözleşme ve belgeler ile Anayasa 

başta olmak üzere iç hukuk düzenlemelerimizde, memurlar dâhil tüm çalışanların 

sendikal örgütler kurabilmeleri, kurulmuş bulunan sendikalara üye olabilmeleri, 

sendikalar ve üst kuruluşlarının amaçları doğrultusunda faaliyette bulunabilmeleri, 

örgütlenme özgürlüğü kapsamında güvence altına alınmıştır. 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 2001 yılında yürürlüğe 

girmesinden sonra 2002 yılından beri Hükümeti temsilen Kamu İşveren Kurulu ile her 

bir hizmet kolunda yetkili sendikalar ve bunların bağlı bulunduğu konfederasyonlar 

arasında toplu görüşmeler gerçekleştirilmektedir. 

2009 Yılı Toplu Görüşme sürecinde Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu 

görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulunduğu Konfederasyonlar arasında 

mutabakata varılan konularla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, aşağıda 

belirtilen hususlara riayet edeceklerdir: 

1- Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici 

görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık 

Genelgesin’de yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici 

görevlendirmelerin sürekli görevlendirme hâlini almamasını teminen gerekli tedbirler 

alınacaktır. 

2 - Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcileri ile sendika şubesi, sendika 

ve konfederasyon yöneticilerinin yürütmekte oldukları sendikal faaliyetler 

kapsamında yapacakları basın açıklamaları, disiplin soruşturmasına konu 

yapılmayacaktır. 

3 - Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile 

bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü 

sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü 

aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve 

personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf 

tutulacaktır. 

4 - 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, kamu iktisadi 

teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan sözleşmeli personelin bu Kanun 

Hükmünde Kararname’nin eki 1 sayılı Cetvele tabi memur kadrolarına ve diğer 

sözleşmeli personel pozisyonlarına, memur statüsünde çalışanların ise sözleşmeli 

personel pozisyonlarına vekâlet ettirilmemesi hususuna azami özen gösterilecektir. 
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5 - Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet yürütülen mahâllerin kamera ile 

izlenmesi uygulamaları gözden geçirilecek; hizmetin niteliği itibarıyla zorunlu 

güvenlik ihtiyacı ve kamu yararını gerçekleştirme amacı dışında insan onuru ve temel 

kişilik haklarına aykırı şekilde kamu görevlilerinin izlenmesine imkân veren 

uygulamaların tespit edilmesi durumunda, bu uygulamaların önüne geçilmesi 

hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. 

6 - Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü 

maddesine 4/7/2005 tarihli ve 2005/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen 

fıkra ile disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın 

temsilcisinin de disiplin ve yüksek disiplin kurullarında temsiline imkân sağlanmış 

olup, bu düzenleme çerçevesinde sendika temsilcilerinin sendika üyeleri ile ilgili 

disiplin kurulu çalışmalarına katılmalarına yönelik olarak uygulamada karşılaşılan 

sorunlar giderilecektir. 

7 - Kamu kurum ve kuruluşları, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme 

Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik kapsamında yapacakları atama 

işlemlerinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak eş, öğrenim ve sağlık 

durumuna dayalı atama taleplerinin gerçekleştirilmesine azami özen göstereceklerdir. 

8 - Devlet Memurları Kanunu’nun 130’uncu maddesinde disiplin 

soruşturmalarında tanınan savunma süresinin 7 günden az olmayacağı öngörülmüş 

olup, bu sürenin asgari süre olduğu hususu ile disiplin soruşturmasının konusu ve 

kapsamı da göz önüne alınarak, hakkında disiplin soruşturması yürütülen personele 

savunma hakkının kullanımına imkân verecek bir savunma süresi tanınacak; 

savunma süresi içinde ilgilinin talebi hâlinde idarece uygun görülecek ilave savunma 

süresi de ilgililere tanınabilecektir. 

9 - İletişim teknolojisindeki gelişmeler ve ulaşım kolaylıkları göz önüne 

alınarak hizmetine ihtiyaç duyularak kendisine bildirilenler dışında kalan 

memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 20’nci maddesi 

uygulaması açısından, hafta sonu ve Resmî tatil günlerinde ikamet etmekte oldukları 

il hudutlarını terk edebilmeleri konusunda gerekli uygulama kolaylıkları 

sağlanacaktır.” Hususlarına yer verilmektedir. 
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KONU ĠLE ĠLGĠLĠ YARGI KARARLARI: 

Devlet Personel BaĢkanlığının 15.04.1994 tarihli görüĢ Özeti: 

Valilik, büyükelçilik, müsteĢarlık, müsteĢar yardımcılığı, genel müdürlük, 

genel müdür yardımcılığı ve daire baĢkanlığı gibi ünvanlarda görev yapmakta iken 

aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların bu görevlere 

atanabilmek için gerekli nitelikleri kaybetmelerinden dolayı görevlerinden 

alınabilecekleri hakkında. 

DanıĢtay 1. Dairesinin E. 2000/33, K.2000/42 sayılı Karar Özeti: 

Disiplin cezaları sonucunda kurumla iliĢiği kesilenlerden bu cezaları 4455 

sayılı kanun kapsamına girenlerin göreve dönme istemlerinin idarelerce kabul 

zorunluluğu bulunmadığı, bu yoldaki baĢvuruların açıktan atanma talebi olarak 

değerlendirilmesi gerektiği hakkında. 

DanıĢtay 1. Dairesinin 21.11.1984 tarih E.1984/1949, K.1984/1948 sayılı 

Karar Özeti: 

Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi konusu tartıĢılan memura 657 

sayılı kanun‘un 129. maddesi 2. Fıkrasında belirlenen hakları kullanma hakkı verilmesi 

hakkında. 

DanıĢtay 1. Dairesinin E.1983/309, K.1983/323 sayılı Karar Özeti: 

Tam gün olarak toplam 20 gün devamsızlığı olmayan, ancak görevden uzak 

kaldığı saatlerin toplamı 20 günü geçen bir memurun 657 sayılı Yasa‘nın değiĢik 125. 

maddesinin e-d fıkrası uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla 

cezalandırılamayacağı hakkında. 

DanıĢtay 8. Dairesinin 17.09.1991 tarih E.1991/1370, K.1991/1358 sayılı 

Karar Özeti: 

Disiplin amir ve kurullarına soruĢturma tamamlandıktan sonra karar vermek 

için tanınan sürelerin idarenin iç iĢleyiĢi ve düzeni ile ilgili olduğu, bu süre geçirildikten 

sonra ceza verilmiĢ olmasında yasa‘ya aykırılık bulunmadığı hakkında (zaman aĢımı 

süreleri hariç).  

DanıĢtay 10. Dairesinin E.1987/2100, K.1989/2239 sayılı Karar  Özeti: 
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Bir memur hakkında herhangi bir disiplin soruĢturması açılmaksızın doğrudan 

disiplin amirince savunması alınarak aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasında 

isabet bulunmadığı hakkında. 

DanıĢtay 8. Dairesinin E. 1995/3680, K.1997/3928 sayılı Karar  Özeti: 

Bir memur hakkında takdir edilen disiplin cezası ile ilgilinin eylemi arasında 

adil bir denge bulunmasının disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu hakkında. 

DanıĢtay 8. Dairesinin K.1995/3505, E.1994/5407 sayılı Karar  Özeti: 

Disiplin soruĢturmasında zamanaĢımı süresinin baĢlamasında yetkili makamın 

disiplin cezasına konu fiil ve hâlleri öğrendiği tarihin esas alınması gerektiği hakkında. 

DanıĢtay 10. Dairesinin E.1989/2299, K.1989/1735 sayılı Karar  Özeti: 

ZamanaĢımı süresi geçirilmeden verilmiĢ bir disiplin cezasının idari yargı 

yerince aynı konuda yeniden iĢlem tesisini gerektirecek biçimde iptali üzerine, herhangi 

bir Ģekilde zamanaĢımı süresi iĢletilemeyeceği hakkında. 

DanıĢtay 8. Dairesinin K.97-507,E.95-5200 sayılı Karar Özeti: 

Memura disiplin soruĢturması açılmadan doğrudan disiplin amirince savunması 

alınarak disiplin cezası verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında. 

DanıĢtay 5. Dairesinin 03.10.1977 tarih ve E.1974/8042 K.1977/4295 sayılı 

Karar Özeti: 

Suçun iĢlendiği ileri sürülen pazar günü görevli bulunmadığı anlaĢılan memura 

böyle bir günde görev yapmadığı ileri sürülerek disiplin cezası verilemeyeceği 

hakkında. 

DanıĢtay 10. Dairesinin 03.05.1984 tarih E.1984/454, K.1984/175 sayılı 

Karar Özeti: 

Memuriyete girmeden önce iĢlenmiĢ suçlardan dolayı disiplin hükümlerine 

istinaden görevden çıkarma cezası verilmesinde isabet bulunmadığı hakkında. 
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DANIġTAY ĠNTERNET SAYFASINDA BULUNAN BĠLGĠ 

BANKASINDAN ALINAN ÖRNEK KARARLAR 

DanıĢtay 1. Dairesinin 13/01/2004 tarih E.2003/170, K.2004/3 sayılı Karar 

Özeti: 

Devlet memurlarının hükümlü bulundukları devlet memurluğuna engel nitelik 

taĢımayan hapis cezalarının infazı süresinde göreve devamsızlıkları nedeniyle 

memuriyetlerine son verilemeyeceği, bu kiĢilerin sözü edilen cezalarının infazı 

süresince hastalık ve yıllık izin kullanabilmelerine ve buna bağlı olarak maaĢ 

alabilmelerine hukuken olanak bulunmadığı hakkında. 

DanıĢtay 12. Dairesinin 09/10/2002 tarih E.2000/2702, K.2002/2982 sayılı 

Kararı Özeti: 

Davacının 657 sayılı Kanun‘un 125/e-g maddesi uyarınca devlet 

memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına iliĢkin iĢlemin iptali istemiyle 

açtığı davada; memurluk sıfatıyla bağdaĢmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve 

utanç verici harekette bulunduğu sabit olan davacının bir alt ceza ile cezalandırılması 

yönünde idarece takdir yetkisinin kullanılmamıĢ olmasının idari iĢlemi sakatlayamacağı 

hakkında. 

DanıĢtay 11. Dairesinin 15/11/2005 tarih E.2003/3005, K.2005/5382 sayılı 

Karar Özeti: 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ek 13. maddesinde 4684 sayılı yasayla 

yapılan değiĢiklikten sonra, Maliye Bakanlığı personeli açısından aylıklar gibi genel, 

zorunlu, düzenli bir ödeme niteliğine bürünen ek ödemelerin, bundan böyle disiplin 

cezasına bağlı olarak kesilmesinin mümkün olmadığı hakkında. 

DanıĢtay 12. Dairesinin 28/04/2003 tarih E.2002/3538, K.2003/1197sayılı 

Karar Özeti:  

Limited Ģirket ortağı olmanın ticaretle uğraĢmak sayılamayacağı, bu nedenle 

657 sayılı Kanun‘un 12/d-h maddesine göre disiplin cezası verilemeyeceği hakkında. 

DanıĢtay 12. Dairesinin 21/11/2003 tarih E.2000/241, K.2003/3715 sayılı 

Karar Özeti: 

657 sayılı Kanun‘un 130. maddesi gereğince 7 gün içinde savunmasının 

istenilmesine iliĢkin yazının tebliği üzerine davacının savunmasını yazılı veya vekil 
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vasıtası ile yapabilmesi olanağı olması karĢısında, davacının raporlu olduğundan ve 

savunma hakkının kullandırılmadığından bahisle dava konusu iĢlemin iptaline dair 

mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında. 

DanıĢtay 12. dairesinin 21/11/2004 tarih E.2001/493,K.2004/807 sayılı 

Karar Özeti : 

Hazine avukatı olan davacıya, mesai takip defterini imzalamadığı gerekçesiyle 

657 sayılı Kanunun 125/c-a maddesi uyarınca aylıktan kesme cezası verilemeyeceği 

hakkında. 

DanıĢtay 12. Dairesinin 14/04/2004 tarih E.2001/2293, K.2004/1286 sayılı 

Karar Özeti: 

657 sayılı Kanunun 125. maddesinin b/a bendi uyarınca kınama cezasının 

verilmesindeki usule iliĢkin noksanlıklar sebebiyle anılan cezanın iptal edilemeyeceği 

hakkında. 

DanıĢtay 12. Dairesinin 25/05/2004 tarih E.2002/2363, K.2004/1846 sayılı 

Karar Özeti: 

MüsteĢar yardımcısı olan davacının, "uygun görüĢle arz" yazısı ve ilgili 

onaydaki parafının bulunmasının yalan ve yanlıĢ beyan olarak kabul edilemeyeceği, bu 

nedenle de 657 sayılı Kanunun 125/c-d maddesi gereğince aylıktan kesme cezası 

verilemeyeceği hakkında. 

DanıĢtay 12. Dairesinin 15/05/2005 tarih E.2002/4325, K.2005/2510 sayılı 

Karar Özeti: 

Davacıya isnad edilen görevi ile ilgili çıkar sağlamak fiili subut bulduğundan 

kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık 

bulunmadığı hakkında. 

DanıĢtay 12. Dairesinin 04/07/2005 tarih E.2002/4822, K.2005/2793 sayılı 

Karar Özeti: 

Usule uygun yapılmayan soruĢturma sonucu davacıya verilen kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. 
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DanıĢtay 12. Dairesinin 05/07/2005 tarih E.2002/1245, K.2005/2795 sayılı 

Karar Özeti: 

Gerçeğe aykırı belge düzenleyen davacının 657 sayılı yasa‘nın 125/d-f maddesi 

uyarınca 3 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka 

aykırılık bulunmadığı hakkında. 

DanıĢtay 12. Dairesinin 16/09/2005 tarih E.2005/118, K.2005/2956 sayılı 

Karar Özeti : 

Resen Bakan tarafından verilen ve kesin ve yürütülmesi gerekli iĢlem 

niteliğinde bulunan disiplin cezasına karĢı açılan davanın esasının incelenmesi gerektiği 

hakkında.  

DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri20/06/2003 tarihE.2003/67,K.2003/436sayılı 

Karar Özeti: 

657 sayılı Yasa‘nın 131. maddesine göre memurun ceza yasasına göre mahkûm 

olması ya da olmamasının disiplin cezasının uygulanmasına engel teĢkil etmeyeceği, 

disiplin hükümleri bakımından memurluk sıfatı ile bağdaĢmayacak nitelikte ve derecede 

yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğu anlaĢılan davacıya adli yargıda suç 

sayılan fiili nedeniyle delil yetersizliğinden beraat etmiĢ olduğuna bakılmaksızın devlet 

memurluğundan çıkarma cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. 

DanıĢtay 8. Dairesinin 28/05/2004 tarih E.2003/5391, K.2004/2507 sayılı 

Karar Özeti: 

Özel dersane müdürü olan davacının, disiplin amirinin ilçe millî eğitim 

müdürü, üst disiplin amirinin kaymakam olduğu, dolayısıyla il millî eğitim müdürünce 

verilen 1/8 oranında aylıktan kesme cezasında yetki yönünden hukuka uyarlık 

bulunmadığı hakkında. 

Ġstanbul 1.Ġdare Mahkemesinin 25/11/2009 tarihli  E.2009/575, 

K.2009/1873 sayılı Karar Özeti; 

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen soruĢturma sonucunda, davacının ........ 

adına reçeteleri hastayı görmeden, muayene etmeden yazarak gerçeğe aykırı  rapor ve 

belge düzenlendiğinden  bahisle  verilen disiplin cezasının iptali istemiyle açılan dava 

ile ilgili olarak; 
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Ġstanbul  ........ kurumunda pratisyen hekim olarak görev yapan davacının gün 

içinde baktığı hasta sayısının yüksek oluĢu, sözkonusu reçete bedellerinin düĢüklüğü ile 

fiilin maddi menfaat sağlamaya yönelik kasıtlı olarak iĢlendiğini ortaya koyacak  somut 

bilgi ve belgelerle desteklenmediğinin anlaĢılması ve de davacı hakkında görevi kötüye 

kullanmak suçundan açılan davada davacının beraatine karar verildiği hususlarıda göz 

önüne alındığında zikredilen fiillerin 657 sayılı yasa‘nın 125/D-f maddesinde belirtilen 

gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği 

anlaĢıldığından tesis edilen iĢlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında,  

Manisa Ġdare Mahkemesinin 09/07/2010 tarihli  E.2009/755, K.2010/1371 

sayılı Karar Özeti; 

Dava tıbbi sekreter olan ve ihale komisyonunda görev yapan davacıya 1/30 

oranında aylıktan kesme cezası verilmesine iliĢkin iĢlemin iptali istemiyle açılmıĢtır.  

Davacının tıbbi sekreter olarak görev yapması, komisyonun teknik üyesi 

olmaması, teknik üyenin görüĢü doğrultusunda çoğunluk kararına katılması, ihaleyi 

onaylayan ihale yetkilisinin ise her hangi bir hata veya kusurunun bulunmadığı 

gerekçesiyle sorumluluğunun saptanmaması, kaymakamlıkça soruĢturma izni 

verilmemesine karar verilmesi,davacının kastı olduğu yönünde soruĢturma raporunda 

her hangi bir tespit ve değerlendirmenin yapılmaması karĢısında davacının üzerine atılı 

disiplin suçunun 125/C-a kapsamına değil 125/B-a kapsamına girdiği anlaĢıldığından; 

tesis edilen iĢlemde konu unsuru yönünden hukuka uyarlılık bulunmadığından dava 

konu iĢlemin iptaline.   

BÖLÜM: 8 

Görevden UzaklaĢtırma 

Görevden UzaklaĢtırma 

Madde 137 – Görevden uzaklaĢtırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği 

hâllerde, görevi baĢında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında 

alınan ihtiyati bir tedbirdir.  

Görevden uzaklaĢtırma tedbiri, soruĢturmanın herhangi bir safhasında da 

alınabilir. 

Yetkililer: 

Madde 138 – Görevden uzaklaĢtırmaya yetkililer Ģunlardır. 
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 a) Atamaya yetkili amirler; 

 b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettiĢleri; 

 c) Ġllerde valiler; 

 ç) Ġlçelerde kaymakamlar (ilçe idare Ģube baĢkanları hakkında valinin 

muvafakati Ģarttır.) 

 Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaĢtırma tedbiri, 

memurun kurumuna derhâl bildirilir. 

Görevden uzaklaĢtıran amirin sorumluluğu: 

Madde 139 – Görevinden uzaklaĢtırılan Devlet memurları hakkında görevden 

uzaklaĢtırmayı izleyen 10 iĢ günü içinde soruĢturmaya baĢlanması Ģarttır. 

Memuru görevden uzaklaĢtırdıktan sonra memur hakkında derhâl soruĢturmaya 

baĢlamayan, keyfî olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, 

yaptırılan soruĢturma sonunda anlaĢılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa 

tabidirler. 

Ceza kovuĢturması sırasında görevden uzaklaĢtırma: 

Madde 140 – Haklarında mahkemelerce cezai kovuĢturma yapılan Devlet 

memurları da 138‘inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaĢtırılabilirler. 

Görevden uzaklaĢtırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve 

yükümlülüğü: 

Madde 141 – Görevden uzaklaĢtırılan 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 Kanun‘un öngördüğü sosyal hak ve 

yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 

143‘üncü maddede sayılan durumların gerçekleĢmesi hâlinde, bunların 

aylıklarının kesilmiĢ olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri 

süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli 

en az bekleme süresini aĢan kısmı, üst dereceye yükselmeleri hâlinde, bu derecede 

kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle  değerlendirilir. 

Tedbirin kaldırılması: 

Madde 142 – SoruĢturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma 

veya cezai bir iĢlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmıĢ olan 
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görevden uzaklaĢtırma tedbiri, 138‘inci maddedeki yetkililerce (müfettiĢler tarafından 

görevden uzaklaĢtırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhâl kaldırılır. 

Görevden uzaklaĢtırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 139‘uncu 

madde hükmü uygulanır. 

Memurun göreve tekrar baĢlatılması zorunlu olan hâller: 

Madde 143 – SoruĢturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce: 

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan baĢka bir disiplin cezası verilenler; 

b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler; 

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuĢturma genel af ile kaldırılanlar; 

ç) Görevlerine ve memurluklarına iliĢkin olsun veya olmasın memurluğa engel 

olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler; 

Bu kararların kesinleĢmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaĢtırma tedbiri 

kaldırılır. 

Görevden uzaklaĢtırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri: 

Madde 144 – 140‘ıncı ve 142‘nci maddelerde 143‘üncü maddenin a, b, c 

fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaĢtırma tedbiri, Devlet memurunun 

soruĢturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hâllerde her 

zaman kaldırılabilir. 

Süre: 

Madde 145 – Görevden uzaklaĢtırma; bir disiplin kovuĢturması icabından 

olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar 

verilmediği takdirde memur görevine baĢlatılır. 

Bir ceza kovuĢturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaĢtırmaya 

yetkili amir (müfettiĢlerin görevinden uzaklaĢtırdıkları 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. 
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AÇIKLAMALAR: 

Görevden uzaklaĢtırılan Devlet Memurunun aylığı: 

Hakkında görevden uzaklaĢtırma önlemi uygulanan Devlet memuru aylığının 

üçte ikisini alacaktır. Aylık deyiminden fiilen alınan aylık anlaĢılmalıdır.  

Memurluğun sona ermesini düzenleyen 98. maddede; memurluğa alınma 

koĢullarından herhangi birini taĢımadığının sonradan anlaĢılması veya memurlukları 

sırasında bu koĢullardan herhangi birini kaybetmesi hâlinde memurluğun sona ereceği 

hükme bağlanmıĢtır. Memuriyete alınma koĢullarını düzenleyen 48. maddede ise 

―kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 

affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin 

iĢleyiĢine karĢı suçlar, casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına 

fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından hükümlü bulunanların memurluğa alınmayacakları belirtilmiĢtir. 

Memurlukları sırasında 48. maddesinde yazılı suçlardan herhangi birisine mahkûm olan 

memurun mahkûmiyet kararının kesinleĢmesinden sonra memuriyet görevine son 

verilir. Yargılanan memur böyle bir suçtan mahkûmiyet kararı alıp, hakkında verilen 

mahkûmiyet hükmü kesinleĢene kadar tutuklu kaldığı süre içinde 141. maddeye göre 

aylığını alır. 

Sosyal hak ve yardımlar 657 sayılı Yasa‘nın 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.  

KONU ĠLE ĠLGĠLĠ YARGI KARARLARI: 

DanıĢtay 5. Dairesinin E.1975/6894 K.1977/1612 sayılı Karar Özeti: 

Hükümden önce davanın genel af ile ortadan kalkması hâlinde görevden 

uzaklaĢtırma iĢleminin kaldırılması gerektiği hakkında. 

DanıĢtay 5. Dairesinin 08.06.1976 tarih ve E.1972/45K.1976/3679sayılı 

Karar Özeti: 

Yargılama beraatle sonuçlandığı takdirde tutukluluk süresinde ödenmeyen 

aylıkların ödenmesi gerektiği hakkında. 
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DanıĢtay 5. Dairesinin E.1994/286, K.1997/966 sayılı Karar Özeti: 

Bakanlık ve genel müdürlük müfettiĢleri dıĢındaki soruĢturma ve denetim 

elemanlarının görevden uzaklaĢtırma yetkisine sahip olmadıkları ve ancak bu konuda 

görevden uzaklaĢtırmaya yetkili amirlere teklifte bulunabilecekleri hakkında. 

DanıĢtay 5. dairesinin 21.12.1978 tarih E.1976/5649, K.1978/4083 sayılı 

Kararı Özeti: 

Görevden uzaklaĢtırılan personel hakkında görevden uzaklaĢtırılmayı izleyen 

10 iĢ günü içinde soruĢturmaya baĢlanması gerektiği hakkında. 

DanıĢtay 5. Dairesinin E.1986/1371, K.1988/1903 sayılı Karar Özeti: 

Görevden uzaklaĢtırılan memurun asil kadro ünvanı kalmak Ģartıyla soruĢturma 

sonuna kadar görevle iliĢkisinin kesilmesinin zorunlu olduğu hakkında. 

DanıĢtay 5. Dairesinin 16.03.1995 tarih ve E.1993/422 K.95/1015 sayılı 

Karar Özeti: 

657 sayılı yasa‘nın 145. maddesi hükmü uyarınca, görevden uzaklaĢtırılan 

memurun durumunun her iki ayda bir incelenmek suretiyle görevine döndürülüp 

döndürülmemesi hakkında bir karar verilmesi gerekeceği hakkında. 

SayıĢtay Genel Kurulunun 12.12.1983 tarih ve 4312/2 sayılı Karar Özeti:  

Görevden uzaklaĢtırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir 

suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde, iĢ güçlüğü, iĢ riski, 

temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatının üçte ikisinin ödenmesi 

gerektiğine çoğunlukla özel hizmet tazminatının da aynı Ģekilde ödenmesi gerektiğine 

oy birliği ile karar verilmesine dair. 

SayıĢtay Temyiz K. 09.07.1991/22543 sayılı Karar Özeti: 

Görevden uzaklaĢtırma tedbiri kaldırılarak görevine baĢlayan memurlara açıkta 

geçen süreler için verilmeyen 1/3 maaĢlarının ödenebileceği hakkında.     
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DanıĢtay 5. dairesinin 14.05.2003tarih ve E.2000/2655 K.2003/2116 sayılı 

Karar Özeti:  

Bir memurun, hakkında soruĢturma açılacağından bahisle baĢka bir yerde 

görevlendirilmesinin söz konusu olamayacağı, 657 sayılı yasa‘nın 137 ve devamı 

maddeleri uyarınca iĢlem tesisi gerektiği hakkında. 

DanıĢtay 5. Dairesinin 19.10.2005 tarih ve E.2002/4105 K.2005/4965 sayılı 

Karar Özeti:  

Davacının, Batman ilinde görev yaparken iĢlediği ileri sürülen fiil nedeniyle 

Edirne ilindeki görevinden uzaklaĢtırılmasına iliĢkin iĢlemde hukuka uyarlık 

bulunmadığı hakkında. 

DanıĢtay 5. Dairesinin 30.09.1999 tarih ve E.1997/428 K.99/2734 sayılı 

Karar Özeti:  

Görevden uzaklaĢtırılan davacının terfisinde değerlendirilmeyen sürelerin 

hakkındaki yargı kararının kesinleĢmesi üzerine 657 sayılı Yasa‘nın 141. maddesinin 2. 

fıkrası gereğince idarece kendiliğinden değerlendirilerek terfisinin yapılması gerektiği 

hakkında. 

KISIM - V 

Mali Hükümler 

Deyimler: 

Madde 147 –  Bu Kanun‘da geçen; 

A) Aylık: Bu Kanun‘a tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara 

hizmetlerinin karĢılığında, kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen parayı, 

B) SözleĢmeli ücreti: 4‘üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıĢtırılan 

personele ödenen parayı, 

C) Gündelik: 4‘üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıĢtırılan 

personele ödenen parayı, 

Ç) Ödül: Kanun‘un 123‘üncü maddesinde yazılı hâllerde memurlara ödenen 

parayı, 

D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını iĢgal eden 

memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri 

karĢılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel 

yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı, 
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E) Ders görevi ücreti: Bu Kanun‘a tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve 

öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri 

kuruluĢlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer 

memurlara ders saati itibarıyla ödenen parayı, 

F) Fazla çalıĢma ücreti: Kurumların, bu Kanun‘un 178‘inci maddesinde yazılı 

esaslar çerçevesinde normal çalıĢma saatleri dıĢında çalıĢtırdıkları memurlara, fazla 

çalıĢma saati itibarıyla ödenen parayı, 

G) a) ĠĢ güçlüğü zammı: Niteliği ve çalıĢma Ģartları bakımından güç olan 

iĢlerde çalıĢanlara ödenen parayı, 

b) ĠĢ riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalıĢanlara 

ödenen parayı, 

c) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya 

belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı, 

d) Mali sorumluluk tazminatı: SayıĢtaya hesap vermekle yükümlü olan 

saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı, ifade eder. 

Kademe aylığı: 

Madde 149 – Kademe aylığı 36‘ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel 

gösterge tablosundaki derecelere dâhil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge 

rakamına tekabül eden aylıktır. 

Derece aylığı: 

Madde 150 – Derece aylığı, 36‘ncı maddede yer alan sınıflara ait genel 

gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe 

aylıklarını topluca ifade eder. 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları: 

Madde 151 – Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1‘inci 

kademe göstergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı 

derecenin son kademe göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek 

kademe aylığını gösterir. 

Katsayı:  

Madde 154 – Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve 

kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık 

katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer 

veya altıĢar aylık dönemler itibarıyla uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit 
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olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik geliĢmesi genel geçim 

Ģartları ve Devletin mali imkânları göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar 

Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibarıyla 

uygulanmak üzere değiĢtirmeye yetkilidir.  

Katsayılardaki değiĢiklik aylıklarda artıĢ veya eksiliĢ sayılmaz. 

Memurlara ödenecek aylık tutarları: 

Madde 155 –Bu kanunun 36‘ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge 

tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile 

çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların 

aylık tutarlarını gösterir. 

Yurt dıĢında aylıklar: 

Madde 156 – Kurumların yurt dıĢı kuruluĢlarına dâhil kadrolarında görev alan 

Devlet memurlarının aylıkları, 155‘inci maddeye göre tespit edilen aylık tutarından, 

alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra 

(Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın, Devlet Personel BaĢkanlığı DıĢiĢleri ve 

Maliye Bakanlıklarının görüĢüne dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek 

emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme 

miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır.  Bu emsal her 

yıl Bütçe Kanunu‘nda gösterilir.  

DıĢ memleketler aylık katsayısı: 

Madde 157 –156‘ncı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin 

ekonomik durumu, para ve geçim Ģartları ile memurun temsil görevi ve aile 

yükümlülüğü gözönünde tutulmak suretiyle saptanır ve aynı usul uyarınca değiĢtirilir. 

Adayların aylıkları: 

Madde 158 – Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve baĢlayanlar bu Kanun‘un 

54‘üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe 

aylığını alırlar. 

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi 

uygulanmaz. 
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Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri: 

Madde 159 – Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl 

memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece 

yükselmelerinde değerlendirilir. 

Derece değiĢikliğinde verilecek aylık: 

Madde 161 – Derece yükselmesi veya daha aĢağı bir dereceye atama hâlinde, 

A) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur; 

a) 68‘nci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği 

derecenin ilk kademe göstergesine, 

b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği 

göstergeden düĢük ise, iktisap ettiği göstergeye eĢit olan kademenin göstergesine,  

Tekabül eden aylığı alır. 

Alt derecede eĢit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır. 

B) KazanılmıĢ hak aylık derecelerinden daha aĢağı bir dereceye atanan memur, 

kazanılmıĢ hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla, 

a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine, 

b) Atandığı derecede eĢit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın 

kademenin göstergesine,  

Tekabül eden aylığı alır. 

Ġstisnai memurluklardan ayrılanların durumu: 

Madde 163 –  Ġstisnai memuriyetlere: 

a) Bu Kanun‘a tabi kurumlardan atanmıĢ olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek 

istedikleri takdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiĢ oldukları süre, bu Kanun‘da 

derece terfii için belirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tayininde normal 

derece terfii sürelerine karĢılık sayılır. 

Bu gibilerin, derece terfii süresine karĢılık sayılan süreden geri kalan kısmı 

kademe terfiinde dikkate alınır. 

Bu gibiler, aynı Ģartlardan faydalanarak, 71‘inci madde hükümlerine uyulmak 

kaydiyle, baĢka bir sınıfa da girebilirler. 
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b) Bu Kanun‘a tabi olmayan kurumlardan atananlar, bu Kanun‘a tabi 

kurumlarda bir göreve atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre 

(a) fıkrasındaki esaslara göre ve girilecek derecenin sınav veya seçmesini baĢarmak 

kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri 

uygulanmaz. 

Aylığın ödeme zamanı ve Esasları :  

Madde 164 –Memurlara aylıkları her ayın baĢında peĢin ödenir. Emekliye 

ayrılma ve ölüm hâllerinde o aya ait peĢin ödenen aylık, geri alınmaz. 

SözleĢmeli personelin ücretleri sözleĢme Ģartlarına göre; geçici personelin 

gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir. 

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri 

(sözleĢmeli statüdeki personel dâhil) ile kamu ve özel kesimde iĢ Kanun‘larına göre 

istihdam edilen iĢçilere çeĢitli adlar altında yapılan nakdi ve ayni nitelikteki tüm 

ödemelerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla, bordro 

düzenlemesine, tahakkuk ve ödeme iĢlem ve sürelerine iliĢkin esas ve usulleri tespit 

etmeye, aydan daha kısa ya da daha uzun sürelerde yapılan ödemelerin aylık dönemler 

itibarıyla tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı yetkilidir. 

Üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve 

tahakkuk iĢlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık 

sistemi aracılığı ile gerçekleĢtirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli 

tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Açıktan atanmada aylığa hak kazanma : 

Madde 165 – Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, 

göreve baĢladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. 

Bu suretle göreve baĢlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir. 
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Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma : 

Madde 166 – Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak 

olduğu tarihi takip eden ay baĢından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait 

aylığa hak kazanır. 

Derece değiĢikliğinde aylığa hak kazanma: 

Madde 167 – Derece yükselmesinde veya daha aĢağı derecelere atamada 

memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine baĢladığı tarihi takip eden 

aybaĢından itibaren bu derecenin 161‘inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır. 

Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değiĢme olmaması hâlinde 

derece yükselmesine iliĢkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay baĢından itibaren bu 

derecenin 161‘inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır. 

Görev yeri değiĢtirilen memurların aylıkları: 

Madde 169 –Bulundukları yerden baĢka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 

62‘nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde iĢe baĢlayan memurlarla,yer 

değiĢtirme suretiyle baĢka kurumlara atanan memurların aylıkları, iĢe baĢladıkları tarihi 

takip eden aybaĢından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan 

aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaĢma yapılmaz. 

Ġzin veya geçici görevde iken görev yeri değiĢtirilen memurların aylıkları:  

Madde 170 – Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde 

iken asıl görev yeri değiĢtirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona 

ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. 

Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları: 

Madde 171 – (DeğiĢik : 17/9/2004 – 5234/1 md.) Hesaplarını, görevi 

devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi gündür. Devir 

teslim süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması hâlinde bu aya ait aylıkları eski görev 

yerinde, kadro tasarrufundan ödenir.  Sayman mutemetleri için devir süresi iki gündür.  
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Görev yeri değiĢtirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenlerin 

aylıkları: 

Madde 172 –Görev yerleri değiĢtirilen memurlardan görevlerine devamları 

kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro 

tasarrufundan ödenir.  

Vekâlet görevinin fiilen yapılması Ģartı: 

Madde 174 – Vekâlet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması 

Ģarttır. 

Vekâlet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler: 

Madde 175 –Bir göreve vekâleten atanan memurlara vekâlet edilen görevin 

kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba 

imamlığı kadrolarına atananlara 146‘ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından 

aĢağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden baĢka bir yerdeki bir 

göreve vekâlet suretiyle atananlara, Harcırah Kanunu‘nun geçici görevle baĢka yere 

gönderilenlere iliĢkin hükümleri uygulanır. 

Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekâlet edenlere vekâlet aylığı 

ödenebilmesi için vekilin asilde aranan Ģartları taĢıması zorunludur. 

88‘inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karĢılığında 

aylık ödenebilmesi için boĢ bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi 

gerekir. Bu Ģekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk 

kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, sağlık grup baĢkanlığı, baĢtabip ve baĢtabip 

yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi hâlinde kadro Ģartı aranmaz 

ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı 

olarak ödenir. 

Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanun‘la memurlara tanınan sosyal  

haklardan da yararlanırlar  ve  bunlara ödenecek vekâlet aylığının hesabına memuriyet 

taban aylığı da dâhil edilir.   
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Yolluk giderleri ve gündelikleri: 

Madde 177 – Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin 

ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve 

gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir. 

SözleĢmeli olarak çalıĢtırılanların yol masrafları ile gündelikleri 

sözleĢmelerindeki Ģartlara göre ödenir. 

Fazla çalıĢma ücreti: 

Madde 178 – 

A) 99 ve 100‘üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalıĢma 

saatleri dıĢında; 

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hâllerin olması (bu hâllerin 

devamı süresince), 

b) Fabrika, atölye, Ģantiye, iĢletme gibi yerlerde ĠĢ Kanunu‘na tabi olarak iĢçi 

çalıĢtıran kurumlarca hizmetin gereği olarak iĢçi ile birlikte çalıĢma saatleri ve günü 

dıĢında çalıĢmanın zorunlu bulunması, hâllerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla 

çalıĢmalar ücretle karĢılanır. 

Yukarıda sayılan hâllerde yaptırılacak fazla çalıĢmanın süresi ve saat baĢına 

ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir 

B) Kurumlar, gerektiği takdirde personelini günlük çalıĢma saatleri dıĢında 

fazla çalıĢma ücreti vermeksizin çalıĢtırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak 

fazla çalıĢmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle 

verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleĢtirilerek yılı içinde 

kullandırılabilir. 

Fazla çalıĢmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel BaĢkanlığı ile 

Maliye Bakanlığınca müĢtereken belirlenir. 

Millî Ġstihbarat TeĢkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalıĢma ücretleri ve 

diğer hususlar BaĢbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tespit edilir. 
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Temsil giderleri ve yönetmeliği: 

Madde 179 – Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet 

memurlarının görevler icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların 

sarfı ile ilgili usul ve Ģartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumların görüĢleri alınarak 

Maliye Bakanlığı ve BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı ile birlikte hazırlanacak 

bir yönetmelikle belirtilir. 

 

KISIM - VI 

Sosyal Haklar ve Yardımlar 

Emeklilik hakları:  

Madde 187 – Devlet memurlarının emeklilik ve malullük hâllerinde 

kendilerinin, ölümleri hâlinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik 

Kanun‘lariyle düzenlenir. 

Hastalık ve analık sigortası: 

Madde 188 

A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki 

hastalık, 

B) Devlet memurlarının eĢleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve 

çocuklarının hastalık ve analık, 

C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malullük aylığı alanların (Sosyal 

Sigortalar Kurumunca uygulanan iĢ kazaları ile meslek hastalıkları, malullük ve yaĢlılık 

sigortalarından gelir veya aylık bağlananlar hariç) hastalık ve analık, 

Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya malullük aylığı alanların aile fertlerinin 

hastalık ve analık, 

D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar 

Kurumundan gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık. 

Hâllerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır. Bu sigorta yardımları 

özel Kanun‘larla düzenlenir. Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel 

sosyal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve yardımlardan az olamaz. 
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Yeniden iĢe alıĢtırma: 

Madde 189 – Malullük aylığı bağlanan Devlet memurlarından çalıĢma 

gücünün artırılabileceği umulanlar eski sınıflarında veya yeni sınıf veyahut meslekte 

çalıĢabilmelerini sağlamak üzere iĢe alıĢtırılmaya tabi tutulabilirler. 

 ĠĢe alıĢtırmanın ne suretle ve hangi esaslara göre yapılacağı özel kanununda 

gösterilir. 

Memurların sosyal tesis ihtiyaçları: 

Madde 191 – Devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk 

bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir. 

Bunların kuruluĢ ve iĢletme esas ve usulleri Devlet Personel BaĢkanlığı ile 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir. 

Devlet memurları için konut kredisi: 

Madde 192 –Devlet Memurlarından T. C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl 

ve daha fazla olanlara, istekleri üzerine Toplu Konut Fonundan özel Ģartlarla ve 

öncelikle konut kredisi verilebilir. 

Bu krediden faydalanma Ģartları ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her 

yıl ödenecek toplam kredi tutarı gibi diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 

Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.  

Devlet memurları için konut: 

Madde 193 – Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerle kiralık 

konut ihtiyaçları, Ġmar ve Ġskan Bakanlığınca tespit edilerek Bakanlar Kurulunca 

onanacak programlar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle 

tesis edilecek fondan karĢılanır.  Bu madde hükmü özel Kanun‘larla düzenlenir. 

Öğrenim bursları ve yurtları: 

Madde 199 – Mahrumiyet yerlerinde çalıĢan Devlet memurları görev 

yerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu 

dereceli okullarda okuma hakkını kazanmıĢ bulunan çocuklarını yatılı okullarda 

okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden  faydalanırlar. 
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Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tespit olunan pansiyon ücretlerinden en 

azının çocukların her biri için % 50 si oranındadır. Ġndirim sonucunda meydana çıkan 

fark Devlet bütçesinden ödenir. 

Ancak, memurlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansiyonlarından veya 

Millî Eğitim Bakanlığının denetimi altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan 

faydalandırmak isterlerse aradaki ücret farkı kendileri tarafından ödenir. 

Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemeyeceği: 

Madde 200 – Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurların 

çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar. 

Mahrumiyet yerinden baĢka yere atanan, ölen, emekliye ayrılanların burs 

haklarının devamı: 

Madde 201 – Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmayan 

yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları 

için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna kadarı kendi isteğiyle atananlar için 

de, atandıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder.  

Aile yardımı ödeneği:
 
 

Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. 

Bu yardım, memurun her ne Ģekilde olursa olsun menfaat karĢılığı çalıĢmayan 

veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluĢundan aylık almayan eĢi için 1500, 

çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 

yaĢ grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması 

sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. EĢlerden birine iĢ akdi veya toplu 

sözleĢme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düĢük ise, yalnız 

aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır. 

 

BoĢanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne 

oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey 

çocukları için de bu ödenek verilir. 
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Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü: 

Madde 203 – Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla 

birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya 

verilir. 

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve 

borç için haczedilemez. 

Aile yardımı ödeneğine hak kazanma: 

Madde 204 – Memur, eĢ için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk 

için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay baĢından itibaren hak 

kazanır. 

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme: 

Madde 205 – Memur, eĢ için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eĢinden 

boĢanma veya eĢinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun 

ölümü veya 206‘ncı maddedeki hâllerin vukuunu takip eden ay baĢından itibaren 

kaybeder. 

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek hâller: 

Madde 206 – AĢağıdaki hâllerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:  

1. Evlenen çocuklar, 

2. 25 yaĢını dolduran çocuklar (25 yaĢını bitirdiği hâlde evlenmemiĢ kız 

çocukları ile çalıĢamayacak derecede malullükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit 

edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur), 

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kiĢiler yanında her 

ne Ģekilde olursa olsun menfeat karĢılığı çalıĢan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil 

devresinde çalıĢanlar hariç),  

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. 

Doğum yardımı ödeneği:  

Madde 207 – Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge 

rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı 

ödeneği verilir. 
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Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. 

EĢlerden birine iĢ akdi veya toplu sözleĢme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha 

yüksek ise, memur olan eĢe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düĢük ise 

yalnız aradaki fark ödenir. 

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım 

anaya verilir. Doğum yardımı ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve 

ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhâl ödenir. Bu yardım borç için 

haczedilemez. 

Ölüm yardımı ödeneği: 

Madde 208 – Devlet memurlarından: memur olmayan eĢi ile  aile yardımı 

ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge 

dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer 

bildiri vermemiĢ ise eĢine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da 

yoksa kardeĢlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı 

tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.  

Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme 

emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için hacizedilemez. 

Yurt dıĢında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı 

ödeneğinde 156 ıncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz. 

Cenaze giderleri: 

Madde 210 – Devlet memurlarının ölümü hâlinde cenaze giderleri (cenazenin 

baĢka yere nakil dâhil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78‘inci 

maddeye göre yurt dıĢında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dıĢında 

sürekli görevlerde bulunanların eĢleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve (...) 

çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler 

kurumlarınca karĢılanır. 

 209‘uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlıklarının görüĢleri alınmak suretiyle Devlet Personel BaĢkanlığınca hazırlanacak 

yönetmeliğe göre uygulanır. 
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Giyecek yardımı: 

Madde 211 – Devlet memurlarından hangilerinin ne Ģekilde giyecek 

yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile BaĢbakanlık Devlet Personel 

BaĢkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur. 

Yiyecek yardımı: 

Madde 212 – Devlet memurlarının hangi hâllerde yiyecek yardımından ne 

Ģekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı 

ile BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik 

ile tespit olunur. 

 

KISIM - VII 

Devlet Memurlarının YetiĢtirilmesi 

Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiĢtirme esasları: 

Madde 214 – Devlet memurlarının yetiĢmelerini sağlamak, verimliliğini 

artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim, 

Devlet Personel BaĢkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak 

yönetmelikler dâhilinde yürütülür. 

Eğitim birimleri: 

Madde 215 – Her kurumda, yetiĢtirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve 

değerlendirmekle görevli bir "Eğitim birimi" kurulur. Birden çok birim kurulan 

kurumlarda bunlardan biri "Merkez Eğitim Birimi" adını alır.  

Eğitim merkezleri: 

Madde 216 – Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak üzere eğitim 

merkezleri açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak üzere, BaĢbakanlık 

Devlet Personel BaĢkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kurumlararası 

eğitim merkezleri de açılabilir. 

Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluĢ ve iĢleyiĢleri BaĢbakanlık Devlet 

Personel BaĢkanlığının görüĢü alınmak suretiyle kurumlarınca hazırlanacak 

yönetmeliklerle düzenlenir. 
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Devlet memurları eğitimi genel planı: 

Madde 217 – Devlet memurları eğitimi genel planı, Maliye ve Millî Eğitim 

Bakanlıklarıyla Türkiye ve Orta - Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü, Devlet Planlama 

TeĢkilatı ve ilgili kurumların görüĢleri alındıktan sonra BaĢbakanlık Devlet Personel 

BaĢkanlığı tarafından  hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe konulur.  

Yurt dıĢında yetiĢtirme: 

Madde 218 – Devlet memurları, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili 

kurumlarında veya yetiĢtirme - eğitim merkezlerinde de yetiĢtirilebilirler. 

Bunlardan sınıflarının kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamanda 

belirli bir dalda öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği kurumları ve BaĢbakanlık Devlet 

Personel BaĢkanlığınca kararlaĢtırılmıĢ olanlara öğrenim veya ihtısas yapma müsaadesi 

verilebilir. 

Bu maddede söz konusu olan Devlet memurları hakkında 79‘uncu madde 

hükümleri uygulanır. 

Rapor verme: 

Madde 219 – Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları 

eğitim çalıĢmalarının sonuçlarını, her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra 

BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığına bir raporla bildirmek zorundadırlar. 

Koordinasyon ve denetleme: 

Madde 220 – BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı kurumları yurt içi ve 

yurt dıĢı eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, 

yetiĢtirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevlidir. 

Devlet memurluğuna eleman yetiĢtirilmesi: 

Madde 221 – Kurumlar belirli sınıflardaki memurluklara eleman yetiĢtirmek 

amacıyla: 

A) Kendi bünyeleri içerisinde mesleki öğretim ve eğitim yapabilirler. 

B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas 

yaptırabilirler. 

C) DıĢ memleketlerde öğrenci okutabilir ve ihtısas yaptırabilirler. 
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EK MADDELER 

Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:  

 Ek Madde 8 – Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun 

talebi ve çalıĢtıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında aĢağıda 

belirtilen Ģartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:  

a) YurtdıĢında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun 

görevlendirileceği kurumda göreve iliĢkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boĢ bir 

kadronun bulunması Ģarttır. 

  

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak 

görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür. 

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdıĢında görevlendirilen 

güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını 

kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile iliĢkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki 

terfi ve emeklilik hakları devam eder. 

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. YurtdıĢında 

görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; 

gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir. 

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması Ģarttır. 

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır. 

Birinci fıkrada belirtilen hâller dıĢında memurlar, kamu yararı ve hizmet 

gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel 

BaĢkanlığının uygun görüĢü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında altı aya kadar 

geçici süreli olarak görevlendirilebilir. 
 

Ek Madde 14 –  Bu kanunun uygulanması ile ilgili konularda kurumlar, bağlı 

veya ilgili oldukları Bakanlık eliyle Devlet Personel BaĢkanlığına bu dairenin bağlı 

bulunduğu Devlet Bakanlığı kanalıyla baĢvururlar. Bu baĢvurmalarla ilgili iĢlemlerin 

yürütülme usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Ek Madde 15 –  Bu Kanun‘da geçen "Devlet Memuru" deyimi, belediyeler ve 

il özel idareleri ile bunların kurdukları birlikler memurlarını da kapsar. 

Ek Madde 32 –  Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı 

kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile 

yardımcıları, cezaevi okullarında çalıĢan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim 

uzman yardımcıları dâhil ilköğretim müfettiĢleri hariç) her öğretim yılında bir defaya 

mahsus olmak üzere ve öğretim yılının baĢladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanı 
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tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına 

hazırlık ödeneği ödenir. 

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz. 

Yurt dıĢı eğitim 

Ek Madde 38 – (Ek : 17/9/2004 - 5234/1 md.)  

Kamu kurum ve kuruluĢlarınca yetiĢtirilmek amacıyla lisansüstü (yüksek 

lisans, doktora) eğitim için yurt dıĢına gönderilecek öğrenci, araĢtırma görevlisi ile 

kamu görevlileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek 

öğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime iliĢkin giderler, fatura veya 

benzeri gider belgesinin bizzat öğrenim görülen yüksek öğretim kurumu tarafından 

düzenlenmesi koĢuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dıĢına gönderilecek kamu 

görevlilerinin öğrenim konuları, çalıĢmakta oldukları birimlerin görev alanları ile 

doğrudan ilgili olmak zorundadır.  

Bu Ģekilde gönderileceklerin sayıları, kurum ve kuruluĢ bütçelerine bu amaçla 

konulan ödenek tutarını aĢmayacak Ģekilde tespit edilir. 
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KONUYLA ĠLGĠLĠ DĠĞER MEVZUAT: 

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı 

Hakkında Kanun 

Kanun Numarası: 5525   Kabul Tarihi: 22/6/2006 

Madde-1: Devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla basit veya nitelikli 

zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak 

kaçakçılığı dıĢında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma, 

Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak iliĢik kesilmesi 

sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu‘nun 

68‘inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiĢ yer değiĢtirme 

cezaları ve 69‘uncu maddesine göre verilmiĢ meslekten çıkarma cezaları ile emniyet 

hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarĢı ve mahalle bekçileri hakkında verilen 

meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince 

memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuĢ olanlar hakkında 

23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar iĢlenmiĢ fiillerden dolayı verilmiĢ 

disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiĢtir.  

23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar iĢlenen ve af kapsamına giren 

disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin 

soruĢturma ve kovuĢturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruĢturma ve 

kovuĢturmaları iĢlemden kaldırılır; kesinleĢmiĢ olan disiplin cezaları uygulanmaz.  

Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiĢ süreler için özlük hakları ve parasal 

yönden herhangi bir talep hakkı vermez.  

Disiplin cezalarına karĢı açılan davalar  

Madde-2:  Bu Kanun kapsamına giren ve 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 

tarihine kadar iĢlenmiĢ fiillerden dolayı verilmiĢ olan disiplin cezalarına karĢı bu 

Kanun‘un yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine baĢvurmuĢ olanlardan, 

bu Kanun‘un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu 

yargı mercine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini 

bildirmeyenlerin davaları hakkında görülmekte olan davalarda davayı gören 

mahkemece, karar temyiz edilmiĢ ise DanıĢtayca karar verilmesine yer olmadığına ve 

tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine 

hükmedilmez.  
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Bu Kanun‘un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam 

etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın 

davacının aleyhine sonuçlanması hâlinde bu Kanun‘la getirilen af hükümleri uygulanır.  

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı 

Disiplin Amirleri Yönetmeliği üzerinde ayrıntılı olarak durmadan önce ―disiplin‖, 

―disiplin suçu‖ ―disiplin cezası‖ ve ―disiplin amiri‖ gibi kavramlarının ne anlamlara 

geldiğinin incelenmesi ve kısaca disiplin hukuku uygulamalarına değinmek 

gerekmektedir. 

Disiplin, Disiplin Cezası, Disiplin Suçu, Disiplin Hukuku Kavramları: 

Disiplin kelimesi, Latince kökenlidir. Dilimize ise Fransızcadan geçmiĢtir. 

Türkçede disiplin kelimesi baĢlıca üç ana manada kullanılmaktadır. Kelimenin ilk 

kullanım alanı, ―sıkı bir düzen‖ anlamını ifade eder. Disiplinli çalıĢma derken, disiplin 

kelimesini bu manada kullanırız. Kelimenin ikinci kullanım alanı ise ―kiĢilerin içinde 

yaĢadıkları topluluğun genel düĢünce ve davranıĢlarına uymalarını sağlamak amacıyla 

alınan önlemlerin bütünü‖ Ģeklindedir ki muhakkik ve müfettiĢler olarak biz, bu anlamı 

esas alırız. Son olarak da literatürde disiplin kelimesi  ―öğretim konusu olan veya 

olabilecek bilgilerin bütünü‖ olarak da ifade edilir. Mesela, ―kamu hukuku disiplini‖ 

derken anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku ve devletler hukukundan müteĢekkil 

bir ―disiplin‖ akla gelir. 

Netice itibarıyla hukuki anlamda; disiplini, memurların kendi kurumlarının 

düzenleri ile amaç ve ilkelerine aykırı davranıĢlarından ötürü tabi oldukları yaptırımlar 

bütünü olarak tarif edebiliriz. Disiplin cezası, disiplin suçlarından birini iĢleyen 

memura, davranıĢlarının ağırlık derecesine göre verilen cezayı, Disiplin suçu memurun 

disiplin kurallarına aykırı davranıĢlarını, Disiplin kurulları da disiplin kurallarına aykırı 

davranan kimselerin suçlarını tespit ederek uygun cezaları vermekle görevli kurulları 

ifade eder. Disiplin hukuku da memurların disiplin suçu oluĢturan fiilleriyle ilgili olarak 

öngörülen muhtelif tedbirleri, fiiller ile yaptırımlar arasındaki bağlantıları ve bu 

iĢlemelere iliĢkin esas ve usulleri inceleyen bir alandır. 

657 Sayılı Kanun Çerçevesinde Disiplin ve Disiplin Cezası Kavramları ile 

Disiplin Cezaları: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124. maddesinde; kamu hizmet ve 

görevlerinin sağlıklı, düzenli ve zamanında gereği gibi yürütülmesini ve yerine 

getirilmesini sağlamak için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kamu görevlilerine ve 

hizmetlilerine emrettiği ödevleri yurt içinde ya da yurt dıĢında yerine getirilmesi 

"disiplin" olarak bu görevleri yerine getirmeyenler ile uyulmasını zorunlu kıldığı 
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hususları yapmayanlara ve yasakladığı iĢleri yapanlara eyleminin niteliğine ve ağırlığına 

göre uygulanan idari yaptırımlar da "disiplin cezası" olarak tanımlandığı görülmektedir.  

Devlet Memurları Kanunu uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe 

ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma olmak üzere beĢ çeĢit 

disiplin cezası ihdas etmiĢtir. 

Kanun‘un 125‘inci maddesinde ise hangi eylemler için hangi cezaların 

uygulanacağı sayılmıĢtır. Kanun, bu Ģekliyle tadadi sistemi benimsemiĢ,  hangi 

eylemlerin disiplin suçu oluĢturduğu ve bu eylemleri gerçekleĢtirenlerin de hangi tür 

cezalarla tecziye edileceğini önceden açıklamıĢtır.  

Bu sistemde; hem memurların hangi eylem ve iĢlemlerinin disiplin suçu 

oluĢturduğunu önceden bilmeleri açısından, hem de disiplin amirlerinin hangi eylem ve 

iĢlemlere hangi cezaları tatbik edeceklerinin önceden belli olması açısından bir 

objektiflik söz konusudur. Dolayısıyla bu sistem içerisinde memurlar aynı zamanda 

amirlerinin keyfî hareketlerine karĢı da korunmuĢ olmaktadırlar.  

Disiplin cezalarının uygulanacağı kamu görevlileri, yine 657 sayılı Kanun‘da 

belirtilmiĢtir. Buna göre, Kanun‘un 1‘inci maddesinde sayılan yerlerde çalıĢan 

memurlar ile sözleĢmeli ve geçici personel, disiplin cezalarının süjelerini oluĢtururlar. 

Gerek 657 sayılı kanun ve gerekse disiplin suç ve cezalarını içeren bazı özel 

Kanun‘larda düzenlenen disiplin hukuku kurallarına göre, genel olarak disiplin suçu 

sayılan eylemleri Ģu üç ana baĢlık altında toplamak mümkündür. 

a) Devlet memurlarının kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yapmak 

zorunda olduğu görevleri yapmamaları hâli (Örneğin; memurun ülkesine, devletine, 

anayasa ve yasalara sadakat görevini yerine getirmemesi,  görevini yaparken tarafsız 

davranmaması, vazifesi esnasında davranıĢ ve iĢbirliği içinde çalıĢma görevine aykırı 

eylemleri vs. bu kapsamda mütalaa edilebilir.) 

b) Devlet memurlarının uymak zorunda oldukları kurallara uymamaları hâli. 

(Örneğin; mal bildiriminde bulunmamak, görevini dikkat ve itina ile yerine getirmemek, 

devlet malını korumamak, izinsiz olarak basına bilgi ve demeç vermek vs.) 

c) Devlet memurları tarafından yapılması yasaklanan eylemlerin yapılması 

hâli. (Örneğin; grev yasağı, ticaret yasağı, hediye alma ve çıkar sağlama yasağı, 

denetimindeki teĢebbüsten çıkar sağlama, gizli bilgileri açıklama yasağı) 
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Disiplin Cezalarının Özellikleri: 

Disiplin cezaları sadece kamu görevlileri ile muhtelif Kanun‘larda belirtilen 

belli meslek mensuplarına uygulanır. Disiplin cezaları tamamen kiĢiseldir. Sonuçları da  

memurların mali hak ve statülerine yöneliktir. 

Disiplin cezalarında ceza hukukundaki gibi mutlak kıyas yasağı da yoktur. 

Disiplin cezaları olayın mahiyeti ve kiĢinin durumuna göre Kanun‘da açıkça 

tanımlanmıĢ bir fiile kıyas yapılmak suretiyle takdiri olarak verilebilir. Ancak bu takdir 

yetkisi sınırsız olmayıp belli usul ve esaslar çerçevesinde kullanılabilir. Bu konuda 

soruĢturmacılara ıĢık tutacak husus takdir hakkının kullanımına iliĢkin olarak verilen 

muhtelif yargı kararlarıdır.  

657 sayılı Yasa‘nın 125‘inci maddesi dördüncü bendinde aynen ― Yukarıda 

sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları 

itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.‖ 

denilmek suretiyle disiplin cezalarında kıyas yapılabileceği açıkça ifade olunmuĢtur.  

Disiplin Cezaları ile Adli Cezalar arasındaki Farklar: 

Ceza Kanunu ile konulan cezalar toplum düzeninin korunmasına yöneliktir. 

Disiplin cezaları ise memurların düzenli ve belirli kurallar çerçevesinde çalıĢmalarının 

sağlanması amacına yönelik olarak konulmuĢlardır. 

Ceza kanunları ile getirilen cezalar, toplum düzenine karĢı iĢlenen fiillere karĢı 

uygulanacak yaptırımları öngördükleri için oldukça ağırdırlar. KiĢinin hayatına, 

özgürlüğüne, malına, kiĢisel haklarına, sosyal durumuna yönelik çok etkili sonuçlar 

doğururlar. Disiplin cezaları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mesleki hayatına 

ve mesleki haklarına yöneliktir. 

Ceza kanunları memur olsun olmasın herkese uygulanır. Disiplin cezaları 

sadece memurlara ve Kanun‘da sayılan diğer kamu görevlilerine uygulanır. 

Disiplin suçları sadece memurlar tarafından iĢlenebildiği hâlde, ceza 

hukukundaki suçlar, hemen herkes tarafından iĢlenebilmektedir. 

Ceza Kanunlarındaki yaptırımlar sadece kanunun öngördüğü adli mercilerce 

verilip uygulandığı hâlde; disiplin cezaları yasada gösterilen makam ve kurullar 

vasıtasıyla verilip uygulanmaktadır. 
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Bu farklılıklardan anlaĢılacağı gibi disiplin cezaları, ceza hukukundaki anlamı 

ile bir ceza ve bu cezaları doğuran tasarruflar da yargısal tasarruflar değildir. Farklı 

olarak ifade etmek gerekirse disiplin cezaları; kamu hizmetinin düzenli yürütülmesini 

sağlamak için belirlenen kurallara aykırı davranan memurlara uygulanan ve esasen 

hiyerarĢi kudretine dayanılarak alınmıĢ idari önlemlerden ibarettirler. Bunun için de 

belli Ģartlarda yargı denetimine tabi olmaları doğaldır. 

Disiplin Suçu ve Cezaları Ġçeren Bazı Özel Kanunlar: 

Disiplin hukuku, sadece 657 sayılı Kanun‘un ilgili maddelerinde belirtilen 

disiplin hükümlerinden ibaret değildir. 657 sayılı Kanun‘un 125‘inci maddesinin 

yedinci bendinde ―Özel Kanunların disiplin suçları ve cezalarına iliĢkin hükümleri 

saklıdır.‖ denilmek suretiyle mevzuatın kapsamı esnek hale getirilmiĢtir.  

399 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Personel Rejimine ĠliĢkin Kanun 

Hükmünde Kararname ile 6245 sayılı Devlet Harcırah Kanunu ve 4046 sayılı 

ÖzelleĢtirme Kanunu, gibi bazı Kanunlarda özel disiplin hükümleri bulunmaktadır. Bu 

açıdan soruĢturmacının soruĢturma konusuyla ilgili olarak özel Kanun‘larda herhangi 

bir disiplin hükmü bulunup bulunmadığını da özellikle araĢtırması gerekmektedir. 

Disiplin Suçunun Genel Unsurları: 

Disiplin suçlarında da ceza hukukundaki suçlarda olduğu gibi, bir kuralın ihlali 

söz konusu olduğundan, disiplin suçları da kural ihlaline yönelik olarak bir yaptırımın 

öngörüldüğü suçlardır. Bu benzerlikten hareket edilerek disiplin hukukunda da genel 

olarak suçun muhtelif unsurlardan oluĢtuğu kabul edilir. Genelde doktrinde suçun dört 

ana unsuru olduğu var sayılır. Çok özet olarak bunlar:  a) Kanunilik Unsuru: Suç sayılan 

fiillerin ―tip olarak‖ Kanun‘da belirtilmesini ifade eder. b) Maddi Unsur: Bir ―hareket‖ 

veya ―ihmalîn‖ neticesinde ―sonucun‖ ortaya çıkmasını, hareket ve ihmal ile meydana 

gelen sonuç arasında ―nedensellik bağının‖ da bulunmasını ifade eder. c) Manevi Unsur: 

Fiil ile fail arasındaki bağı ifade eder. Suçun bilerek ve istenerek iĢlenmesi, hem fiilin 

hem de fiilin neticesinin fail tarafından istenmesini ifade eden hareket-sonuç iliĢkisini 

anlatan kasıt; hareketin fail tarafından istenildiği ama sonucunun istenilmediği 

durumları anlatan taksir, hareketin ve sonucun fail tarafından istenildiği ama sonucun 

önlenilmesi için failin çabada bulunduğu, baĢka bir deyiĢle faalin sonucu öngördüğü 

ancak bu sonucun meydana gelmesini istemediği durumu ifade eden bilinçli taksir failin 

sonuç hakkında hiçbir öngörüsü olmadan hareket ettiği durumu ifade eden bilinçsiz 

taksir; fiil ile fail arasında herhangi bir bağlantı olmamasına rağmen ―objektif 

sorumluluk‖ ilkesi gereği failin cezalandırıldığı durumu ifade eden ―kastı aĢan suç‖ 

kavramları, manevi unsur ile ilgilidir. d) Hukuka Aykırılık Unsuru: Fiilin hukuk düzeni 

ve sistemiyle çatıĢma içinde olmasını ifade eder. 
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Disiplin Suçu ve Faillerin Çokluğu: 

Disiplin hukukunda genel kural, disiplin suçunu oluĢturan her bir fiil için 

Kanun‘da bu suçlar için öngörülen disiplin cezaları ile her faile ayrı ayrı ceza tatbik 

edilmesidir. Bununla birlikte disiplin hukukumuzda, ceza hukukuna özgü bazı teamüller 

geliĢmiĢtir.  Birden çok suç iĢleyen kimsenin, iĢlediği suç sayısı kadar cezadan sorumlu 

olması, ceza hukukunun temel kurallarından birisidir. Bu kuralın istisnasını, ortada 

birden çok suç bulunmasına rağmen, çeĢitli nedenlerden dolayı faile tek cezanın 

verildiği, ―suçların içtimaı” adı verilen durumlar oluĢturmaktadır. Bir kimse tarafından 

birden çok suçun iĢlenmesi hâlinde bir ayrım yapmak gerekir. Eğer kesin hükümden 

önce birden çok suç iĢlenmiĢse "içtima"dan; kesin hükümden sonra bir veya daha fazla 

suç iĢlenmiĢse "tekerrür"den söz edilir. Bu iki durum, gerek nitelikleri, gerek 

kendilerine bağlanan hukuki sonuçlar bakımından birbirinden farklıdır.  

Bu ayrım, disiplin hukuku yönünden de geçerlidir. Ceza hukukunda "suçların 

içtimaı" ve "cezaların içtimaı" olmak üzere iki tür birleĢme vardır. Cezaların içtimaı, 

çeĢitli suçlardan dolayı verilen cezaların Kanun‘da belirlenen usule göre toplanmasıdır. 

Disiplin hukukumuzda cezaların içtimaı ilkesi geçerli değildir. Her bir disiplin cezası, 

ayrı ayrı hüküm ifade eder ve müstakil olarak uygulanır.  

Disiplin Cezalarına ĠliĢkin Genel Esaslar: 

DanıĢtay kararları gereğince ilgililere, Resmî Gazete yoluyla duyurulan disiplin 

hükümlerini bilmemek mazeret sayılmamaktadır. (DanıĢtay 10‘uncu Dairesinin 

04.05.1988 tarihli ve E.1986/1113, K.1988/806 sayılı kararı) 

657 sayılı Kanun‘da ve diğer özel yasalarda açık bir hüküm bulunmamasına 

rağmen, ceza hukukunda geçerli olan "sanığın lehine olan hükmün uygulanması" kuralı 

disiplin cezalarında da kabul görmüĢ genel bir ilkedir.  Nitekim DanıĢtay Mürettep 

Dairesinin 30.06.1981 tarihli ve E.1981/2, K.1981/1617 sayılı kararı da bu 

doğrultudadır. 

Aynı eylem ve aynı kiĢi nedeniyle mükerrer yargılama ve cezalandırma 

yapılamayacağına iliĢkin ceza hukuku ilkesi disiplin hukuku alanında da geçerlidir. Tek 

bir kusurlu fiil veya hâlden dolayı aynı Ģahsa, birden fazla disiplin cezası verilemez, 

ancak tek bir fiil iĢlenmesine rağmen, birden fazla disiplin hükmü ihlal edilmiĢse 

cezalardan en ağır olanının verilmesiyle yetinilir. Eylemin hem disiplin hukuku hem de 

ceza hukuku bakımından suç teĢkil etmesi hâllerinde disiplin iĢlemleri ve ceza iĢlemleri 

birbirinden bağımsız olarak uygulanır ve sonuçlandırılır.  
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Ceza soruĢturması ile disiplin soruĢturmasının birbirlerinden bağımsız 

yapılması ana kural olmakla birlikte bazı istisnaları bulunmaktadır; Ceza mahkemesi, 

aynı zamanda disiplin suçu sayılan bir fiilin memur tarafından iĢlenmiĢ olduğuna karar 

verirse, bu durumda verilen karar disiplin mercilerini bağlamaktadır. Ceza mahkemesi, 

fiilin memur tarafından iĢlenmemiĢ olduğu gerekçesine dayanarak beraat kararı verirse, 

bu karar da disiplin mercilerini bağlar; bu fiilden dolayı memur hakkında ceza 

verilememektedir.  

Delil yetersizliğinden dolayı verilen beraat kararlarlarına konu suçlarla ilgili 

olarak DanıĢtay 10‘uncu Dairesinin 27.10.1987 tarihli ve E.1987/2015, K.1987/1721 

sayılı kararında, delil yetersizliği nedeniyle verilen beraat kararının, mutlak anlamda 

bağlayıcı olmayacağı ifade edilmiĢtir. Ancak, ceza mahkemesi tarafından verilen beraat 

kararı, iĢlendiği sabit olan bir fiilin Kanun‘da yazılı bir suçu meydana getirmediği 

gerekçesine dayanıyorsa, disiplin mercileri buna rağmen disiplin cezası verebilmektedir. 

Zira fiilin Ceza Kanunu‘nda yazılı suç unsurlarını taĢımadığı hâlde, disiplin suçu 

oluĢturması durumu imkan dahilindedir. 

Diğer taraftan mahkemelerce cezalandırılan bir eylemin de disiplin hukuku 

anlamında cezayı gerektirmeyen bir iĢlem olması mümkündür. Mesela trafik suçundan 

mahkûm olan bir memur hakkında disinlin iĢlemi yapılması gerekmeyebilmektedir. 

Misal olarak, 657 sayılı kanununun 125/B-d maddesine giren bir eylemin ilk 

cezanın kesinleĢmesinden sonra ikinci kez memur tarafından tekrar edilmesi özel 

tekerrürü oluĢturur ve artık bu ikinci ihlalden sonra memura kınama cezası yerine, 

aylıktan kesme cezası tatbik edilmesi gerekmektedir.  

Genel tekerrürde, farklı mahiyetteki fiiller sebebiyle ve farklı zamanlarda aynı 

cezanın memur tarafından iki kez alınması ve kesinleĢmesi; daha sonra aynı cezayı 

gerektiren üçüncü bir fiilin memurca iĢlenmesi gerekmektedir. Örneğin;  657 sayılı 

Kanun‘un 125/B-a ve125/B-c maddelerine göre ayrı ayrı yıllarda verilmiĢ ve 

kesinleĢmiĢ kınama cezalarından sonra, aynı Kanun‘un 125/B-e maddesine uyan ve 

kınama cezasını gerektiren üçüncü bir fiilin cezanın özlük dosyasından silinmesine 

iliĢkin süre içinde memur tarafından iĢlenmesi hâlinde bu kez, kınama cezası yerine bir 

üst ceza olan aylıktan kesme cezası uygulanması gerekebilecektir. 

657 sayılı Yasa‘da bulunmamasına rağmen DanıĢtay 10‘uncu Dairesinin 

14.11.1990 tarihli ve K:1990/2547 sayılı kararında "haksız tahrik" disiplin cezalarında 

hafifletici sebep sayılmıĢtır. Bu kararda, "…amirin ağır tahriki, hakareti ve dövme 

giriĢimi üzerine, amirle memur arasında meydana gelen karĢılıklı hakaret ve dövme 

olayından dolayı memurun meslekten çıkarılamayacağı…" görüĢüne yer verilmiĢtir. 
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Disiplin suçlarında Ģikâyetin geri alınması mümkün değildir. Dolaysıyla 

Ģikâyetten vazgeçme müessesesi disiplin soruĢturmalarında ve kararlarında 

uygulanamaz. SoruĢturmacı soruĢturmayı neticelendirmek durumundadır. 

Emekli olan ve istifa eden memurlara da görev baĢında bulundukları sürelerde 

iĢledikleri disiplin suçlarından dolayı disiplin cezası teklif edilebilmektedir. DanıĢtay 

3‘üncü Dairesinin 27.01.1977 tarihli ve E.1977/47, K.1977/42 sayılı kararına göre; 

emeklilik veya istifa gibi sebeplerle memuriyetten ayrılanların bir gün tekrar kamu 

görevlerine dönebilecekleri göz önünde bulundurularak uygulama kabiliyeti olan 

cezaların kendilerine uygulanması gerekmektedir. 

Kural olarak disiplin amirleri veya atamaya yetkili makamlar tarafından verilen 

ve kesinleĢen disiplin cezalarının değiĢtirilmesi ve geri alınması mümkün değildir. 

Ancak, DanıĢtay 10‘uncu Dairesinin 15.02.1990 tarihli ve E:1989/2490, K:1990/270 

sayılı  kararında," ....ancak, dava konusu edilen disiplin cezasından önceki hukuki 

durumun yürürlüğünü sağlar nitelikte, idari yargıca verilmiĢ bir kararın varlığı hâlinde, 

artık disiplin cezasının geri alınamayacağından söz etmek mümkün değildir." denilmek 

suretiyle bu görüĢün bir istisnası belirtilmiĢtir.  Bununla birlikte disiplin cezası 

verilmesini gerektiren fiil ve eylemde çok açık ve hukuka aykırı bir hata yapılmıĢsa 

disiplin cezalarının idari bir iĢlem olduğu da düĢünüldüğünde DanıĢtay Ġçtihadı 

BirleĢtirme Kurulunun 22.12.1973 tarihli ve E:1968/6, K:1973/14 sayılı kararına göre 

―idarenin hatalı bir iĢlemden her zaman geri dönmesinin mümkün olduğu‖ kararı da 

dikkate alınarak disiplin cezası kaldırılabilmektedir. Örneğin, Bakanlığımızda, 

kendisine bir evrakın altında imzası olması dolayısıyla disiplin cezası verilen bir 

personelin, söz konusu imzanın ceza verilen personele ait olmadığının Kriminal Polis 

Laboratuvarı Ekspertiz Raporuyla ortaya çıkması sonucu ilgilinin cezası 02/08/2004 

tarihli ve 17199 sayılı Makam onayı ile kaldırılmıĢtır. 

Disiplin SoruĢturması Genel Prosedüründe SoruĢturmacının Niteliği 

Hususunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

Disiplin soruĢturmalarının nasıl yapılacağı yönünde herhangi bir çerçeve yasa 

bulunmamaktadır. 657 sayılı Kanun sadece disiplin suç ve cezalarını saymıĢ ve bazı 

esaslar belirlemekle yetinmiĢtir. 

657 sayılı Kanun‘a göre çıkarılan ve ana konumuzu teĢkil eden Disiplin 

Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ise, disiplin amirlerini ve disiplin kurullarını 

belirleyerek bunların sadece görev ve yetkilerini tespit etmiĢtir. Ancak, disiplin hukuku 

yönünden müfettiĢ ve muhakkiklerin istifade edebileceği zengin bir yargı içtihadı mirası 

bulunmaktadır. 
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Ġdari soruĢturmaların selameti açısından DanıĢtay, Yargıtay ve SayıĢtay 

kararlarının yol göstericiliği altında usul ve esasa iliĢkin soruĢturma iĢlemlerinin 

yürütülmesi ve neticelendirilmesi son derece önemlidir. 

Disiplin soruĢturmasına, disiplin cezası vermeye yetkili amirin emri ya da 

onayı ile baĢlanır. Yetkili amir, disiplin soruĢturmasını bizzat yapabileceği gibi 

görevlendireceği herhangi bir personel vasıtasıyla da yaptırabilir. 

Disiplin amirlerinin soruĢturmacı/incelemeci görevlendirmesi yaparlarken, 

hakkında soruĢturma yapılacak memurun, üstü ya da eĢiti düzeyinde bulunan kiĢileri 

soruĢturmacı olarak görevlendirmeleri idare hukuku açısından dikkat edilmesi gereken 

önemli bir husustur. Nitekim bu konuda verilmiĢ bulunan DanıĢtay 10‘uncu Dairesinin 

03.04.1985 tarihli ve K:675 sayılı kararı ile DanıĢtay 2‘nci Dairesinin 09.02.1993 tarihli 

ve K.486 sayılı kararı da bu hususa dikkat çekmektedir. 

Disiplin Suçlarında ZamanaĢımı: 

657 sayılı Kanun‘un 127‘inci maddesinde disiplin soruĢturması ve 

kovuĢturması için "zamanaĢımından" söz edilirken, 128‘inci maddesinde de "karar 

süresinden" söz edilmiĢtir.  

Devlet Memurları Kanunu'nun 127‘inci maddesinde; uyarma, kınama, aylıktan 

kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin 

soruĢturmasına, memurluktan çıkarma cezalarında altı ay içinde disiplin kovuĢturmasına 

baĢlanmadığı taktirde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaĢımına uğrayacağı hükmü 

yer almıĢtır. Kanun‘da açık olarak zikredildiği üzere zamanında baĢlatılmayan 

soruĢturmalara dayanılarak disiplin cezası verme imkânı bulunmamaktadır. Aynı 

maddenin son fıkrasında ise; "disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin iĢlendiği 

tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği taktirde ceza verme 

yetkisi zaman aĢımına uğrar" denilmiĢtir. Kanun‘un ifadesinden de açıkça anlaĢılacağı 

üzere iki yıl içerisinde sonuçlandırılmayan disiplin iĢlemlerinin zamanaĢımına uğraması 

söz konusudur. 

Disiplin cezasını gerektiren fiil veya hâllerin öğrenildiği tarihin, soruĢturma 

açmaya veya açtırmaya yetkili amirin hadiseyi öğrendiği tarih olarak anlaĢılması 

gerekmektedir. 

Devlet Memurları Kanunu‘nun 128‘inci maddesinde disiplin soruĢturmalarının 

hangi sürelerde karara bağlanacağı hususu da ayrıca düzenlenmiĢtir. Mezkûr maddeye 

göre Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme Cezalarının soruĢturmanın 

tamamlanmasından itibaren 15 gün,  Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması cezasının 
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dosyanın ilgili disiplin kuruluna gelmesinden itibaren 30 gün, Memurluktan Çıkarma 

cezalarının ise soruĢturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren 6 

ay içerisinde karara bağlanması gerekmektedir. 

―Bu süreler geçirildikten sonra verilen disiplin cezaları ne olacaktır?‖ sorusuna 

gelince hemen belirtmek gerekir ki DanıĢtay tarafından verilmiĢ bulunan muhtelif 

kararlarda, iki yıllık genel zaman aĢımı süresini geçmemek kaydı Ģartıyla mezkûr 

süreler geçirilse dahi verilen cezaların geçerli olacağı ifade edilmektedir. (Mesela 

DanıĢtay 8. Dairesi 17/09/1991 tarihli, K: 1358 ve E:1370 sayılı kararında; disiplin 

amirleri ve kurullarına karar vermek için tanınan sürelerin idarenin iç düzeni ile ilgili 

olduğunu, bu süre geçirildikten sonra bile disiplin cezası verilmesinin yasa‘ya aykırılık 

teĢkil etmeyeceğini karara bağlamıĢtır.) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nda verilen disiplin cezası kararlarının 

tebliğine iliĢkin herhangi bir süre hükmü yer almamıĢtır. Buna karĢılık Disiplin 

Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik‘in 15. maddesindeki düzenlemeden 

bu sürenin kararın verilmesinden itibaren 15 gün olduğu anlaĢılmaktadır. 

Diğer taraftan soruĢturmacı; incelediği ve soruĢturduğu konunun, disiplin 

yönüyle zamanaĢımı açısından 657 sayılı Kanun‘un 128‘inci mad.  yanında,  konunun 

niteliği ile ilgili olarak, kamu zararının tazmini ve soruĢturmanın muhtemel davalara 

konu olma ihtimali çerçevesinde, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ġmar Kanunu 

gibi kanunlarda öngörülen zamanaĢımı sürelerini de dikkate almak zorundadır. 

Savunma Hakkı: 

Anayasamızın 129‘uncu maddesine göre memurlara, diğer kamu görevlileri ile 

meslek kuruluĢları mensuplarına, savunma alınmaksızın disiplin cezası verilemeyeceği 

öngörülmüĢtür. Bu hüküm 657 sayılı Kanun‘un 130‘uncu maddesinde de yer almıĢtır. 

Haklarında disiplin soruĢturması yapılan memurların savunmaları, disiplin cezasını 

verecek disiplin amirleri ya da disiplin kurulları tarafından alınabileceği gibi doğrudan 

soruĢturmacı tarafından da alınabilmektedir. 

Savunma için en az 7 günlük bir süre verilmesi zorunludur. Bu Ģekilde verilen 

süre içinde savunmasını yapmayanlar, savunma hakkını kullanmaktan vazgeçmiĢ 

sayılırlar.  

Uzun zaman müfettiĢlerin ya da muhakkiklerin doğrudan savunma alıp 

alamayacağı; veya aldıkları savunmaların geçerli veyahut yeterli olup olmayacağı 

tartıĢma konusu olmuĢtur. Bu konu son yıllardaki DanıĢtay kararları ile açıklığa 

kavuĢmuĢtur.  DanıĢtay, temel mevzuatın öngördüğü esas ve biçimde müfettiĢ veya 
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muhakkiklerce alınacak savunmaların geçerli olacağı ve yetkili makamların isterlerse bu 

savunmalara itibar edebilecekleri, görüĢünü benimsenmiĢtir. DanıĢtay 8‘inci Dairesinin 

12.03.1996 tarihli ve K:652 sayılı kararında da "açılan soruĢturmada davacının müfettiĢ 

tarafından savunması alındığı için yeniden savunma alınmasına gerek olmadığı..." 

hususu açıkça ifade edilmiĢtir. 

Disiplin Cezalarını Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar:  

657 sayılı Kanunun 126‘ncı maddesi, uyarma, kınama, aylıktan kesme 

cezalarının disiplin amirleri, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının memurun 

bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler 

ile il disiplin kurulu kararına dayanan hâllerde valiler ve Devlet memurluğundan 

çıkarma cezasının ise disiplin amirlerinin bu yöndeki isteği üzerine memurun bağlı 

bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararlarıyla verileceğini hükme bağlamıĢtır. 

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulları, ayrı bir ceza tayinine yetkili 

değildir. SoruĢturması yapılan ve önerilen cezayı ya kabul ederler  ya da reddederler. 

Teklif edilen cezanın reddedilmesi hâlinde, atamaya yetkili amirler tarafından 15 gün 

içinde baĢka bir disiplin cezası verilebilir. 

657 sayılı kanunun 134‘üncü maddesinin 2‘nci fıkrası uyarınca, 1982 yılında 

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıĢ ve bu 

yönetmelikle disiplin amirlerinin belirlenmesinde uyulacak genel esaslar, disiplin 

amirlerinin yetki ve sorumlulukları, disiplin kurullarının kuruluĢu, üyeleri, çalıĢma 

esasları, yetkileri ve karar yöntemleri belirlenmiĢtir.  

Disiplin Amirleri ve Yetkileri 

Disiplin amirleri, disiplin ile ilgili mevzuatı uygulamak, disiplin soruĢturması 

açmak, açtırmak, disiplin cezası vermek yetkisi tanınan sıralı amirlerdir. Disiplin 

Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, her kurum için disiplin amirleri ve 

kurulları açısından gerekli genel esasları belirlemekle yetinmiĢtir.  

Buna göre, baĢbakan ve bakanlar baĢında bulundukları baĢbakanlık ve bakanlık 

teĢkilatındaki her derecedeki tüm amir ve memurların disiplin amirleridir. 

BaĢbakanlık ve bakanlıklarda, bunların bağlı kuruluĢlarında, ilgilerine göre 

müsteĢar, baĢkan, genel müdür, genel sekreter vs. illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, 

bölge kuruluĢlarında bölge müdürleri, belediyelerde belediye baĢkanları buralarda 

görevli bütün memurların en üst disiplin amirleri olarak görev yaparlar.  
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Ayrıca, daha alt seviyedeki disiplin amirlerinin astlık, üstlük sırasının bu esasa 

göre düzenleneceği yönetmelikte belirtilmiĢtir.  

Söz konusu yönetmelik gereğince, en üst disiplin amirlerinin haiz oldukları 

yetkileri her derecede memur için kullanabilecekleri ifade edilmektedir. 

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği‘nin 18‘inci maddesine 

göre disiplin amirlerinin disiplin soruĢturması açmak ya da açtırmak, yetkisinde bulunan 

uyarma, kınama, aylıktan kesim cezası vermek, disiplin ya da yüksek disiplin kurulu 

tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması ya da devlet memurluğundan çıkarılması 

cezası verilmesinin rededilmesi hâlinde 15 gün içinde baĢka bir disiplin cezası vermek, 

üst disiplin amiri olarak uyarma ve kınama cezalarına karĢı yapılan itirazları inceleyerek 

cezayı kaldırmak, hafifletmek ya da itirazı redetmek gibi yetkileri vardır. 

Disiplin amirlerinin bu yetkileri yanında bazı sorumlulukları da bulunmaktadır. 

Disiplin Amirlerinin kendi kurumlarında disiplinin tesis edilmesi genel sorumlulukları 

yanında bazı özel sorumlulukları da bulunmaktadır. Disiplin amirinin bir disiplin cezası 

verilmesini gerektiren fiilin iĢlendiğini öğrendiğinde zamanaĢımı süresini geçirmeden 

soruĢturma açmak, soruĢturmanın tamamlanmasından sonra da süresi içinde yani 15 gün 

içinde cezayı vermek, üst disiplin amiri olarak uyarma ve kınama cezalarına yapılan 

itirazları ise 30 gün içinde inceleyerek karara bağlamak gibi sorumlulukları 

bulunmaktadır. 

Atamaya Yetkili Amir Kavramı ve Yetkileri 

Atamaya yetkili amirler, her kurumun teĢkilat kanununda belirlenmiĢtir. 5442 

sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‘nda da atamaya yetkili amirlerle ilgili hükümler bulunmaktadır.  

Disiplin Kurulları 

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik‘in 3‘üncü 

maddesine göre, disiplin ve soruĢturma iĢlerinde Kanun‘larla verilen görevleri yapmak 

üzere kurum merkezinde bir yüksek disiplin kurulu ile her ilde ve bölge esasına göre 

çalıĢan kuruluĢların bölge merkezlerinde ve ayrıca il millî eğitim müdürlüklerinde birer 

disiplin kurulunun kurulacağı öngörülmüĢtür.  

Ġl Disiplin Kurulları 

Valinin görevlendireceği vali yardımcısı baĢkanlığında, hukuk iĢleri müdürü, 

defterdar, millî eğitim müdürü, sağlık müdürü, tarım il müdürü, bayındırlık müdüründen 

oluĢur. Ġllerde görevli millî eğitim personeli hakkında Ġl Millî Eğitim Disiplin Kurulu, Ġl 
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Özel Ġdaresi ve Belediye personeli hakkında da kendi disiplin kurulları, kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezası verebilirler. 

Disiplin Cezalarında Af: 

Af, genel olarak, bazen sadece kesinleĢmiĢ cezaları ortadan kaldıran, hafifleten, 

değiĢtiren, bazen de kamu davasını düĢüren veya mahkûmiyeti bütün sonuçlarıyla 

birlikte ortadan kaldıran bir ―kamu hukuku‖ tasarrufudur.  

Bu tasarruf özel ve genel af olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Genel af, 

tüm sonuçlarıyla mahkûmiyet ve kamu davasını ortadan kaldırırken, özel af sadece 

cezaya tesir eder. 

Genel affın disiplin cezaları üzerindeki etkisi, Kanun‘da bu konuda açıklık 

olup olmamasına göre değiĢiklik gösterir. Eğer, genel af kanununda disiplin cezaları 

bakımından bir düzenleme yoksa, genel affın disiplin cezalarına etki etmeyeceği kabul 

edilir. Böyle bir aftan sonra ilgili hakkında ceza soruĢturması ve ceza soruĢturmasıyla 

ilgili diğer iĢlemler nihayetlense  bile, kendisi hakkında disiplin iĢlemleri devam eder ve 

bu iĢlemler neticelenir. 

Genel af kanununda, disiplin hukuku ile ilgili olarak açık bir hüküm 

bulunabilir. Bu durumda, genel affın disiplin cezalarına tesir edeceği veya etmeyeceği 

Kanun‘da açıkça belirtilir. SoruĢturmacı bu hüküm doğrultusunda hareket eder. 

Özel af ise sadece cezayı etkileyeceğinden, disiplin suçları üzerinde bir etki 

yapmaz. 

Memurlara yönelik bir disiplin affı söz konusu ise yasa koyucunun iradesine 

göre çizilmiĢ sınır ve koĢullarda bu Ģartlar ilgililere uygulanır. Yasa çerçevesinde 

ilgililere verilen disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılabilir. 

1982 Anayasası döneminde memurların iĢlemiĢ olduğu disiplin suçlarının 

affına yönelik olarak; 25/12/1985 tarihli 3249 sayılı  18/06//1992 tarihli ve 3817 sayılı,  

28/08/1999 tarihli ve 4455 sayılı ve son olarak da 22/06/2006 tarihli ve 5525 sayılı 

Kanun‘lar çıkarılmıĢtır. 
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10/12/2005 TARĠHLĠ VE 26019 SAYILI RESMĠ GAZETEDE YAYIMLANAN 

SAĞLIK BAKANLIĞI DĠSĠPLĠN AMĠRLERĠ YÖNETMELĠĞĠ 

Amaç 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığının merkez ve taĢra 

teĢkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığının merkez ve taĢra teĢkilatında 

görevli Devlet memurlarını kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu‘nun değiĢik 124‘üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında 

Yönetmeliğin 16‘ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

Disiplin amirleri 

Madde 4 — Sağlık Bakanlığının merkez ve taĢra teĢkilatında görevli Devlet 

memurlarının disiplin amirleri, ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiĢtir. 

Disipline iliĢkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat 

Madde 5 — Disipline iliĢkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 

yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 

hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

Madde 6 — 8/3/1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak 

yürürlüğe giren, Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. 
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I SAYILI CETVEL 

MERKEZ TEġKĠLATI 

DĠSĠPLĠN CEZASI VERMEYE YETKĠLĠ AMĠRLERĠ 

SIRA 

NO: 

BĠRĠMLER VE 

PERSONELĠ 

DĠSĠPLĠN 

AMĠRĠ 

ÜST DĠSĠPLĠN 

AMĠRĠ   

A     ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

  1 

Bakanlık MüĢavirleri 

ve Özel Kalem 

Müdürü Bakan     

  2 

Özel Kalem 

Müdürlüğü personeli 

Özel Kalem 

Müdürü     

  3 

Bakanlık MüĢavirliği 

personeli Bakan MüĢaviri     

B     MÜSTEġARLIK 

  1 MüsteĢar Bakan     

  2 MüsteĢar Yardımcısı MüsteĢar Bakan   

  3 

MüsteĢarlık 

Sekreteryası personeli MüsteĢar     

  4 

MüsteĢar Yardımcılığı 

Sekreteryasında 

çalıĢan personel 

MüsteĢar 

Yardımcısı     

C     TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI 

  1 TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Bakan     

  2 

BaĢmüfettiĢ, 

MüfettiĢler, MüfettiĢ 

Yardımcısı ve ġube 

Müdürü 

TeftiĢ Kurulu 

BaĢkanı Bakan   

  3 Diğer Personel ġube Müdürü 

TeftiĢ Kurulu 

BaĢkanı   

D     HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 

  1 1. Hukuk MüĢaviri  MüsteĢar Yard. MüsteĢar   

  2 Hukuk MüĢaviri 

1. Hukuk 

MüĢaviri  MüsteĢar Yard.   

  3 Diğer Personel Hukuk MüĢaviri 

1. Hukuk 

MüĢaviri   

E      ARAġTIRMA, PLANLAMA VE KOORDĠNASYON KURULU 

BAġKANLIĞI 

 

  1 

A.P.K. Kurulu 

BaĢkanı 

MüsteĢar 

Yardımcısı MüsteĢar    

  2 Daire BaĢkanı 

A.P.K. Kurulu 

BaĢkanı 

MüsteĢar 

Yardımcısı   
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  3 

ġube Müdürü ve 

A.P.K. Uzmanı Daire BaĢkanı 

A.P.K. Kurulu 

BaĢkanı   

  4 Diğer Personel ġube Müdürü Daire BaĢkanı   

F      GENEL MÜDÜRLÜKLER 

  1 Genel Müdür 

MüsteĢar 

Yardımcısı MüsteĢar   

  2 

Genel Müdür 

Yardımcısı Genel Müdür 

MüsteĢar 

Yardımcısı   

  3 Daire BaĢkanı 

Genel Müdür 

Yardımcısı Genel Müdür   

  4 ġube Müdürü Daire BaĢkanı 

Genel Müdür 

Yardımcısı   

  5 Diğer Personel ġube Müdürü Daire BaĢkanı   

  6 

Genel Müdürlük 

Sekreteryasında 

çalıĢan personel Genel Müdür     

  7 

Genel Müdür 

Yardımcısı 

Sekreteryasında 

çalıĢan personel 

Genel Müdür 

Yardımcısı     

G     MÜSTAKĠL DAĠRE BAġKANLIKLARI 

  1 Daire BaĢkanı 

MüsteĢar 

Yardımcısı MüsteĢar   

  2 ġube Müdürü Daire BaĢkanı 

MüsteĢar 

Yardımcısı 
  

  3 Diğer Personel ġube Müdürü Daire BaĢkanı   

  4 Daire BaĢtabipliği (Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı) 

  a Daire BaĢtabibi Daire BaĢkanı 

MüsteĢar 

Yardımcısı   

  b Diğer Personel Daire BaĢtabibi Daire BaĢkanı   

H      SAVUNMA SEKRETERLĠĞĠ 

  1 Savunma Sekreteri MüsteĢar Bakan   

  2 Savunma Uzmanı 

Savunma 

Sekreteri 

ĠçiĢleri 

Bakanlığı Sivil 

Savunma Genel 

Müdürü   

  3 Diğer Personel 

Savunma 

Uzmanı veya 

Sivil Savunma 

Uzmanı 

Savunma 

Sekreteri   

I       BASIN MÜġAVĠRLĠĞĠ 

  1 Basın MüĢaviri Bakan     

  2 Diğer Personel Basın MüĢaviri     
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II SAYILI CETVEL 

TAġRA TEġKĠLATI 

DĠSĠPLĠN CEZASI VERMEYE YETKĠLĠ AMĠRLERĠ 

SIRA 

NO: BĠRĠMLER VE PERSONELĠ 

DĠSĠPLĠN CEZASI VERMEYE YETKĠLĠ 

AMĠRLER 

DĠSĠPLĠN AMĠRĠ 

ÜST DĠSĠPLĠN 

AMĠRĠ   

A      SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERĠ 

  1 Sağlık Müdürü Vali MüsteĢar   

  2 Sağlık Müdür Yardımcısı Sağlık Müdürü Vali   

  3 Sivil Savunma Uzmanı  Sağlık Müdürü 
Sivil Savunma 

Sekreteri 
  

  4 Avukat 
Sağlık Müdür 

Yardımcısı 
Sağlık Müdürü   

  5 ġube Müdürü 
Sağlık Müdür 

Yardımcısı 
Sağlık Müdürü   

  6 Diğer Personel ġube Müdürü 
Sağlık Müdür 

Yardımcısı 
  

C     DEPO VE TAMĠRHANE MÜDÜRLÜKLERĠ 

  1 Müdür Sağlık Müdürü Vali   

  2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdürü   

  3 Tabip ve Mühendis Müdür 
Sağlık Müdür 

Yardımcısı 
  

  4 Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli 
Bölüm veya Atölye 

ġefi 

Müdür 

Yardımcısı 
  

  5 Sağlık Personeli Sorumlu Tabip 
Müdür 

Yardımcısı 
  

  6 Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür   

D                YATAKSIZ TEDAVĠ KURUMLARI 

                 (Sağlık Ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Verem SavaĢ 

Dispanserleri, Ruh Sağlığı Dispanseri, Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanseri, Ġlk ve Acil 

Yardım Ġstasyonları v.b.) 

  a) Ġl Merkezlerinde 

  1 BaĢtabip veya Sorumlu Tabip Sağlık Müdürü Vali   

  2 Diğer Personel Sağlık Müdürü Vali   

  b) Ġlçe Merkezlerinde 

  1 BaĢtabip veya Sorumlu Tabip Sağlık Grup BaĢkanı Kaymakam   

  2 Diğer Personel Sağlık Grup BaĢkanı Kaymakam   

E     YATAKLI TEDAVĠ KURUMLARI 

  (I) EĞĠTĠM HASTANELERĠ 
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  1 BaĢtabip Sağlık Müdürü Vali   

  2 
BaĢtabip Yrd.,Klinik ve Laboratuvar 

ġefleri,Hastane Müdürü ve BaĢhemĢire 
BaĢtabip Sağlık Müdürü   

  3 

Klinik ve Laboratuvar ġeflikleri bünyesinde 

çalıĢan; ġef Yardımcısı, BaĢasistan, Uzman 

Tabip, Asistan, Mühendis, 

Fizyoterapist,Diyetisyen,Sosyal ÇalıĢmacı, 

Kimyager,Biyolog,Psikolog,Odyolog,Sağlık 

Fizikçisi, Tıbbi Teknolog,Sağlık 

Memuru,Anestezi,Röntgen, Laboratuvar ve 

Fizik Tedavi Teknisyenleri v.b. 

Klinik ve 

Laboratuvar 

ġefi 

BaĢtabip   

  4 

Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak 

çalıĢan Tabip,DiĢtabibi, 

Eczacı,Mühendis,Tıbbi Teknolog,Sosyal 

ÇalıĢmacı, Diyetisyen,Fizyoterapist, 

Avukat, v.b. 

BaĢtabip 

Yardımcısı 
BaĢtabip   

  5 
HemĢire,Ebe,HemĢire Yardımcısı ve Hasta 

bakımında görevli diğer personel 
BaĢhemĢire 

BaĢtabip 

Yardımcısı 
  

  6 

Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane 

Müdürlüğüne bağlı olarak çalıĢan diğer 

personel 

Hastane 

Müdürü 

BaĢtabip 

Yardımcısı 
  

  7 Sivil Savunma Uzmanı 
BaĢtabip-

Kurum Amiri 
Vali Yardımcısı   
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TAġRA TEġKĠLATI 

DĠSĠPLĠN CEZASI VERMEYE YETKĠLĠ AMĠRLERĠ 

SIRA 

NO: 
BĠRĠMLER VE PERSONELĠ 

  

DĠSĠPLĠN 

AMĠRĠ 

ÜST DĠSĠPLĠN 

AMĠRĠ 
  

  
YATAKLI TEDAVĠ KURUMLARI (II) DĠĞER YATAKLI TEDAVĠ 

KURUMLARINDA) 

  a) Ġllerde 

  1 BaĢtabip Sağlık Müdürü Vali   

  2 
BaĢtabip Yardımcısı, Uzman Tabip, 

Hastane Müdürü ve BaĢhemĢire 
BaĢtabip 

Sağlık Müdür 

Yardımcısı 
  

  3 

Tabip, DiĢtabibi,Eczacı,Tıbbi 

Teknolog,Diyetisyen, Sosyal 

ÇalıĢmacı, Mühendis, 

Kimyager,Biyolog, 

Psikolog,Odyolog,Sağlık 

Fizikçisi,Fizyoterapist, Avukat v.b. 

BaĢtabip 

Yardımcısı 
BaĢtabip   

  4 
Anestezi,Röntgen,Laboratuvar,Sağlık 

Teknisyeni, Sağlık Memuru v.b. 

Servis Sorumlusu 

Tabip 
BaĢtabip   

  5 

HemĢire,Ebe,HemĢire Yardımcısı ve 

hasta bakımında görevli diğer 

personel 

BaĢhemĢire 
Servis Sorumlusu 

Tabip 
  

  6 

Hastane Müdür Yardımcıları ve 

Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak 

çalıĢan diğer personel 

Hastane Müdürü 
BaĢtabip 

Yardımcısı 
  

  b) Ġlçelerde 

  1 BaĢtabip  
Sağlık Grup 

BaĢkanı 
Kaymakam   

  2 

BaĢtabip Yardımcısı,Uzman 

Tabip,Hastane Müdürü ve 

BaĢhemĢire  

BaĢtabip 
Sağlık Grup 

BaĢkanı 
  

  3 

Pratisyen Tabip,DiĢtabibi,Eczacı, 

Diyetisyen,Biyolog,Odyolog,Sağlık 

Fizikçisi,Mühendis, 

Kimyager,Psikolog, Fizyoterapist, 

Avukat v.b.  

BaĢtabip 

Yardımcısı 
BaĢtabip   
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  4 

Sağlık Memuru,Röntgen, 

Anestezi,Laboratuvar ve Sağlık 

Teknisyenleri v.b. 

Servis Sorumlusu 

Tabip 

BaĢtabip veya 

Sorumlu Tabip  
  

  5 

HemĢire, Ebe,HemĢire Yardımcısı ve 

hasta bakımında görevli diğer 

personel 

BaĢhemĢire 

BaĢtabip veya 

Servis Sorumlusu 

Tabip  

  

  6 

Hastane Müdür Yardımcıları ve 

Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak 

çalıĢan diğer personel 

Hastane Müdürü 
BaĢtabip 

Yardımcısı 
  

F     SAĞLIK GRUP BAġKANLIKLARI 

  1 Sağlık Grup BaĢkanı Kaymakam Vali   

  2 Diğer Personel 
Sağlık Grup 

BaĢkanı 
Kaymakam   

G     SAĞLIK MÜZELERĠ 

  1 Müdür Sağlık Müdürü Vali   

  2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdürü   

  3 Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür   

H       HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI 

  a) Ġllerde 

  1 Müdür Sağlık Müdürü Vali   

  2 Müdür Yardımcısı Müdür Sağlık Müdürü   

  3 Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür   

  b) Ġlçelerde 

  1 Müdür  
Sağlık Grup 

BaĢkanı 
Kaymakam   

  2 Müdür Yardımcısı  Müdür 
Sağlık Grup 

BaĢkanı 
  

  3 Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür   
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AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK 

BAKANLIĞINCA ÇALIġTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER 

ĠLE SÖZLEġME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 

 

 

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 24/12/2010 - 2010/1237 

 

Resmi Gazete Tarihi: 30/12/2010 

 

Resmi Gazete No: 27801 

 

Ekli "Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan 

Personele Yapılacak Ödemeler ile SözleĢme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 

yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 23/12/2010  tarihli ve 49270 sayılı yazısı 

üzerine, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci 

maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/12/2010 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır. 

 

  

 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR   
  

  

 AMAÇ   
  

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği 

uygulaması kapsamında sözleĢmeli olarak çalıĢtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı 

elemanlarına yapılacak ödemeler, bunların izinleri ve sözleĢme esasları ile aile 

hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip, tabip ve 

aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelere iliĢkin usûl ve esasları belirlemektir. 

  

 KAPSAM   
  

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleĢmeli 

olarak çalıĢtırılanlar ile aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimleri 

ve aile sağlığı elemanlarını kapsar. 

  

 DAYANAK   
  

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği 

Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

  

 TANIMLAR   
  

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 

a) Aile hekimi: KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak 

teĢhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaĢ, cinsiyet ve hastalık ayrımı 
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yapmaksızın, her kiĢiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle 

yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalıĢan 

aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya 

tabipleri, 

 

b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından 

oluĢan yapıyı, 

 

c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleĢmeli olarak 

çalıĢtırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemĢire, ebe, sağlık memuru (toplum 

sağlığı) ve acil tıp teknisyenini, 

 

ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı 

elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluĢunu, 

 

d) Aylık baĢarı oranı: Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının,  o ay içinde yaptıkları 

aĢılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için 

ayrı ayrı olmak üzere, o ay içinde Bakanlığın belirlediği usûl ve esaslar çerçevesinde 

yapmaları gereken aĢılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık 

hizmetlerine oranını, 

 

e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 

 

f) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu 

sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, 

doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile 

çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diĢ sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, 

birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmıĢ sağlık 

hizmetini, 

 

g) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve benzeri nedenlerle 

görev baĢında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boĢ aile hekimliği pozisyonuna 

yerleĢtirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile hekimini, 

 

ğ) Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve 

benzeri nedenlerle görev baĢında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boĢ aile 

sağlığı elemanı pozisyonuna yerleĢtirme yapılıncaya kadar bu pozisyona 

görevlendirilen aile sağlığı elemanını, 

 

h) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe 

tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleĢim birimlerine, Bakanlıkça 

belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini, 

 

ı) Kanun: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu, 

 

i) Müdürlük: Ġl sağlık müdürlüğünü, 
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j) Tavan ücret: SözleĢmeli olarak çalıĢtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı 

elemanları ile görevlendirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak 

ödemelerin hesaplanmasında kullanılan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleĢmeli 

personel için öngörülen brüt tavan ücreti, 

 

k) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe 

tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı 

çocuk yuvaları ve yetiĢtirme yurtları gibi toplu yaĢam alanlarına Bakanlıkça belirlenen 

usûl ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini, 

 

ifade eder. 

  

 ĠKĠNCĠ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER   
  

 AĠLE HEKĠMĠ VE AĠLE SAĞLIĞI ELEMANLARINDA ARANACAK 

GENEL ġARTLAR, UYUMLU ÇALIġMA   
  

Madde 5- (1) Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi 

mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri 

alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilirler. Sağlık meslek liseleri veya 

yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemĢirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) 

veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar aile sağlığı elemanı olabilirler. 

 

(2) SözleĢmeli olarak çalıĢtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 657 

sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde 

belirtilen Ģartları taĢımaları ve yetmiĢbeĢ yaĢından gün almamıĢ olmaları gerekir. 

AltmıĢbeĢ yaĢın üzerinde olanlar ile sözleĢme imzalanabilmesi için, sağlık durumunun 

aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel teĢkil etmeyeceğine 

iliĢkin sağlık kurulu raporu alma Ģartı aranır. 

 

(3) Aile hekimi ile aile sağlığı elemanı, ekip anlayıĢı içinde çalıĢır. Aile hekimi, 

birlikte çalıĢtığı aile sağlığı elemanını yönlendirme ve denetleme yetkisine sahiptir. 

  

 SÖZLEġMELERĠN ĠÇERĠĞĠ, SÜRESĠ VE DÖNEMĠ   
  

Madde 6- (1) SözleĢmeli olarak çalıĢtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları 

ile yapılacak sözleĢmeler, Ek (1-A) ve Ek (1-B)'ye göre düzenlenir. Bu sözleĢmeleri 

Bakanlık adına imzalamaya ve sözleĢmeleri sona erdirmeye vali yetkilidir. Vali, 

sözleĢme yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya il sağlık müdürüne 

devredebilir. 

 

(2) SözleĢmenin süresi ve dönemi en fazla iki malî yıl olup, sözleĢmenin 

imzalandığı ve takip eden malî yılı kapsar. 
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 KAZANÇ GETĠRĠCĠ BAġKA Ġġ YAPMA YASAĞI   
  

Madde 7- (1) SözleĢmeli olarak çalıĢtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı 

elemanları, bu görevleri dıĢında, bilimsel faaliyetler ve telif hakları hariç olmak üzere, 

mesleklerinin icrasından menfaat temin edemezler. Sanatsal ve sportif faaliyetler 

dıĢında esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. 

Herhangi bir yerde hizmet akdi ile çalıĢamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerinde 

görev alamazlar, ticarî mümessil, ticarî vekil, kollektif Ģirketlerde ortak veya komandit 

Ģirketlerde komandite ortak olamazlar. 

  

 ÇALIġMA SAATLERĠ   
  

Madde 9- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalıĢma 

süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde 

belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve aile sağlığı 

elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır. 

  

  

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DENETĠM, SÖZLEġMENĠN SONA ERMESĠ VEYA 

ERDĠRĠLMESĠ   
  

 DENETĠM   
  

Madde 11- (1) Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Aile 

Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, olağan 

dıĢı denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir. Yapılan denetimler 

sonucunda ilgili mevzuat ve sözleĢme Ģartlarına aykırı fiillerin tespit edilmesi hâlinde 

aykırılığın mahiyetine göre; 

 

a) Adlî yönden, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, 

 

b) Ġdarî yönden 13 üncü ve 14 üncü madde hükümlerine göre, 

 

c) Kamu zararı oluĢturan malî hususlar yönünden; 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline 

ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, 

 

gerekli iĢlemler tesis edilir. 

  

 SÖZLEġMENĠN KENDĠLĠĞĠNDEN SONA ERMESĠ   
  

Madde 12- (1) Ölüm hâlinde veya tâbi olduğu mevzuata göre zorunlu olarak 

emekli olması gerekenlerin sözleĢmeleri, herhangi bir iĢleme gerek kalmaksızın sona 

erer. Ancak yaĢ haddinden emekli olması gerekenler emekliliğe sevk edildikten sonra, 
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5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Ģartların yerine getirilmesi kaydıyla, mevcut 

sözleĢme Ģartlarına göre çalıĢtırılmaya devam edilebilir. 

 

 SÖZLEġMENĠN YETKĠLĠ MERCĠ TARAFINDAN SONA ERDĠRĠLMESĠ   
  

Madde 13- (1) SözleĢmeyle çalıĢtırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının 

sözleĢmesi, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan aĢağıdaki 

hâllerde sona erdirilir: 

 

a) Aile hekimine kayıtlı kiĢi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık 

yapılan üçüncü bildirimde) bin kiĢinin altına düĢmesi. 

 

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt 

bentlerinde belirlenen Ģartlar ile bu Yönetmelikte belirtilen Ģartların taĢınmadığının 

anlaĢılması veya bu Ģartların sonradan kaybedilmesi. 

 

c) 7 nci maddede belirtilen faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edilmesi, 

 

ç) Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlar hakkında, yüksek disiplin 

kurullarınca verilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasına veya sözleĢmenin sona 

erdirilmesine dair kararın valiliğe bildirilmesi. 

 

d) ÇalıĢanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi. 

 

e) Mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz on gün görev baĢında 

bulunulmaması. 

 

f) Sağlık sebebiyle bir sözleĢme döneminde yüzseksen günü aĢan süreyle görevin 

ifa edilememesi. 

 

g) Eczane veya medikal firmaları, beĢerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluĢları 

gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kiĢiler veya özel hukuk tüzel 

kiĢilerinin temsilcileri ile etik dıĢı haksız çıkar iliĢkisinde bulunulduğunun tespit 

edilmesi. 

 

ğ) Menfaat karĢılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit 

edilmesi. 

 

h) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) bendinde yer alan suçların 

iĢlendiğinin mahkeme kararıyla sabit olması. 

 

ı) Gözaltına alınması veya tutuklanması hâlinde görevi baĢında bulunamama 

süresinin sekiz haftayı aĢması. 

 

(2) Birinci fıkranın (b), (ç), (g), (ğ) ve (h) bentlerine göre sözleĢmesi sona 

erdirilenler, beĢ yıl süreyle yeniden sözleĢmeli olarak çalıĢtırılamazlar. Birinci fıkranın 
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(c), (d) ve (e) bentlerine göre sözleĢmesi sona erdirilenler bir yıl süreyle, (f) bendine 

göre sözleĢmesi sona erdirilenler ise sağlık durumunun görevin sürekli ifasına engel 

olmadığına dair sağlık kurulu raporu ibraz edilinceye kadar yeniden sözleĢmeli olarak 

çalıĢtırılamazlar. 

 

(3) Bu maddede yer verilen fiillerin iĢlendiğinin sözleĢme döneminden sonra 

öğrenilmesi veya sözleĢme döneminde öğrenilse dahi baĢlatılan soruĢturmanın ilgili 

sözleĢme döneminde tamamlanamaması hâlinde, soruĢturmanın aile hekimi veya aile 

sağlığı elemanının aleyhine sonuçlanması durumunda, soruĢturmanın sona erdirildiği 

tarihte geçerli olan sözleĢme sona erdirilir. 

 

(4) Bakanlıkça bölgede çalıĢan aile hekimi sayısında değiĢiklik yapılması nedeniyle 

ihtiyaç duyulması hâlinde veya kayıtlı kiĢi sayısının iki aydan uzun süreyle bin kiĢinin 

altında seyretmesi nedeniyle sözleĢmesi sona erdirilen aile hekimi yerine sözleĢme 

yapılan aile hekimi hakkında, birinci fıkranın (a) bendi hükmü sözleĢme tarihini takip 

eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır. 

  

 SÖZLEġMENĠN ĠHTAREN SONA ERDĠRĠLMESĠ   
  

Madde 14- (1) Ek (2)'de yer alan fiilleri iĢleyen sözleĢmeyle çalıĢtırılan aile 

hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin mülkî idare amirleri 

ve il sağlık müdürleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması hâlinde vali 

tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması hâlinde Bakanlıkça, fiillerine karĢılık 

gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Bakanlıkça 

yapılan ihtarlar, iĢlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir. 

 

(2) Ġlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, valinin verdiği ihtara karĢı, tebliğ 

tarihinden itibaren yedi gün içinde il disiplin kuruluna, Bakanlığın verdiği ihtarlara 

karĢı ise yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilir. Ġtiraz mercileri otuz gün içinde 

itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir. 

 

(3) Bir sözleĢme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaĢması 

hâlinde sözleĢme, ilgili vali tarafından sona erdirilir. 

 

(4) SözleĢmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl 

süreyle yeniden sözleĢme imzalamak üzere talepte bulunamaz. 

 

(5) Bir sözleĢme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaĢtığının, sözleĢme 

dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan 

sözleĢme sona erdirilir. 

 

(6) Ġhtarı gerektiren fiilin iĢlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay 

içinde gerekli iĢlem baĢlatılır. En geç iki ay içinde gerekli iĢlemlerin baĢlatılmaması, 

gerekli iĢlemlerin altı ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin 

iĢlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme ve 

devamında sözleĢmeyi sona erdirme yetkisi zamanaĢımına uğrar. 
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 SÖZLEġMENĠN ÇALIġAN TARAFINDAN SONA ERDĠRĠLMESĠ   
  

Madde 15- (1) SözleĢmeyle çalıĢtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları 

askerlik, doğum, emeklilik ve sair sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla 

sözleĢmenin sona erdirilmesini talep edebilirler. Müdürlük, Ģartların uygun olması 

durumunda, iki aylık süreyi beklemeden sözleĢmenin sona erdirilmesini kabul edebilir. 

Müdürlüğün kabul etmemesi durumunda, bu süreyi doldurmadan görevden ayrılan aile 

hekimi ve aile sağlığı elemanı, bir yıl süreyle sözleĢmeli aile hekimi veya aile sağlığı 

elemanı olamaz. 

  

 DÜZENLEYĠCĠ ĠġLEMLER   
  

Madde 24- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü 

alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Bakanlığın resmî internet 

sayfasında ilan edilir ve aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına ve ilgililerine ilan 

tarihinde tebliğ edilmiĢ sayılır. 

  

 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT   
  

Madde 25- (1) 27/6/2005 tarihli ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca 

ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve SözleĢme ġartları Hakkında Yönetmelik 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

 

(2) Mevzuatta Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca 

ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve SözleĢme ġartları Hakkında 

Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmıĢ sayılır. 

  

 

 YÜRÜRLÜK   
  

Madde 26- (1) SayıĢtay'ın görüĢü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2011 

tarihinde yürürlüğe girer. 
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EK 2 

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINDA UYGULANACAK ĠHTAR 

PUANI CETVELĠ 

 

UYGULANACAK ĠHTARLAR 
ĠHTAR 

PUANLARI 

ÇalıĢma saatleri planına uymamak 3 

Ġzinsiz iĢe gelmemek (iĢe gelmediği her gün için) 5 

AfiĢ ve duyuruları usûlüne uygun Ģekilde asmamak 5 

Aile Sağlığı Merkezi içi yönlendirme tabelalarının ve Aile Sağlığı 

Merkezi dıĢ tabelalarının usûlüne uygun olmaması 
5 

Görevi esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanmak 5 

Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlük ya da 

Bakanlığa bildirmemek 
10 

Kayıtlı kiĢilerin kiĢisel sağlık kayıtlarını devretmemek 10 

Aile Sağlığı Merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde 

gidermemek (eksik olan her malzeme için) 
10 

Verilen eğitimler için belirlenmiĢ devamsızlık sürelerini aĢmak 10 

Miadı geçmiĢ ilaç bulundurmak 10 

YeĢil ve kırmızı reçeteye tâbi ilaçları usûlüne uygun muhafaza altına 

almamak 
10 

Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde 

kabul etmek 
10 

Bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersiz olması 5 

Veremli hastaların doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya 

yapılmasını sağlamamak 
5 

Evde bakım hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10 

Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak 10 

Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak 5 

Forma giymemek 5 

Kusurlu olarak kiĢisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20 

Kasıtlı olarak kiĢisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50 

Aile Sağlığı Merkezinin asgarî fizikî Ģartlarını 10 gün içinde uygun hâle 

getirmemek 
10 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak 20 

Denetimlerde iĢbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek, 

gerçek dıĢı beyanda bulunmak 
20 
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Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak 20 

Koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine 

getirmemek, gerçek dıĢı beyanda bulunmak 
20 

Performansa tâbi aĢılardan her birinin aĢılama oranlarını mücbir sebepler 

veya ihbar düzenlenen hâller dıĢında, % 90‘ın altına düĢürmek 
10 

Performansa tâbi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar 

düzenlenen hâller dıĢında,  % 90‘ın altına düĢürmek 
20 

Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip oranlarının 

mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dıĢında,  % 90‘ın altına 

düĢürmek 

20 

Soğuk zincir kurallarına uymamak 20 

Ġlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine 

uymamak  
20 

Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine 

uymamak  
20 

ĠĢ arkadaĢları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da bunları 

tehdit etmek 
20 

Göreve sarhoĢ gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50 

Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek 50 
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5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 

1- YENĠ TÜRK CEZA KANUNA ĠLĠġKĠN GENEL AÇIKLAMA 

1. 5237 sayılı Kanun‘la, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun sistematik yapısı 

tamamen değiĢtirilmiĢtir. Yeni Türk Ceza Kanunu, yalnız hükümleri bakımından değil 

sistematiği bakımından da ―insan merkezli‖ bir kanun hâlini almıĢtır.  

2. 5237 sayılı Kanun‘la, 765 sayılı Kanun‘da  yer alan suçların ―cürüm‖ ve 

―kabahat‖ Ģeklindeki ayrımı kaldırılmıĢtır.  

3. 5237 sayılı Kanun‘la, 765 sayılı Kanun‘da yer alan yaptırım sisteminde 

önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

4. 5237 sayılı Kanun‘la birey ön plâna çıkarılmıĢtır. KiĢinin hayatı, vücut 

bütünlüğü, cinsel dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı, haberleĢme hürriyeti, fikir ve 

düĢünce hürriyeti ve bunu ifade edebilme imkânı üst düzeyde korunmuĢtur.  

5. 5237 sayılı Kanun‘un  genel hükümlerinin  özel ceza kanunları ve ceza 

içeren kanunlarda yer alan suçlar hakkında da uygulanması hükme bağlanmıĢtır. 

6. 5237 sayılı Kanun‘da vücut dokunulmazlığına karĢı iĢlenen suçlar için ağır 

cezalar öngörülmüĢtür (m. 86, 87, 88, 89).  

7. 5237 sayılı Kanun ile ―hırsızlık‖ suçunun konusunu oluĢturan malın 

değerinin azlığı durumunda, hâkime, fail hakkında cezadan indirim yapma veya hiç 

ceza vermeme yönünde geniĢ takdir yetkisi verilmiĢtir (m. 145).  

8. Anayasa‘nın 90. maddesi hükümleri de göz önünde bulundurularak, tarafı 

bulunduğumuz uluslararası antlaĢmalarda yer alan düzenlemeler ve ilgili suçlar hükme 

bağlanırken yansıtılmıĢtır.  

9. 5237 sayılı Kanun‘la 765 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun öngördüğü para 

cezası sistemi tamamen değiĢtirilmiĢtir.  

10. Özel hukuk tüzelkiĢilerinin ceza hukuku karĢısındaki sorumluluklarına ait 

esaslar getirilmiĢtir (m. 20). 

11. Kast, doğrudan kast ve olası kast olarak; taksir ise, taksir ve bilinçli taksir 

olarak ikiye ayrılmıĢ ve bunlara iliĢkin hükümlere yer verilmiĢtir (m. 21, 22).  

12. Taksirle iĢlenen suçtan dolayı verilecek cezanın failin kusuruna göre 

belirlenmesi öngörülmüĢtür. 

13. Taksirli hareket sonucu neden olunan neticenin, münhasıran failin kiĢisel 

ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak 

derecede mağduriyetine yol açmıĢ olması durumunda kiĢi hakkında ceza verilmeyeceği, 

bilinçli taksir hâlinde ise verilecek cezadan indirim yapılacağı hükme bağlanmıĢtır.  

14. Hafif ve ağır tahrik ayırımı kaldırılarak, bu konuda hâkime geniĢ takdir 

yetkisi verilmiĢ ve böylece uygulamada oluĢan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıĢtır 

(m. 29). 
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15. Suça teĢebbüs müessesesi yeniden düzenlenmiĢtir. Tam teĢebbüs ve eksik 

teĢebbüs ayırımı kaldırılarak bu konuda hâkime takdir hakkı verilmiĢtir (m. 35). 

16. 5237 sayılı Kanun‘la suç tarihinde 18 yaĢından küçük kiĢilerin ceza hukuku 

karĢısındaki durumu yeniden belirlenmiĢtir (m. 31) 

17. Suç mağduru çocuklar özel olarak korunmuĢtur. Kanunda suç iĢleyen 

çocuklar için özel statü öngörüldüğü gibi, bir kısım suçların mağduru olan çocuklar 

bakımından da özel hükümler öngörülmüĢ, çocukların suçlarda kullanılması da ağır 

cezaya tâbi tutulmuĢtur. 

18. Gönüllü vazgeçme hâlleri düzenlenmiĢtir (m. 36). 

19.  Suça azmettirme yeniden düzenlenmiĢtir (m. 38). 

20. UzlaĢma müessesesi getirilmiĢtir (m. 73). 

21. Cezaların  ertelenmesi müessesesi yeniden düzenlenmiĢtir (m. 51).  

22. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma yeniden düzenlenmiĢtir (m. 

53). 

23. Müsadere müessesesi yeniden düzenlenmiĢtir (m. 54, 55). 

24. Tekerrür müessesesi yeniden düzenlenmiĢtir (m. 58). 

25. Soykırım (jenosit) ve insanlığa karĢı suçlar, yeniden düzenlenmiĢtir (m. 76, 

77). 

26. Töre saikiyle insan öldürme, nitelikli insan öldürme suçu olarak kabul 

edilmiĢtir (m. 82). 

27. Ġnsan üzerinde deney  cezalandırılmıĢtır (m. 90). 

28. Organ ve doku ticareti suç hâline getirilmiĢtir. (m. 91). 

29. Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi müstakil suç hâline 

getirilmiĢtir (m. 121). 

30. Ayırımcılık cezalandırılmıĢtır (m. 122). 

31. KiĢiler arasındaki konuĢmaların dinlenmesi ve kayda alınması suç olarak 

kabul edilmiĢtir (m. 133) 

32. KiĢisel verilerin kayda alınması, ele geçirilmesi ayrı bir suç olarak kabul 

edilmiĢtir (m. 135). 

33. Yağma suçlarında suçun konusunun azlığı cezadan indirim nedeni olarak 

kabul edilmiĢtir (m. 150/2). 

34. Ġmar kirliliğine neden olma suçu ihdas edilmiĢtir (m. 184). 

35. Hamile eĢini veya sürekli birlikte yaĢadığı ve kendisinden gebe kalmıĢ 

kadını terk etmek suç olarak kabul edilmiĢtir (m. 233/2). 

36. Ġhale yolsuzluklarıyla ilgili olarak karĢılaĢılan sorunların ceza hukuku 

bakımından çözümüne iliĢkin yeni hükümlere yer verilmiĢtir (m. 235, 236). 

37. SoruĢturmanın gizliliğinin ihlali müstakil suç hâline getirilmiĢtir (m. 285). 

38. SoruĢturma ve kovuĢturma evresinde kiĢilerin ―suçlu‖ olarak 

damgalanması, suç olarak kabul edilmiĢtir (m. 285/son)  
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39. SoruĢturma ve kovuĢturma iĢlemleri sırasında ses veya görüntülerin 

yetkisiz  olarak kayda alınması suç olarak düzenlenmiĢtir (m. 286). 

40. Hâkim ve savcı kararı olmaksızın kiĢinin genital muayeneye gönderilmesi 

suç olarak kabul edilmiĢtir (m. 287). 

41. ġartla salıverme, para cezasının infazı, hapis cezalarının özel infaz Ģekilleri 

gibi doğrudan infaz hukukunu ilgilendiren hükümlere yer verilmemiĢ, bunlar Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘da  düzenlenmiĢtir. 

2 - SUÇUN UNSURLARI 

A - KANUNĠLĠK UNSURU: 

Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik 

tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden baĢka bir 

ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. Ġdarenin düzenleyici iĢlemleriyle suç ve ceza 

konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas 

yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniĢ 

yorumlanamaz.   

B – MADDĠ UNSUR : 

1 - FĠĠL (HAREKET): Bir insan tarafından gerçekleĢtirilebilen bir davranıĢtır. 

DıĢ dünya da somutlaĢan, suçun kanuni tanımına uygun, ihmalî veya icrai insan 

davranıĢı olarak tanımlanabilir. KiĢinin davranıĢının kanun koyucu tarafından 

tanımlanan suç tiplerine uygun olmadığı takdirde cezalandırılması düĢünülemez. 

a) Ġcrai Hareket (davranıĢ): Ġnsan vücüdunun bir faaliyetidir. Belli bir hedefe 

yönelmiĢ insan davranıĢıdır. Örneğin; hareket suçları (hırsızlık, cinsel saldırı, vb.) 

b) Ġhmalȋ Hareket: KiĢinin hukuk düzeninin yapılmasını emrettiği davranıĢları 

yapmamasıdır. Yani kanunun kendilerine hukuksal yükümlülük verdiği kiĢilerin ihmalî 

davranıĢı cezalandırılacaktır. Örneğin; ihmal suçları (yardım ve bildirme 

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, bilgi vermeme, görevi kötüye kullanma ( 2. 

fıkra), suçu bildirmeme, vb.) 

c) Ġhmal Suretiyle Ġcrai DavranıĢ: KiĢinin yükümlü olduğu icrai davranıĢı 

gerçekleĢtirmemesi dolayısıyla meydana gelen neticeden sorumlu tutulabilmesi için bu 

neticenin oluĢumuna sebebiyet veren ihmalî davranıĢın icrai davranıĢa eĢdeğer olması 

gerekmektedir. Örneğin; kasten insan öldürmenin ihmalî hareketle iĢlenmesi, adam  
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öldürmek, zehirlemek, ateĢ etmek, dövmek, vs. ile iĢlenebileceği gibi hastanın 

tedavi edilmemesi ile de iĢlenebilmektedir. 

2 - NETĠCE: Suçun kanuni tanımında belirlenen sonuçtur. Fiilin bir alt unsuru 

değil, fiilden ayrı olarak suçun unsurlarından biridir.  

3 - NEDENSELLĠK BAĞI: GerçekleĢtirilen fiille ortaya çıkan netice 

arasındaki sebep-sonuç iliĢkisidir. Bu sorumluluk alanında değerlendirilecek 

davranıĢların belirlenmesinin ölçüsüdür 

4  - FAĠL : Suç oluĢturan fiili iĢleyen kiĢidir. Ancak gerçek kiĢiler fail olabilir. 

Kanunun suç failinde özel bir nitelik aradığı suçlara ―özgü (mahsus) suç‖ denilmektedir. 

Bazı suçlar ancak belli kiĢiler tarafından iĢlenebilmektedir. Örneğin; TCK Mad. 247‘ de 

yer alan ―zimmet‖ suçunun varlığı için failin kamu görevlisi olması; TCK Mad. 138‘ de 

yer alan ―verileri yok etmeme‖ suçunun  varlığı için failin verileri yok etmekle yükümlü 

kimse olması Ģart koĢulmaktadır. 

5 - KONU: Suçun maddi konusu, suçun üstünde iĢlendiği Ģahıs ya da Ģeydir. 

Bazı durumlarda suçun kanuni tanımında belirtilen nesneyi oluĢturur. Suçun hukuki 

konusu, suç tarafından ihlal edilen bireysel, toplumsal, kamusal hukuki varlık veya 

menfaatdir. 

6 - MAĞDUR (pasif suje): Haksızlığa uğramıĢ gerçek kiĢidir. Suçu oluĢturan 

fiilden zarar gören ya da tehlikeye maruz kalan kiĢilerdir. Bir baĢka deyiĢle pasif suje; 

ceza normu tarafından korunan ve suçlu tarafından ihlal edilen, yani suçun hukuki 

konusunu oluĢturan hukuki varlık veya menfaatin sahibidir. 

C - MANEVĠ UNSUR: 

1 - KAST: Suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenilerek 

gerçekleĢtirilmesidir. Hem hareket hem de sonucun istenmesidir. KiĢinin, suçun kanuni 

tanımındaki unsurların gerçekleĢebileceğini öngörmesine rağmen, fiili iĢlemesi hâlinde 

―olası kast‖ vardır. Bir suç, eğer kasten iĢlenilebilen bir suç ise o suç kural olarak hem 

doğrudan hem de olası kastla iĢlenebilir. Suçun kanuni tanımında ―bilerek‖ ibaresi 

―bildiği hâlde‖ ―bilmesine rağmen‖ ifadeleri geçiyor ise bu suç ancak doğrudan kastla 

iĢlenebilir, olası kastla iĢlenemez. Örneğin, iftira suçunda, failin suçsuz olduğunu 

―bilerek‖ bir kiĢiye karĢı suç isnat etmesi gerekir. Bu nedenle iftira suçunun olası kastla 

iĢlenebilmesi mümkün değildir. Bu suç, ancak doğrudan kastla iĢlenebilir. 

2 - TAKSĠR: Suçlar kural olarak kasten iĢlenebilirler. Ancak yasa koyucu, 

istisnai olarak bazı suçların taksirle de iĢlenebilmesini kabul etmiĢtir. Taksir; dikkat ve 
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özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranıĢın suçun kanuni tanımında 

belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleĢtirilmesidir. Taksirle iĢlenen fiilller, 

kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır.  

a) Bilinçli Taksir: KiĢinin öngördüğü neticeyi istememesine karĢın, neticenin 

meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır. Failin sonucu öngördüğü, ancak 

istemediği hâllerde mevcuttur.  

b) Bilinçsiz Taksir: Failin sonucu öngörmeden hareket ettiği durumlarda söz 

konusudur.   

Taksirden söz edebilmek için kiĢinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı 

davranıĢ göstermesi gerekir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne iliĢkin kurallar, örneğin; 

trafik düzeni açısından, ―Karayolları Trafik Kanunu‘nda‖, iĢ güvenliği açısından, “İşçi 

Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde”, tıbbi müdahale ve operasyonlar açısından, 

“Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”, “Tıbbi Deontoloji 

Tüzüğü Nizamnamesi”, “Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği”, “Türk Tabipler 

Birliğinin Hekimlik Meslek Etiği Kurallarında”, aile bireyleri arasındaki iliĢkiler 

açısından ―Türk Medeni Kanunu‘nda‖ belirlenmiĢtir.     

3 - NETĠCESĠ SEBEBĠYLE AĞIRLAġMIġ SUÇ: Bir fiilin, kastedilenden 

daha ağır veya baĢka bir neticenin oluĢumuna sebebiyet vermesi hâlinde, kiĢinin bundan 

dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket 

etmesi gerekir. 

4 - AMAÇ VEYA SAĠK: Bazı suç tanımlarında, suçun unsurlarına iliĢkin 

kastın yanısıra, failin belli bir amaç doğrultusunda veya belli bir saikle hareket etmesi, 

bir manevi unsur olarak aranmaktadır. 

D - HUKUKA AYKIRILIK UNSURU: 

Suçun bir unsuru da, hukuka aykırı olmasıdır. Bir fiilin hukuka aykırı olması, 

bunun bütün hukuk sistemine aykırı olmasını ifade etmektedir. Kanun‘da yazılı suç 

tipine uygun davranıĢın bir normu (hukuk düzeninin koruduğu bir değeri) ihlal etmesi 

hâlinde hukuka aykırılık unsuru gerçekleĢmiĢ olur. 
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3. TEMEL ĠLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI 

I . Temel Ġlkeler ve Tanımlar  

1. Ceza Kanunu’nun amacı  

 MADDE 1. - (1) Ceza Kanunu‘nun amacı; kiĢi hak ve özgürlüklerini, kamu 

düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barıĢını 

korumak, suç iĢlenmesini önlemektir. Kanun‘da, bu amacın gerçekleĢtirilmesi için ceza 

sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri 

düzenlenmiĢtir. 

2. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi  

MADDE 2. - (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza 

verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik 

tedbirlerinden baĢka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. 

(2) Ġdarenin düzenleyici iĢlemleriyle suç ve ceza konulamaz.  

(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas 

yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniĢ 

yorumlanamaz. 

3. Adalet ve kanun önünde eĢitlik ilkesi  

MADDE 3. - (1) Suç iĢleyen kiĢi hakkında iĢlenen fiilin ağırlığıyla orantılı 

ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.  

(2) Ceza Kanununun uygulamasında kiĢiler arasında ırk, dil, din, mezhep, 

millîyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düĢünceleri, felsefi inanç, millî 

veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım 

yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.  

4. Kanunun bağlayıcılığı  

MADDE 4. - (1) Ceza Kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. 
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5. Özel Kanunlarla iliĢki 

MADDE 5. - (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza 

içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır. 

6. Tanımlar  

MADDE 6. - (1) Ceza Kanunlarının uygulanmasında; 

a) VatandaĢ deyiminden; fiili iĢlediği sırada Türk vatandaĢı olan kiĢi, 

b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaĢını doldurmamıĢ kiĢi,   

c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya 

seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kiĢi,  

d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adli, idarî ve askerî 

mahkemeler üye ve hâkimleri ile Cumhuriyet Savcısı ve avukatlar,  

e) Gece vakti deyiminden; güneĢin batmasından bir saat sonra baĢlayan ve 

doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,  

f) Silâh deyiminden; 

 

1.AteĢli silâhlar, 

2.Patlayıcı maddeler, 

3.Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmıĢ her türlü kesici, delici veya 

bereleyici alet, 

4.Saldırı ve savunma amacıyla yapılmıĢ olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada 

kullanılmaya elveriĢli diğer Ģeyler,  

5.Yakıcı, aĢındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı 

nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler, 

g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, iĢitsel ve 

elektronik kitle iletiĢim aracıyla yapılan yayınlar, 

h) Ġtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel Ģeklini ya da daha ağır veya 

daha az cezayı gerektiren nitelikli Ģekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden 

fazla iĢleyen kiĢi,   

i) Suçu meslek edinen kiĢi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde 

ettiği kazançla sağlamaya alıĢmıĢ kiĢi,  

j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte 

katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek baĢına suç iĢleyen kiĢi, anlaĢılır. 
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II.Kanunun Uygulama Alanı  

1. Zaman bakımından uygulama 

MADDE 7. - (1) ĠĢlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç 

sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. 

ĠĢlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da 

kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya 

güvenlik tedbiri hükmolunmuĢsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.  

(2) Suçun iĢlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe 

giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. 

(3) Hapis cezasının ertelenmesi, koĢullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar 

hariç; infaz rejimine iliĢkin hükümler, derhâl uygulanır.  

(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde iĢlenmiĢ 

olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir. 

2. Yer bakımından uygulama  

MADDE 8. - (1) Türkiye'de iĢlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. 

Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de iĢlenmesi veya neticenin Türkiye'de 

gerçekleĢmesi hâlinde suç, Türkiye'de iĢlenmiĢ sayılır. 

3. Yabancı ülkede hüküm verilmesi  

MADDE 9. - (1) Türkiye'de iĢlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında 

hüküm verilmiĢ olan kimse, Türkiye'de yeniden yargılanır. 

4. Görev suçları  

MADDE 10. - (1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev 

üstlenmiĢ olup da bundan dolayı bir suç iĢleyen kimse, bu fiile iliĢkin olarak yabancı 

ülkede hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiĢ bulunsa bile, Türkiye'de yeniden 

yargılanır.  
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4. CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI  

I. Ceza Sorumluluğunun ġahsiliği, Kast ve Taksir 

Ceza sorumluluğunun Ģahsiliği  

MADDE 20. - (1) Ceza sorumluluğu Ģahsidir. Kimse baĢkasının fiilinden 

dolayı sorumlu tutulamaz.  

(2) Tüzel kiĢiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla 

Kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. 

Kast 

MADDE 21. - (1) Suçun oluĢması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni 

tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleĢtirilmesidir.  

(2) KiĢinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleĢebileceğini 

öngörmesine rağmen, fiili iĢlemesi hâlinde olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaĢtırılmıĢ 

müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis 

cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeĢ yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir. 

Taksir  

MADDE 22. - (1) Taksirle iĢlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde 

cezalandırılır. 

(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranıĢın 

suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleĢtirilmesidir.   

(3) KiĢinin öngördüğü neticeyi istememesine karĢın, neticenin meydana 

gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça iliĢkin ceza üçte birden 

yarısına kadar artırılır. 

(4) Taksirle iĢlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre 

belirlenir. 

(5) Birden fazla kiĢinin taksirle iĢlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan 

dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. 

(6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kiĢisel ve 

ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede 
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mağdur olmasına yol açmıĢsa ceza verilmez; bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza 

yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. 

Kast, doğrudan kast ve olası kast olarak; 

Taksir ise, bilinçli taksir ve taksir olarak ikiye ayrılmıĢ ve bunlara iliĢkin 

hükümlere yer verilmiĢtir (m. 21, 22). Taksirle iĢlenen suçtan dolayı verilecek cezanın 

failin kusuruna göre belirlenmesi öngörülmüĢtür. 

Yeni TCK‘nın 21. maddesinde düzenlenen ―KAST‖ kavramı, suçun temel 

unsurlarındandır. (Suç, kasıt veya taksirle iĢlenebilir.) Maddenin 2. fıkrasında ise 

OLASI KAST yer almıĢ bulunmaktadır. Buradan hareketle, suç terminolojisinde, üstten 

alta Ģöyle bir sıralama göze çarpmaktadır. 

DOĞRUDAN KAST (En ağır Ģekli) 

OLASI KAST, 

BĠLĠNÇLĠ TAKSĠR, 

TAKSĠR. 

Burada özellikle Olası Kast, Kast ve Bilinçli Taksir kavramları, birbiriyle 

karıĢtırılabilecek tartıĢmalı kavramlardır. Konuya açıklık getirmek üzere örneklemek 

gerekirse; 

OLASI KAST; 

Düğünde, kalabalığın içinde, sağa sola ateĢ etme sonucu, birini vurma. 

Yayalar geçtiği sırada, kırmızı ıĢıkta durmayarak, hızla geçerken birine 

çarpma. 

Müteahhidin az ve kötü malzeme kullanması sonucu, binanın çökmesi ve 

insanların ölmesi veya yaralanması. (Malzeme uygun; hesap hatası sonucu aynı sonuç 

doğarsa, taksir!) 

İntihar etmiş ve ölmeden önce ölüm tehlikesiyle hastaneye getirilen hastaya; 

Hekim müdahale etmezse:  kast 

Tedaviyi üstlenmeden sevk ederse: olası kast söz konusu olur. 
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BĠLĠNÇLĠ TAKSĠR (Sonucu öngörüp gerçekleĢmesini istememe durumu): 

 Sirkte bıçak atma göstericisinin, attığı bıçaklardan birinin mankene değmesi. 

Tenha yerde, kırmızı ıĢıkta durmama sonucu, birine çarpma. 

Sürat teknesiyle, dubalarla çevrili alana girme sonucu dalan birine çarpma. 

Uzman olmadığı hastalığa müdahale ederek, yanlış tedavi nedeniyle hastanın 

ölümüne neden olan hekimin durumu. 

Olası kastın doğrudan kasttan farkı, neticenin istenmiĢ değil, göze alınmıĢ 

olmasıdır. Ġstenen netice için bu gerçekleĢene kadar harekete devam etmeyi arzulayan 

fail, tasavvurunda yer alan diğer neticeler için böyle bir isteğe sahip değildir. Bu 

sebepledir ki olası kastta teĢebbüs hükümleri uygulanmaz Bu çerçevede tanımlamaya 

çalıĢırsak; kiĢinin, eylemi iĢlerken öngördüğü neticenin gerçekleĢmesini göze alarak 

hareket etmesi hâlinde olası kast vardır. 

Bilinçli taksir durumundaki fail, neticeyi tahmin etmekte ama gerçekleĢmesini 

kesinlikle istememektedir. Hatta bu neticenin meydana gelmesini engellemek için 

elinden gelen tüm çabayı göstermektedir. O kadar ki neticenin kesin olarak 

gerçekleĢeceğini bilse, hareketi yapmaktan bile vazgeçebilecek durumdadır. Harekete 

devam ederken, tasavvur ettiği neticenin gerçekleĢmeyeceğini düĢünmüĢ, buna engel 

olabilecek önlemleri de almıĢtır. Ya da netice, tasavvurunda yer alsa bile, harekete o 

kadar uzaktır ki o hareketten doğabilecek birçok sonuçtan sadece birisidir ve 

gerçekleĢme ihtimali düĢüktür. Bu sebeple fail, neticeyi öngörmüĢtür ama 

gerçekleĢmeyeceğini ummuĢtur. Bu umudu sebebiyle hareketten vazgeçmemiĢtir. 

Özetlersek, kasta dayalı sorumlulukla taksire dayalı sorumluluğu ayıran husus, 

failin neticeye yönelik isteme unsurudur. Fail neticeyi istiyorsa kast sorumluluğu, 

öngörmüyorsa -doğal olarak öngörmediği bir Ģeyi istemesi mümkün değildir- taksir 

sorumluluğu mevcuttur. Bu ikisinin arasında, bilinçli taksir ve olası kast kavramları 

mevcuttur. Bunların ortak noktası, neticenin tasavvur edilmiĢ, öngörülmüĢ olmasıdır. 

Ayrıldıkları nokta ise, olası kastta neticenin göze alınmıĢ olması sebebiyle istenmiĢ 

sayılması, bilinçli taksirde ise kesin olarak istenmemesidir. Olası kastta neticenin 

istenmiĢ sayılması söz konusu olduğu için sorumluluk, kasta dayalı sübjektif 

sorumluluk kapsamında yer almaktadır. Bilinçli taksirde neticenin kesinlikle 

istenmemesi söz konusu olduğu için sorumluluk, taksire dayalı sübjektif sorumluluk 

kapsamında kalmaktadır. 

Yeni TCK 50/4. madde son cümleye göre, bilinçli taksirde, uzun süreli hapis 

cezası paraya çevrilemez. 
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Taksirde, kusura göre indirim kaldırılmıĢ; (takdir açısından) kusura göre 

bindirim baĢlatılmıĢtır. Teknik konular dıĢında, bunu hâkim takdir edecektir. 

Sanık, zaten manevi acıyla bir tür ceza çekmiĢse, ceza verilmez. Bilinçli taksir 

ise, 1/6‘ya kadar indirilebilir. 

Netice sebebiyle ağırlaĢmıĢ suç 

MADDE 23.- (1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya baĢka bir neticenin 

oluĢmasına sebebiyet vermesi hâlinde, kiĢinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için 

bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir. 

II. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 

Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler: 

─Kanunun hükmü ve amirin emri (TCK.md. 24) 

─MeĢru savunma ve zorunluluk hâli (TCK.md. 25) 

─Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası (TCK.md. 26)  

─Sınırın aĢılması (TCK.md. 27) 

─Cebir ve Ģiddet, korkutma ve tehdit (TCK.md. 28) 

─Haksız tahrik (TCK.md. 29) 

─Hata (TCK.md. 30) 

─YaĢ küçüklüğü (TCK.md. 31)
 
 

─Akıl hastalığı (TCK.md. 32) 

─Sağır ve dilsizlik (TCK.md. 33) 

─Geçici nedenler, alkol veya uyuĢturucu madde etkisinde olma (TCK.md. 34) 

olarak düzenlenmiĢtir. 

Kanunun hükmü ve amirin emri 

MADDE 24.- (1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. 

(2) Yetkili bir merciden verilip yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir 

emri uygulayan sorumlu olmaz. 

(3) Konusu suç teskil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde 

yerine getiren ile emri veren sorumlu olur. 

(4) Emrin, hukuka uygunlugunun denetlenmesinin kanun tarafından 

engellendiği hâllerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur. 
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MeĢru savunma ve zorunluluk hâli 

MADDE 25 - (1) Gerek kendisine ve gerek baĢkasına ait bir hakka yönelmiĢ, 

gerçekleĢen, gerçekleĢmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl 

ve koĢullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile iĢlenen fiillerden 

dolayı faile ceza verilmez. 

(2) Gerek kendisine gerek baĢkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden 

olmadığı ve baĢka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir 

tehlikeden kurtulmak veya baĢkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile 

konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koĢulu ile iĢlenen fiillerden dolayı 

faile ceza verilmez.  

Hata 

MADDE 30 - (1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi 

unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiĢ olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli 

sorumluluk hâli saklıdır.  

(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin 

gerçekleĢtiği hususunda hataya düĢen kiĢi, bu hatasından yararlanır.  

(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koĢulların 

gerçekleĢtiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düĢen kiĢi, bu hatasından yararlanır.  

(4) (Ek fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./4.mad) ĠĢlediği fiilin haksızlık oluĢturduğu 

hususunda kaçınılmaz bir hataya düĢen kiĢi, cezalandırılmaz. 

SUÇUN ORTAYA ÇIKIġ VE ĠġLENĠġ BĠÇĠMLERĠ ĠLE SUÇU 

ETKĠLEYEN HÂLLER 

Suça teĢebbüs 

MADDE 35- (1) KiĢi, iĢlemeyi kastettiği bir suçu elveriĢli hareketlerle 

doğrudan doğruya icraya baĢlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise 

teĢebbüsten dolayı sorumlu tutulur. 

(2) Suça teĢebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına 

göre, ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası yerine on üç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet 

hapis cezası yerine dokuz yıldan on beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer 

hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. 
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TeĢebbüsün olması için ortada failin iĢlemeyi kastettiği bir suçun mevcut 

olması gerekmektedir. 

Kast, kanunun suç saydığı fiili bilmek ve istemek iradesidir. Kastın varlığı 

bakımından, teĢebbüs derecesinde kalan bir suç ile tamamlanmıĢ bir suç arasında 

herhangi bir fark mevcut bulunmamaktadır. O hâlde, tamamlanmıĢ suç, hangi kastla 

iĢleniyorsa teĢebbüs derecesinde kalan suç da aynı kastla iĢlenmelidir. Tabii, genel kast 

yanında ayrıca özel kastın arandığı suçlarda, Örneğin; hırsızlık, suça teĢebbüsün olması 

için genel kast yanında ayrıca özel kastın da mevcut olması gerekmektedir. Burada, 

kasttan maksat, sadece muayyen/ doğrudan kasttır. 

Suça teĢebbüsten söz edilebilmesi için iĢlenmesi kastedilen suçun icrasına 

baĢlanması zorunludur. Buradan suça teĢebbüste hazırlık hareketleri ve icra hareketleri 

kavramları ortaya çıkmaktadır. Kanun ilke olarak hazırlık hareketlerini 

cezalandırmamaktadır.  

Kanun teĢebbüs için failin kastettiği suçun icrasına baĢlaması, ama elinde 

olmayan nedenlerle tamamlayamamasını aramaktadır. Elinde olmayan nedenlerden 

maksat, failin iradesi dıĢında gerçekleĢen ve icranın tamamlanmasını engelleyen 

nedenlerdir. 

Gönüllü vazgeçme 

MADDE 36 - (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi 

çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleĢmesini önlerse, teĢebbüsten 

dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluĢturduğu takdirde, 

sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır. 

Suça iĢtirak 

Faillik 

MADDE 37 - (1) Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleĢtiren 

kiĢilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.  

(2) Suçun iĢlenmesinde bir baĢkasını araç olarak kullanan kiĢi de fail olarak 

sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun iĢlenmesinde araç olarak kullanan 

kiĢinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır.  

Genellikle suç tipleri bir kiĢi tarafından değil, birden fazla kiĢinin birlikte 

hareket etmeleri veya diğer kiĢilerin etki ve katkılarıyla ortaya çıkmaktadır. Faillik bir 
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sorumluluk statüsüdür. Fail suç oluĢturan fiili iĢleyen kiĢi olarak tanımlandığına göre, 

suça iĢtirakten söz edilebilmesi için suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte 

gerçekleĢtiren kiĢilerin varlığına ihtiyaç vardır. Kanun‘da tanımlanan suçu doğrudan 

gerçekleĢtiren herkes faildir. 

Kanunda yazılı suç tipinin iĢlenebilmesi için birden fazla kiĢinin katılmasının  

zorunlu olduğu suçlara ―çok failli suçlar‖ denilmektedir. 

Zorunlu olarak suçun iĢleniĢine katılan kiĢilerin  aynı yönde hareket ettikleri 

suçlara, ―yakınsama suçu‖ denilmektedir. 

Zorunlu olarak suçun iĢleniĢine katılanların aynı amacı taĢımakla birlikte, farklı  

yönlerden hareket ettikleri suçlara ―karĢılama suçu‖ denilmektedir. 

MüĢtereken iĢlenen suçlarda ―müĢterek faillik‖ söz konusudur (A ile kamu 

görevlisi olan B Resmî belgede sahtecilik suçunu iĢlemeleri hâlinde, A kiĢisi TCK 

204/1. madde, B ise 204/2. maddesi gereğince sorumlu olacaktır). 

5. YAPTIRIMLAR 

TCK tarafından öngörülen yaptırımlar; ceza ve güvenlik tedbirleri olarak iki 

kısma ayrılır:  

A) CEZALAR: 

Ceza Kanunu iki tür ceza öngörmüĢtür. Bunlar hapis ve adli para cezalarıdır 

(TCK Mad. 45). 

1-HAPĠS CEZASI 

a) AğırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası: Hayat boyu devam eden bir ceza olup 

kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir (TCK mad. 47).  

b) Müebbet hapis cezası: Hayat boyu devam eden bir ceza olup (TCK mad. 

48), bunun çektirilmesi ile ilgili olarak Ceza Kanunu‘nda açık bir düzenlemeye yer 

verilmemiĢtir. 

c) Süreli hapis cezası: Belirli bir süre ile hükümlünün özgürlüğünden mahrum 

edilmesi sonucunu doğuran bir cezadır. Bu cezanın süresi, kanunda aksine hüküm 

bulunmayan hâllerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz (TCK mad.49).  
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2-ADLĠ PARA CEZASI 

Bu ceza bir gün karĢılığı olarak takdir edilen miktarın beĢle çarpılmasından 

elde edilen miktardan az, kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde, yedi yüz otuzla 

çarpılmasından elde edilen miktardan fazla olamaz (TCK mad.52/1). 

B) GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ 

1-BELLĠ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 

md.53) 

Madde 53- (6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği 

dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla iĢlenen taksirli suçtan mahkûmiyet 

hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının 

yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve 

geri alma hükmün kesinleĢmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından 

itibaren iĢlemeye baĢlar. 

2-MÜSADERE: 

Müsadere, yeni suçların iĢlenmesini önlemek amacıyla, cezai nitelikteki 

hukuka aykırı fiillerden kaynaklandığı veya bunların iĢlenmesiyle ilgili olduğu için suç 

düĢüncesini ve suçun çekiciliğini canlı tutan eĢyaya Devlet lehine el konulmasıdır. 

Ceza Kanunu‘nda iki tür müsadere öngörülmüĢtür: 

a. EĢya müsaderesi (TCK md. 54) 

b. Kazanç müsaderesi (TCK md. 55) 

3. ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ ( Md. 56)  

4. AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ(Md. 57) 

5. TÜZEL KĠġĠLER HAKKINDA GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ (Md. 60) 

Ceza ancak gerçek kiĢiler aleyhinde verilebilir. Ceza hukuku bakımından tüzel 

kiĢilere ceza yaptırımına hükmedilemez. Ancak güvenlik tedbirine hükmedilebilir. 

Bir tüzel kiĢi açısından bir ceza hukuku yaptırımı olarak güvenlik tedbirine 

hükmedilebilmesi için;  
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1. Suçun tüzel kiĢinin faaliyeti çerçevesinde iĢlenmesi gerekir. 

2. Bu suçun iĢlenmesi dolayısıyla mal varlığında artıĢ meydana gelmelidir. 

3.Tüzel kiĢiye ait araç ve gereç tüzel kiĢinin temsilcilerinin bilgisi dâhilinde 

suçta kullanılmalıdır.  

Bu hâllerin birinin varlığı hâlinde güvenlik tedbiri uygulanabilir. 

Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbirine ancak kanunda açık hüküm olan 

hâllerde hükmolunabilir.  

6. DAVA VE CEZANIN DÜġÜRÜLMESĠ  

I. Sanığın veya hükümlünün ölümü  

II.  Af   

III. ZamanaĢımı  

IV. ġikâyetten vazgeçme 

V.  UzlaĢma 

VI. Ön ödeme  

7. SORUġTURULMASI VE KOVUġTURULMASI ġĠKÂYETE BAĞLI 

SUÇLAR 

Takibi ġikâyete Bağlı Suçlar : 

Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek yaralama ( m. 88/ 1) 

Taksirle yaralama  (m. 89/5) (Bilinçli taksir ile yaralama suçlarının takibi 

Ģikâyete bağlı değildir.) 

Cinsel dokunulmazlığı ihlal (m. 102/1 ) 

EĢe cinsel saldırı ( m. 102/2 ) 

15 yaĢından büyük çocukla rızaen cinsel iliĢki (m. 104/1 ) (Ancak  sanık  

mağdurdan 5 yaĢtan daha büyükse bu suçun  takibi Ģikâyete bağlı değildir.) 

Cinsel taciz (m. 105/1 ) 

Tehdit (m. 106/1. fıkra 2. cümle ) 

Konut Dokunulmazlığını Ġhlal (m. 116 ) 

ĠĢ ve çalıĢma hürriyetini ihlal (m. 117/1 ) 

KiĢilerin huzur ve sükunu bozma (m. 123 / 1 ) 

Hakaret (125/ 1 , 2, 4 ve 5. fıkraları ile 3. fıkranın b ve c bentleri ; 127, 128, 

129, 130) (Kamu görevlisine hakaret suçu Ģikâyete tabi değildir m.131/1 ) 

HaberleĢmenin gizliliğini ihlal (m. 132, 139/1) 
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KiĢiler arasındaki konuĢmaların dinlenmesi ve kayda alınması (m. 133, 139/1) 

Özel hayatın gizliliğini ihlal (m. 134, 139/1) 

PaydaĢ veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık (m. 144/ a ) 

Bir hukuki iliĢkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla iĢlenen hırsızlık  (m.144 /b) 

Kullanma hırsızlığı  (m. 146 ) 

Mala zarar verme  (m. 151/ 1 ) 

Nedensiz sahipli hayvanı öldürme veya zarar verme  (m. 151/  2 ) 

Güveni kötüye kullanma  ( m. 155/ 1) 

Bedelsiz senedi kullanma  (m. 156 ) 

Alacağı tahsil amacıyla dolandırıcılık (m. 159 ) 

KaybolmuĢ veya hata sonucu ele geçmiĢ eĢya üzerinde tasarruf (m. 160 )  

Yakın akrabalar ve eĢler arasında iĢlenen suçlar ( m. 167/ 2) 

Açığa imzanın kötüye kullanılması (m. 209/ 1 ) 

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal ( m. 233/ 1) 

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müĢteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin 

açıklanması  ( m. 239 / 1, 2 ) 

Yabancı Devlet BaĢkanına karĢı iĢlenen suçlar ( m. 340 ) 

Yabancı Devlet Bayrağına hakaret ( m. 341 ) 

Yabancı devlet temsilcilerine karĢı iĢlenen hakaret suçları (m. 342/ 1 ) 

8. ÖZEL HÜKÜMLER 

1. KĠġĠLERE KARġI SUÇLAR 

TCK‘ nın özel hükümler kitabının birinci kısmı uluslar arası suçları 

düzenlemekte, hemen ardından ikinci kısımda kiĢilere karĢı suçlar düzenlenmektedir. 

KiĢilere karĢı suçlar kısmı ise: Hayata KarĢı Suçlar; Vücut Dokunulmazlığına KarĢı 

Suçlar; ĠĢkence ve Eziyet; Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim yükümlülüğünün 

Ġhlali; Çocuk DüĢürtme, DüĢürme veya KısırlaĢtırma; Hürriyete KarĢı Suçlar; ġerefe 

KarĢı Suçlar ; Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına KarĢı Suçlar  ve Mal Varlığına 

KarĢı Suçlar olmak üzere  toplam on bölümden oluĢmakta olup kasten öldürme 

suçundan hırsızlık suçuna kadar birtakım suçlar burada yer almıĢtır.  

1.1.  HAYATA KARġI SUÇLAR 

1. KASTEN ÖLDÜRME 

MADDE 81.- Bir insanı kasten öldüren kiĢi, müebbet hapis cezası ile 

cezalandırılır. 
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2. Nitelikli hâller 

MADDE 82.-1) Kasten öldürme suçunun;  

a) Tasarlayarak,  

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,  

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik 

veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle,  

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eĢ veya kardeĢe karĢı,  

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 

durumda bulunan kiĢiye karĢı,  

f) Gebe olduğu bilinen kadına karĢı,  

g) KiĢinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,  

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya iĢlenmesini 

kolaylaĢtırmak ya da yakalanmamak amacıyla,  

i) (Ek bend: 29/06/2005-5377 S.K./9.mad) *1* Bir suçu iĢleyememekten dolayı 

duyduğu infialle, 

j) Kan gütme saikiyle,  

k) Töre saikiyle,  

ĠĢlenmesi hâlinde, kiĢi ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

2. Kasten öldürmenin ihmalî davranıĢla iĢlenmesi  

MADDE 83.   

(1) KiĢinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranıĢı gerçekleĢtirmemesi 

dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için bu neticenin 

oluĢumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalînin icrai davranıĢa eĢdeğer olması 

gerekir.  

(2) Ġhmali ve icrai davranıĢın eĢdeğer kabul edilebilmesi için kiĢinin; 

a) Belli bir icrai davranıĢta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya 

sözleĢmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması, 

b) Önceden gerçekleĢtirdiği davranıĢın baĢkalarının hayatı ile ilgili olarak 

tehlikeli bir durum oluĢturması, 

Gerekir.  
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(3) Belli bir yükümlülüğün ihmalî ile ölüme neden olan kiĢi hakkında, temel 

ceza olarak, ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeĢ yıla 

kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeĢ yıldan yirmi yıla kadar, diğer hâllerde ise on 

yıldan onbeĢ yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de 

yapılmayabilir.  

Kasten adam öldürmek suçunu oluĢturan ve Ötanazi dıĢında tababet ve Ģuabatı 

sanatı ile bilerek ve isteyerek bir insanı öldürmek yan yana görülemeyecek bir 

durumdur. Yeni TCK‘da bu durumda belirgin bir değiĢiklik olmuĢtur. 

Kasten öldürmenin ihmalî davranıĢla iĢlenmesi (olası kast) 5237 Sayılı 

Kanun‘da yeni bir hükümdür. Bu madde ile ihmalî bir davranıĢla bir neticenin meydana 

gelmesine sebebiyet veren kiĢinin neticeyi önlemek hususunda hukuken yükümlü 

olması öngörülmektedir. Neticeyi önlemek hususunda hukuken yükümlü kiĢiye 

―garantör‖ adını vermekteyiz. Öngörülen tehlikeli eylemden kaynaklanan garantörlükte 

failin bizzat kendisi tehlikenin kaynağı durumunda olmalıdır. Bu yeni kanun maddesine 

Ģöyle bir örnek verebiliriz. Eğer bir hekim ameliyat ettiği bir hastasında ameliyattan 

sonra meydana gelen ve istenmeyen bir durum ile karĢılaĢtığı zaman, hastasını muayene 

etmekten kaçınır ve ölüm meydana gelir, ölümden sonra yapılan otopside ölüm ile ilk 

ameliyat arasında iliĢki kurulursa hekim ―olası kast‖ suçu ile suçlanabilecektir. 

Ötanazi kasten adam öldürmek suçunu oluĢturur. TCK 81. maddesi gereği 

müebbet hapis cezası gerektirir. Anomalili doğan bir bebeğin öldürülmesi veya 

yardımcı olunması da bu suç kapsamındadır. 

3. ĠNTĠHARA YÖNLENDĠRME (MADDE 84) 

4. TAKSĠRLE ÖLDÜRME  

MADDE 85.  

(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kiĢi, iki yıldan altı yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.   

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kiĢinin ölümü 

ile birlikte bir veya birden fazla kiĢinin yaralanmasına neden olmuĢ ise, kiĢi iki yıldan 

onbeĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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Örnek kararlar : 

1 - Üniversitesi ... Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde tedavi görmekte iken 

2.9.2004 tarihinde mide delinmesinden dolayı vefat eden hastanın, üroloji servisine 

gelmeden önce Özel ... Hastanesine baĢvurduğu ve burada yapılan tetkiklerde midesinin 

sıvıyla dolu olduğunun tesbit edildiği, sözkonusu tetkiklerin ... Tıp Fakültesinde 

hastanın tedavisini yapan ...' e gösterilmesine ve mide ağrısına dikkat çekilmesine 

karĢın, bu tetkikler dikkate alınmadan ve mideyle ilgili herhangi bir araĢtırma 

yapılmadan hastaya sadece böbrek rahatsızlığı teĢhisinin konularak, buna yönelik bir 

tedavinin uygulandığı, teĢhis ve tedavinin yanlıĢ yapılması nedeniyle de hastanın mide 

delinmesi sonucu vefat ettiği iddiasıyla Ģikâyette bulunulduğu, soruĢturmada ise 

hastanın değerlendirilmesi ve tedavisinde bir eksikliğin bulunmadığı sonucuna varıldığı 

ve Rektörlükçe oluĢturulan Yetkili Kurulun 5.4.2006 günlü kararıyla Ģüphelilerin 

menimuhakemelerine karar verildiği, bu kararın Dairemizce yasa gereği kendiliğinden 

ve Ģikâyetçi itirazı üzerine incelenmesi sonucu 19.10.2006 günlü, E: 2006/731, K: 

2006/924 sayılı kararımızla ―Üniversite dıĢından oluĢturulacak bilirkiĢilerden, hastanın 

... Tıp Fakültesi Üroloji Servisine gelmeden önce ... Özel ... Hastanesinde yaptırdığı 

tetkiklerin de dikkate alınması suretiyle, üroloji servisinde mideyle ilgili olarak herhangi 

bir tetkik ve tedavinin yapılıp yapılmadığının da araĢtırılarak hazırlanan bir rapor temin 

edilmesi ve bu rapor da dikkate alınarak karar verilmesi‖ gerektiğinden bahisle 

bozulması üzerine, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden oluĢturulan 

bilirkiĢi heyetince hazırlanan raporda; bilinçli bir ihmal ve hata yapıldığı kanısında 

olmadıkları vurgusu yapılmakla birlikte, hastanın bir genel cerrahi uzmanı tarafından 

değerlendirilmediği, iç içe giren patolojilerin karıĢtırıldığı ve mide perforasyonunun 

daha önce oluĢmuĢ olabileceği görüĢlerine de yer verildiği anlaĢılmıĢtır. Bu durumda 

tanının zamanında yapılamamasının ve buna uygun tedavi uygulanmamasının hastanın 

ölümüne yol açtığı sonucuna varıldığından, ..., ..., ve ...'un üstlerine atılı suçu 

iĢlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli 

kanıtın dosya da mevcut olduğu anlaĢıldığından, ... Üniversitesi Rektörlüğünce 

oluĢturulan Yetkili Kurulun 23.5.2007 günlü, 2007/23 sayılı menimuhakeme kararının 

..., ... ve ... yönünden bozulmasına, adı geçenlerin lüzumumuhakemelerine ve 

eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu‘nun 85‘inci maddesi gereğince yargılanmalarına,  

HemĢireler ..., ..., ... ve 'ın hastaya konulan tanıyla ilgilendirilemiyecekleri ve hasta 

takibinin sorumlu hemĢire ... tarafından gereği gibi yapıldığı, bu durumda ..., ..., ... ve 

...'ın üstlerine atılı suçu iĢlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının 

açılmasını gerektirecek yeterli kanıt bulunmadığı anlaĢıldığından Yetkili Kurulca 

verilen menimuhakemelerine iliĢkin kararın onanmasına karar verildiği ( DanıĢtay 1.D. 

2007/1183 E., 2007/1294 K.), 
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2 - ...........'in reflü rahatsızlığından dolayı Ģüphelilerin görev yaptığı hastaneye 

baĢvurduğu, 17.4.2006 günü laparoskopik nissen operasyonu geçirdiği, 18.4.2006 günü 

ağrılarının olduğunu beyan etmesine rağmen taburcu edildiği, 19.4.2006 günü 

ağrılarının artması üzerine ilgili hastaneye getirilerek akciğer ve batın filimlerinin 

çekildiği, herhangi bir sorun olmadığı belirtilerek tekrar taburcu edildiği, 20.4.2006 

günü nefes almada güçlük çekilmesi ve Ģiddetli ağrılar nedeniyle tekrar ilgili hastaneye 

kaldırıldığı ve yapılan kontrollerde akciğerinde su toplandığı, mide borusunun yırtılması 

nedeniyle midesinde enfeksiyon oluĢtuğunun anlaĢılması sonrasında, 21.4.2006 günü 

hastanede ikinci kez ameliyata alındığı ve ameliyat sonucu 14 gün boyunca yoğun 

bakımda kaldıktan sonra 6.5.2006 günü hayatını kaybettiği, ...........'in yakınları 

tarafından Üsküdar Cumhuriyet BaĢsavcılığına 24.5.2006 günlü dilekçe ile Ģikâyette 

bulunulduğu, Üsküdar Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından 2547 sayılı Yasa hükmü 

gereği yapılmak üzere dosyanın ........... Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, ........... 

Üniversitesi Rektörlüğünce baĢlatılan soruĢturma sonucunda hazırlanan soruĢturma 

raporunda; Ģüphelilerin teĢhis ve tedavide özellikle ameliyat sırasında uygunanan 

cerrahi yöntemin tıp kurallarına uygun olduğu, ameliyat sırasında yemek borusunun 

delinme olasılığının her zaman mevcut olduğu, daha sonra bu durumun 

farkedilmemesinin beklenen bir durum olarak görülmesi gerektiği bu nedenle taksir 

derecesinde bir ihmalîn bulunmadığı gerekçesiyle menimuhakeme kararının önerildiği, 

yetkili kurulun da aynı gerekçelere dayanarak menimuhakeme kararı verdiği, ancak, 

soruĢturma kurulu tarafından ........... adlı Ģahsın hastanedeki dosyasının bilirkiĢi 

incelemesine tabi tutulması sonrasında hazırlanan bilirkiĢi raporunda, ameliyat sonrası 

durum teĢhisinde gecikmenin olduğu, ikinci ameliyata geç kalındığının belirtildiği, 

ayrıca 19.4.2006 günü yapılan kontrol sırasında teĢhis ve tedavi açısından gerekli 

özenin gösterilmeyerek rahatsızlığın artmasına sebep olunduğunun tespit edildiği bu 

durumda Ģüphelilerin üstlerine atılı suçu iĢlediğini doğrulayacak ve haklarında kamu 

davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosya da mevcut olduğu 

anlaĢıldığından ........ Üniversitesi Rektörlüğünce oluĢturulan Yetkili Kurulun 8.2.2007 

günlü ve 1 sayılı menimuhakeme kararının bozulmasına, Ģüphelilerin 

lüzumumuhakemelerine ve eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu‘nun 85‘inci maddesi 

gereğince yargılanmalarına karar verildiği (DanıĢtay 1.D. 2007/289 E., 2007/521 K.) , 

1.2. VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARġI SUÇLAR 

Vücut dokunulmazlığına karĢı suçlar bölümünde düzenlenen suçlar; yaralama, 

insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti suçlarıdır. 
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KASTEN YARALAMA  

Madde 86 - (1) Kasten baĢkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da 

algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kiĢi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır.  

(2) (Ek fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./4.mad) Kasten yaralama fiilinin kiĢi 

üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması 

hâlinde, mağdurun Ģikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para 

cezasına hükmolunur. 

(3) Kasten yaralama suçunun;  

a) Üstsoya, altsoya, eĢe veya kardeĢe karĢı, 

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan 

kiĢiye karĢı, 

c) KiĢinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,  

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 

e) Silâhla, 

ĠĢlenmesi hâlinde, Ģikâyet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

NETĠCESĠ SEBEBĠYLE AĞIRLAġMIġ YARALAMA  

Madde 87 - (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun; 

a) Duyularından veya organlarından birinin iĢlevinin sürekli zayıflamasına, 

b) KonuĢmasında sürekli zorluğa,  

c) Yüzünde sabit ize,  

d) YaĢamını tehlikeye sokan bir duruma,  

e) Gebe bir kadına karĢı iĢlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 

Neden olmuĢsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. 

Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren 

hâllerde beĢ yıldan az olamaz.  

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun; 

a) ĠyileĢmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 

b) Duyularından veya organlarından birinin iĢlevinin yitirilmesine, 

c) KonuĢma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,  

d) Yüzünün sürekli değiĢikliğine,  

e) Gebe bir kadına karĢı iĢlenip de çocuğunun düĢmesine, 
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Neden olmuĢsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. 

Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde beĢ yıldan, üçüncü fıkraya giren 

hâllerde sekiz yıldan az olamaz.  

(3) (DeğiĢik fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.4.md) Kasten yaralamanın vücutta 

kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması hâlinde, yukarıdaki maddeye göre 

belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar 

artırılır. 

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmiĢse, yukarıdaki maddenin 

birinci fıkrasına giren hâllerde sekiz yıldan on iki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren 

hâllerde ise on iki yıldan on altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

KASTEN YARALAMANIN ĠHMALĠ DAVRANIġLA ĠġLENMESĠ 

Madde 88 - (Metinden çıkartılan fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./6.mad)  

(1) Kasten yaralamanın ihmalî davranıĢla iĢlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte 

ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmalî 

davranıĢla iĢlenmesine iliĢkin koĢullar göz önünde bulundurulur. 

TAKSĠRLE YARALAMA 

Madde 89 - (1) Taksirle baĢkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da 

algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kiĢi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya 

adli para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 

a) Duyularından veya organlarından birinin iĢlevinin sürekli zayıflamasına, 

b) Vücudunda kemik kırılmasına, 

c) KonuĢmasında sürekli zorluğa,  

d) Yüzünde sabit ize,  

e) YaĢamını tehlikeye sokan bir duruma,  

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 

Neden olmuĢsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.  

(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 

a) ĠyileĢmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 

b) Duyularından veya organlarından birinin iĢlevinin yitirilmesine, 
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c) KonuĢma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,  

d) Yüzünün sürekli değiĢikliğine,  

e) Gebe bir kadının çocuğunun düĢmesine, 

Neden olmuĢsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. 

(4) Fiilin birden fazla kiĢinin yaralanmasına neden olması hâlinde, altı aydan 

üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

(5) (DeğiĢik fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.5.md) Taksirle yaralama suçunun 

soruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına 

giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle iĢlenmesi hâlinde Ģikâyet aranmaz. 

ĠNSAN ÜZERĠNDE DENEY  

Madde 90 - (1) Ġnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kiĢi, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Ġnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu 

gerektirmemesi için;  

a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iznin alınmıĢ 

olması, 

b) Deneyin öncelikle insan dıĢı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan 

üzerinde yapılmıĢ olması, 

c) Ġnsan dıĢı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler 

sonucunda ulaĢılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaĢmak açısından 

bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, 

d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki 

bırakmaması, 

e) Deney sırasında kiĢiye insan onuruyla bağdaĢmayacak ölçüde acı verici 

yöntemlerin uygulanmaması, 

f) Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kiĢiye yüklediği külfete ve kiĢinin 

sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması,  

g) Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak 

açıklanan rızanın yazılı olması ve herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması, 

gerekir. 

(3) (DeğiĢik fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./7.mad)  Çocuklar üzerinde bilimsel 

deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için ikinci fıkrada aranan koĢulların yanı 

sıra; 
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a) Yapılan deneyler sonucunda ulaĢılan bilimsel verilerin, varılmak istenen 

hedefe ulaĢmak açısından bunların çocuklar üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, 

b) Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve 

babasının veya vasisinin yazılı muvafakatinin de alınması, 

c) Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda çocuk sağlığı ve hastalıkları 

uzmanının bulunması, 

Gerekir. 

(4) Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan 

kiĢi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbi müdahale 

yöntemlerinin uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaĢılması üzerine, kiĢi üzerinde 

yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza 

sorumluluğunu gerektirmez. Açıklanan rızanın, denemenin mahiyet ve sonuçları 

hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı olması ve tedavinin uzman hekim 

tarafından bir hastane ortamında yapılması gerekir.  

(5) Birinci fıkrada tanımlanan suçun iĢlenmesi sonucunda mağdurun 

yaralanması veya ölmesi hâlinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna iliĢkin 

hükümler uygulanır.  

(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kiĢinin faaliyeti çerçevesinde 

iĢlenmesi hâlinde, tüzel kiĢi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Örnek kararlar : 

Beyninde tümör olan Kâmil ...........'e Ģüpheliler tarafından tümör aĢısı tedavisi 

uygulandığı, tedavi adı altında yapılan bu uygulamanın kanunsuz, izinsiz ve herhangi 

bir etik kurul kararına dayanmadığı, gerekli malzemeler için para alındığı ve iĢlemlerin 

pek çok hasta üzerinde gerçekleĢtirildiği iddiasıyla yapılan soruĢturmada, sadece aĢı 

üretiminin yapıldığı, aĢı üretimi isteğinin ........... Üniversitesi Tıp Fakültesi NöroĢirürji 

Bölümü Öğretim Üyesi ...........'dan geldiği ve uygulamanın bu doktor tarafından 

yapıldığı, aĢı üretimi ve uygulamasının deneysel araĢtırma kapsamına girmediğinden 

bahisle Yetkili Kurulun 22.5.2008 günlü, 2008/9 sayılı kararıyla Ģüphelilerin 

menimuhakemeleri kararı verildiği anlaĢılmaktadır. Benzer bir Ģikâyet konusuyla ilgili 

olarak daha önce 2007/127 esas sayısı ile Dairemizde görülen dosya da, aynı Ģüphelinin 

baĢka bir hastaya uyguladığı aĢı tedavisiyle ilgili yürütülen soruĢturma kapsamında 

Hacettepe Üniversitesinden 4 öğretim üyesinin bilirkiĢi incelemesine baĢvurulduğu, 

hazırlanan bilirkiĢi raporunda, aĢı tedavisiyle ilgili onkoloji konseyinden karar 

alınmadığı, heyet raporu oluĢturulmadığı, yerel ve merkezi etik kurullara 

baĢvurulmadığı, kullanılan ilaç ve malzemenin hastaya satın aldırtıldığı, eğer hastaya 
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münferit hasta olarak uygulama yapılmıĢ ise, konsey kararı, heyet raporu ve etik 

kurullara baĢvuru Ģartları gerçekleĢtirilmeden, eğer bir seri insanın tedavisiyle ilgili 

deneme kapsamında hastaya uygulama yapılmıĢ ise, etik kurullara baĢvuru olmaksızın 

uygulama yapıldığı ve bu durumda hastadan tedavi için hiçbir ücret talep edilemeyeceği 

belirtilmiĢtir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 11‘inci maddesinde ve Hasta Hakları 

Yönetmeliği‘nin 27‘nci maddesinde, klinik veya laboratuvar muayeneleri sonucunda 

klasik metodların hastaya fayda vermeyeceğinin anlaĢılması hâlinde, daha önce denek 

hayvanları üzerinde yeterli derecede denenerek faydalı sonuçlar verdiği anlaĢılmıĢ bir 

tedavi usulünün hastaya uygulanabileceği, bunun için uygulamanın hastaya faydalı 

olacağı ve baĢarısızlık hâlinde klasik tedavi yöntemlerinden daha kötü bir sonuç 

alınmayacağı olasılığının bulunması gerektiği, yine Hasta Hakları Yönetmeliği‘nin 

32‘nci maddesinde hiç kimsenin , Sağlık Bakanlığının izni ve kendi rızası 

bulunmaksızın, tecrübe, araĢtırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu 

yapılamayacağı, Ġlaç AraĢtırmaları Hakkında Yönetmeliğin 5‘inci maddesinde, herhangi 

bir ilaç konusunda bilimsel amaçla klinik araĢtırma yapmak isteyenlerin bu 

Yönetmeliğe uygun olarak yerel etik kurul aracılığıyla, araĢtırma protokolü ve diğer 

dokümanlarla birlikte Sağlık Bakanlığına baĢvurarak izin almak zorunda olduğu, aynı 

Yönetmeliğin 6‘ncı maddesinde, farmasötik müstahzar olarak henüz Bakanlıkça 

ruhsatlandırılmamıĢ ilaçlarla yapılan tüm klinik araĢtırmalar için Bakanlıktan izin 

alınması gerektiği, bu Yönetmeliğin 8‘inci maddesinde, insan üzerinde yapılacak ilaç 

araĢtırmalarında Helsinki Deklarasyonu ve ekleri kararlar ile Tıbbi Deontoloji 

Tüzüğüne tam olarak uyulacağı, I., II., III. dönem denemelerin gönüllülerde ve kiĢinin 

yazılı rızasıyla yapılacağı, araĢtırmaların kapsamı, amacı, zarar ve tehlikelerinin tam ve 

yazılı olarak anlatılacağı, araĢtırmanın her türlü hukuki ve mali sorumluluğunun, 

araĢtırmayı yapan ve destekleyenlere ait olduğu, Dünya Hekimler Birliği Helsinki 

Bildirgesi‘nin (2000) 22‘nci maddesinde, araĢtırma konusunda yeterince 

bilgilendirilmiĢ olan deneğin, tercihen yazılı olarak serbestçe verilmiĢ onamının 

alınması, yazılı onam alınamaz ise, yazılı olmayan onamın tanık huzurunda 

belgelendirilmesi gerektiği, Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları‘nın 

26‘ncı maddesinde de, aydınlatılmıĢ onamın içeriği ve alınmasının zorunlu olduğu, 

tedavisi yasalarla zorunlu kılınan hastalıklar toplum sağlığını tehdit ettiği için hasta 

veya yasal temsilcisinin onamı alınmasa da gerekli tedavinin yapılabileceği hüküm 

altına alınmıĢtır. Yetkili Kurul kararında, Türk Ceza Kanunu‘nun 90‘ıncı maddesinin 

4‘üncü fıkrası gereğince tedavi amaçlı denemenin suç olmadığı belirtilmiĢ ise de, söz 

konusu mevzuat hükümlerinde ve bilirkiĢi raporunda belirtildiği üzere, hasta üzerinde 

bu denemeyi yapabilmek için heyet raporu alınması, araĢtırma protokolü düzenlenmesi, 

Sağlık Bakanlığından izin alınması ve uygulama için hasta ve yakınlarına harcama 

yaptırılmaması gerektiği açıktır. ...........'e yapılan aĢı uygulamasında Ģüpheliler 

tarafından heyet raporu alınmadığı, onkoloji konseyine ve etik kurullara 

baĢvurulmadığı, araĢtırma protokolü düzenlenerek Bakanlıktan izin alınmadığı, 
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uygulanan aĢı konusundaki bilimsel çalıĢmaların bilinmediği, Ģüphelilerin birçok hasta 

için aĢı ürettikleri dikkate alındığında, ruhsatı bulunmayan bu aĢıyla ilgili deneme 

çalıĢmalarından yetkili kurul ve makamların haberdar edilmediği, uygulamaların amacı 

tedavi amaçlı deneme dahi olsa sözkonusu uygulamaların ilaçla ilgili araĢtırmalar 

kapsamında, yetkili kurul ve makamların denetimi dıĢında gerçekleĢtirildiği, bu 

nedenlerle Ģüphelilerin üstlerine atılı suçu iĢlediklerini doğrulayacak ve haklarında 

kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosya da mevcut olduğu 

anlaĢıldığından, ........... Üniversitesi Rektörlüğünce oluĢturulan Yetkili Kurulun 

22.5.2008 günlü ve 2008/9 sayılı menimuhakeme kararının bozulmasına, Ģüphelilerin 

lüzumumuhakemelerine, eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu‘nun 257‘nci maddesi 

gereğince yargılanmalarına karar verildiği (DanıĢtay 1. D. 2008/189 E., 2008/1091 K.). 

ORGAN VEYA DOKU TĠCARETĠ  

Madde 91 - (1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kiĢiden organ alan 

kimse, beĢ yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun 

doku olması hâlinde, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır.  

(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kiĢi hakkında, 

birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur.  

(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti 

çerçevesinde iĢlenmesi hâlinde, sekiz yıldan onbeĢ yıla kadar hapis ve onbin güne kadar 

adli para cezasına hükmolunur.  

(5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiĢ olan organ veya dokuyu saklayan, 

nakleden veya aĢılayan kiĢi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(6) Belli bir çıkar karĢılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan 

veya reklam veren veya yayınlayan kiĢi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kiĢinin faaliyeti çerçevesinde 

iĢlenmesi hâlinde, tüzel kiĢi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun iĢlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi 

hâlinde, kasten öldürme suçuna iliĢkin hükümler uygulanır.  

Hukuken geçerli rıza, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması Saklanması ve 

Nakli Hakkında Kanun‘un 6‘ncı maddesinde belirtilmiĢtir. Buna göre ; ―Onsekiz yaĢını 

doldurmuĢ ve mümeyyiz olan bir kiĢiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az 

iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiĢ yazılı ve 

imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir 

hekim tarafından onaylanması zorunludur.‖ Maddede rıza verilmesi sıkı sıkıya Ģartlara 

bağlanmıĢtır. Rızanın geçerli olabilmesi için organ veya doku alınmadan önce verilmeli, 
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rıza verilirken vericinin bilinci yerinde olmalı, bu rızayı etkiden uzak olarak vermeli, iki 

tanık huzurunda ve onların tanıklığında kendi el yazısıyla ve imzalayarak vermeli veya 

iki tanık huzurunda bu rızayı sözlü olarak vermeli, vericinin tutanağı imzalaması ve bu 

iĢlemlerin yapıldığına dair tutanağın bir hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.  

Söz konusu 2238 sayılı Kanun‘un 7. maddesinde de ; ―Organ ve doku alacak 

hekimler, Vericiye, uygun bir biçimde ve ayrıntıda organ ve doku alınmasının 

yaratabileceği tehlikeler ile bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları hakkında 

bilgi vermek; Organ ve doku verenin, alıcıya sağlayacağı yararlar hakkında vericiyi 

aydınlatmak  zorundadırlar.‖  Hükmüne yer verilmiĢtir. Böylece vericinin tıbbi yönden 

bilgilendirilmesi zorunlu kılınmıĢtır. Yine aynı maddede ; “Akli ve ruhi durumu 

itibarıyla kendiliğinden karar verebilecek durumda olmayan kiĢilerin vermek istedikleri 

organ ve dokuları almayı reddetmek‖ sorumluluğunu getirmektedir. Dolayısıyla, 

mümeyyizliğin, kısıtlılığın ve bunlara bağlı olarak rızanın geçerliliğinin kontrolü organ 

alan hekimlere bırakılmıĢtır. 2238 Sayılı Kanun‘un 7. maddesinde ; ―Vericinin evli 

olması hâlinde birlikte yaĢadığı eĢinin, vericinin organ ve doku verme kararından haberi 

olup olmadığını araĢtırıp öğrenmek ve öğrendiğini bir tutanakla tespit etmek‖ 

zorunluluğu getirilmiĢtir. Burada genelde karıĢtırılan konu eĢin rızasının aranmasıdır. 

Söz konusu madde hükmünde kanun, eĢin rızasının aranmasını istememektedir. 

Vericinin evli olması hâlinde, organ verme kararından eĢinin haberdar olup olmadığının 

araĢtırılmasını ve bunun bir tutanakla belgelendirilmesini emretmektedir.  

ZORUNLULUK HÂLĠ  

Madde 92 - (1) Organ veya dokularını satan kiĢinin içinde bulunduğu sosyal ve 

ekonomik koĢullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim 

yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

ETKĠN PĠġMANLIK  

Madde 93 - (1) Organ veya dokularını satan kiĢi, resmî makamlar tarafından 

haber alınmadan önce durumu merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını 

kolaylaĢtırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Bu suç haber alındıktan sonra, organ veya dokularını satan kiĢi, gönüllü 

olarak, suçun meydana çıkmasına ve diğer suçluların yakalanmasına hizmet ve yardım 

ederse; hakkında verilecek cezanın, yardımın niteliğine göre, dörtte birden yarısına 

kadarı indirilir. 
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Örnek kararlar :  

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, AĢılanması ve Nakli 

Hakkında Kanunu‘nun 14‘üncü maddesinde bir kimse sağlığında vücudunun tamamını 

veya organ ve dokularını, teĢhis, tedavi ve bilimsel amaçlar için bıraktığını Resmî veya 

yazılı bir vasiyetle belirtmemiĢ veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda 

açıklamamıĢ ise sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eĢi, ana veya babası veya 

kardeĢlerinden birisinin bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının 

muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınabileceği, aksine bir vasiyet veya beyan 

yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değiĢiklik yapmayan dokuların alınabileceği, ölü, 

sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karĢı olduğunu 

belirtmiĢse organ ve doku alınamayacağı hükmü yer almıĢtır. Dosyanın 

incelenmesinden, Ģikâyetçinin kızı olan ...........'un rahatsızlanması üzerine 24.5.2006 

tarihinde ........... Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldüğü, 24.5.2006 tarihinde kalp 

yetmezliği nedeniyle vefat ettiği, hastane morguna getirilen cenazenin ........... Göz 

Bankası Teknisyeni ........... tarafından sadece kornealarının alındığı, diğer teknisyenler 

... ve ... tarafından korneaların değerlendirilmesi yapılıp kayıtları tutulduktan sonra Göz 

Hastalıkları Ameliyathanesinde kullanılmak üzere ameliyathaneye götürüldüğü, 

Öğretim Üyeleri ... ile ... tarafından 30.5.2005 tarihinde korneaların iki ayrı hastaya 

nakledildiği olayda, ölen hastanın gözlerinin değil sadece kornea tabakalarının alınmıĢ 

bulunması, ilgilinin sağlığında aksine bir vasiyet veya beyanının olmaması ve kornea 

dokusunun yetkili kiĢilerce usulüne uygun biçimde alınmasının mevzuat karĢısında suç 

teĢkil etmediği, belirtilerek Ģüpheliler hakkında menimuhakeme kararı verilmiĢ ise de, 

cenazenin defnedilmesi aĢamasında gözlerinin tamamen alındığının farkedilmesi 

üzerine 25.5.2005 tarihli dilekçe ile Fatih Cumhuriyet BaĢsavcılığına müracat edildiği 

Fatih Cumhuriyet BaĢsavcılığının Fatih Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne yazdığı 25.5.2005 

günlü 2005/13740 sayılı talimat üzerine polis memurlarınca Yeni Kozlu Mezarlığı 

Gasilhanesine gidilerek, cesedin sol göz kapağının kaldırıldığında sol gözün tamamen 

boĢ olduğunun, sağ göz kapağının ise dikili olduğunun 25.5.2005 tarihli tutanakla 

saptandığı, bu tutanakla ölünün gözünün alındığının tespit edildiği anlaĢılmıĢtır. 

Yukarıdaki Kanun hükmü gereğince, gözün sadece korneasının alınmasının, izne tabi 

olmadığı belirtilmesine rağmen, 25.5.2005 tarihli tespit tutanağına göre cesedin sol 

gözünün tamamının alındığı, sağ gözünün kapağının ise dikili olduğunun saptandığı, 

nöbetçi teknisyen ...'ın ise soruĢturmacıya verdiği ifadede ölü ...'un sadece her iki göz 

kornea dokularının alındığını, ne sağ ne de sol göz kapaklarına dikiĢ koymadığını beyan 

ettiği, bu ifade ile sağ göz kapağının dikili olduğu yolundaki polis tespit tutanağı 

arasında çeliĢki bulunduğu, ayrıca 30.5.2005 tarihinde 05/950 ve 05/981 protokol no‘lu 

ameliyatlarla ... ve Fatma Çarçabuk adlı hastalara uygulanan operasyonların niteliğinin 

ve kapsamının bu hastaların dosyalarındaki tüm tıbbi verilerin ve kanıtların takdirinin 

ceza yargısına ait bulunduğu, bu durumda, yukarıda sözü edilen Kanun hükmüne aykırı 
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olarak ölüden gözün tamamının izinsiz olarak alındığı konusunda yeterli Ģüphenin 

oluĢtuğu, Ģüphelilerin üstlerine atılı suçu iĢlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu 

davasının açılmasını gerektirecek nitelikte kanıtın dosya da mevcut olduğu 

anlaĢıldığından, ........... Üniversitesi Rektörlüğünce oluĢturulan Yetkili Kurulun 

3.11.2006 günlü ve 49 sayılı menimuhakeme kararının bozulmasına, Ģüphelilerin 

lüzumumuhakemelerine ve eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu‘nun 91‘inci maddesi 

ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, AĢılanması ve Nakli Hakkında 

Kanun‘un 15‘inci maddesi gereğince yargılanmalarına karar verildiği (DanıĢtay 

1.D.2006/1270 E., 2007/101 K.,). 

1.3 ÇOCUK DÜġÜRTME, DÜġÜRME VEYA KISIRLAġTIRMA 

Aile planlama metotlarından olan gebeliğin sona erdirilmesine iliĢkin 

düzenlemeler hukukumuzda 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun‘un 5. ve 6. 

maddelerinde ve 1983 tarihli Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin 

Yürütülmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tüzük‘te yer almıĢtır. Bu normlara aykırılık 

hâlinde TCK‘ da yer alan hükümler devreye girmektedir. 

ÇOCUK DÜġÜRTME  

Madde 99 - (1) Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düĢürten kiĢi, beĢ 

yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Tıbbî zorunluluk bulunmadığı hâlde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi 

on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düĢürten kiĢi, iki yıldan dört yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düĢürtülmesine rıza gösteren 

kadın hakkında bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.  

(3) Birinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir 

zarara uğramasına neden olmuĢsa, kiĢi altı yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması hâlinde, on beĢ yıldan yirmi yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur.  

(4) Ġkinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir 

zarara uğramasına neden olmuĢsa, kiĢi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması hâlinde, dört yıldan sekiz yıla kadar 

hapis cezasına hükmolunur.  

(5) Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamıĢ olan bir 

kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kiĢi tarafından düĢürtülmesi hâlinde; iki yıldan 
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dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer 

fiiller yetkili olmayan bir kiĢi tarafından iĢlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecek 

ceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur.  

(6) Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması hâlinde, süresi yirmi 

haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koĢuluyla, gebeliği sona erdirene ceza 

verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında 

sona erdirilmesi gerekir.  

Tıbbi zorunluluk hâlleri; 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun‘un 5. 

maddesinin 2 ve 3. fıkralarında belirtilmiĢtir. Sözkonusu fıkralarda ; ― Gebelik süresi, 

on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği 

veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı 

hâllerde doğum ve kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif 

bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir. Derhâl müdahale edilmediği 

takdirde hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil hâllerde durumu tespit 

eden yetkili hekim tarafından gerekli müdahale yapılarak rahim tahliye edilir.‖ 

Hükümlerine yer verilmektedir. 

ÇOCUK DÜġÜRME  

Madde 100 - (1) Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu 

isteyerek düĢürmesi hâlinde, bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.  

KISIRLAġTIRMA  

Madde 101 - (1) Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaĢtıran kimse, üç 

yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, kısırlaĢtırma iĢlemi yapma 

yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa, ceza üçte bir oranında artırılır. 

(2) Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaĢtırma fiilinin yetkili olmayan bir kiĢi 

tarafından iĢlenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun‘un 4. maddesinde; 

Sterilizasyon (kısırlaĢtırma), bir erkek veya kadının çocuk yapma kabiliyetinin cinsi 

ihtiyaçlarını tatmine mani olmadan izalesi için yapılan müdahale olarak tanımlanmıĢtır.  

Sterilizasyon ameliyatı, tıbbi sakınca olmadığı takdirde reĢit kiĢinin isteği 

üzerine yapılır. Evli kimseler için 2827 sayılı kanun çerçevesinde mutlak surette eĢin de 

rızası aranmaktadır. Ayrıca geçerli bir rızadan söz edebilmek için kiĢinin operasyon 

hakkında ayrıntılı Ģekilde aydınlatılması da Ģarttır. Kanun‘un 101. maddesi, konuya 
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iliĢkin açık bir düzenleme getirmiĢ, rıza olmadan ve  veya yetkisiz kiĢilerce yapılan bu 

müdahale cezai müeyyideye bağlanmıĢtır.  

1.4  CĠNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARġI SUÇLAR 

Cinsel saldırı (TCK  md. 102) 

Çocukların cinsel istismarı (TCK md. 103) 

ReĢit olmayanla cinsel iliĢki (TCK md. 104) 

Cinsel taciz (TCK md. 105) 

1.5  HÜRRĠYETE KARġI SUÇLAR 

Hürriyete karĢı suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun ―Özel Hükümler‖ 

baĢlıklı ikinci kitabının ―KiĢilere KarĢı Suçlar‖ı düzenleyen ikinci kısmının ―Hürriyete 

KarĢı Suçlar‖ baĢlığını taĢıyan yedinci bölümünde düzenlenmiĢtir.  

Yedinci Bölüm 106‘ıncı maddeden baĢlayarak 124‘üncü maddeye kadar devam 

etmektedir. Bu bölümde Ģu suçlara yer verilmiĢtir: Tehdit (m. 106), ġantaj (m.107), 

Cebir Kullanma (m. 108), KiĢiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (m. 109), Eğitim ve 

Öğretimin Engellenmesi (m. 112), Kamu Kurumu veya Kamu Kurumu Niteliğindeki 

Meslek KuruluĢlarının Faaliyetlerinin Engellenmesi (m.113), Siyasi Hakların 

Kullanılmasının Engellenmesi (m. 114), Ġnanç, DüĢünce ve Kanaat Hürriyetinin 

Kullanılmasını Engelleme (m. 115), Konut Dokunulmazlığının  Ġhlali (m. 116), ĠĢ ve 

ÇalıĢma Hürriyetinin Ġhlali (m. 117), Sendikal Hakların Kullanılmasını Engelleme (m. 

118), Haksız Arama (m. 120), Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi 

(m.121), Ayrımcılık (m. 122), KiĢilerin Huzur ve Sükununu Bozma (m. 123) ve 

HaberleĢmenin Engellenmesi (m.124). 

TEHDĠT 

MADDE 106.- 1) Bir baĢkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut 

veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleĢtireceğinden bahisle tehdit 

eden kiĢi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mal varlığı itibarıyla 

büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, 

mağdurun Ģikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.  

(2) Tehdidin;  

a) Silâhla,  

b) KiĢinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız mektupla 

veya özel iĢaretlerle, 
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c) Birden fazla kiĢi tarafından birlikte, 

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluĢturdukları korkutucu güçten 

yararlanılarak, ĠĢlenmesi hâlinde, fail hakkında iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur.  

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya mal varlığına zarar 

verme suçunun iĢlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.  

ġANTAJ 

MADDE 107.- 1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir Ģeyi yapacağından veya 

yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir Ģeyi 

yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kiĢi, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis ve beĢbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  

(2) (Ek fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./14.mad) Kendisine veya baĢkasına yarar 

sağlamak maksadıyla bir kiĢinin Ģeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki 

hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması hâlinde de birinci 

fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

CEBĠR 

MADDE 108.- (1) Bir Ģeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin 

yapmasına müsaade etmesi için bir kiĢiye karĢı cebir kullanılması hâlinde, kasten 

yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur.  

KĠġĠYĠ HÜRRĠYETĠNDEN YOKSUN KILMA 

MADDE 109. 

(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak 

hürriyetinden yoksun bırakan kiĢiye, bir yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) KiĢi, fiili iĢlemek için veya iĢlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, 

iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Bu suçun;  

a) Silâhla,  

b) Birden fazla kiĢi tarafından birlikte,  

c) KiĢinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,  
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d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,   

e) Üstsoy, altsoy veya eĢe karĢı, 

f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda 

bulunan kiĢiye karĢı, 

ĠĢlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır. 

(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması 

hâlinde, ayrıca bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.  

(5) Suçun cinsel amaçla iĢlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 

cezalar yarı oranında artırılır.  

(6) Bu suçun iĢlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun 

neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ hâllerinin gerçekleĢmesi durumunda, ayrıca kasten 

yaralama suçuna iliĢkin hükümler uygulanır.  

SENDĠKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESĠ 

(MADDE 118) 

Madde 118 - (1) Bir kimseye karĢı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, 

sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika 

yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kiĢi, 

altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı baĢka bir davranıĢla bir 

sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. 

DĠLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESĠ 

(MADDE 121) 

Madde 121 - (1) KiĢinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu 

makamlarına verdiği dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi hâlinde, 

fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Bu suçla dilekçe hakkının kullanılması güvence altına alınmıĢtır. Anayasa‘nın 

74‘üncü maddesinde; ―VatandaĢlar ve karĢılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye‘de 

ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve Ģikâyetleri hakkında, 

yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile baĢvurma hakkına 
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sahiptirler‖ denilmektedir. Dilekçe hakkının kullanılması ise, 3071 sayılı Dilekçe 

Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun ile düzenlenmiĢtir.  

Maddedeki suçun oluĢabilmesi bakımından bir dilekçenin söz konusu olması 

gerekmektedir. Dilekçe, kiĢinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu 

kuruluĢlarına yazılı olarak yaptığı baĢvuruyu ifade etmektedir. Dilekçenin unsurları 

3071 sayılı Kanun‘un 4‘üncü maddesinde belirtilmiĢtir. Buna göre; ―Türkiye Büyük 

Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya  gönderilen dilekçelerde, dilekçe 

sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iĢ veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir‖.  Eğer 

dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iĢ veya ikametgâh adresi bulunmuyorsa 

dilekçe söz konusu olmayacaktır.  

3071 sayılı Kanun ―Ġncelenemeyecek dilekçeler‖ baĢlıklı 6‘ncı maddesinde; 

―Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen 

dilekçelerden; 

A) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, 

B) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, 

C) 4‘üncü maddede gösterilen Ģartlardan herhangi birini taĢımayanlar, 

incelenemezler‖  denilmektedir.  

1.6. ġEREFE KARġI SUÇLAR 

HAKARET  

Madde 125 - (1) Bir kimseye onur, Ģeref ve saygınlığını rencide edebilecek 

nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ... veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, 

Ģeref ve saygınlığına saldıran kiĢi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 

cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç 

kiĢiyle ihtilât ederek iĢlenmesi gerekir.  

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle 

iĢlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.  

(3) Hakaret suçunun;  

a) Kamu görevlisine karĢı görevinden dolayı, 

b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düĢünce ve kanaatlerini açıklamasından, 

değiĢtirmesinden, yaymaya çalıĢmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına 

uygun davranmasından dolayı,  
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c) KiĢinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, 

ĠĢlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.  

(4) (DeğiĢik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./15.mad) Hakaretin alenen iĢlenmesi 

hâlinde ceza altıda biri oranında artırılır.  

(5) (DeğiĢik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./15.mad) Kurul hâlinde çalıĢan kamu 

görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluĢturan 

üyelere karĢı iĢlenmiĢ sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça iliĢkin Madde 

hükümleri uygulanır. 

MAĞDURUN BELĠRLENMESĠ  

Madde 126 - (1) Hakaret suçunun iĢlenmesinde mağdurun ismi açıkça 

belirtilmemiĢ veya isnat üstü kapalı geçiĢtirilmiĢ olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun 

Ģahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiĢ 

ve hem de hakaret açıklanmıĢ sayılır. 

ĠSNADIN ĠSPATI 

Madde 127 - (1) Ġsnat edilen ve suç oluĢturan fiilin ispat edilmiĢ olması hâlinde 

kiĢiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleĢmiĢ bir 

mahkûmiyet kararı verilmesi hâlinde, isnat ispatlanmıĢ sayılır. Bunun dıĢındaki hâllerde 

isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının 

anlaĢılmasında kamu yararı bulunmasına veya Ģikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. 

(2) Ġspat edilmiĢ fiilinden söz edilerek kiĢiye hakaret edilmesi hâlinde, cezaya 

hükmedilir.  

ĠDDĠA VE SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI  

Madde 128 - (1) Yargı mercileri veya idarî makamlar nezdinde yapılan yazılı 

veya sözlü baĢvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kiĢilerle ilgili olarak somut 

isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması hâlinde, ceza verilmez. 

Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve 

uyuĢmazlıkla bağlantılı olması gerekir.  
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HAKSIZ FĠĠL NEDENĠYLE VEYA KARġILIKLI HAKARET  

Madde 129 - (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak iĢlenmesi 

hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de 

vazgeçilebilir.  

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak iĢlenmesi hâlinde, kiĢiye 

ceza verilmez.  

(3) Hakaret suçunun karĢılıklı olarak iĢlenmesi hâlinde, olayın mahiyetine 

göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar 

indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.  

KĠġĠNĠN HATIRASINA HAKARET  

Madde 130 - (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kiĢiyle ihtilât 

ederek hakaret eden kiĢi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 

cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen iĢlenmesi hâlinde, altıda biri oranında artırılır.  

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset 

veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kiĢi, üç aydan iki yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. 

SORUġTURMA VE KOVUġTURMA KOġULU  

Madde 131 - (1) Kamu görevlisine karĢı görevinden dolayı iĢlenen hariç; 

hakaret suçunun soruĢturulması ve kovuĢturulması, mağdurun Ģikâyetine bağlıdır. 

(2) Mağdur, Ģikâyet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüĢ olan kiĢinin 

hatırasına karĢı iĢlenmiĢ ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eĢ veya 

kardeĢleri tarafından Ģikâyette bulunulabilir. 

1.7. ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GĠZLĠ ALANINA KARġI SUÇLAR 

HABERLEġMENĠN GĠZLĠLĠĞĠNĠ ĠHLÂL (TCK md. 132) 

KĠġĠLER ARASINDAKĠ KONUġMALARIN DĠNLENMESĠ VE KAYDA 

ALINMASI  
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MADDE 133.- (1) KiĢiler arasındaki alenî olmayan konuĢmaları, taraflardan 

herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile 

kaydeden kiĢi, iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleĢiyi, diğer konuĢanların rızası olmadan ses 

alma cihazı ile kayda alan kiĢi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile 

cezalandırılır.  

(3) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerden biri iĢlenerek elde edildiği bilinen 

bilgilerden  yarar sağlayan veya bunları baĢkalarına veren veya diğer kiĢilerin bilgi 

edinmelerini temin eden kiĢi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para 

cezası ile cezalandırılır. Bu konuĢmaların basın ve yayın yoluyla yayımlanması hâlinde 

de, aynı cezaya hükmolunur. 

ÖZEL HAYATIN GĠZLĠLĠĞĠNĠ ĠHLÂL 

MADDE 134.- (1) KiĢilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı 

aydan iki yıla  

kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya 

seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az 

olamaz.  

(2) KiĢilerin özel hayatına iliĢkin görüntü veya sesleri ifĢa eden kimse, bir 

yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla 

iĢlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.  

KĠġĠSEL VERĠLERĠN KAYDEDĠLMESĠ  

MADDE 135. - (1) Hukuka aykırı olarak kiĢisel verileri kaydeden kimseye altı 

aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.  

(2) KiĢilerin siyasi, felsefi veya dinî görüĢlerine, ırki kökenlerine; hukuka 

aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaĢamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal 

bağlantılarına iliĢkin bilgileri kiĢisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra 

hükmüne göre cezalandırılır.  
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VERĠLERĠ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE 

GEÇĠRME  

MADDE 136. - (1) KiĢisel verileri, hukuka aykırı olarak bir baĢkasına veren, 

yayan veya ele geçiren kiĢi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

NĠTELĠKLĠ HÂLLER  

MADDE 137. - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;  

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak 

suretiyle,  

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,  

 

ĠĢlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

VERĠLERĠ YOK ETMEME 

MADDE 138.- (1) Kanun‘ların belirlediği sürelerin geçmiĢ olmasına karĢın 

verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine 

getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

ġĠKAYET  

Madde 139 - (1) KiĢisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak 

verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların 

soruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlıdır. 

TÜZEL KĠġĠLER HAKKINDA GÜVENLĠK TEDBĠRĠ (TCK md. 140) 

1.8. MALVARLIĞINA KARġI SUÇLAR (M. 141-169) 

GÜVENĠ KÖTÜYE KULLANMA 

MADDE 155. - (1) BaĢkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli bir 

Ģekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiĢ olan mal üzerinde, kendisinin 

veya baĢkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dıĢında tasarrufta bulunan veya 

bu devir olgusunu inkar eden kiĢi, Ģikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli 

para cezası ile cezalandırılır. 
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(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet iliĢkisinin ya da hangi 

nedenden doğmuĢ olursa olsun, baĢkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği 

olarak tevdi ve teslim edilmiĢ eĢya hakkında iĢlenmesi hâlinde, bir yıldan yedi yıla 

kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 

DOLANDIRICILIK 

MADDE 157.-(1) Hileli davranıĢlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya 

baĢkasının zararına olarak, kendisine veya baĢkasına bir yarar sağlayan kiĢiye bir yıldan 

beĢ yıla kadar hapis ve beĢbin güne kadar adli para cezası verilir.  

Yargıtay 11.C.D.nin 2009/397 no‘lu kararında ; Dolandırıcılık suçunda unsur 

olan kandırabilecek nitelikteki hilenin, gerçek kiĢiye yönelmesi ve bu kiĢinin hataya 

düĢürülüp onun veya bir baĢkasının zararına, fiili iĢleyene veya baĢkasına haksız bir 

menfaat sağlanması gerektiği belirtilmiĢtir. 

Örnek kararlar : 

1 - 5.5.2003, 12.5.2003, 04.08.2003 ve 31.3.2004 tarihli müfettiĢ raporlarında 

belirtilen ve mahkemece kabule esas alınan; hastalara fazla malzeme kullanılmıĢ gibi 

gösterilmek suretiyle kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık ve  sanık E.Ö‘nün C.D. adlı 

hastaya fazla stend uygulanmıĢ gibi rapor düzenlenmek suretiyle Resmî evrakta 

sahtecilik suçunun iĢlendiği iddialarıyla ilgili olarak, söz konusu müfettiĢ raporlarında 

belirtilen ve mahkeme kabulüne konu tüm hastalara iliĢkin CD ve filmler ile düzenlenen 

hastane reçete, kullanıldı raporları ve faturalarla bu suçlara dair düzenlenmiĢ daha 

önceki bilirkiĢi raporlarının sanıkların görev yaptıkları Üniversitelerin dıĢındaki 

Kardiyoloji ve Radyoloji Ana Bilim Dalında görevli öğretim üyeleriyle Bağ-Kur, 

Emekli  Sandığı  ve  Sosyal  Sigortalar Kurumundan emekli müfettiĢlerden 

oluĢturulacak karma bilirkiĢiler heyetine tevdi edilerek söz konusu hastalara kaç adet 

stent uygulandığının, faturalar ve hastane reçeteleriyle kullanıldı raporlarındaki 

sayılarının ne kadar olduğunun, aralarında sayı bakımından fark bulunup 

bulunmadığının ve ayrıca Ö. Y. Hastanesinde müfettiĢ raporunda belirtildiği Ģekilde 

kendisine primer stend implantasyonu yapılmıĢ olmasına rağmen PTCA da yapılmıĢ 

gibi gösterildiği belirtilen hastalara PTCA yapılıp yapılmadığı, bu hastanece 2001 

yılında alınmıĢ balon katater sayısıyla bu yıl içinde bu malzemelere iliĢkin düzenlenen 

reçete ve kullanıldı raporları ve bunlara dair faturalardaki miktarın ne kadar olduğunun, 

aralarında fark bulunup bulunmadığının ve varsa bu farkın eldeki bu malzemenin steril 

edilip tekrar kullanma sonucunda meydana gelip gelmediğinin, BaĢmüfettiĢliğin 

04.08.2003 tarihli raporunda belirtilen Ö.Y. Hastanesine O. firmasının bayisi olan M. 

firmasınca (Ġ.U ve S. U.) SSK'lı hastalara HC marka stentin verilip kullanıldığı hâlde 

ACS marka stent kullanılmıĢ gibi reçete, kullanıldı raporu ve fatura edilmesi ve 
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BaĢmüfettiĢ Ö. D.'ce hazırlanan 20.11.2002 ve kurum müfettiĢlerince düzenlenen 

13.6.2003, 25.4.2003 tarihli raporlarında belirtilen E. Firmasınca (F.Ö. ve S.Ö.) ........ 

EskiĢehir Bölge Hastanesine (B. D.) " Nemed Troya marka balon ve Nemed Ephesos 

marka stent ile Natec marka stent verildiği hâlde Medtronic (GX-Plus balon ve Wiktor 

stent) markanın‖ ve "Atrium marka balon ve stent verildiği hâlde Angiodynamics ve 

Bard markanın‖ verilmiĢ gibi gösterilmesi keza bunlara dair faturaların M. (M. T., M. 

T., V. Ü.) ve M. M. (C. M., E. Ç.) firmalarınca onaylanıp bedellerinin bayileri E. 

firmasınca kurumlardan tahsil edilmesi ve ayrıca doktor B.‘nun bunlar dıĢında müfettiĢ 

raporunda belirtilen diğer taahhütname kapsamı dıĢındaki markaların hastanede 

kullanılması eylemleriyle ilgili olarak söz konusu malzemelere konu faturaların ve 

bunlara dair düzenlenen hastane reçete ve kullanıldı raporlarının da yukarıda belirtilen 

bilirkiĢi heyetine tevdi edilerek verilen malzemelerin taahhüt edilen malzemeye eĢ değer  

nitelikte olup olmadığı, 02.03.2000 tarih ve 153656 sayılı Genel Yazıya uygun Ģekilde 

Genel Müdürlükçe belirlenen fiyatlardan % 10 oranında daha ucuza hastaneye verilip 

verilmediği, yukarıda belirtilen bütün bu iĢlemler nedeniyle ilgili Kurumlar aleyhine 

meydana gelmiĢ  bir  zararın  bulunup  bulunmadığı,  varsa  ne  Ģekilde  oluĢtuğu  ve  

nereden kaynaklandığı ve miktarıyla, kasıtlarını belirleme bakımından sanıkların 

menfaat sağlama sürecindeki konumları, görevleri ve hangi ölçüde etkili oldukları, 

menfaatin kime sağlandığı ve meydana gelen zarardan sorumlu tutulup 

tutulamayacakları, C. D. isimli Ģahsa iliĢkin düzenlenen reçete ve kullanıldı raporlarında 

sanık E.‘nin imza ve onayının bulunup bulunmadığı hususlarında ayrıntılı mütalaa 

alındıktan sonra hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği (Yargıtay 11.C.D. 

2007/9110 E., 2008/1249 K.), 

2 - Sanık Tayibe'nin aĢamalarda kendisine ait sağlık karnesinin babası olan 

sanık Mehmet Tarafından alınıp yengesi olan Zeynep'in hastaneye yatırılmasında 

kullanıldığını beyan etmesine, sanığın doğumun gerçekleĢtirildiği hastane 

baĢhekimliğine hitaben yazdığı 12.01.2004 tarihli dilekçede, gelinini kızına ait sağlık 

karnesiyle kendisinin yatırdığını ve doğum yapanın kızı değil gelini Zeynep olduğundan 

kayıtların düzeltilmesini istediğinin anlaĢılmasına, suçun iĢlendiği yer ve sanıkların 

dosyaya yansıyan sosyo-ekonomik düzeyleri de dikkate alındığında ev hanımı olan 

hamile Zeynep'in tek baĢına hastaneye baĢvurup doğum yapmasının hayatın olağan 

akıĢına uygun bulunmamasına göre, sanık Mehmet'in suça iĢtirak iradesiyle katıldığı 

gözetilmeden sağlık karnesinin Zeynep tarafından alınıp kullanılmasından bilgisi 

olmadığından bahisle yazılı Ģekilde beraat kararı verilmesinin yasa‘ya aykırı olduğu 

(Y.11.C.D. 2005/9727 E., 2007/2771 K.), 

 



VII.BÖLÜM: 

TÜRK CEZA KANUNU(GENEL HÜKÜMLER VE MEMUR SUÇLARI) 

 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 389 

GENEL TEHLĠKE YARATAN SUÇLAR 

RADYASYON YAYMA 

MADDE 172.- (1) Bir baĢkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı 

gerçekleĢtirmeye elveriĢli olacak surette, radyasyona tabi tutan kiĢi, üç yıldan on beĢ 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Birinci fıkradaki fiilin belirsiz sayıda kiĢilere karĢı iĢlenmiĢ olması hâlinde, 

beĢ yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.  

(3) Bir baĢkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar 

vermeye elveriĢli olacak biçimde radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin 

parçalanması sürecine etkide bulunan kiĢi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

(4) Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine, 

bir laboratuvar veya tesisin iĢletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne 

aykırı olarak neden olan kiĢi, fiilin bir baĢkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına 

önemli ölçüde zarar vermeye elveriĢli olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.  

ÇEVREYE KARġI SUÇLAR 

KAMUNUN SAĞLIĞINA KARġI SUÇLAR 

Zehirli madde katma (TCK md. 185) 

BozulmuĢ veya değiĢtirilmiĢ gıda veya ilaçların ticareti (TCK md. 186)  

KiĢilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilâç yapma veya 

satma (TCK md. 187)  

UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK md. 188)  

Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (TCK md. 189) 

UyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaĢtırma (TCK md. 190) 

BULAġICI HASTALIKLARA ĠLĠġKĠN TEDBĠRLERE AYKIRI 

DAVRANMA  

MADDE 195.- (1) BulaĢıcı hastalıklardan birine yakalanmıĢ veya bu 

hastalıklardan ölmüĢ kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili 
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makamlarca alınan tedbirlere uymayan kiĢi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

KAMU GÜVENĠNE KARġI SUÇLAR 

Kamunun güveni; hukuk düzeninin, herhangi bir hukuksal olayı kanıtlama 

yeteneği tanıdığı Ģeylerle doğruluk ve gerçekliğine herkesçe güvenilmesini öngördüğü 

Ģekil ve alametler, belirti, iz, iĢaret, niĢan, simgenin sahtecilikten korunmalarını görmek 

ve bilmek biçiminde oluĢmuĢ genel, sürekli, toplumsal bir hak ve yarardır. Diğer bir 

anlatımla kamunun güveni; özel veya kamu hukukunun kanıtlama gücü tanıdığı Ģey, 

Ģekil ve alametlere karĢı olan genel güvendir. Toplumun inanma ve bireyin aldatılmama 

hakkı kamu güvenini oluĢturur. Kamunun güvenine karĢı suçlar, geniĢ anlamda 

sahtecilik suçlarıdır. 

Parada sahtecilik (TCK md. 197)  

Paraya eĢit sayılan değerler (TCK md. 198) 

Kıymetli damgada sahtecilik (TCK md. 199) 

Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar (TCK md. 200) 

Etkin piĢmanlık (TCK md. 201) 

MÜHÜRDE SAHTECĠLĠK  

MADDE 202.- (1) CumhurbaĢkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

BaĢkanlığı ve BaĢbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya 

kullanan kiĢi, iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kamu kurum ve kuruluĢlarınca veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluĢlarınca kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak üreten veya 

kullanan kiĢi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Mühür bozma (TCK md. 203) 

RESMÎ BELGEDE SAHTECĠLĠK  

MADDE 204. - (1) Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî 

belgeyi baĢkalarını aldatacak Ģekilde değiĢtiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kiĢi, 

iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi sahte olarak 

düzenleyen, gerçek bir belgeyi baĢkalarını aldatacak Ģekilde değiĢtiren, gerçeğe aykırı 
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olarak belge düzenleyen veya sahte resmî belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan 

sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli 

olan belge niteliğinde olması hâlinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. 

RESMÎ BELGEYĠ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GĠZLEMEK 

MADDE 205. - (1) Gerçek bir resmî belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen 

kiĢi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi 

tarafından iĢlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (TCK md. 206) 

Özel belgede sahtecilik (TCK md. 207) 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK md. 208)  

Açığa imzanın kötüye kullanılması (TCK md. 209) 

RESMÎ BELGE HÜKMÜNDE BELGELER  

MADDE 210. - (1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya 

hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya 

vasiyetname olması hâlinde, resmî belgede sahtecilik suçuna iliĢkin hükümler 

uygulanır.  

(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diĢ tabibi, eczacı, ebe, hemĢire veya 

diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Düzenlenen belgenin kiĢiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kiĢilerin 

zararına bir sonuç doğurucu nitelik taĢıması hâlinde, resmî belgede sahtecilik 

hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kamu görevlisi sıfatıyla çalıĢmasalar bile, tabip, diĢ 

tabibi, eczacı, ebe, hemĢire veya diğer sağlık mesleği mensubu kiĢilerin, görevlerinin 

gereği olarak gerçeğe aykırı belge düzenlemesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıĢtır. 

Ancak, düzenlenen belgenin kiĢiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya 

kiĢilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taĢıması hâlinde, Resmî belgede sahtecilik 

hükümlerine göre cezaya hükmolunacaktır.  

Örnek kararlar : 

1 - F. Eczanesi sahibi sanık F. D'nin iddianamede isimleri belirtilen hastalara 

ait alıkoyduğu sağlık karnelerini kullanarak aralarında kardeĢi Orhan Doğan'ın da 
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bulunduğu ve tanıdığı doktorlara gerçeğe aykırı olarak reçete düzenletip reçetede yazılı 

ilaçlar hastaya verilmediği hâlde verilmiĢ gibi tahakkuk yaptırarak bedellerini müdâhil 

kurumdan aldığı, bu suretle "Resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" 

suçlarını iĢlediği; Ö. Eczanesi sahibi K. G.'nin ise F. Eczanesinin kurumla olan 

sözleĢmesinin feshedilmesinden sonra F. Eczanesine ait sürsaj taĢıyan ilaç küpürlerini 

kendi faturalarına bağlayıp müdâhil kuruma sunarak diğer sanıkla birlikte hareket edip 

"nitelikli dolandırıcılık" suçunu iĢlediği iddia olunmasına göre; Ġ. Ü. Onkoloji 

Bölümünde görevli doktorlar Y. D., A. A., S.B. ve arĢiv memuru M. T.'nin tanık 

sıfatıyla beyanlarının tespiti, sahte oldukları iddia edilen reçetelerle Onkoloji Bölümü 

protokol defter kayıtlarının karĢılaĢtırılması, A. M. ġ.'nin 8.3.2005 günlü huzurdaki 

beyanı ile müdâhil kurum müfettiĢliğinde verdiği ifade arasında oluĢan çeliĢkinin 

giderilmeye çalıĢılması, gerektiğinde adı geçen hastanın oğlu E.B. ile A.B. ve H. Ç. adlı 

hastaların dinlenmesi toplanan deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre 

sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayinin gerektiği ( Yargıtay 11.C.D. 2006/3880 

E., 2009/988 K.).   

2 - Olay günü S. Devlet Hastanesi Acil Servis‘inde doktor olarak görev yapan 

sanık ġ‘nin, eczanede çalıĢan sanık T. tarafından kendisine getirilen, diğer sanıklar A. 

ve P‘ye ait Resmî sağlık karnelerine, bu sanıkları görmeden ve muayene etmeden reçete 

yazdığı, daha sonra hastane bahçesinde yakalanan sanık T‘den ele geçen sanık P‘ye ait 

sağlık karnesinin incelenmesinde, doktor sanık tarafından isimsiz olarak düzenlenmiĢ 

iki adet, ayrıca sanık P. adına düzenlenmiĢ 31.01.2005 ve 13.02.2005 tarihli iki adet 

reçetenin bulunduğu, bu reçetelerin sahte olduğu, sanıklar A. ve P‘nin de bu eylemlere 

aracılık ettiklerinin iddia olunması, dosya da bulunan reçete fotokopilerinden olay günü 

düzenlenen iki adet reçetenin de isimsiz olması, sanıklar A. ve P.‘nin, sanık doktor 

ġ‘nin daha önce kendilerini hastanede muayene edip reçete yazdığını, ancak muayene 

esnasında sağlık karneleri yanlarında bulunmadığından, daha sonra sanık T. aracılığı ile 

sağlık karnelerini adı geçen sanık doktora gönderdiklerini, sanık doktorun da bu 

karnelere önceden yazdığı reçetelere uygun olarak reçeteler yazdığını savunmaları 

karĢısında, gerçeğin kuĢkuya yer vermeyecek Ģekilde belirlenmesi açısından; protokol 

defteri incelenerek o günkü hasta sayısı ve sırası gözetilip sanıklar P. ve A.'nın muayene 

olup olmadıkları ve savunmada belirtildiği gibi muayenelerinin sabahleyin yapılıp 

yapılmadığı araĢtırılıp belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup 

bulunmadığının takdiri mahkemeye ait olduğu göz önüne alınarak, suça konu reçete 

asılları ile bu reçetelere ait kayıtların bulunduğu poliklinik defter ve diğer belgelerin 

celbi sağlanıp incelenmek suretiyle, özelliklerinin duruĢma tutanağına yazılması ve 

denetime olanak verecek Ģekilde dosya içine konulması reçetede hasta isimlerinin yazılı 

olmaması nedeniyle sonradan tamamlanıp tamamlanmayacağı ve ilgili kurum tarafından 

ödemede bulunulup bulunulmadığı ve sanık P. K.'nın dava konusu yapılan önceki tarihli 

reçeteleri üzerinde durularak hastanede kayıtlı olup olmadığı, muayene edilip 
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edilmediği, ilaçların alınıp alınmadığı ve reçetede belirtilen teĢhisle uyumlu olup 

olmadığı, sanıkta bu hastalığın bulunup bulunmadığı araĢtırılarak toplanan tüm deliller 

birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri 

gerektiği gözetilmeden, sanıklar A. ve P.‘nin, sahte olarak düzenlendikleri iddia olunan 

reçetelere uygun olarak, reçete tarihlerinde ya da daha önceden doktor sanık ġ. 

tarafından görülüp muayene edilmediklerine iliĢkin delillerin nelerden ibaret olduğu 

karar yerinde yeterince tartıĢılmadan, eksik inceleme ile yazılı Ģekilde hükümler 

kurulmasının  yasa‘ya aykırı olduğu (Yargıtay 11.C.D.2006/5970 E., 2009 /2207 K.).       

3 - Sanığın, üzerinde kendi fotoğrafı yapıĢık M. B. adına düzenlenmiĢ ―ErbaĢ 

ve Erlere Mahsus Kimlik Belgesini‖ kullanarak katılan kurumun D.B.Müdürlüğüne 

baĢvurup, sağlık yardımından yararlanan H. B. için zayii olması nedenine dayanılarak 

3751336 seri no‘lu sağlık karnesini düzenleterek kurum görevlisi M. S. A. ‗dan 

20.3.2001 tarihinde teslim almasını müteakiben, asıl hak sahibinin bilgisi dıĢında farklı 

sağlık kuruluĢlarına, faklı tarihlerde, farklı doktorlara giderek altı adet reçete 

yazılmasını sağladığı ve bu reçetelerin farklı eczanelerde iĢlem görüp fatura edilmesi 

sonucu katılan kurumun zarara uğratıldığının ileri sürülmesi karĢısında; sanığa ait 

olduğu ifade edilen ErbaĢ ve Erlere mahsus Kimlik Belgesi üzerindeki fotoğrafın sanığa 

ait olduğunun tanık E. S. B. tarafından teĢhis edilmesi ve sanığın 16.12.2003 günlü 

duruĢmadaki beyanında kimlik belgesindeki bu fotoğrafın kendisine ait olduğunu 

doğrulaması, keza Y. Eczanesi sahibi-mesul müdürü C. A.‘nın 17.9.2001 tarihli 

müfettiĢlik ifadesinde karneyi (reçeteyi) getirenin gösterilen kimlik belgesinde fotoğrafı 

bulunan Ģahıs olduğunu söylemesi karĢısında; eczacı C. A.‘nın ve sağlık karnesini 

teslim eden görevli M.S. A. ile adına kimlik belgesi kullanılarak annesi adına yeni 

sağlık karnesi alınması vakıasında ismi geçen M. B.‘nin tanık sıfatıyla dinlenmeleri, 

gerektiğinde sanık ile yüzleĢtirilmeleri ve kimlik belgesindeki yazı-imzalar ile 

20.3.2001 tarihli sağlık karnesi talep formu ile ekindeki M.B. adına yazılmıĢ 

dilekçedeki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığının araĢtırılması ile toplanan tüm 

deliller birlikte tartıĢılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği 

(Yargıtay 11.C.D. 2006/7086 E., 2009/2517). 

4 - Kulak Burun Boğaz Uzmanı olan sanığın, gerçekte genizeti veya bademcik 

ameliyatı yaptığı hâlde daha düĢük maliyetli olan parasentez ameliyatı yapmıĢ gibi sahte 

reçete belgeleri düzenlemek suretiyle Resmî evrakta sahtecilik suçunu görevi sebebiyle 

iĢlediğinin iddia edilmesi karĢısında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca yetkili merciden 

soruĢturma izni alınması gerektiği (Yargıtay 5.C.D. 2009/9342 E., 2009/10290 K.).        

5 - Mahkemece; doktor olan sanıkların, diğer sanık Ü. E. G.‘ün getirmiĢ olduğu   

sağlık karnelerine, normal kullanım dozundan daha fazla miktarda ilaç yazarak daha 
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kısa aralıklarla ilaç alınmasını sağladıkları ve bu ilaç bedellerinin eczaneler tarafından 

müdâhil kuruma fatura edildiği ve bu suretle ödemelerin eczanelere yapıldığı, 

düzenlenen reçetelerin esas itibarıyla sahte olmadığı kabul edildiği hâlde, sanık Ü. E. 

tarafından  dolandırıcılık suçunun unsuru olan haksız çıkarın ne Ģekilde sağlandığı ve bu 

suçun hangi suretle oluĢtuğu saptanıp karar yerinde açıklanarak, ulaĢılan sonuca göre de 

(doktor) sanıklar hakkında görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunun oluĢup oluĢmadığı 

ve diğer sanık Ü. E.‘nin bu suça iĢtirak edip etmediği tartıĢılmadan yazılı Ģekilde hüküm 

kurulmasının Yasa‘ya aykırı olduğu (Y.11.C.D.  2006/7640 E., 2007/519 K.). 

6 - Sağlık Ocağında doktor olarak görev yapan sanığın, F. H. T.‘ın sağlık 

karnesine, torunu için ilaç yazmaktan ibaret eyleminin suç tarihinde yürürlükte bulunan 

765 Sayılı TCK.‘nın 240. maddesindeki (5237 Sayılı TCK.‘nn 257 md.) suçu 

oluĢturduğu gözetilmeden yazılı Ģekilde hüküm kurulmasının yasa‘ya aykırı olduğu (Y. 

11.C.D 12.3.2007, 2007/730-1612). 

 7 - Sanığın hazırlık aĢamasında müfettiĢe verdiği 06.07.2000 tarihli 

savunması, soruĢturma raporu, tanık beyanları, suça konu reçeteler, adli tıp heyet raporu 

gibi deliller ile tüm dosya kapsamından; suç tarihinde Devlet Hastanesinde doktor 

olarak görev yapan sanığın, hasta muayene etmeden, D. Eczanesi yetkililerince 

hastaların sağlık karnelerinden kopartılarak getirilen toplam 12 adet boĢ reçeteyi değiĢik 

tarihlerde düzenleyip reçete prosedürünü de tamamlayarak ResmîleĢtirmek suretiyle 

yüklenen Resmî belgede sahtecilik suçunu iĢlediği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya 

düĢerek yazılı Ģekilde karar verilmesinin yasa‘ya aykırı olduğu (Y.11.C.D. 20.6.2007, 

2006/4643 E., 2007/4295 K.). 

8 - B…… Hastanesinde görev yapan doktor sanığın, hakkında Ġ…… 5. Ağır 

Ceza Mahkemesinde …… esas sayı ile nitelikli dolandırıcılık suçundan kamu davası 

açılan E. Eczanesi sahibi ve çalıĢanları ile birlikte hareket ederek, emekli hasta N. 

A.‘nın eczanede alıkonulan sağlık karnesine, hastayı muayene etmeden bilgisi dıĢında 

ve sağlık kurulu raporunda yer almayan ve bir kısmı hasta tarafından eczaneden 

alınmayan ilaçları yazdığının iddiasından ibaret eyleminin, sübutu hâlinde suç tarihinde 

yürürlükte bulunan 765 sayılı TCY‘nin 339 (5237 sayılı yasa 204.md)  ve 504/7 (5237 

sayılı yasa 157.md.) maddelerindeki suçları oluĢturup oluĢturmayacağına iliĢkin 

delillerin takdirinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, 

yargılamaya devamla yazılı Ģekilde hüküm kurulmasının yasa‘ya aykırı olduğu 

(Y.11.C.D. 16.4.2007, 2005/7538-2007/2602). 

9 - Sağlık Eğitim Merkezi Tabipliğin‘de görevli hekim olan sanığın suç 

tarihinde  tutuklu öğretmen B.D. adına düzenlenen hasta gönderme yazısını getiren 

tutuklu öğretmenin amcasını muayene ederek 15 günlük dinlenme raporu düzenleme 

eylemini bilerek yaptığının kanıtlanması durumunda Resmî belgede sahtecilik suçunu 
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oluĢturup oluĢturmadığını tartıĢıp değerlendirmenin ağır ceza mahkemesinin görevine 

girdiği gözetilmeden, yargılamaya devam edilerek hüküm kurulmasının yasa‘ya aykırı 

olduğu (Y. 4.C.D. 25.1.2006, 2004/96-2006360).   

10 - Erzurum Cumhuriyet BaĢsavcılığınca baĢlatılan ilaç yolsuzluğu 

kapsamında, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi NöroĢirurji bölümü doktorları ..., ..., ..., 

..., ... ve ...'ın imza ve kaĢelerinin bulunduğu çok sayıda reçetenin sahte olarak 

düzenlendiği iddiasıyla yapılan soruĢturmada, ... ve ... tarafından yazılan iki adet 

reçetenin sahiplerinin reçetede yazılan ilaçların kendilerince alınmadığını beyan 

etmeleri nedeniyle adı geçenler hakkında lüzumumuhakeme, diğer doktorların imza ve 

kaĢelerini taĢıyan reçete sahiplerinin ise reçetelerdeki ilaçların kendilerince yazdırılıp 

kullanıldığını beyan ettiklerinden ..., ..., ... ve ... haklarında menimuhakeme kararı 

verilmesinin önerildiği ve bu doğrultuda yetkili kurulun 26.2.2007 günlü, 111 sayılı 

kararıyla ... ve ... 'ın lüzumumuhakemelerine, ..., ..., ... ve ...'ın menimuhakemelerine 

karar verildiği, oysa, adı geçen tüm doktorların imza ve kaĢelerini taĢıyan reçetelerin 

incelenmesi sonucunda düzenlenen Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarının 20.9.2005 

günlü, BLGĠ-2005/263 sayılı Ekspertiz Raporunda, Ģüphelilerin imza ve kaĢelerini 

taĢıyan reçetelerin bazılarının ..., ... ve ... eczaneleri çalıĢanlarınca doldurulduğunun 

tespit edildiği ve bu hususun Ģüphelilerce açıklanamadığı, dolayısıyla Ģüphelilerin 

üstlerine atılı suçu iĢlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını 

gerektirecek yeterli kanıtın dosya da mevcut olduğu anlaĢıldığından, ... Üniversitesi 

Rektörlüğünce oluĢturulan Yetkili Kurulun 26.2.2007 günlü ve 111 sayılı kararının ... 

ve ...'ın lüzumumuhakemesine iliĢkin kısmının onanmasına, ..., ..., ... ve ...'ın 

menimuhakemesine iliĢkin kısmının bozulmasına, adı geçenlerin 

lüzumumuhakemelerine ve tüm Ģüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu‘nun 

204‘üncü maddesi gereğince yargılanmalarına karar verildiği (DanıĢtay 1.D.2007/806 

E., 2007/1078 K.). 

GENEL AHLÂKA KARġI SUÇLAR 

Hayasızca hareketler (TCK md. 225) 

Müstehcenlik (TCK md. 226) 

FuhuĢ (TCK md. 227) 

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (TCK md. 228) 

Dilencilik  (TCK md. 229) 

AĠLE DÜZENĠNE KARġI SUÇLAR 

Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören (TCK md. 230) 
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ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞĠġTĠRME  

MADDE 231. - (1) Bir çocuğun soybağını değiĢtiren veya gizleyen kiĢi, bir 

yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun 

baĢka bir çocukla karıĢmasına neden olan kiĢi, bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

Kötü muamele (TCK md. 232) 

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli (TCK md. 233) 

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK md. 234) 

EKONOMĠ, SANAYĠ VE TĠCARETE ĠLĠġKĠN SUÇLAR 

ĠHALEYE FESAT KARIġTIRMA 

MADDE 235.- 1) Kamu kurum veya kuruluĢları adına yapılan mal veya hizmet 

alım veya satımlarına ya da kiralamalara iliĢkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat 

karıĢtıran kiĢi, beĢ yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) AĢağıdaki hâllerde ihaleye fesat karıĢtırılmıĢ sayılır:  

a) Hileli davranıĢlarla;  

1. Ġhaleye katılma yeterliğine veya koĢullarına sahip olan kiĢilerin ihaleye veya 

ihale sürecindeki iĢlemlere katılmalarını engellemek, 

2. Ġhaleye katılma yeterliğine veya koĢullarına sahip olmayan kiĢilerin ihaleye 

katılmasını sağlamak,   

3. Teklif edilen malları, Ģartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, 

sahip olmadığından bahisle değerlendirme dıĢı bırakmak, 

4. Teklif edilen malları, Ģartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı 

hâlde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak. 

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya Ģartnamelere göre gizli 

tutulması gereken bilgilere baĢkalarının ulaĢmasını sağlamak. 

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer 

davranıĢlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koĢullarına sahip olan kiĢilerin ihaleye, 

ihale sürecindeki iĢlemlere katılmalarını engellemek. 

d) Ġhaleye katılmak isteyen veya katılan kiĢilerin ihale Ģartlarını ve özellikle 

fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaĢma yapmaları. 

(3) Ġhaleye fesat karıĢtırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluĢu 

açısından bir zarar meydana gelmiĢ ise, ceza yarı oranında artırılır. Zararın meydana 
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gelmiĢ olduğu sabit olmakla birlikte miktarının belirlenememiĢ olması, bu fıkra 

hükmünün uygulanmasını engellemez.  

(4) Ġhaleye fesat karıĢtırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kiĢiler, 

ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.  

(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluĢları aracılığı ile 

yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, 

kamu kurum veya kuruluĢlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluĢlarının iĢtirakiyle kurulmuĢ Ģirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden 

vakıflar, kamu yararına çalıĢan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya 

hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat karıĢtırılması hâlinde de 

uygulanır. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, ihaleye fesat karıĢtırma suçunun oluĢabilmesi 

için ilgili kurum veya kuruluĢun herhangi bir zarar görmesi gerekmemektedir. Bu 

bakımdan, ihaleye fesat karıĢtırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluĢu 

açısından bir zarar meydana gelmiĢ olması, bu suçun nitelikli hâli olarak kabul 

edilmiĢtir.  

Dördüncü fıkraya göre ise, ihaleye fesat karıĢtırma suçunun oluĢabilmesi için 

kamu görevlilerinin ve sair kiĢilerin bir menfaat temin etmiĢ olmaları da gerekli 

değildir. Aksi takdirde, yani ihaleye fesat karıĢtırma dolayısıyla menfaat temin edilmiĢ 

olması hâlinde, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre ceza sorumluluğu cihetine 

gidilir.  

Maddi unsur : Maddi unsur ihaleye fesat karıĢtırmaktır. Bu suçu oluĢturan 

fiilerin neler olduğu 2. fıkrada yedi adet olarak belirtilmiĢ olup, ancak bu fiillerden bir 

veya bir kaçı söz konusu olduğunda ihaleye fesat karıĢtırılmıĢ olur. Bu nedenle bu 

suçun oluĢması için 2. fıkrada belirtilen fiillerden bir veya bir kaçı var ise ihaleye fesat 

karıĢtırılmıĢ demektir.  

Fail : Ġhaleye Ģahsen katılmayan veya zaten katılacak durumda da olmayanlar 

dâhil herkes bu suçun faili olabilir. 

Fiil : ihaleye fesat karıĢtırmak suçuna yol açan fiiller, maddenin ikinci 

fıkrasında sayılmıĢtır.  

Netice : Suç serbest rekabetin engellenmesi veya bozulması anlamına gelen ve 

maddenin ikinci fıkrasında sayılan fiilerden herhangi birinin veya birkaçının 

gerçekleĢtirilmesi durumunda tamamlanır. Ġhalenin sonuçlanması gerekmediği gibi ilk 
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ihalenin baĢarısızlıkla sonuçlanması sebebiyle ikinci bir ihaleye ihtiyaç duyulması veya 

ihalenin iptal edilmiĢ olması dahi suçun tamamlanmıĢ sayılmasına engel değildir. 

Manevi unsur : Ġhaleye fesat karıĢtırma suçu kasten iĢlenebilen suçlardandır. 

Fail hareketiyle bir ihaleye fesat karıĢtırdığını bilecek ve bu sonucu isteyecektir.  

Bu suçun faili olan kamu görevlisi hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu‘ nun 17. maddesi hükmü gereği, 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

hükümleri uygulanmaz. 

Örnek kararlar : 

1 - T. Kurumunda yapılan kalorifer yakıtı ihalesinde, sanıkların ihaleyi S. F. 

B.‘nin yetkilisi olduğu firmanın kazanmasını temin için tekliflerin ayarlanması 

konusunda anlaĢmaya vardıkları ve bu doğrultuda ihaleye, ihale Ģartlarına uyan daha 

önce döküman almıĢ olan A. Petrol ve V. Petrol firmalarının teklif verdikleri, doküman 

almayıp teklif verdikleri takdirde doğrudan değerlendirme dıĢı kalacaklarını bilmelerine 

rağmen katılımın fazla olduğu görüntüsü vermek amacıyla sanıklar  Z. A.‘nın  A.  

Petrol,  ġ.A‘nın  ise  A. Petrol  firmalarını  temsilen  ihale  komisyonuna  teklif  

verdikleri,  ihaleyi  almamak    için     S.F. B.     ile     gizli     anlaĢmaya     vardıkları 

anlaĢma sırasında sanık D.K.‘nın M. E. Ç. ve S. S. ile N.D. arasında anlaĢma sağlamak 

konusunda aktif olarak uğraĢıp gizli anlaĢma sağlanmasına yardımcı olduğu ve yine 

aralarındaki anlaĢma gereği ihaleye geldiği hâlde katılmadığı iddia ve kabul edilmiĢ ve 

kanıtlardan da sanık D. K.‘nın ihale yerine gelip ihaleye katılmadığı ve N. D. ile M. E. 

Ç. ve S. S. arasında oluĢtuğu anlaĢılan tartıĢmayı yatıĢtırmaya çalıĢtığı, Z. A. ve ġ. 

A.‘nın ihale dokümanı almadan teklif verdikleri, tekliflerini orada bulundukları hâlde 

ihaleye geçerli teklif veren H. G. aracılığıyla komisyona gönderdikleri, aramalar 

sırasında ġ. A.‘ya ait ihale dosyasının N. D.‘nin yanında bulunduğu, diğer sanıklarla 

iliĢki içinde oldukları ve bu durumun kuĢku yarattığı anlaĢılmıĢ ise de bilirkiĢi raporuna, 

teknik araçla izleme tutanağına, savunmaya ve dosya içeriğine göre açıklanan eylem ve 

iliĢkileri öteki sanıklarla yaptıkları ihalede rekabeti etkileyen anlaĢma veya uzlaĢmanın 

sonucu gerçekleĢtirdiklerinin duraksamasız belirlenemediği, ihaleye gelenlerin katılma 

veya teklif zarflarını bizzat verme yükümlülüklerinin olmadığı, 5237 sayılı TCK‘nın 

235/2-d maddesindeki suçun oluĢması için ihaleye katılmak isteyen veya katılan 

kiĢilerin ihale Ģartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli 

anlaĢmaya vardıklarının kesin olarak saptanması gerektiği, bu duruma göre sanıkların 

ihaleye fesat karıĢtırma suçuna iĢtirak iradelerinin bulunduğunu kabule ve 

mahkümiyetlerine yeter, her türlü Ģüpheden uzak somut kanıtın bulunmadığı (Yargıtay 

5.C.D. , 2008/15009 E., 2009/3152 K.). 
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2 - Hükümlünün para alma vaadi karĢılığında ihaleye katılan kiĢilerin ihaleden 

çekilmelerinin sağlayıp menfaat temin etmesi eyleminde, ihaleye fesad karıĢtırma suçu 

yanında, irtikâp suçunun da iĢlendiği sabittir. Devletin bir zararı söz konusu olmadığına 

göre, belirlenen ceza 5237 sayılı TCK‘nın 235/3 maddesi gereğince artırılamaz. Suç 

5237 sayılı TCK‘nın 53/1 maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle 

iĢlendiğine göre 53/5 maddesi uygulanmalıdır (Y.5.C.D. 2006/12792 E., 2006/10667 

K.). 

3 - Suç  tarihinde Ġ. Ġdaresi satın alma Ģube müdürü sanık H. ile ihale 

komisyonu baĢkanı ve üyesi olan diğer sanıkların Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan on  

dokuz adet motorlu aracın satın alımı sırasında ĠSU Ġhale Yönetmeliği‘nin 10. maddesi 

uyarınca ihale  tahmini bedellerini belirtilen kuruluĢlardan ve bilirkiĢiden sormadan, ana 

bayilerden liste fiyatlarını almadan veya mübayaa memurlarına piyasa araĢtırması 

yaptırmadan, ihaleye daha fazla firmanın katılımını sağlamadıkları gibi bazı ihalelerde 

tek teklif alındığı veya diğer firmanın teklif mektubunun ihaleden sonraki bir tarih 

olduğu ya da ihaleyi kazanan firmaya malı satan ve  teklif mektubu veren firma aynı 

olduğu hâlde  teklif mektubunda değerin daha yüksek gösterildiği, bu Ģekilde tüm 

ihalelerin aynı firmada kalmasına neden oldukları ve araçların asıl satıcılardan alınması 

durumundaki değer ile satın alınan değerin farkı kadar kurumun zararına olarak 

firmanın haksız kazanç elde etmesini sağlamak suretiyle malın pahasında fesat 

karıĢtırdıkları kontrolör  ve bilirkiĢi raporları, sanık savunmaları ve  tanıklar Hakkı Ġ. 

Ekrem E.Ġ. ile Ensar T.ın beyanlarıyla sabit olduğu gözetilerek sanıkların atılı suçtan 

cezalandırılmaları yerine oluĢa uygun düĢmeyen gerekçelerle ve bilirkiĢi raporunun 

hukuki nitelendirmesine itibar edilerek yazılı Ģekilde hüküm kurulmasının kanuna aykırı 

olduğu (Y.5.C.D. 2006/2587 E., 2007/3064 K.). 

EDĠMĠN ĠFASINA FESAT KARIġTIRMA (MADDE 236) 

Madde 236 - (1) Kamu kurum veya kuruluĢları, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluĢları, bunların iĢtirakiyle kurulmuĢ Ģirketler, bunların bünyesinde faaliyet 

icra eden vakıflar, kamu yararına çalıĢan dernekler ya da kooperatiflere karĢı taahhüt 

altına girilen edimin ifasına fesat karıĢtıran kiĢi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır.  

(2) AĢağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması hâlinde, edimin ifasına fesat 

karıĢtırılmıĢ sayılır:  

a) Ġhale kararında veya sözleĢmede evsafı belirtilen maldan baĢka bir malın 

teslim veya kabul edilmesi.  
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b) Ġhale kararında veya sözleĢmede belirtilen miktardan eksik malın teslim 

veya kabul edilmesi. 

c) Edimin ihale kararında veya sözleĢmede belirtilen sürede ifa edilmemesine 

rağmen, süresinde ifa edilmiĢ gibi kabul edilmesi. 

d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin Ģartname veya 

sözleĢmesinde belirlenen Ģartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına rağmen 

kabul edilmesi. 

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleĢmede belirtilen 

Ģartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiĢ gibi kabul 

edilmesi.  

(3) Edimin ifasına fesat karıĢtırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli 

kiĢiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar. 

SözleĢmenin imzalanmasıyla ihale süreci sona ermekte ve edimin ifası süreci 

baĢlamaktadır. Bu süreçte edimin ifasına fesat karıĢtırılması, bağımsız bir suç olarak 

tanımlanmıĢtır.  

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, edimin ifasına fesat karıĢtırma suçunun 

oluĢabilmesi için kamu görevlilerinin ve sair kiĢilerin bir menfaat temin etmiĢ olmaları 

gerekli değildir. Aksi takdirde, yani edimin ifasına fesat karıĢtırma dolayısıyla menfaat 

temin edilmiĢ olması hâlinde, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre ceza 

sorumluluğu cihetine gidilir 

Fiyatları etkileme (TCK md. 237) 

Kamuya gerekli Ģeylerin yokluğuna neden olma (TCK md. 238)  

Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müĢteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 

açıklanması (TCK md. 239) 

Mal veya hizmet satımından kaçınma (TCK md. 240) 

Tefecilik (TCK md. 241) 

Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (TCK md. 242) 

BĠLĠġĠM ALANINDA SUÇLAR 

BĠLĠġĠM SĠSTEMĠNE GĠRME  

Madde 243 - (1) Bir biliĢim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka 

aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli 

para cezası verilir.  
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(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karĢılığı yararlanılabilen 

sistemler hakkında iĢlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.  

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değiĢirse, altı aydan 

iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

SĠSTEMĠ ENGELLEME, BOZMA, VERĠLERĠ YOK ETME VEYA 

DEĞĠġTĠRME 

Madde 244 - (1) Bir biliĢim sisteminin iĢleyiĢini engelleyen veya bozan kiĢi, 

bir yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Bir biliĢim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiĢtiren veya eriĢilmez 

kılan, sisteme veri yerleĢtiren, var olan verileri baĢka bir yere gönderen kiĢi, altı aydan 

üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya 

kuruluĢuna ait biliĢim sistemi üzerinde iĢlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında 

artırılır. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin iĢlenmesi suretiyle kiĢinin 

kendisinin veya baĢkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının baĢka bir suç 

oluĢturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beĢbin güne kadar adli para 

cezasına hükmolunur.  

KAMU ĠDARESĠNĠN GÜVENĠLĠRLĠĞĠNE VE ĠġLEYĠġĠNE KARġI SUÇLAR 

ZĠMMET  

Madde 247 - (1) Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiĢ olan veya 

koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya baĢkasının zimmetine 

geçiren kamu görevlisi, beĢ yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranıĢlarla 

iĢlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek 

üzere iĢlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.  

ETKĠN PĠġMANLIK  
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Madde 248 - (1) SoruĢturma baĢlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen 

iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek 

cezanın üçte ikisi indirilir. 

(2) KovuĢturma baĢlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın 

aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek 

cezanın yarısı indirilir. Etkin piĢmanlığın hükümden önce gerçekleĢmesi hâlinde, 

verilecek cezanın üçte biri indirilir.  

DAHA AZ CEZAYI GEREKTĠREN HÂL  

Madde 249 - (1) Zimmet suçunun konusunu oluĢturan malın değerinin azlığı 

nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. 

Birinci fıkrada basit zimmet, ikinci fıkrada nitelikli zimmet ve üçüncü fıkrada 

kullanma zimmeti düzenlenmiĢtir. 

Suçun Faili; Kamu görevlisidir. Bu kavram, madde 6/c‘de ―Kamusal faaliyetin 

yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya 

geçici olarak katılan kiĢi‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. KiĢinin kamu görevlisi sayılması için 

aranacak yegâne ölçüt, gördüğü iĢin bir kamusal faaliyet olmasıdır, yani kamu 

otoritesine ait bir yetkinin   kullanılmasıdır. 

Fail suç iĢlediği sırada kamu görevlisi ise yeterlidir. Sonradan sıfatı kaybetmesi 

sonucu etkilemez. 

Bu suçun faili olan kamu görevlisi hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, RüĢvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu‘ nun 17. maddesi hükmü 

gereği, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Örnek kararlar : 

5335 sayılı Mahalli Ġdare Birlikleri Kanunu‘nun 20. maddesi uyarınca kurulan 

Ġl Özel Ġdarelerinin ülke düzeyindeki birliği olan Vilayetler Hizmet Birliğinin Ana 

Tüzüğü‘nün 5/4 maddesinde yer alan "illerde eğitim ve moral amaçlı Vilayetler Evi 

adıyla tesisler kurar, taĢınır ve taĢınmaz mal edinir" hükmüne paralel olarak ana 

sözleĢme ile kurulmuĢ, sermayesinin tamamı devlete ait olan Vilayetler Turizm ve 

Ticaret A.ġ.nin Ġzmir Vilayetler Evinde tesis müdürü olarak görev yapan Sanık A ile 

muhasebe sorumlusu B nin TCK‘nın 6/1-c maddesi hükmü gereği kamu görevlisi olarak 

yaptıkları faaliyetin kamusal faaliyet olarak değerlendirilip eylemlerinin ortaya çıkıĢ 
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tarzı ve tanık anlatımları nazara alındığında iĢtirak hâlinde nitelikli zimmet olarak 

kabulü gerekirken yazılı Ģekilde güveni kötüye kullanmaktan mahkûmiyetlerine karar 

verilmesinin kanuna aykırı olduğu (Yargıtay 5.D. 2009/1476 E. 2009/5017 K.). 

ĠRTĠKÂP (MADDE 250) 

Madde 250 - (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle 

kendisine veya baĢkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir 

kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beĢ yıldan on yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleĢtirdiği 

hileli davranıĢlarla, kendisine veya baĢkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte 

bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beĢ yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. 

(3) Ġkinci fıkrada tanımlanan suçun kiĢinin hatasından yararlanarak iĢlenmiĢ 

olması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

Maddenin birinci fıkrasında icbar suretiyle irtikâp suçu tanımlanmıĢtır. Ġcbar 

suretiyle irtikâp suçunun oluĢabilmesi için kamu görevlisinin, bir baĢkasını kendisine 

veya baĢkasına yarar sağlamaya veya bu yolda vaatte bulunmaya icbar etmesi gerekir. 

Bu icbarın, yürütülen görevin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle 

gerçekleĢtirilmiĢ olması gerekir. Ancak, bu icbarın, yağma suçunun oluĢumuna neden 

olan cebir veya tehdit boyutuna varmaması gerekir. Aksi takdirde, gerçekleĢen suç, 

icbar suretiyle irtikâp değil, gasp suçu olur.  

Maddenin ikinci fıkrasında ikna suretiyle irtikâp suçu tanımlanmıĢtır. Ġkna 

suretiyle irtikâp suçunun oluĢabilmesi için kamu görevlisinin, hileli davranıĢlarla bir 

kimseyi kendisine veya baĢkasına yarar sağlamaya veya bu yolda vaatte bulunmaya 

ikna etmesi gerekir.  

Ġkna suretiyle irtikâp suçunu oluĢturan hileli davranıĢların da kiĢinin yerine 

getirdiği kamu görevinin sağladığı güveni kötüye kullanılmak suretiyle 

gerçekleĢtirilmesi gerekir.  

Ġkna suretiyle irtikâp suçunu oluĢturan hilenin icraî veya ihmalî davranıĢla 

gerçekleĢtirilmesi mümkündür. Bu bakımdan, hatadan yararlanmak suretiyle irtikâp, 

ikna suretiyle irtikâp suçunun sadece bir iĢleniĢ Ģeklinden ibarettir.  
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Suçun Faili; Kamu görevlisidir. Bu suçun faili olan kamu görevlisi hakkında 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu‘ 

nun 17. maddesi hükmü gereği, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Ġrtikap Suçunda Yer Alan Kavramlar: 

A-Görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak: Görev gereği sahip olunan 

yetkinin, çıkar sağlamak amacıyla kiĢileri zor durumda bırakacak Ģekilde kullanılması, 

ima edilmesi ya da kullanıp kullanmamak bakımından bazı davranıĢlara girilmesidir. 

Nüfuz kullanılarak tesis edilecek iĢlemin zamanında yapılmaması; takdir yetkisinin 

aleyhe kullanılması hâllerinde bu durum söz konusudur. 

B-Ġcbar etmek: Mağdurun iradesini zorlayıp baskı altına alarak görevliye çıkar 

sağlatma eylemleridir. Maddi zorlama olmamalıdır. Bu icbarın, yağma suçunun 

oluĢumuna neden olan cebir veya tehdit boyutuna varmaması gerekir. Manevi 

nitelikteki zorlamalarda, zorlamanın nitelik ve mahiyet itibarıyla yağma (madde 148) 

suçunu oluĢturur dereceye de ulaĢmaması gerekir. Ġcbar teĢkil eden fiillerin etkisinde 

kalan kiĢi, hukuka aykırı olduğunu bilmesine rağmen, karĢılaĢabileceği daha ağır 

zararların önüne geçebilmek için bu baskının etkisiyle, kamu görevlisinin Ģahsına veya 

gösterdiği üçüncü kiĢiye bir yarar sağlamaktadır. 

Ġcbar, mağdur üzerinde yapılabileceği gibi onu etkileyecek yakınları ya da 

çıkarlarına zarar verilebileceği tehdidiyle de yapılabilir.  

Zorlama icbar boyutuna ulaĢmazsa, görevi kötüye kullanma suçu gündeme 

gelecektir.   

(Örneğin: Derhâl ameliyat etmediği takdirde ölecek olan bir hastanın 

yakınlarından para isteyen ve para verilmediği takdirde ameliyatı yapmayacağını 

belirten doktorun eylemi irtikâp olur. Ancak hastanın ameliyatı acil ve hayatı açısından 

çok önemli değil ise ve doktor bu ameliyat için para isterse o takdirde eylem görevi 

kötüye kullanma  olur. Zira eylem irtikâp boyutuna ulaĢmamıĢtır. Çünkü, ameliyatı 

yapmak doktorun görevidir. ĠĢte bu durumda irtikâp boyutuna ulaĢmadığı takdirde 

görevinin gereklerine uygun davranması karĢılığında hastadan veya yakınlarından 

kendisi ya da bir baĢkası lehine çıkar sağlayan doktorun eylemi görevi kötüye kullanma 

olur ve 257/3. madde gereğince cezalandırılması gerekir.) 

C-Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak: Ġkna suretiyle irtikâp 

suçunda, kamu görevlisi görevin sağladığı güvenden yararlanarak kiĢiyi hileli 
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davranıĢlarla etkileyip kendisine veya baĢkasına yarar sağlamaya veya bu yolda vaatte 

bulunmaya ikna etmesi gerekir. 

D-KiĢinin hatasından yararlanmak: Burada da çıkarın sağlanması için 2. 

fıkradaki Ģekilde mağdurun iradesinin yanıltılması gerekir. Görevli bu hatalı durumu 

fark etmesine rağmen, bireyin bu hatasından yararlanmakta ve bireyin devam eden 

hatasını kendisine açıklamak yerine ondan yarar sağlamaktadır. 

Örnek Kararlar: 

1-Suç tarihinde M... E... Müdürü olup aynı zamanda ihale komisyon baĢkanlığı 

görevini yapan hükümlü Abdurrahman'ın, mülkiyeti Hazine'ye ait taĢınmazın satıĢ 

ihalesi öncesinde Mehmet'in bu taĢınmaza çok para harcadığını, muhakkak almak 

isteyeceğini bildiğinden, onu sıkıĢtırmak suretiyle para almak için Kâzım ile iĢ birliği 

yapıp, Kâzım'ın ihaleye adamları vasıtasıyla alıcı olarak girmesini, bilahare Mehmet'ten 

para alma vaadi karĢılığında ihaleden çekilmelerini sağlayıp bu Ģekilde menfaat temin 

etmesi eyleminde ihaleye, fesat karıĢtırma suçu yanında irtikâp suçunu da iĢlediği sabit 

olması. ( CGK. 2006/12792 E., 2006/10667 K.). 

2-Sağlık ocağında Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak çalıĢan sanığın, ilçede 

iĢyerleri 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 anlaĢılması karĢısında ikna yoluyla irtikâp suçunu oluĢturur (5.C.D. 

14.3.2002  3909-1583).   

3-Ġcbar boyutuna varan bir  zorlama söz konusu değilse irtikâp suçu, taraflar 

arasında rüĢvet anlaĢması yoksa rüĢvet suçu oluĢmaz. Israrlı isteklerle, ancak 

zorlamadan, görev gereklerine aykırı olarak çıkar sağlama TCK‘nın 240. maddesine 

(Yeni TCK Madde 257)  uyar (5.C.D. 28.12.2001  6879-7925).  

4-Operatör doktor olan sanığın, ameliyat edilmesi gereken kimseden 750.000 

lira vermediği takdirde ameliyatını yapamayacağını söyleyip, bu parayı alması 

eyleminin cebri irtikâp suçunu oluĢturduğu gözetilmeden görevi kötüye kullanmak 

olarak değerlendirilmesi kanuna aykırıdır (5.C.D. 26.5.1993  1975-2319).   

5-Sanık doktorun suça konu paranın hastane masraflarına karĢılık alındığına 

iliĢkin olan savunması öbür kanıtlarla da doğrulanmıĢ bulunmasına göre, irtikâp 

suçundan cezalandırılması kanuna aykırıdır (CGK. 22.12.1986 368-609). 
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6-...... Hastanesi Müdürü olup aynı zamanda ihale komisyonunda üye bulunan 

sanığın, hastanenin döner sermayeli binası onarımını yapan müteahhit-müĢtekiden 

hakediĢ ve istihlak raporlarını hazırladığı ve imza iĢlemini tamamladığı sırada zorluk 

çıkararak para istediği ve bu suretle görevini kötüye kullanmak suretiyle kendisine 

haksız para verilmesine icbar ettiği, olay günü de ihbar üzerine müĢtekinin verdiği 

400.000. TL'nin sanığın cebinde elde edildiği anlaĢılmasına ve böylece eylemin 

TCK‘nın 209'uncu (Yeni TCK Madde 250) maddesine uygun cebri irtikâp niteliğinde 

bulunduğu gözetilmeden dosya içeriğine uygun düĢmeyen gerekçelerle eylemin görevi 

suiistimal olarak kabulü ile TCK‘nın 240'ıncı (Yeni TCK Madde 257) maddesiyle 

hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiĢtir (5.C.D.19.11.1987  8647-6517). 

7-Acil ameliyat zaruretinden faydalanmak suretiyle mağduru icbarla 

(zorlayarak) para alan Resmî doktorun fiili irtikâptır (CGK. 10.5.1948 153-98). 

8 - Devlet Hastanesinde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapan 

sanığın, çocuğunun tedavisini yaptırmak üzere hastaneye gelen mağdurun sesinde 

kısılma olduğunun kendisine bildirilmesi üzerine,  ses kısıklığı Ģikâyetinin kanser 

hastalığını oluĢturma ihtimalini taĢıdığını belirttiği, bunun üzerine mağdurun bir gün 

sonra sanığın özel muayenehanesine gittiği, mağduru muayene eden sanığın ses 

tellerinde tespit ettiği yaranın kanser riskini taĢıdığını yineleyip  en kısa süre içerisinde 

bunun tespiti için ameliyat olması gerektiğini, isterse Ankara‘ya gidebileceğini 

söylemesine rağmen mağdurun, maddi durumunun iyi olmayıp sosyal güvencesinin 

bulunmadığını bu nedenle ameliyatı kendisinin yapmasını istediği, sanığın da bu isteği 

kabul ettiği, ancak hastanede gerçekleĢtireceği bu ameliyat için bir milyar lira para talep 

ettiği, mağdurun araya aracı koymasına rağmen sanığın fiyatta indirim yapmayınca, 

mağdurun dörtyüz milyon lira peĢin kalanı ameliyattan sonra ödeme teklifini sanığın 

kabul ettiği, ameliyattan bir hafta sonra kontrole giden mağdurun kalan parayı maddi 

durumunun kötü olması nedeniyle veremeyeceğini söyleyince sanığın hakkını helal 

etmeyeceğini belirttiği, operasyon sonrasında kanser hastalarının ameliyat 

olamayacağını öğrenip bu nedenle kendisinin gerçekten ameliyat olmadığı kuĢkusunu 

taĢıyan mağdurun olaydan bir süre sonra durumu baĢhekime bildirdiği, mağdur ve tanık 

beyanları ile tüm dosya içeriğinden anlaĢılmıĢ; oluĢun mahkemece de bu Ģekilde kabul 

edilmiĢ olması karĢısında, kanser olma riski bulunan ancak çok acil müdahaleye 

gereksinim duymadığı anlaĢılan mağdurun bir baĢka doktor veya sağlık kuruluĢuna 

baĢvuru olanağı varken, ayrıca hastanede gerçekleĢtirilecek operasyon için istenen 

paranın yasal olmadığını bilmesine rağmen, sanığın teklifini kabul ederek para vermesi 

olayında, sanığın söz ve davranıĢlarında, irtikâbın cebir veya ikna unsurunun öğreti ve 

uygulamanın kabul ettiği anlamda bulunmadığı, sanığın eyleminin görevi kötüye 
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kullanmak suçunu oluĢturacağı gözetilmeyerek yazılı Ģekilde hüküm kurulmasının 

yasa‘ya aykırı olduğu (Y.5.C.D. 3.7.2007, 2007/2745-5667). 

9 - Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olan sanığın, kızını ameliyat ettiği 

müĢtekiden ameliyat sonrası 75 milyon lira aldığı, ancak bu paranın verilmesi 

konusunda sanığın icbarda bulunduğu yahut sanık ve müĢtekinin rüĢvet anlaĢması 

yaptıkları konusunda anlaĢtıkları Ģüpheden uzak inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığı 

anlaĢıldığından, rüĢvet veya irtikâp suçundan bahsedilemeyeceği, .... fakat sanık 

tarafından ne Ģekilde ve ne amaçla alındığı kesin olarak saptanamayan ve fakat 

alınmaması gereken parayı alma eyleminin lehe kabulle TCY‘nin 240. maddesi (5237 

sayılı TCK md.257) kapsamında kalan görevi kötüye kullanma suçunu oluĢturacağı 

gözetilmeden nitelendirmede yanılgıya düĢülerek yazılı Ģekilde (cebri irtikâp suçundan) 

hüküm kurulması nın kanuna aykırı olduğu (Y. 5.C.D. 9.4.2003, 7902/1886). 

10  - ……. Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olan sanığın, olay günü 

hastanenin acil servisine müracaatta bulunan müĢteki A.Y.‘ı gece 22.00 de muayene 

edip apandisit teĢhisi koyduğu, apandisitin patladığından bahisle acilen ameliyat 

edilmesi gerektiğini söyleyerek hastayı yatırmak ve ameliyat etmek için müĢteki ve 

yakınlarının içinde bulundukları ruh hâlinden istifade ile onlardan 20.000.000 TL para 

istediği, bu parayı o an için temin edemeyen Antalya‘dan gelen müĢteki yakınlarının 

üzerlerinde bulunan 4.000.000 TL parayı vermek zorunda kaldıkları, kalan 2.000.000 

TL ‗sını ameliyatın yapıldığı günün sabahı temin ile verdikleri, bakiye kısmın 

getirilmemesi hâlinde ameliyat dikiĢlerini almayacağını söyleyip dikiĢin alınmasına 

gelindiği günde parayı getirmedikleri için dikiĢin bir kısmını alıp, diğer kısmını parayı 

ödeme Ģartına bağlayan sanığın eylemi kül hâlinde memuriyet görev ve sıfatını kötüye 

kullanarak yaptığı icbar sonucu çıkar sağlamak (cebri irtikâp) suçunu oluĢturduğu hâlde 

eylemine uyan TCY‘nin 209/1 maddesi yerine aynı Yasa‘nın 240. maddesiyle (5237 

sayılı TCK md.257) cezalandırılmasının  kanuna aykırı olduğu (Y.5.C.D. 31.5.2000, 

1999/6734 -2000/2849). 

11 - Ayağının kırılması nedeniyle 17.5.2000 gecesi Denizli Devlet Hastanesine 

yatırılan müĢtekinin babasını ertesi gün muayene edip ameliyat edilmesi gerektiğini 

ancak el emeği olarak 300-350 milyon lira alacağını söyleyen, istediği bu paranın 

tedarik edilmemesi nedeniyle ameliyatı 22.5.2000 gününe kadar geciktiren, bundan 

sonra da ―para vermezsen babanı taburcu etmeyeceğim‖ diyerek taburcu iĢlemini 

geciktiren sanık doktorun süregelen icbarına maruz kalan müĢtekinin, haksız menfaat 

sağlamayı düĢünmeyip sanığın yakalanmasını temin etmek amacıyla para vermeye rıza 

göstermiĢ gibi görünüp aynı gün durumu polise intikal ettirerek aldığı talimat üzerine 

150.000.000 lira vererek sanığı yakalattığı, bu itibarla sanığın eyleminin, cebri irtikâba 

eksik kalkıĢma derecesinde kaldığı gözetilmeden, tamamlandığından bahisle yazılı 
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Ģekilde hüküm kurulmasının yasa‘ya aykırı olduğu (Y.5.C.D. 11.7.2001, 2001/3098-

4859). 

Denetim görevinin ihmalî  

Madde 251 - (1) Zimmet veya irtikâp suçunun iĢlenmesine kasten göz yuman 

denetimle yükümlü kamu görevlisi, iĢlenen suçun müĢterek faili olarak sorumlu tutulur.  

(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikâp suçunun iĢlenmesine 

imkân sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

RÜġVET 

MADDE 252.- (1) RüĢvet alan kamu görevlisi, dört yıldan oniki yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. RüĢvet veren kiĢi de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. 

RüĢvet konusunda anlaĢmaya varılması hâlinde, suç tamamlanmıĢ gibi cezaya 

hükmolunur.  

(2) RüĢvet alan veya bu konuda anlaĢmaya varan kiĢinin, yargı görevi yapan, 

hakem, bilirkiĢi, noter veya yeminli mali müĢavir olması hâlinde, birinci fıkraya göre 

verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. 

(3) RüĢvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir iĢi 

yapması veya yapmaması için kiĢiyle vardığı anlaĢma çerçevesinde bir yarar 

sağlamasıdır. 

(4) Birinci fıkra hükmü, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, kamu 

kurum veya kuruluĢlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının 

iĢtirakiyle kurulmuĢ Ģirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu 

yararına çalıĢan dernekler, kooperatifler ya da halka açık anonim Ģirketlerle hukukî 

iliĢki tesisinde veya tesis edilmiĢ hukukî iliĢkinin devamı sürecinde, bu tüzel kiĢiler 

adına hareket eden kiĢilere görevinin gereklerine aykırı olarak yarar sağlanması hâlinde 

de uygulanır.  

(5) (DeğiĢik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./28.mad) Yabancı bir ülkede seçilmiĢ 

veya atanmıĢ olan, yasama veya idarî veya adli bir görevi yürüten kamu kurum veya 

kuruluĢlarının, yapılanma Ģekli ve görev alanı ne olursa olsun, devletler, hükümetler 

veya diğer uluslararası kamusal örgütler tarafından kurulan uluslararası örgütlerin 

görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine getirenlere, 

uluslararası ticarî iĢlemler nedeniyle, bir iĢin yapılması veya yapılmaması veya haksız 
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bir yararın elde edilmesi veya muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak yarar 

teklif veya vaat edilmesi veya verilmesi de rüĢvet sayılır. 

TÜZEL KĠġĠLER HAKKINDA GÜVENLĠK TEDBĠRĠ UYGULANMASI  

Madde 253 - (1) RüĢvet suçunun iĢlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat 

sağlanan tüzel kiĢiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.  

ETKĠN PĠġMANLIK  

Madde 254 - (1) RüĢvet alan kiĢinin, soruĢturma baĢlamadan önce, rüĢvet 

konusu Ģeyi soruĢturmaya yetkili makamlara aynen teslim etmesi hâlinde, hakkında 

rüĢvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. RüĢvet alma konusunda baĢkasıyla 

anlaĢan kamu görevlisinin soruĢturma baĢlamadan önce durumu yetkili makamlara 

haber vermesi hâlinde de hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.  

(2) RüĢvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaĢmaya varan kiĢinin, 

soruĢturma baĢlamadan önce, piĢmanlık duyarak durumdan soruĢturma makamlarını 

haberdar etmesi hâlinde, hakkında rüĢvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz; 

verdiği rüĢvet de kamu görevlisinden alınarak kendisine iade edilir.  

(3) RüĢvet suçuna iĢtirak eden diğer kiĢilerin, soruĢturma baĢlamadan önce, 

piĢmanlık duyarak durumdan soruĢturma makamlarını haberdar etmesi hâlinde, 

hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.  

Bu suçun faili olan kamu görevlisi hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, RüĢvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu‘ nun 17. maddesi hükmü 

gereği, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun hükümleri uygulanmaz. 

5237 sayılı TCY sisteminde haklı iĢin görülmesi için çıkar sağlama fiili rüĢvet 

değil; koĢulları varsa irtikâp veya görevi kötüye kullanma suçunu (257/3. madde) 

oluĢturmaktadır. Bu nedenle Örneğin; görevi gereği hastanede ameliyat etmek için 

mağdurla önceden para vermesi konusunda anlaĢan hekimin eyleminden ötürü artık 

önceki yasa döneminde olduğu gibi rüĢvetten değil, görevi kötüye kullanma suçundan 

dava açılmalıdır. Esasen Yargıtay önceden beri, rüĢvet anlaĢmasının veya irtikâp 

suçunun icbar/cebir koĢulunun kanıtlanamaması gibi hâllerde hekimin çıkar sağlama 

eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluĢturduğunu kabul etmiĢtir. 
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YETKĠLĠ OLMADIĞI BĠR Ġġ ĠÇĠN YARAR SAĞLAMA  

Madde 255 - (1) Görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir iĢi yapabileceği 

veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan beĢ 

yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. 

Örnek Kararlar: 

1-5237 sayılı TCK.‘nın rüĢveti tanımlayan 252/3. maddesinde "rüĢvet bir kamu 

görevlisinin görevinin gereklerine aykırı olarak yapması gereken bir iĢi yapması ya da 

yapmaması için kiĢiyle vardığı anlaĢma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır." denmek 

suretiyle sadece nitelikli rüĢvet suçuna yer verildiği, kamu görevlisinin yapması gereken 

bir iĢi yapması ya da yapmaması gereken iĢi yapmaması için yarar sağlamasının rüĢvet 

suçu kapsamından çıkarıldığı, dosya kapsamında mevcut basit denetim raporu ile tanık 

beyanlarına göre de sol sahil sulama birliği baĢkanı olan müĢtekinin suç teĢkil edecek 

bir usulsüzlüğünün tespit edilememesi Ģeklinde ortaya çıkan mevcut bu durum 

karĢısında sanığın esasen yapması gereken iĢi yapması için maddi menfaat talebinde 

bulunmaktan ibaret eyleminin 5237 sayılı TCK.‘nın 257. maddesinde düzenlenen 

görevinin gereklerine aykırı davranmak suretiyle haksız çıkar sağlamak niteliğinde 

olduğu nazara alınması. ( 5. C. D. 2008/8212 E. 2009/11121 K.).  

2-5237 Sayılı TCK‘nın 252/1. maddesinde düzenlenen rüĢvet verme suçunun 

oluĢabilmesi için rüĢvet verilmesi veya rüĢvet konusunda anlaĢmaya varılması 

gerekeceği somut olayda ise hükümlünün görevli memura rüĢvet teklif ettiği ve bu 

teklifin görevli memurca kabul edilmediği, bu durumda suçunun teĢebbüs aĢamasında 

kaldığının gözetilmemesi. ( 5. C. D. 2006/12792 E., 2006/10667 K.). 

3-5237 sayılı TCK'nın 252/3. maddesinde "rüĢvet bir kamu görevlisinin 

görevinin gereklerine aykırı olarak bir iĢi yapması veya yapmaması için kiĢiyle vardığı 

anlaĢma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır" denmiĢ olmakla; yapılması gereken iĢin 

yapılması için yarar sağlanması yeni yasada rüĢvet suçu olmaktan çıkıp aynı Yasa'nın 

257/3. maddesindeki görevi kötüye kullanma suçunu oluĢturabileceğinin tartıĢılmaması 

(5.C.D.2006/8814 E, 2006/7571 K). 

4 - Devlet Hastanesi‘nde Üroloji Uzmanı olan ve aynı zamanda serbest 

muayenehanesi de bulunan sanığın, önceden anılan hastanede yataklı tedavi görülmesini 

sağladığı katılanın tekrar rahatsızlanarak özel muayenehanesine gelmesi üzerine 

böbreğinde bulunan taĢı almak için bıçak parası ve narkozcuya verilmek üzere 

300.000.000 TL. talep ettiği, müĢtekinin maddi durumunun iyi olmadığını yeĢil kartlı 

olduğunu söylemesi üzerine operasyonun riskli olduğunu ve acil yapılması gerektiğini 

ancak bu parayı verdiği takdirde ameliyat yapacağını söylediği, müĢtekinin söz konusu 
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parayı yeĢil kart hamili olduğundan dolayı ameliyatın ücretsiz yapılacağını düĢünerek 

vermeye rıza göstermediği,  aradan bir müddet geçtikten sonra durumu yetkili 

makamlara bildirerek ortaya çıkarılmasını sağladığı, sonradan Fatsa Kaymakamlığı‘nın 

yardımı ile ameliyatın Ünye Devlet Hastanesinde gerçekleĢtirildiğinin anlaĢılması 

karĢısında; sabit görülen ameliyatla böbrek taĢlarını almak için para istemekten ibaret 

eylemde irtikȃbın ikna veya icbar unsurunun bulunmadığı, sanığın teklifi katılan 

tarafından kabul edilmediğinden eylemin 765 Sayılı Yasa‘nın 212/1, 61. maddelerine 

uyan yapması gereken iĢi yapmak için rüĢvet almaya eksik teĢebbüs suçuna vücut 

vereceği, ancak 765 sayılı Yasa‘nın 212. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında basit ve 

nitelikli rüĢvet alma suçları ayrı ayrı düzenlenip yaptırım altına alındığı hâlde, sonradan 

yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY‘nin rüĢveti tanımlayan 252/3. maddesinde ―rüĢvet, bir 

kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir iĢi yapması veya yapmaması 

için kiĢiyle vardığı anlaĢma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır‖ denilerek sadece 

nitelikli rüĢvete yer verildiği, kamu görevlisinin yapması gereken bir iĢi yapması ya da 

yapmaması gereken iĢi yapmaması için yarar sağlanmasının rüĢvet suçu kapsamından 

çıkarıldığı cihetle,  sanığın eyleminin aynı yasa‘nın 257/3 maddesinde düzenlenen 

görevinin gereklerine uygun davranmak için çıkar sağlamak suçunu oluĢturup 

oluĢturmadığı irdelenerek karar verilmesi yerine yazılı Ģekilde hüküm kurulmasının 

yasa‘ya aykırı olduğu (Y.5.C.D. 7.11.2006, 2005/18318-2006/8649). 

5 - Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olan sanığın,  

sezaryen ameliyatı olması gereken hastanın eniĢtesi müĢtekiden ameliyat karĢılığı 150.- 

YTL tutarında para istemesi Ģeklinde sübut bulan eyleminin,  765 Sayılı Yasa‘nın 212/1  

maddesine uyan yapması gereken iĢi yapmak için rüĢvet alma suçuna vücut vereceği, 

ancak 765 sayılı Yasa‘nın 212. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında basit ve nitelikli 

rüĢvet alma suçları ayrı ayrı düzenlenip yaptırım altına alındığı hâlde, sonradan 

yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY‘nin rüĢveti tanımlayan 252/3. maddesinde ―rüĢvet, bir 

kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir iĢi yapması veya yapmaması 

için kiĢiyle vardığı anlaĢma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır‖ denilerek sadece 

nitelikli rüĢvete yer verildiği, kamu görevlisinin yapması gereken bir iĢi yapması ya da 

yapmaması gereken iĢi yapmaması için yarar sağlanmasının rüĢvet suçu kapsamından 

çıkarıldığı cihetle, sanığın eyleminin aynı Yasa‘nın 257/3. maddesinde düzenlenen 

görevinin gereklerine uygun davranmak için çıkar sağlama suçu niteliğinde olduğu ve 

lehe kanun değerlendirmesinin buna göre yapılması gerektiği gözetilmeyerek yazılı 

Ģekilde hüküm kurulmasının yasa‘ya aykırı olduğu (Y.5.C.D. 28.6.2007, 2007/1607-

5451). 

6 - ........ Hastanesinde Üroloji Uzmanı olarak görevli bulunan sanık S.‘nin 

muayene ettiği müĢtekiye ameliyat olması gerektiğini ve 200 milyon Lira karĢılığında 
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ameliyat edilebileceğini söylemesi ve müĢtekinin de kabul etmesi ile ameliyat için 

hastaneye yatıĢını yaptıktan sonra bu defa müĢteki parayı hazırlayamayınca da ameliyatı 

yapmamak suretiyle hastaneden taburcu ederek yapması gereken iĢi yapmak için rüĢvet 

istemek Ģeklinde gerçekleĢen ve oluĢu mahkemece de bu Ģekilde kabul edilen 

eyleminde, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY‘nin 252. maddesi 

kapsamındaki rüĢvet suçunda, suçun unsurları ve oluĢumu yeniden düzenlenmiĢ olup, 

bu maddeye göre; görev gereklerine aykırı olarak yapmaması gereken iĢi yapmak ya da 

yapması gerekeni yapmamak için menfaat sağlanmasının rüĢvet suçu olarak kabul 

edilmiĢ olmasına göre, bu durumda 5237 sayılı Yasa‘nın 7. maddesi hükmü karĢısında, 

sanığın yapması gereken iĢi yapmak için para istemesi eyleminin 5237 sayılı TCY‘ye 

göre rüĢvet suçunu oluĢturmayıp aynı yasa‘nın 257/3 maddesi yolu ile 257/1. 

maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanmak kapsamında olduğu ve buna göre 

cezalandırılması gerektiği gözetilmeyerek yazılı Ģekilde hüküm kurulması, (Yargıtay 

5.C.D. 6.7.2006, 2006/4548-6451). 

7 - Devlet Hastanesinde Doktor olan sanığın müĢtekiden karısını sezaryenle  

ameliyat etmesinden sonra 40.000.000 lira para isteyip aldığı anlaĢılmakla; taraflar 

arasında ameliyat öncesi karĢılıklı rızaya dayalı rüĢvet anlaĢması yapıldığının yeterli ve 

inandırıcı kanıtının bulunmadığı, bu suretle eylemde rüĢvet suçunun unsurlarının 

oluĢmadığı, ancak ameliyat sonrası hasta sahibinden kanunen almaması gereken parayı 

alan sanığın eyleminin, görevi kötüye kullanma suçunu oluĢturduğunun kabulü 

gerektiği gözetilmeden yazılı Ģekilde rüĢvet alma suçundan hüküm kurulmasının kanuna 

aykırı olduğu (Y.5.C.D. 26.4.2004, 2063/3377). 

8 - T… ........ Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan sanığın , 

hastanede ameliyatları yapmak için müĢtekilerden para isteyerek alması eyleminde, 

irtikâbın ikna ve icbar unsurunun bulunmadığı, sanığın teklifinin müĢtekilerce kabul 

edilmesi üzerine ameliyatları yaptığı ve eylemini 765 sayılı Yasa‘nın 212/1 maddesine 

uyan ―yapması gereken iĢi yapmak için rüĢvet almak‖ suçuna vücut vereceği, ancak 765 

Sayılı Yasa‘nın 212. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında basit ve nitelikli rüĢvet alma suçları 

ayrı ayrı düzenlenip yaptırım altına alındığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren 5237 Sayılı 

TCK‘nun rüĢveti tanımlayan 252/3 maddesinde ―rüĢvet, bir kamu görevlisinin, 

görevlerinin gereklerine aykırı olarak bir iĢi yapması veya yapmaması için kiĢi ile 

vardığı anlaĢma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır‖ denilerek sadece nitelikli rüĢvete 

yer verildiği, kamu görevlisinin yapması gereken bir iĢi yapması ya da yapmaması 

gereken iĢi yapmaması için yarar sağlamasının rüĢvet suçu kapsamından çıkarıldığı 

cihetle, sanığın eyleminin aynı Yasa‘nın 257/3 maddesinde düzenlenen ―görevinin 

gereklerine uygun davranmak için çıkar sağlamak‖ suçu niteliğinde olduğu ve lehe 

kanun değerlendirmesinin bu suçlar arasında yapılması gerektiği gözetilmeyerek suç 
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vasfında yanılgıya düĢülüp yazılı Ģekilde hüküm kurulması (Y.5.C.D. 2008/6969 E., 

2008/8108 K.). 

GÖREVĠ KÖTÜYE KULLANMA  

Madde 257 - (1) Kanun‘da ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dıĢında, 

görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kiĢilerin mağduriyetine veya 

kamunun zararına neden olan ya da kiĢilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, 

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Kanun‘da ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dıĢında, görevinin gereklerini 

yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kiĢilerin mağduriyetine veya kamunun 

zararına neden olan ya da kiĢilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan 

iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(3) Ġrtikâp suçunu oluĢturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun 

davranması için veya bu nedenle kiĢilerden kendisine veya bir baĢkasına çıkar sağlayan 

kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.  

Fail: Madde 6/c‘de tanımlanan kamu görevlisidir.  

Fiil: Suç oluĢturan fiil, fail olan kamu görevlisinin görev alanındaki iĢ ve 

iĢlemlerden biri ile ilgili olmalıdır.  

Görev gereklerine aykırı hareket: Görevlinin hareketinin bu nitelikte olup 

olmadığı idare hukuku kurallarına ve bu kurallara göre beliren uygulamalara göre 

belirlenecektir. Bu bakımdan her olayda ilgili mevzuat incelenmeli, buna göre oluĢan 

emir, talimat ve benzeri belgelerle saptanan uygulama değerlendirilerek yapılan iĢlemin 

görev gereklerine uygun ya da aykırı olduğuna karar verilmelidir. 

Görev gereklerine aykırı hareket, uygulamada en çok görülen biçimleriyle 

görev nedeniyle verilen yetkilerin aĢılması, yasal Ģekil Ģartlarına uyulmaması, takdir 

yetkisinin açıkça ve nedensiz olarak amaç dıĢı kullanılması, görev nedeniyle elde 

bulunan ve belli yer amaçlar için kullanılması gereken eĢyayı baĢka yer ve amaçlar için 

kullanma Ģeklinde gerçekleĢebilir. Bu nitelikteki davranıĢlar TCK‘da veya baĢka bir 

özel yasa da bağımsız suç olarak düzenlenmemiĢse madde 257‘deki suç oluĢacaktır. 
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Ġhmal ve gecikme: Bu tür eylemler bakımından da gözetilecek ilk husus, 

eylemin ceza kanununda veya baĢka bir özel Kanun‘da ayrıca suç olarak düzenlenip 

yaptırıma bağlanmamıĢ olmasıdır. 

Ġhmal göstermek, görevine giren bir iĢi yapılması gerektiğini bildiği hâlde 

yapmamak Ģeklindeki bir pasif davranıĢı ifade eder. Gecikme göstermek ise, göreve 

giren bir iĢi yapılması gerekli ve mümkün olan zamandan sonraki bir zamanda 

yapmaktır. 

Çıkar sağlama: 257. maddenin son fıkrası ile kamu görevlisinin görevinin 

gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kiĢilerden kendisine veya bir 

baĢkasına çıkar sağlaması eylemleri ayrıca ve açıkça görevi kötüye kullanma olarak 

düzenlenmiĢtir.  

Örnek Kararlar: 

1 - K Devlet Hastanesinde ortopedi uzmanı olarak görev yapan sanığın, 

12.5.2004 tarihinde trafik kazası nedeniyle hastaneye getirilen müĢteki Asiye Ö'ın 

femur kırığı ameliyatını yapmak üzere 17.5.2004 tarihine gün verdiği, müĢteki 

Asiye'nin eĢi olan diğer müĢteki Salih Ö'ın sanığın özel muayenehanesine giderek eĢinin 

ameliyatının bir an evvel yapılması için sanıkla görüĢtüğü sırada borcunun ne olacağını 

sorduğu, bunun üzerine tarafların 120 milyon liraya anlaĢtıkları, müĢtekinin 60 milyon 

lirayı hemen ödediği kalanını da ameliyat sonrasında ödediği anlaĢılmıĢ, oluĢun 

mahkemece de bu Ģekilde kabul edilmiĢ olması karĢısında, sanığın yapması gereken iĢi 

yapmak için müĢtekiden haksız yere para alması eylemi 5237 sayılı Kanun‘da rüĢvet 

alma suçu olmaktan çıkarılmıĢ olduğu ve aynı Kanun‘un 257. maddesinde düzenlenen 

görevi kötüye kullanma suçunu oluĢturacağı gözetilip ( CGK. 2007/8762 E.). 

2-Tanık anlatımlarında sanığın bu yönde bir eğiliminin olmadığı, müfettiĢ 

tavsiyelerine uyarak ve soruĢturmanın gerekli kılması nedeniyle keĢfe gittiğini, 

kendisinin keĢiflerden ekonomik olarak yararlanma eğiliminin bulunmadığını, bilakis 

kalem personeline parasal yardımda bulunduğunu, çalıĢkan ve görevine bağlı olduğunu 

bildirdiklerinden, esasen sanığın görev yaptığı bir yıl sekiz aylık süre içerisinde yaptığı 

168 keĢif karĢılığı aldığı 1.836 YTL keĢif parasının önemsenecek bir miktar 

olmadığından sanığın gereksiz yere keĢif yaparak lüzumsuz harcamalara neden olduğu 

yolundaki suçlamalara katılınmayarak, görevinin gereklerine uygun iĢlemlerde 

bulunduğu kabul edilmiĢtir (CGK. 2007/4.MD-89 E., 2008/54 K.). 

3-Ceza Yasası uygulamasında memur sayılan sanığın, idari yargı kararı ile 

önceki görevine iade edilen katılanı, göreve baĢlattıktan birkaç gün sonra bu kez geçici 

olarak baĢka bir ilçede görevlendirdiği, böylece memuriyetine iliĢkin görevini kötüye 
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kullanmak suretiyle keyfî iĢlemde bulunduğu kabul edilerek cezalandırılmasına iliĢkin 

hüküm, sanık müdafii tarafından atılı suçun maddi ve manevi öğeleri itibarıyla 

oluĢmadığı belirtilerek temyiz edilmiĢtir ( CGK.2006/4.MD-164 E.). 

4-Sanığın, görevi gereğince tanınmıĢ yetkisini, yasa‘ya aykırı olarak amaç 

dıĢında kullanması nedeniyle bir yandan kamu kaynağında meydana gelen eksilme 

dolayısıyla kamunun zarara uğramıĢ bulunması, bir yandan da yasa‘ya aykırı olarak 

atamaları yapılan kiĢilere haksız kazanç sağlanması karĢısında eylemi, 5237 sayılı Türk 

Ceza Yasası'nın 257. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen görevde yetkiyi kötüye 

kullanmak suçunu  oluĢturmaktadır (CGK. 2006/4.MD-157 E.). 

5- Sağlık ocağına gelen hastalardan muayene sonrası makbuzsuz  olarak alınan 

paraların sağlık ocağının telefon, yakıt, bakım giderleriyle ultrason cihazı alımında 

kullanılması ve sanığın toplanan  paradan herhangi bir yarar sağlamamasının cezayı 

hafifletici neden sayılıp sayılmayacağı ve sanık hakkında 765 sayılı TCY‘nin  240/2. 

maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının dinlenen  tanıkların anlatımları da dikkate 

alınarak tartıĢılması gerektiğinin gözetilmemesinin yasa‘ya aykırı olduğu (Yargıtay 

4.C.D. 2008/17649 E., 2009/342 K.). 

6 - Devlet Hastanesinde Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan 

sanığın, çocuğunun tedavisini yaptırmak üzere hastaneye gelen mağdurun sesinde 

kısılma olduğunun kendisine bildirilmesi üzerine,  ses kısıklığı Ģikâyetinin kanser 

hastalığını oluĢturma ihtimalini taĢıdığını belirttiği, bunun üzerine mağdurun bir gün 

sonra sanığın özel muayenehanesine gittiği, mağduru muayene eden sanığın ses 

tellerinde tespit ettiği yaranın kanser riskini taĢıdığını yineleyip,  en kısa süre içerisinde 

bunun tespiti için ameliyat olması gerektiğini, isterse Ankara‘ya gidebileceğini 

söylemesine rağmen mağdurun, maddi durumunun iyi olmayıp sosyal güvencesinin 

bulunmadığını bu nedenle ameliyatı kendisinin yapmasını istediği, sanığın da bu isteği 

kabul ettiği, ancak hastanede gerçekleĢtireceği bu ameliyat için bir milyar lira para talep 

ettiği, mağdurun araya aracı koymasına rağmen sanığın fiyatta indirim yapmayınca, 

mağdurun dört yüz milyon lira peĢin kalanı ameliyattan sonra ödeme teklifini sanığın 

kabul ettiği, ameliyattan bir hafta sonra kontrole giden mağdurun kalan parayı maddi 

durumunun kötü olması nedeniyle veremeyeceğini söyleyince sanığın hakkını helal 

etmeyeceğini belirttiği, operasyon sonrasında kanser hastalarının ameliyat 

olamayacağını öğrenip bu nedenle kendisinin gerçekten ameliyat olmadığı kuĢkusunu 

taĢıyan mağdurun olaydan bir süre sonra durumu baĢhekime bildirdiği, mağdur ve tanık 

beyanları ile tüm dosya içeriğinden anlaĢılmıĢ oluĢun mahkemece de bu Ģekilde kabul 

edilmiĢ olması karĢısında, kanser olma riski bulunan ancak çok acil müdahaleye 

gereksinim duymadığı anlaĢılan mağdurun bir baĢka doktor veya sağlık kuruluĢuna 

baĢvuru olanağı varken, ayrıca hastanede gerçekleĢtirilecek operasyon için istenen 
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paranın yasal olmadığını bilmesine rağmen, sanığın teklifini kabul ederek para vermesi 

olayında, sanığın söz ve davranıĢlarında, irtikâbın cebir veya ikna unsurunun öğreti ve 

uygulamanın kabul ettiği anlamda bulunmadığı, sanığın eyleminin görevi kötüye 

kullanmak suçunu oluĢturacağı gözetilmeyerek yazılı Ģekilde hüküm kurulmasının 

yasa‘ya aykırı olduğu (Y.5.C.D., 2007/2745-5667). 

7 - Devlet Hastanesinde Üroloji Uzmanı olan ve aynı zamanda serbest 

muayenehanesi de bulunan sanığın, önceden anılan hastanede yataklı tedavi görülmesini 

sağladığı katılanın tekrar rahatsızlanarak özel muayenehanesine gelmesi üzerine 

böbreğinde bulunan taĢı almak için bıçak parası ve narkozcuya verilmek üzere 

300.000.000 TL. talep ettiği, müĢtekinin maddi durumunun iyi olmadığını yeĢil kartlı 

olduğunu söylemesi üzerine operasyonun riskli olduğunu ve acil yapılması gerektiğini 

ancak bu parayı verdiği takdirde ameliyat yapacağını söylediği, müĢtekinin söz konusu 

parayı yeĢil kart hamili olduğundan dolayı ameliyatın ücretsiz yapılacağını 

düĢünerekvermeye rıza göstermediği,  aradan bir müddet geçtikten sonra durumu yetkili 

makamlara bildirerek ortaya çıkarılmasını sağladığı, sonradan Fatsa Kaymakamlığının 

yardımı ile ameliyatın Ünye Devlet Hastanesinde gerçekleĢtirildiğinin anlaĢılması 

karĢısında; sabit görülen ameliyatla böbrek taĢlarını almak için para istemekten ibaret 

eylemde irtikâbın ikna veya icbar unsurunun bulunmadığı, sanığın teklifi katılan 

tarafından kabul edilmediğinden eylemin 765 sayılı Yasa‘nın 212/1, 61 maddelerine 

uyan yapması gereken iĢi yapmak için rüĢvet almaya eksik teĢebbüs suçuna vücut 

vereceği, ancak 765 sayılı Yasa‘nın 212. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında basit ve 

nitelikli rüĢvet alma suçları ayrı ayrı düzenlenip yaptırım altına alındığı hâlde, sonradan 

yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY‘nin rüĢveti tanımlayan 252/3. maddesinde ―rüĢvet, bir 

kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir iĢi yapması veya yapmaması 

için kiĢiyle vardığı anlaĢma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır‖ denilerek sadece 

nitelikli rüĢvete yer verildiği, kamu görevlisinin yapması gereken bir iĢi yapması ya da 

yapmaması gereken iĢi yapmaması için yarar sağlanmasının rüĢvet suçu kapsamından 

çıkarıldığı cihetle,  sanığın eyleminin aynı Yasa‘nın 257/3 maddesinde düzenlenen 

görevinin gereklerine uygun davranmak için çıkar sağlamak suçunu oluĢturup 

oluĢturmadığı irdelenerek karar verilmesi yerine yazılı Ģekilde hüküm kurulmasının, 

yasaya aykırı olduğu (Y. 5.C.D. 2005/18318 E., 2006/8649 K.). 

8 - Sağlık ocağında görevli hemĢire ve ebe olan sanıkların vücuda enjeksiyon 

biçimi farklı olan kızamık aĢısı yerine gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek kızamık 

suyu ile sulandırılmıĢ verem aĢısı yapmaları nedeniyle bebeklerden  ...'nin bir yıl süreyle 

gözlem altına tutulmalarına yol açma ve kolunda iltihaplı ceviz büyüklüğünde ĢiĢlik 

oluĢturma eylemlerinin özel hüküm niteliğindeki taksirle yaralama suçuna uyması, 5237 

sayılı TCK‘nın 78/8 maddesinde Ģikâyete tabi suçlarda mağdur ve failin uzlaĢması 

hâlinde açılan kamu davasının düĢürülmesine karar verileceğine iliĢkin düzenlemenin 
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sanık yararına olması karĢısında, 5271 sayılı CMK‘nın 253 ve 254. maddeleri uyarınca 

uzlaĢma iĢlemlerinin yapılması ve sonucuna göre hüküm kurulması zorunluluğu 

gözetilmeden yapılan aĢının kiĢilerde olumsuz bir etkiye yol açmadığı gerekçesiyle 

görevi savsama suçundan beraat kararı verilmesinin yasa‘ya aykırı olduğu ( Y.4.C.D. 

2004/18181 E., 2006/10269 K.). 

9 - Suç tarihlerinde G. Sigorta Ġl Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak 

görev yapan sanık O. P.‘nın, Ġl Müdürlüğüne emeklilik ve sair iĢleri için gelen 

sigortalıları, ilgili servislerde hiçbir ücret, masraf alınmadan  yapılmakta olan iĢlemler 

nedeniyle, gerek olmadığı hâlde Ģehir merkezinde diğer sanık C. Ç. adına açtığı 

danıĢmanlık bürosuna yönlendirdiği ve bu büroda yapılan iĢ takipleri karĢılığında 

ilgililerden ücret alındığı, iddia, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamından 

anlaĢılmakla; sanık O.P.‘nin kendi yararına, sigortalıların zararına hareket ederek 

memuriyet görevini kötüye kullanma suçunu iĢlediği, diğer sanık C. Ç.‘nin da O.‘nın 

eylemine iĢtirak ettiği, bu nedenle sanıkların mahkûmiyetlerine karar verilmesi 

gerekirken, 5237 sayılı TCK‘nın da unsur olarak yer alan kiĢilerin mağduriyetine yol 

açılmadığından söz edilerek beraetlerine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu (Y. 

5.C.D. 2008/10939 E., 2009/3744 K.). 

10 - Ankara O... Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde göz doktoru olarak çalıĢan 

sanığın, Emekli Sandığı sağlık yardımından yararlanan hastaları "O... Tıp Merkezi" 

isimli Özel Klinikte muayene ettiği, Resmî kayıt iĢlemlerini onlar olmaksızın 

yaptıracağını belirterek kolaylık sağladığı izlenimini verip, yazdığı özel reçeteler ve 

hastalara ait sağlık karnelerini alarak görevli olduğu O... Hastanesinde asistanlar 

Hastaneye gelmediği hâlde Hastane protokol defterine kaydederek özel muayene 

sonuçlarına göre özel reçeteleri sağlık karnelerine yazmaktan ibaret eylemlerinin, 

zincirleme görevi kötüye kullanmak suçunu oluĢturacağı gözetilmeden, yazılı gerekçe 

ile beraat kararı verilmesinin yasa‘ya aykırı olduğu (Y.11.C.D. 2006/8473 E., 

2007/7953 K.). 

11 -  ... Üniversitesi ... Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde tedavi görmekte iken 

2.9.2004 tarihinde mide delinmesinden dolayı vefat eden hastanın, üroloji servisine 

gelmeden önce Özel ... Hastanesine baĢvurduğu ve burada yapılan tetkiklerde midesinin 

sıvıyla dolu olduğunun tesbit edildiği, söz konusu tetkiklerin ... Tıp Fakültesinde 

hastanın tedavisini yapan ...' e gösterilmesine ve mide ağrısına dikkat çekilmesine 

karĢın, bu tetkikler dikkate alınmadan ve mideyle ilgili herhangi bir araĢtırma 

yapılmadan hastaya sadece böbrek rahatsızlığı teĢhisinin konularak, buna yönelik bir 

tedavinin uygulandığı, teĢhis ve tedavinin yanlıĢ yapılması nedeniyle de hastanın mide 

delinmesi sonucu vefat ettiği iddiasıyla Ģikâyette bulunulduğu, soruĢturmada ise 

hastanın değerlendirilmesi ve tedavisinde bir eksikliğin bulunmadığı sonucuna varıldığı 
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ve Rektörlükçe oluĢturulan Yetkili Kurulun 5.4.2006 günlü kararıyla Ģüphelilerin 

menimuhakemelerine karar verildiği, bu kararın Dairemizce yasa gereği kendiliğinden 

ve Ģikâyetçi itirazı üzerine incelenmesi sonucu 19.10.2006 günlü, E: 2006/731, K: 

2006/924 sayılı kararımızla "Üniversite dıĢından oluĢturulacak bilirkiĢilerden, hastanın 

... Tıp Fakültesi Üroloji Servisine gelmeden önce ... Özel ... Hastanesinde yaptırdığı 

tetkiklerin de dikkate alınması suretiyle, üroloji servisinde mideyle ilgili olarak herhangi 

bir tetkik ve tedavinin yapılıp yapılmadığının da araĢtırılarak hazırlanan bir rapor temin 

edilmesi ve bu rapor da dikkate alınarak karar verilmesi" gerektiğinden bahisle 

bozulması üzerine, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden oluĢturulan 

bilirkiĢi heyetince hazırlanan raporda; bilinçli bir ihmal ve hata yapıldığı kanısında 

olmadıkları vurgusu yapılmakla birlikte, hastanın bir genel cerrahi uzmanı tarafından 

değerlendirilmediği, iç içe giren patolojilerin karıĢtırıldığı ve mide perforasyonunun 

daha önce oluĢmuĢ olabileceği görüĢlerine de  yer verildiği görülmüĢtür. Bu durumda 

tanının zamanında yapılamamasının ve buna uygun tedavi uygulanmamasının hastanın 

ölümüne yol açtığı sonucuna varıldığından, ..., ..., ve ...'un üstlerine atılı suçu 

iĢlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli 

kanıtın dosya da mevcut olduğu anlaĢıldığından, ... Üniversitesi Rektörlüğünce 

oluĢturulan Yetkili Kurulun 23.5.2007 günlü, 2007/23 sayılı menimuhakeme kararının 

..., ... ve ... yönünden bozulmasına, adı geçenlerin lüzumumuhakemelerine ve 

eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu‘nun 85‘inci maddesi gereğince yargılanmalarına, 

HemĢireler ..., ..., ... ve 'ın hastaya konulan tanıyla ilgilendirilemiyecekleri ve hasta 

takibinin sorumlu hemĢire ... tarafından gereği gibi yapıldığı, bu durumda ..., ..., ... ve 

...'ın üstlerine atılı suçu iĢlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının 

açılmasını gerektirecek yeterli kanıt bulunmadığı anlaĢıldığından Yetkili Kurulca 

verilen menimuhakemelerine iliĢkin kararın onanmasına karar verildiği (DanıĢtay 1.D. 

2007/1183 E., 2007/1294 K.,). 

12 - ........... Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 

Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan Ģikâyetçi hakkında, tam günlü olarak çalıĢmasına 

rağmen ........... Tüp Bebek Merkezi adlı özel bir Hastanede hasta takip ve tedavisi 

yaptığı ve hastalarını bu Merkeze yönlendirdiği iddiası ile yapılan Ģikâyet üzerine 

baĢlatılan soruĢturmada alınan tanık ifadeleri ile söz konusu iddiaların doğrulandığı bu 

nedenle Ģüphelinin atılı suçu iĢlediğini doğrulayacak ve hakkında kamu davasının 

açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosya da mevcut olduğu anlaĢıldığından, ........... 

Üniversitesi Rektörlüğünce oluĢturulan Yetkili Kurulun 14.1.2009 gün ve 2009/5 sayılı 

menimuhakeme kararının bozulmasına, Ģüphelinin lüzumumuhakemesine ve eylemine 

uyan Türk Ceza Kanunu‘nun 257‘nci maddesi gereğince yargılanmasına karar verildiği 

(DanıĢtay 1.D. 2009/423 E., 2009/610 K..). 
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13 - Nazilli Cumhuriyet BaĢsavcılığınca ........... isimli Ģahıs hakkında kamu 

kurumunu dolandırmak ve Resmî evrakta sahtekârlık suçlarından yürütülen 

soruĢturmada adı geçenin ifadesinin alındığı, bu ifadesinde, hiçbir sağlık kuruluĢuna 

müracaat etmedikleri hâlde ... Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinde eĢi ve 

kendisi için Ģüpheliler tarafından sağlık kurulu raporu düzenlendiğini belirttiği, bu ifade 

üzerine Nazilli Cumhuriyet BaĢsavcılığınca Ģüpheliler hakkında Aydın Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına 14.11.2005 tarihinde suç duyurusunda bulunulduğu, Aydın Cumhuriyet 

BaĢsavcılığınca 5.1.2006 günlü görevsizlik kararı verilerek Ģüpheliler hakkında 

soruĢturma açılması için dosyanın ... Üniversitesine gönderildiği, Rektörlükçe 

görevlendirilen soruĢturmacı tarafından AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 

BaĢhekimliğinden söz konusu Ģahsın hastaneye baĢvurusunun olup olmadığının ve 

adına dosya açılıp açılmadığının sorulması üzerine AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 

BaĢhekimliğinin, 1.2.2006 günlü, 183 sayılı yanıtında, ... ile ... isimli hastalara iliĢkin 

olarak sadece sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için hastaneye giriĢ kaydı yapıldığının, 

ancak hasta dosyalarının çıkarılmadığının, kayıtlarda muayene ve tetkik hizmetleri ile 

ilgili bir giriĢin de bulunmadığının belirtildiği, böylece hastaların hastaneye gelmeden 

sadece sağlık kurulu raporu almaları için hastaneye giriĢ kayıtlarının yapıldığı, 

hipertansiyon ve hiperkolesterolemi tanısı konularak 14.1.2005 günlü sağlık kurulu 

raporunun düzenlendiği, bu nedenle, Ģüphelilerin üstlerine atılı suçu iĢlediklerini 

doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın 

dosya da mevcut olduğu anlaĢıldığından, ... Üniversitesi Rektörlüğünce oluĢturulan 

Yetkili Kurulun 20.6.2006 günlü ve 2006/2 sayılı menimuhakeme kararının 

bozulmasına, Ģüphelilerin lüzumumuhakemelerine ve eylemlerine uyan Türk Ceza 

Kanunu‘nun 257‘inci maddesi gereğince yargılanmalarına karar verildiği (DanıĢtay 1. 

D. 2006/647 E., 2006/1013 E.). 

GÖREVE ĠLĠġKĠN SIRRIN AÇIKLANMASI  

MADDE 258.-  (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi 

edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı 

açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun baĢkalarının bilgi edinmesini 

kolaylaĢtıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri 

iĢleyen kimseye de aynı ceza verilir.  
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KAMU GÖREVLĠSĠNĠN TĠCARETĠ  

MADDE 259.- (1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir 

baĢkasına mal veya hizmet satmaya çalıĢan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya 

adli para cezası ile cezalandırılır.   

KAMU GÖREVĠNĠN TERKĠ VEYA YAPILMAMASI  

MADDE 260.- (1) Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk 

eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan 

veya yavaĢlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis 

cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının üçten fazla olmaması hâlinde cezaya 

hükmolunmaz.  

(2) Kamu görevlilerinin meslekî ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti 

aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli iĢ bırakmaları veya yavaĢlatmaları hâlinde, 

verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir.  

KĠġĠLERĠN MALLARI ÜZERĠNDE USULSÜZ TASARRUF  

MADDE 261.- (1) Ġlgili Kanun‘larda belirlenen koĢullara aykırı olduğunu 

bilerek, kiĢilerin taĢınır veya taĢınmaz malları üzerinde, karĢılık ödenmek suretiyle de 

olsa, zorla tasarrufta bulunan kamu görevlisi, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç 

oluĢturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

KAMU GÖREVĠNĠN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENĠLMESĠ 

MADDE 262.- (1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine 

getirmeye teĢebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiĢ olduğu hâlde görevi 

sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

GÖREVĠ YAPTIRMAMAK ĠÇĠN DĠRENME ( TCK. Md. 265) 

KAMU GÖREVĠNE AĠT ARAÇ GEREÇLERĠ SUÇTA KULLANMA 

(TCK. Md. 266) 

ADLĠYEYE KARġI SUÇLAR 

ĠFTĠRA 
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Madde 267 - (1) Yetkili makamlara ihbar veya Ģikâyette bulunarak ya da basın 

ve yayın yoluyla, iĢlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruĢturma ve kovuĢturma 

baĢlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka 

aykırı bir fiil isnat eden kiĢi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması hâlinde, ceza 

yarı oranında artırılır.  

(3) Yüklenen fiili iĢlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya 

kovuĢturmaya yer olmadığına dair karar verilmiĢ mağdurun aleyhine olarak bu fiil 

nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dıĢında baĢka bir koruma tedbiri uygulanmıĢsa, 

yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(4) Yüklenen fiili iĢlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya 

kovuĢturmaya yer olmadığına dair karar verilmiĢ olan mağdurun bu fiil nedeniyle 

gözaltına alınması veya tutuklanması hâlinde; iftira eden, ayrıca kiĢiyi hürriyetinden 

yoksun kılma suçuna iliĢkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.  

(5) Mağdurun ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına 

mahkûmiyeti hâlinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; süreli hapis cezasına 

mahkûmiyeti hâlinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına 

hükmolunur.  

(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına baĢlanmıĢ ise, beĢinci 

fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır.  

(7) Ġftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dıĢında adli veya idarî bir 

yaptırım uygulanmıĢsa; iftira eden kiĢi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

(8) Ġftira suçundan dolayı dava zamanaĢımı, mağdurun fiili iĢlemediğinin sabit 

olduğu tarihten baĢlar.  

(9) Basın ve yayın yoluyla iĢlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet 

kararı, aynı veya eĢdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunur. Ġlan masrafı, 

hükümlüden tahsil edilir. 

BAġKASINA AĠT KĠMLĠK VEYA KĠMLĠK BĠLGĠLERĠNĠN 

KULLANILMASI ( TCK. Md. 268) 
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ETKĠN PĠġMANLIK (TCK. 269) 

SUÇ ÜSTLENME (TCK. Md. 270)  

SUÇ UYDURMA (TCK.  Md. 271) 

YALAN TANIKLIK (TCK.Md. 272) 

ġAHSÎ CEZASIZLIK VEYA CEZANIN AZALTILMASINI 

GEREKTĠREN SEBEPLER (TCK Md. 273) 

ETKĠN PĠġMANLIK (TCK. Md.274)  

YALAN YERE YEMĠN (TCK.Md.275) 

GERÇEĞE AYKIRI BĠLĠRKĠġĠLĠK VEYA TERCÜMANLIK  

MADDE 276.- (1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruĢturma 

yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kiĢi veya kurul 

tarafından görevlendirilen bilirkiĢinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunması hâlinde, bir 

yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

(2) Birinci fıkrada belirtilen kiĢi veya kurullar tarafından görevlendirilen 

tercümanın ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi hâlinde, birinci 

fıkra hükmü uygulanır.  

YARGI GÖREVĠ YAPANI ETKĠLEME (TCK. Md. 277) 

SUÇU BĠLDĠRMEME (TCK.md. 278)  

KAMU GÖREVLĠSĠNĠN SUÇU BĠLDĠRMEMESĠ  

Madde 279 - (1) Kamu adına soruĢturma ve kovuĢturmayı gerektiren bir suçun 

iĢlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde 

bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Suçun, adli kolluk görevini yapan kiĢi tarafından iĢlenmesi hâlinde, 

yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.  
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SAĞLIK MESLEĞĠ MENSUPLARININ SUÇU BĠLDĠRMEMESĠ  

Madde 280 - (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun iĢlendiği yönünde bir belirti 

ile karĢılaĢmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta 

gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diĢ tabibi, eczacı, ebe, hemĢire 

ve sağlık hizmeti veren diğer kiĢiler anlaĢılır.  

SUÇ DELĠLLERĠNĠ YOK ETME, GĠZLEME VEYA DEĞĠġTĠRME 

(TCK.Md. 281) 

SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERĠNĠ AKLAMA 

(TCK.Md. 282) 

SUÇLUYU KAYIRMA (TCK.Md. 283) 

TUTUKLU, HÜKÜMLÜ VEYA SUÇ DELĠLLERĠNĠ BĠLDĠRMEME 

(TCK.Md. 284) 

GĠZLĠLĠĞĠN ĠHLÂLĠ (TCK.Md. 285) 

SES VEYA GÖRÜNTÜLERĠN KAYDA ALINMASI (TCK.Md. 286) 

GENĠTAL MUAYENE  

Madde 287 - (1) Yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın, kiĢiyi genital 

muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar 

hapis cezasına hükmolunur.  

(2) BulaĢıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve 

tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki 

fıkra hükmü uygulanmaz.  

ADĠL YARGILAMAYI ETKĠLEMEYE TEġEBBÜS (TCK.Md. 288) 

MUHAFAZA GÖREVĠNĠ KÖTÜYE KULLANMA 

Madde 289 - (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan 

rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuĢ olan mal üzerinde teslim 

amacı dıĢında tasarrufta bulunan kiĢi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar 
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adli para cezası ile cezalandırılır. KiĢinin bu malın sahibi olması hâlinde, verilecek ceza 

yarı oranında indirilir.  

(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluĢturan eĢyayı kovuĢturma 

baĢlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması hâlinde bedelini ödeyen 

kiĢi hakkında verilecek cezaların beĢte dördü indirilir.  

(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya 

hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuĢ olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne 

aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kiĢi, adli para 

cezası ile cezalandırılır.  

(4) Bir suça iliĢkin soruĢturma veya kovuĢturma kapsamında elkonulan eĢyayı 

amacı dıĢında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

RESMEN TESLĠM OLUNAN MALA ELKONULMASI VE 

BOZULMASI (TCK.Md. 290)  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 125’inci maddesinde yer alan ve birbiriyle ilintisi bulunduğu 

düĢünülen maddeler: 

 

(5237) Sayılı TCK‘nin 

MADDELERĠ 

657 Sayılı DMK‘nin 125. maddesi 

(85) Taksirle Öldürme 

(125/ C-ı) Hizmet içinde Devlet memurunun 

itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranıĢlarda bulunmak, 

(125/ D-ı) Görevin yerine 

getirilmesinde…..kiĢilerin yarar veya zararını 

hedef tutan davranıĢlarda bulunmak, 

(86) Kasten Yaralama 

(87) Neticesi Sebebiyle AğırlaĢmıĢ 

Yaralama 

(125/ E-f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iĢ 

sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, 

(125/ D-d) Amirine veya maiyetindekilere 

karĢı küçük düĢürücü veya aĢağılayıcı fiil ve 

hareketler yapmak 

(89) Taksirle Yaralama 

(125/ D-ı) Görevin yerine 

getirilmesinde…..kiĢilerin yarar veya zararını 

hedef tutan davranıĢlarda bulunmak 

(99-101) Çocuk DüĢürtme,DüĢürme 

veya KısırlaĢtırma 

(125/B-d) Hizmet dıĢında Devlet memurunun 

itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 
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davranıĢlarda bulunmak, 

(125/ C-ı) Hizmet içinde Devlet memurunun 

itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranıĢlarda bulunmak, 

(125/ D-c) Görevi ile ilgili olarak her ne 

Ģekilde olursa olsun çıkar sağlamak 

(106) Tehdit 

(125) Hakaret 

(125/ D-l) Amirine, maiyetindekilere, iĢ 

arkadaĢları veya iĢ sahiplerine hakarette 

bulunmak veya bunları tehdit etmek, 

(125/ B-c) Görev sırasında amire hâl ve 

hareketi ile saygısız davranmak, 

(125/ B-g) ĠĢ arkadaĢlarına, maiyetindeki 

personele ve iĢ sahiplerine kötü muamelede 

bulunmak, 

(125/ C-e) Görev sırasında amirine sözle 

saygısızlık etmek 

(132) HaberleĢmenin Gizliliğini  Ġhlal 

(125/ C-ı) Hizmet içinde Devlet memurunun 

itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranıĢlarda bulunmak, 

(125/ D-k) Açıklanması yasaklanan bilgileri 

açıklamak 

(135-136) KiĢisel Verilerin 

Kaydedilmesi 

(125/ C-ı) Hizmet içinde Devlet memurunun 

itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranıĢlarda bulunmak 

(141) Hırsızlık 

125/ E-g) Memurluk sıfatı ile bağdaĢmayacak 

nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici 

hareketlerde bulunmak 

(155) Güveni Kötüye Kullanmak 

(125/ D-c) Görevi ile ilgili olarak her ne 

Ģekilde olursa olsun çıkar sağlamak, 

(125/ D-ı) Görevin yerine 

getirilmesinde…..kiĢilerin yarar veya zararını 

hedef tutan davranıĢlarda bulunmak, 

(125/ E-g) Memurluk sıfatı ile bağdaĢmayacak 

nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici 

hareketlerde bulunmak 

(157) Dolandırıcılık  

(125/ E-g) Memurluk sıfatı ile bağdaĢmayacak 

nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici 

hareketlerde bulunmak 

(175) Akıl Hastası Üzerindeki Bakım 

ve Gözetim Yükümlülüğünün Ġhlali 

(125/A-a) Verilen emir ve görevlerin tam ve 

zamanında yapılmasında, görev mahallinde 
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kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine 

getirilmesinde… kayıtsızlık göstermek veya 

düzensiz davranmak, 

(125/B-a) Verilen emir ve görevlerin tam ve 

zamanında yapılmasında….kusurlu davranmak, 

(125/C-a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve 

görevleri tam ve zamanında yapmamak 

(179) Trafik Güvenliğini Tehlikeye 

Sokma 

(125/A-a) Verilen emir ve görevlerin tam ve 

zamanında yapılmasında, görev mahallinde 

kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine 

getirilmesinde… ayıtsızlık göstermek veya 

düzensiz davranmak, 

(125/B-a) Verilen emir ve görevlerin tam ve 

zamanında yapılmasında….kusurlu davranmak, 

(125/C-a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve 

görevleri tam ve zamanında yapmamak 

(185-187) Kamunun Sağlığına KarĢı 

Suçlar 

(125/ D-ı) Görevin yerine 

getirilmesinde…..kiĢilerin yarar veya zararını 

hedef tutan davranıĢlarda bulunmak 

(204-211) Resmî Belgede Sahtecilik 

(125/ C-ı) Hizmet içinde Devlet memurunun 

itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranıĢlarda bulunmak, 

(125/ D-ı) Görevin yerine 

getirilmesinde…..kiĢilerin yarar veya zararını 

hedef tutan davranıĢlarda bulunmak, 

(125/ E-g) Memurluk sıfatı ile bağdaĢmayacak 

nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici 

hareketlerde bulunmak, 

(125/ D-f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge 

düzenlemek 

(231) Çocuğun Soy Bağını 

DeğiĢtirme 

(125/ C-ı) Hizmet içinde Devlet memurunun 

itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranıĢlarda bulunmak, 

(125/ D-ı) Görevin yerine 

getirilmesinde…..kiĢilerin yarar veya zararını 

hedef tutan davranıĢlarda bulunmak 

(235) Ġhaleye Fesat KarıĢtırma 

(236) Edimin Ġfasına Fesat KarıĢtırma 

(125/ D-ı) Görevin yerine 

getirilmesinde…..kiĢilerin yarar veya zararını 

hedef tutan davranıĢlarda bulunmak, 
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(125/ E-g) Memurluk sıfatı ile bağdaĢmayacak 

nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici 

hareketlerde bulunmak, 

 (247-249) Zimmet 

(250) Ġrtikap 

(252-255) RüĢvet 

(141-142) Hırsızlık 

(157-159) Dolandırıcılık 

(162) Ġflas 

(302) Devletin Birliğini ve Ülke 

Bütünlüğünü Bozmak 

(125/ E-g) Memurluk sıfatı ile bağdaĢmayacak 

nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici 

hareketlerde bulunmak, 

(251) Denetim Görevinin Ġhmali 
(125/ C-a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve 

görevleri tam ve zamanında yapmamak 

(257) Görevi Kötüye Kullanma 

(125/ D-ı) Görevin yerine 

getirilmesinde…..kiĢilerin yarar veya zararını 

hedef tutan davranıĢlarda bulunmak, 

(125/ C-ı) Hizmet içinde Devlet memurunun 

itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranıĢlarda bulunmak, 

(125/ C-a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve 

görevleri tam ve zamanında yapmamak, 

(125/ D-n) Verilen görev ve emirleri kasten 

yapmamak, 

(125/ B-j) Verilen emirlere itiraz etmek, 

(125/ C-c) Devlete ait Resmî belge, araç, gereç 

ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için 

kullanmak 

(258) Göreve ĠliĢkin Sırrın 

Açıklanması 

(125/ C-ı) Hizmet içinde Devlet memurunun 

itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranıĢlarda bulunmak, 

(125/ D-k) Açıklanması yasaklanan bilgileri 

açıklamak 

(259) Kamu Görevlisinin Ticareti 

(125/ D-c) Görevi ile ilgili olarak her ne 

Ģekilde olursa olsun çıkar sağlamak, 

(125/ D-h) Ticaret yapmak veya Devlet 

memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici 

faaliyetlerde bulunmak 

(260) Kamu Görevinin Terki veya 

Yapılmaması 

(125/ E-a) Toplu olarak göreve gelmemek, 

(125/ C-a) Kasıtlı olarak, verilen emir ve 

görevleri tam ve zamanında yapmamak 
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Disiplin Hukuku yönünden 657 s. DMK 125. maddesinde ve Ceza Hukuku 

yönünden 5237 s. TCK‘da yer alıp ağırlık ve nitelik itibarıyla birbiriyle ilintili olduğu 

düĢünülen maddelere iliĢkin cetvel 

5237 s. TCK’na göre madde 

numarası 
657 S. DMK 125. madde 

85 C/ı, D/ı 

86-87 B/h, D/d, E/f 

89 D/ı 

99-101 B/d, C/ı, D/c 

106 D/l 

121 C/d, C/ı,D/ı 

125 B/c, B/g, C/e, D/l, 

135-136 D/ı 

141-142 E/g 

155 D/c, D/ı, E/g 

157 E/g 

162 E/g 

175 A/a, B/a, C/a 

179-180 A/a, B/a, C/a 

185-186-187 D/ı 

188-190 D/ı, E/g 

204-206-207-208-210-211 C/ı, D/ı, E/g 

231 C/ı, D/ı 

(267-269) Ġftira 

(125/ C-ı) Hizmet içinde Devlet memurunun 

itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranıĢlarda bulunmak 

(272)Yalan Tanıklık 

(125/ C-ı) Hizmet içinde Devlet memurunun 

itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranıĢlarda bulunmak 

(278) Suçu Bildirmeme 

(279) Kamu Görevlisinin Suçu 

Bildirmemesi 

(280) Sağlık Mesleği Mensuplarının 

Suçu Bildirmemesi 

(125/A-a) Verilen emir ve görevlerin tam ve 

zamanında yapılmasında, görev mahallinde 

kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine 

getirilmesinde… ayıtsızlık göstermek veya 

düzensiz davranmak, 

(125/B-a) Verilen emir ve görevlerin tam ve 

zamanında yapılmasında….kusurlu 

davranmak,(125/C-a) Kasıtlı olarak, verilen 

emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak 

(336) Yasaklanan Bilgilerin 

Açıklama 

(125/ E-h) Yetki almadan gizli bilgileri 

açıklamak 



VII.BÖLÜM: 

TÜRK CEZA KANUNU(GENEL HÜKÜMLER VE MEMUR SUÇLARI) 

 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 429 

235-236 D/ı, E/g 

247-248-249 E/g 

250 E/g 

251 C/a 

252-253-254-255 E/g 

257 C/ı, D/ı 

258 C/ı, D/k 

259 D/h 

260 E/a 

266 C/c, 

267-268-269 C/ı 

271 C/d, C/ı, D/f, D/ı,  

272 C/ı 

278-279-280 A/a, B/a, C/a 

302 E/g 

336 E/h 
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KABAHATLER KANUNU 

31/03/2005 tarihli ve 25772 no‘lu Mükerrer Resmî Gazete‘de yayımlanarak 

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Ceza Hukuku 

sistemimizde eski yasa dönemindeki bazı aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesi 

amacını taĢımaktadır. Bu Kanun ile Ġdari yaptırımlar hususunda bir sistem oluĢturulması 

hedeflenmiĢ ve idari yaptırımların tümünü çerçeve olarak düzenleyen bir kanun 

oluĢturulmuĢtur.  

Kabahatler Kanunu ile Yeni Türk Ceza Kanunu dıĢında tutulan ve genel ahlak, 

çevre ve sağlık gibi toplum düzenini ihlal eden kabahatlere idari para cezası ve idari 

tedbir uygulanması hükme bağlanmıĢtır. Bu Kanun öncesinde de özel kanunlarda bazı 

fiiller karĢısında idari yaptırımlar öngörülmekte idi.  Bu fiillerin idari suçlar olarak 

tanımlanması mümkündür. 

Bu fiiller karĢılığında genellikle parasal nitelikte bir yaptırım öngörülmektedir. 

Ancak bu parasal yaptırım, bir ceza hukuku yaptırımı olan adli para cezası değil, idari 

para cezasıdır. Bu ikisi arasında karar veren merci, yaptırımın infaz sureti, yaptırıma 

bağlanan kanuni sonuçlar bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Ġdari para cezaları, 

adli sicile iĢlenmez ve ödenmediği takdirde hapis cezasına dönüĢmez.  Bu kanun ile idari 

nitelikteki yaptırımlar bir genel sisteme bağlanmıĢtır. 

Bu Kanun‘un getirdiği düzenlemeler incelenirse;  

BĠRĠNCĠ KISIM: GENEL HÜKÜMLER 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM: AMAÇ VE KAPSAM, TANIM, KANUNĠLĠK 

ĠLKESĠ VE KANUNUN UYGULAMA ALANI 

AMAÇ VE KAPSAM 

Madde 1 - (1) Bu Kanun‘da; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, 

çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; 

a) Kabahatlere iliĢkin genel ilkeler, 

b) Kabahatler karĢılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türleri ve 

sonuçları, 

c) Kabahatler dolayısıyla karar alma süreci, 

d) Ġdari yaptırıma iliĢkin kararlara karĢı kanun yolu, 

e) Ġdari yaptırım kararlarının yerine getirilmesine iliĢkin esaslar, 
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BelirlenmiĢ ve çeĢitli kabahatler tanımlanmıĢtır. 

TANIM 

Madde 2 - (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karĢılığında idari yaptırım 

uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaĢılır. 

GENEL KANUN NĠTELĠĞĠ 

Madde 3 –(Değişik 19.12.2006-26831)  

Bu Kanun‘un  

a) Ġdari yaptırım kararlarına karĢı kanun yoluna iliĢkin hükümleri, diğer 

Kanun‘larda aksine hüküm bulunmaması hâlinde, 

b) Diğer genel hükümleri, idari para cezası veya mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, 

uygulanır. 

Açıklama: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu‘nun 3‘üncü maddesinin ilk hâlinde, 

bu Kanun‘un genel kanun niteliğinde olduğu belirtilerek, Kanun‘un genel hükümlerinin 

diğer Kanun‘lardaki kabahatler hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıĢtı. Buna 

göre, Kanun‘un yürürlük tarihi olan 01.06.2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiĢ olan 

tüm Kanun‘larda yer alan idari para cezaları hakkında uygulanması öngörülmekte idi. 

Örneğin, idari yaptırım kararlarında bulunması gereken hususlar, kararların 

ilgililere tebliği usulü, yasal baĢvuru süreleri ve baĢvuru yolları, ödeme usulü, 

zamanaĢımı, idari para cezalarının Devlet geliri sayılması yönündeki hükümler genel 

hükümler olup, ilgili kanun‘larda aksine hüküm bulunsa dahi 5326 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanacaktır. 

Ancak Anayasa Mahkemesinin 2005/108 esas sayılı 2006/35 karar sayılı 

01.03.2006 günlü kararı ile Kabahatler Kanunu‘nun 3. maddesi iptal edilmiĢ, iptal kararı 

hakkındaki gerekçesinde söz konusu maddenin Anayasa'nın 125. ve 155. maddelerine 

aykırı olduğu belirtilmiĢtir. 

Anayasa'nın 125. maddesi 1.fıkrasında '' idarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" hükmü yer almaktadır. 
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Anayasa'nın 155. maddesi 1. fıkrasında ise "Danıştay, idari mahkemelerce 

verilen kanunun başka bir idari yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son 

inceleme mercidir.Kanun’da gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi 

olarak bakar." hükmüne yer verilmiĢtir. 

Yukarıda sayılan kurallara göre idari ve adli yargı ayrılığının kabul edildiği ve 

bu ayrım uyarınca idarenin kamu gücü kullandığı, ayrıca kamu hukuku alanına giren 

iĢlem ve eylemlerin idari yargı denetimine tabi olacağı belirtilmiĢ, bundan yola çıkarak 

da adli yargının idari yargı alanına giren bir uyuĢmazlığın çözümünde görev alması 

konusunda yasa koyucunun geniĢ bir takdir yetkisinin olmayacağı vurgulanmıĢtır. 

Ayrıca, Ceza Hukuku'ndaki geliĢmelere paralel olarak yapılan yasal 

düzenlemelerdeki basit nitelikteki suçlar hakkında idari yaptırımlara yer verilmesinin ve 

daha ağır suç oluĢturan eylemler için verilecek idari para cezalarına karĢı yapılacak 

baĢvuruların konunun daha çok Ceza Hukuku'nu ilgilendirmesi dolayısıyla adli yargı 

alanına girmesinin doğal olduğu söylenmekte ve eklenmektedir:"ancak idare hukuku 

esaslarına göre tesis edilen bir idari işlemin, sadece para cezası içermesine bakılarak 

denetimin idari yargı alanı dışına çıkartılarak adli yargıya bırakılması olanaklı 

değildir". 

Bütün bu açıklamaların ardından Anayasa Mahkemesi, Kabahatler Kanunu'nun 

3. maddesindeki kuralla diğer yasalardaki kabahatlere atıfta bulunularak, yalnızca 

yaptırım türünden hareketle, idari yargının denetimine tabi tutulması gereken alanlar 

dikkate alınmadan bunları da kapsayacak biçimde baĢvuru yolu, itiraz, bunlara iliĢkin 

esas ve usullerin değiĢtirilmesini Anayasa'nın ilk paragrafta yer alan hükümlerine aykırı 

olduğuna karar vermiĢtir. 

KANUNĠLĠK ĠLKESĠ 

Madde 4 - (1) Hangi fiillerin kabahat oluĢturduğu, Kanun‘da açıkça 

tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koĢulları bakımından belirlediği çerçeve 

hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici iĢlemleriyle de doldurulabilir. 

(2) Kabahat karĢılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak Kanun‘la 

belirlenebilir. 

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA 

Madde 5 - (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun zaman 

bakımından uygulamaya iliĢkin hükümleri kabahatlar bakımından da uygulanır. Ancak, 
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kabahatlar karĢılığında öngörülen idari yaptırımlara iliĢkin kararların yerine getirilmesi 

bakımından derhâl uygulama kuralı geçerlidir. 

(2) Kabahat, failin icrai veya ihmalî davranıĢı gerçekleĢtirdiği zaman iĢlenmiĢ 

sayılır. Neticenin oluĢtuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz. 

YER BAKIMINDAN UYGULAMA 

Madde 6 - (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun yer bakımından uygulamaya 

iliĢkin 8‘inci maddesi hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, 

Kanun‘larda aksine hüküm bulunan hâller saklıdır. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM: KABAHATTEN DOLAYI SORUMLULUĞUN 

ESASLARI 

KABAHATĠN ĠHMALĠ DAVRANIġLA ĠġLENMESĠ 

Madde 7.- (1) Kabahat, icrai veya ihmalî davranıĢla iĢlenebilir. Ġhmali 

davranıĢla iĢlenmiĢ kabahatin varlığı için kiĢi açısından belli bir icrai davranıĢta 

bulunma hususunda hukuki yükümlülüğün varlığı gereklidir. 

ORGAN VEYA TEMSĠLCĠNĠN DAVRANIġINDAN DOLAYI 

SORUMLULUK 

Madde 8 - (1) Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci 

olmamakla birlikte, tüzel kiĢinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kiĢinin bu görevi 

kapsamında iĢlemiĢ bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kiĢi hakkında da idari yaptırım 

uygulanabilir. 

(2) Temsilci sıfatıyla hareket eden kiĢinin bu sıfatla bağlantılı olarak iĢlemiĢ 

bulunduğu kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kiĢi hakkında da idari yaptırım 

uygulanabilir. Gerçek kiĢiye ait bir iĢte çalıĢan kiĢinin bu faaliyeti çerçevesinde iĢlemiĢ 

bulunduğu kabahatten dolayı, iĢ sahibi kiĢi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir. 

(3) Kanun‘un, organ veya temsilcide ya da temsil edilen kiĢide özel nitelikler 

aradığı hâllerde de yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, organ veya temsilcilik ya da hizmet 

iliĢkisinin dayanağını oluĢturan iĢlemin hukuken geçerli olmaması hâlinde de uygulanır. 
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KAST VEYA TAKSĠR 

Madde 9 - (1) Kabahatler, Kanun‘da açıkça hüküm bulunmayan hâllerde, hem 

kasten hem de taksirle iĢlenebilir. 

HATA 

Madde 10 - (1) Türk Ceza Kanunu‘nun hata hâllerine iliĢkin hükümleri, ancak 

kasten iĢlenen kabahatler bakımından uygulanır. 

SORUMLULUK 

Madde 11 - (1) Fiili iĢlediği sırada on beĢ yaĢını doldurmamıĢ çocuk hakkında 

idari para cezası uygulanamaz. 

(2) Akıl hastalığı nedeniyle, iĢlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 

algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranıĢlarını yönlendirme yeteneği önemli 

derecede azalmıĢ olan kiĢi hakkında idari para cezası uygulanmaz. 

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERĠ ĠLE KUSURLULUĞU 

ORTADAN KALDIRAN NEDENLER 

Madde 12 - (1) Bu Kanun‘da aksine hüküm bulunmayan hâllerde, Türk Ceza 

Kanunu‘nun hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere 

iliĢkin hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. 

TEġEBBÜS 

Madde 13 - (1) Kabahate teĢebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teĢebbüsün de 

cezalandırılabileceğine dair ilgili Kanun‘da hüküm bulunan hâller saklıdır. Bu durumda, 

Türk Ceza Kanunu‘nun suça teĢebbüse ve gönüllü vazgeçmeye iliĢkin hükümleri, 

kabahatler bakımından da uygulanır. 

ĠġTĠRAK 

Madde 14 - (1) Kabahatin iĢleniĢine birden fazla kiĢinin iĢtirak etmesi hâlinde 

bu kiĢilerin her biri hakkında, fail olarak idari para cezası verilir. 

(2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iĢtirak eden ve bu 

niteliği taĢımayan kiĢi hakkında da fail olarak idari para cezası verilir. 



VIII.BÖLÜM: 

KABAHATLER KANUNU 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 438 

(3) Kabahate iĢtirak için kasten ve hukuka aykırı iĢlenmiĢ bir fiilin varlığı 

yeterlidir. Kabahatin iĢleniĢine iĢtirak eden kiĢi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup 

olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idari para cezası verilir. 

(4) Kanun‘da özel faillik niteliğini taĢıyan kiĢi açısından suç, diğer kiĢiler 

açısından kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taĢıyan ve taĢımayan kiĢiler 

tarafından ortaklaĢa iĢlenmesi hâlinde suça iĢtirake iliĢkin hükümler uygulanır. 

ĠÇTĠMA 

Madde 15 - (1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin iĢlenmesi hâlinde bu 

kabahatlere iliĢkin tanımlarda sadece idari para cezası öngörülmüĢse, en ağır idari para 

cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak Kanun‘da idari para cezasından baĢka idari 

yaptırımlar da öngörülmüĢ ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir. 

(2) Aynı kabahatin birden fazla iĢlenmesi hâlinde her bir kabahatle ilgili olarak 

ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille iĢlenebilen kabahatlerde, bu nedenle 

idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır. 

(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmıĢ ise, sadece suçtan 

dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hâllerde 

kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ĠDARĠ YAPTIRIMLAR 

YAPTIRIM TÜRLERĠ 

Madde 16 - (1) Kabahatler karĢılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar, 

idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir. 

(2) Ġdari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili Kanun‘larda yer 

alan diğer tedbirlerdir. 

ĠDARĠ PARA CEZASI 

Madde 17 - (1) Ġdari para cezası, maktu veya nispi olabilir. 

(2) Ġdari para cezası, Kanun‘da alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de 

belirlenebilir. Bu durumda, idari para cezasının miktarı belirlenirken iĢlenen kabahatin 
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haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde 

bulundurulur. 

(3) (Değişik 19.12.2006-26831)  10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘na ekli I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri 

tarafından verilen idari para cezalarının ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra 

belirlenen oranının dıĢındaki kısmı ile ilgili Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ve mahkemeler 

tarafından verilen idari para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal Güvenlik 

Kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idari para cezaları kendi bütçelerine 

gelir kaydedilir. Diğer kamu kurum ve kuruluĢları tarafından verilen idari para cezaları 

ise ilgili Kanun‘larındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Genel Bütçeye gelir 

kaydedilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının verdiği para cezaları, 

kendi kanunlarındaki  hükümlere tabidir. KiĢinin ekonomik durumunun müsait 

olmaması hâlinde, idari para cezasının, ilk taksitinin peĢin ödenmesi koĢuluyla bir yıl 

içinde dört eĢit taksit hâlinde ödenmesine karar verilebilir.  Taksitlerin zamanında ve 

tam olarak ödenmemesi hâlinde idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. 

(4) (Değişik 19.12.2006-26831)  Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 

idari para cezalarına iliĢkin kesinleĢen kararlar 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere 

Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir .  Sosyal Güvenlik 

Kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idari para cezaları ilgili Kanun‘larında 

aksine hüküm bulunmadığı takdirde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur. Diğer kamu kurum ve 

kuruluĢları tarafından verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idari 

para cezaları, ilgili Kanun‘larında özel hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümlere 

göre tahsil olunur. 

(5) Ġdari para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde 

durum, ilgili kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilir. 

(6) Kabahat dolayısıyla  idari para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza 

göstermesi hâlinde bunun tahsilatını derhâl kendisi gerçekleĢtirir. Ġdari para cezasını 

kanun yoluna baĢvurmadan önce ödeyen kiĢiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. PeĢin 

ödeme, kiĢinin bu karara karĢı kanun yoluna baĢvurma hakkını etkilemez. 

(7) Ġdari para cezaları her takvim yılı baĢından geçerli olmak üzere o yıl için 

4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun mükerrer 298‘inci maddesi 

hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak 



VIII.BÖLÜM: 

KABAHATLER KANUNU 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 440 

uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate 

alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz. 

MÜLKĠYETĠN KAMUYA GEÇĠRĠLMESĠ 

Madde 18 - (1) Kabahatin konusunu oluĢturan veya iĢlenmesi suretiyle elde 

edilen eĢyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak Kanun‘da açık hüküm 

bulunan hâllerde karar verilebilir. 

(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin karar, eĢyanın; 

a) Kullanılmaz hale getirilmesi, 

b) Niteliğinin değiĢtirilmesi, 

c) Ancak belli bir surette kullanılması, 

KoĢullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak belli bir süre 

geciktirilebilir. Belirlenen süre zarfında koĢulun yerine getirilmemesi hâlinde eĢyanın 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin karar kesinleĢinceye kadar ilgili 

kamu kurum ve kuruluĢu tarafından eĢyaya elkonulabileceği gibi; eĢya, kiĢilerin 

muhafazasına da bırakılabilir. 

(4) EĢyanın mülkiyeti, Kanun‘da açık hüküm bulunan hâllerde ilgili kamu 

kurum ve kuruluĢuna, aksi takdirde Devlete geçer. 

(5) EĢyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için fail 

hakkında idari para cezası veya baĢka bir idari yaptırım kararı verilmiĢ olması Ģart 

değildir.  

(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir. 

(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eĢya, baĢka suretle değerlendirilmesi mümkün 

olmazsa imha edilir. 

(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin karar, kesinleĢmesi hâlinde yerine 

getirilir. 
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SAKLI TUTULAN HÜKÜMLER 

Madde 19 - (1) Diğer Kanun‘larda kabahat karĢılığında öngörülen belirli bir 

süre için; 

a) Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi, 

b) ĠĢyerinin kapatılması, 

c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması, 

d)Kara, deniz veya hava nakil aracının trafikten veya seyrüseferden 

alıkonulması, 

Gibi yaptırımlara iliĢkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine 

uygun değiĢiklik yapılıncaya kadar saklıdır. 

SORUġTURMA ZAMANAġIMI 

Madde 20 - (1) SoruĢturma zamanaĢımının dolması hâlinde kabahatten dolayı 

kiĢi hakkında idari para cezasına karar verilemez. 

(2) (Değişik 19.12.2006-26831)   SoruĢturma zamanaĢımı süresi; 

a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren 

kabahatlerde beĢ, 

b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren 

kabahatlerde dört, 

c) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren 

kabahatlerde üç, 

Yıldır. 

(3) Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaĢımı süresi sekiz 

yıldır. 

(4) ZamanaĢımı süresi, kabahate iliĢkin tanımdaki fiilin iĢlenmesiyle veya 

neticenin gerçekleĢmesiyle iĢlemeye baĢlar. 

(5) Kabahati oluĢturan fiilin aynı zamanda suç oluĢturması hâlinde suça iliĢkin 

dava zamanaĢımı hükümleri uygulanır. 

YERĠNE GETĠRME ZAMANAġIMI 

Madde 21 - (1) Yerine getirme zamanaĢımının dolması hâlinde idari para 

cezasına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin karar artık yerine getirilemez. 
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(2) Yerine getirme zamanaĢımı süresi; 

a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi 

hâlinde yedi, 

b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi 

hâlinde beĢ, 

c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi 

hâlinde dört, 

d) Onbin Türk Lirasından az idari para cezasına karar verilmesi hâlinde üç, 

Yıldır. 

(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin zamanaĢımı süresi on yıldır. 

(4) ZamanaĢımı süresi, kararın kesinleĢmesi tarihinden itibaren iĢlemeye 

baĢlar. 

(5) Kanun hükmü gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine 

baĢlanamaması veya yerine getirilememesi hâlinde zamanaĢımı iĢlemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KARAR VERME YETKĠSĠ VE KANUN 

YOLLARI 

ĠDARĠ YAPTIRIM KARARI VERME YETKĠSĠ 

Madde 22 - (1) Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili 

Kanun‘da açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. 

(2) Kanun‘da açık hüküm bulunmayan hâllerde ilgili kamu kurum ve 

kuruluĢunun en üst amiri bu konuda yetkilidir. 

(3) Ġdari kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve 

kuruluĢunun görev alanına giren yerlerde iĢlenen kabahatler dolayısıyla idari yaptırım 

kararı vermeye yetkilidir. 

(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun yer 

bakımından yetki kuralları kabahatler açısından da geçerlidir. 
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AÇIKLAMA: ĠDARĠ PARA CEZASI VERMEYE YETKĠLĠ OLAN 

KAMU TÜZEL KĠġĠLERĠ  

5326 sayılı Kanun‘a göre  cezalandırılması öngörülen fiillerin tespitini ve ceza 

verilmesini gerçekleĢtiren kamu tüzel kiĢileri ile bunların organlarının, haksızlığı tespit 

etme ve ceza verme yetkileri kanunlardan kaynaklanmaktadır. 

Kamu tüzel kiĢileri, görevleri gereği verecekleri idari para cezalarının 

uygulamasını, 5326 sayılı Kanun‘da yer alan genel esaslara bağlı kalarak yapacaklardır. 

Kamu tüzel kiĢilerinin görev alanları dikkate alınarak aĢağıdaki Ģekilde tasnif 

edilmesi mümkündür.  

a) Devlet Tüzel KiĢiliği: Devlet Tüzel KiĢiliğini oluĢturan kamu idareleri, 

genel bütçe kapsamındaki kamu idareleridir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu‘na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri Devlet Tüzel 

KiĢiliğini oluĢturur. 

b) Ġdari Kamu Kurumları: Devlet Tüzel KiĢiliğinin öteden beri yürüttüğü kimi 

hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek üzere Kanun‘la kurulmuĢ olan kamu tüzel 

kiĢileridir. Bu kamu idareleri 5018 sayılı Kanun‘a ekli (II) sayılı cetvelin (B) 

bölümünde yer alan özel bütçeli idarelerdir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Orman Genel 

Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü örnek olarak verilebilir.  

c) Mahalli Ġdareler: Mahalli müĢterek ihtiyaçları karĢılamak üzere kurulmuĢ 

olan mahalli idareler; il özel idareleri, belediyeler ve köylerden oluĢmaktadır.  

d) Ġktisadi Kamu Kurumları: Ġktisadi alanda faaliyette bulunmak için 

oluĢturulan kamu tüzel kiĢileri, iktisadi kamu kurumları olup bu kurumlara T.C. Devlet 

Demir Yolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel 

Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma 

A.ġ. örnek olarak verilebilir.  

e) Sosyal Kamu Kurumları: Bu kurumlar, insanların sosyal haklarını ve 

güvenliklerini karĢılamak ve sağlamak üzere oluĢturulmuĢ olan kamu tüzel kiĢileridir. 

Bu kurumlar, 5018 sayılı Kanun‘a ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan Türkiye ĠĢ Kurumu 

(ĠġKUR) ve Sosyal Güvenlik Kurumudur.  

f) Bilimsel Kamu Kurumları: Bu kurumlar, bilimsel, teknik ve kültürel 

alanlarda faaliyette bulunmak üzere oluĢturulmuĢ olan tüzel kiĢiliklerdir. Bu kurumlara 
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5018 sayılı Kanun‘a ekli (II) sayılı cetvelin (A) bölümünde yer alan özel bütçeli 

idareler, örnek olarak gösterilebilir.  

g) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KuruluĢları: Bu kurumlar, belli 

mesleklere mensup insanların zorunlu olarak katıldıkları ve bağlı oldukları tüzel 

kiĢiliklerdir. Bu kurumlara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, 

Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği örnek olarak 

gösterilebilir.  

h) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: Serbest piyasa ekonomisinde 

faaliyette bulunan iĢletmelerin, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması, 

piyasa‘nın düzenlenmesi, denetlenmesi, piyasa‘nın rekabet esasları çerçevesinde iĢler 

duruma getirilmesi ve bu çerçevede denetleyici ve gerekiyorsa yaptırımlar uygulayıcı 

bağımsız idari nitelikli kuruluĢlardır. Bu kurumlara, 5018 sayılı Kanun‘a ekli (III) sayılı 

cetvelde yer alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu (Bilgi 

Teknolojileri ve ĠletiĢim  Kurumu), Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Ġhale Kurumu, Rekabet 

Kurumu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ile 

(III) sayılı cetvelde yer almayan Tasarruf  Mevduatı Sigorta Fonu ve ġeker Kurumu 

örnek teĢkil etmektedir. 

Yukarıda yer verilen kamu tüzel kiĢiliği tasnifine dâhil kamu tüzel kiĢileri ile 

bu tasnifte yer almayan diğer kamu tüzel kiĢilerine idari para cezası verme yetkisi 

Kanun‘la verilmiĢ olması hâlinde, bu tüzel kiĢilerce verilecek idari para cezalarında 

5326 sayılı Kanun‘la getiren genel esaslara uyulması gerekmektedir.  

5326 sayılı Kanun idari para cezası verme yetkisini Cumhuriyet Savcılarına ve 

Mahkemelere de vermiĢ olup bu merciler tarafından verilen idari para cezaları hakkında 

da 12/05/2007 tarihinde yürürlüğe giren 442 seri no‘lu Tahsilat Tebliği‘nde yapılan 

açıklamalara göre iĢlem yapılacaktır. 

CUMHURĠYET SAVCISININ KARAR VERME YETKĠSĠ
1
 

                                                      
1
  Anayasa Mahkemesinin kanunun bir idari iĢlem olan idari yaptırım kararı verme yetkisinin idare 

içinde yer almayan mahkemelere bırakılmasının Anayasa‘nın BaĢlangıcı ile 2., 6., 7., 8., 9., 123., 125., 128. ve 

138. maddelerine aykırılığı iddiasına iliĢkin 01.03.2006. tarihli kararında ―Cumhuriyet Savcısının kabahat 
dolayısıyla idari yaptırım uygulamasının istisnaî olduğu, hafif hapis ve hafif para cezasından dönüĢtürülenler 

dıĢında bu konuda asıl yetkinin idareye tanındığı , Cumhuriyet Savcısına bu yetkinin tanınması nedeninin 

görevsizlik kararı verilerek iĢin uzatılması yerine süratle bitirilmesi olduğunu, düzenlemelerin Anayasa‘nın 
123., 125. ve 128. maddelerine aykırı olmadığı gibi, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle 

sonuçlandırılmasını öngören Anayasa‘nın 141. maddesiyle de uyumlu olduğu‖ belirtilmiĢtir. 
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Madde 23 - (1) Cumhuriyet Savcısı, Kanun‘da açıkça hüküm bulunan hâllerde 

bir kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir. 

(2) Bir suç dolayısıyla baĢlatılan soruĢturma kapsamında bir kabahatin 

iĢlendiğini öğrenmesi hâlinde Cumhuriyet Savcısı durumu ilgili kamu kurum ve 

kuruluĢuna bildirebileceği gibi, kendisi de idari yaptırım kararı verebilir. 

(3) SoruĢturma konusu fiilin kabahat oluĢturduğunun anlaĢılması hâlinde 

Cumhuriyet Savcısı bu nedenle idari yaptırım kararı verir. Ancak, bunun için ilgili 

kamu kurum ve kuruluĢu tarafından idari yaptırım kararı verilmemiĢ olması gerekir. 

MAHKEMENĠN KARAR VERME YETKĠSĠ 

Madde 24 - (1) KovuĢturma konusu fiilin kabahat oluĢturduğunun anlaĢılması 

hâlinde mahkeme tarafından idari yaptırım kararı verilir. 

ĠDARĠ YAPTIRIM KARARI 

Madde 25 - (1) Ġdari yaptırım kararına iliĢkin tutanakta; 

a) Hakkında idari yaptırım kararı verilen kiĢinin kimlik ve adresi, 

b) Ġdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, 

c) Bu fiilin iĢlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, 

d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, 

Açık bir Ģekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluĢturan fiil, iĢlendiği yer 

ve zaman gösterilerek açıklanır. 

KARARLARIN TEBLĠĞĠ 

Madde 26 - (1) Ġdari yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu hükümlerine göre ilgili kiĢiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karĢı 

baĢvurulabilecek kanun yolu, merci ve süresi açık bir Ģekilde belirtilir. 

(2) Ġdari yaptırım kararının ilgili gerçek kiĢinin huzurunda verilmesi hâlinde 

tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karĢı baĢvurabileceği kanun yolu, merci 

ve süresine iliĢkin olarak bilgilendirildikten sonra kiĢinin karar tutanağını imzalaması 

istenir. Ġmzadan kaçınılması hâlinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar 

tutanağının bir örneği kiĢiye verilir. 
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(3) Tüzel kiĢi hakkında verilen idari yaptırım kararları her hâlde ilgili tüzel 

kiĢiye tebliğ edilir. 

BAġVURU YOLU 

Madde 27 - (1) Ġdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin 

idari yaptırım kararına karĢı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 

onbeĢ gün içinde, sulh ceza mahkemesine baĢvurulabilir. Bu süre içinde baĢvurunun 

yapılmamıĢ olması hâlinde idari yaptırım kararı kesinleĢir. 

(2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiĢ olması hâlinde bu 

sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karĢı baĢvuruda 

bulunulabilir. Bu baĢvuru, kararın kesinleĢmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine 

getirmeyi durdurabilir. 

(3) BaĢvuru, bizzat kanuni temsilci veya avukat tarafından sulh ceza 

mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. BaĢvuru dilekçesi, iki nüsha olarak 

verilir. 

(4) BaĢvuru dilekçesinde, idari yaptırım kararına iliĢkin bilgiler, bu karara karĢı 

ileri sürülen deliller açık bir Ģekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, baĢvurunun süresinde 

yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir. 

(5) (Değişik 19.12.2006-26831)  Ġdari yaptırım kararının mahkeme tarafından 

verilmesi hâlinde bu karara karĢı ancak itiraz yoluna gidilebilir. 

(6) SoruĢturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluĢturduğu gerekçesiyle 

idari yaptırım kararı verilmesi hâlinde; kovuĢturmaya yer olmadığı kararına itiraz 

edildiği takdirde, idari yaptırım kararına karĢı baĢvuru da bu itiraz mercinde incelenir. 

(7) KovuĢturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluĢturduğu gerekçesiyle 

idari yaptırım kararı verilmesi hâlinde, fiilin suç oluĢturmaması nedeniyle verilen beraat 

kararına karĢı kanun yoluna gidildiği takdirde idari yaptırım kararına karĢı itiraz da bu 

kanun yolu mercinde incelenir. 

(8) Ġdari yaptırım kararının verildiği iĢlem kapsamında aynı kiĢi ile ilgili olarak 

idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiĢ olması hâlinde; idari yaptırım 

kararına iliĢkin hukuka aykırılık iddiaları bu iĢlemin iptali talebiyle birlikte idari yargı 

mercinde görülür. 
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BAġVURUNUN ĠNCELENMESĠ 

Madde 28 - (1) BaĢvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda; 

a) Yetkili olmadığının anlaĢılması hâlinde dosyanın yetkili sulh ceza 

mahkemesine gönderilmesine, 

b) BaĢvurunun süresi içinde yapılmadığının, baĢvuru konusu idari yaptırım 

kararının sulh ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya 

baĢvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaĢılması hâlinde, bu nedenlerle baĢvurunun 

reddine, 

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması hâlinde baĢvurunun 

usulden kabulüne, 

Karar verilir. 

(2) BaĢvurunun usulden kabulü hâlinde mahkeme dilekçenin bir örneğini, ilgili 

kamu kurum ve kuruluĢuna tebliğ eder. 

(3) Ġlgili kamu kurum ve kuruluĢu, baĢvuru dilekçesinin tebliği tarihinden 

itibaren en geç onbeĢ gün içinde mahkemeye cevap verir. BaĢvuru konusu idari 

yaptırıma iliĢkin iĢlem dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte 

mahkemeye verilir. Mahkeme, iĢlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve 

kuruluĢundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idari yaptırım kararına karĢı baĢvuruda 

bulunan kiĢi sayısından bir fazla nüsha olarak verilir. 

(4) Mahkeme, baĢvuruda bulunan kiĢilere cevap dilekçesinin bir örneğini, 

tebliğ eder; talep üzerine veya resen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte 

dinleyebilir. Dinleme için belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir 

haftalık zaman olmasına dikkat edilir. Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır 

bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama, yokluklarında karar verilmesine engel 

değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça belirtilir. 

(5) Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun tanıklığa, bilirkiĢi incelemesine ve keĢfe 

iliĢkin hükümleri, bu baĢvuru ile ilgili olarak da uygulanır. 

(6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan baĢvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu 

kurum ve kuruluĢunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkiĢi raporu okunur, diğer 

deliller ortaya konulur. 
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(7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra 

aleyhinde idari yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz 

hakkı, aleyhinde idari yaptırım kararı verilen tarafın kanuni temsilcisi veya avukatı 

tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların huzurunda 

açıklar.  

(8) Mahkeme, son karar olarak idari yaptırım kararının; 

a) Hukuka uygun olması nedeniyle, "baĢvurunun reddine", 

b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, "idari yaptırım kararının kaldırılmasına", 

Karar verir. 

(9) (Ek 19.12.2006-26831) Ġdari para cezasının alt ve üst sınırının Kanun‘da 

gösterildiği kabahatler dolaysıyla verilmiĢ idari para cezasına karĢı baĢvuruda 

bulunulması hâlinde, mahkeme idari para cezasının miktarında değiĢiklik yaparak da 

baĢvurunun kabulüne karar verebilir. 

(10) Ġki bin Türk lirası dâhil idari para cezalarına karĢı baĢvuru üzerine verilen 

kararlar kesindir.  

ĠTĠRAZ YOLU 

Madde 29 - (1) Mahkemenin verdiği son karara karĢı, yargı çevresinde yer 

aldığı ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren 

en geç yedi gün içinde yapılır. 

(2) Ġtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir. 

(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak "itirazın kabulüne" veya "itirazın 

reddine" karar verir.  

(4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla 

temsil edilme hâlinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz. 

(5) Ġdari yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi hâlinde 

bu karara karĢı itiraz merci en yakın ağır ceza mahkemesidir. 

VAZGEÇME VE KABUL 
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Madde 30 - (1) Kanun yoluna baĢvuran kiĢi, bu konuda karar verilinceye kadar 

baĢvurusundan vazgeçebilir. Vazgeçme hâlinde bir daha aynı konuda baĢvuruda 

bulunulamaz. 

(2) Ġlgili kamu kurum ve kuruluĢu da mahkeme tarafından karar verilinceye 

kadar kanun yolu baĢvurusunu kabul ederek idari yaptırım kararını geri alabilir. 

MASRAFLARIN VE VEKÂLET ÜCRETĠNĠN ÖDENMESĠ 

Madde 31 - (1) Ġdari yaptırım kararına karĢı kanun yoluna baĢvurulması harca 

tabi değildir. 

(2) Kanun yoluna baĢvuru dolayısıyla oluĢan bütün masraflar ve vekâlet ücreti, 

baĢvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir. 

ĠKĠNCĠ KISIM: ÇEġĠTLĠ KABAHATLER 

EMRE AYKIRI DAVRANIġ 

Madde 32 - (1) Yetkili makamlar tarafından adli iĢlemler nedeniyle ya da kamu 

güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak 

verilen emre aykırı hareket eden kiĢiye yüz elli dört  Türk Lirası idari para cezası verilir. 

Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. 

(2) Bu madde, ancak ilgili Kanun‘da açıkça hüküm bulunan hâllerde 

uygulanabilir. 

(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 526‘ncı maddesine 

diğer Kanun‘larda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmıĢ sayılır. 
2
 

Açıklama : Kabahatler Kanunun 32. Maddesine göre yaptırım 

uygulanabilmesi için Kabahatler Kanunu ve özel kanunlarda öngörülen Emre Aykırı 

DavranıĢı birbirinden ayırmak gerekmektedir. 

 

A) Kabahatler Kanununa göre emre aykırı davranıĢ, Bu kabahatinin 

oluĢabilmesi için;  

                                                      
2
 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 12/11/1973 tarihli ve 333/705 sayılı Kararı ve pek çok özel daire 

kararlarında da 765 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 526‘ncı maddesinin uygulanabilmesi için özel yasalardan 
birinde bu maddeye göre cezalandırılacağının hükme bağlanmıĢ olması ve eylemin bütün unsurlarıyla birlikte 

açıklanması ve ayrıca, kanun ve nizamlara aykırı olmayarak yetkili makamlarca verilen bir buyruğun "kamu 

güvenliği", "kamu düzeni", "genel sağlığın korunması" amacıyla veya "adli iĢlemler dolayısıyla" verilmiĢ 
olduğunun açıkça anlaĢılması gerekmektiği belirtilmektedir. Bu nedenle pek çok Kanun‘da, bu konuda açık 

hükümlere yer verilmiĢtir. 
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1-)Yetkili makamlar tarafından hukuka uygun bir biçimde verilmiĢ bir emir 

olmalıdır, 

2-) Bu emir " adli iĢlemler dolayısıyla kamu güvenliği ve kamu düzeni veya 

genel sağlığın korunması düĢüncesiyle" verilmeli 

 3-) Bu emir, usulen ilân edilmelidir. 

 

Eski TCK 526. Maddesinde ve yerini alan Kabahatler Kanunun 32. 

Maddesinde yer alan yasal düzenlemenin amacı 07/06/1973 tarih ve 1973/12 sayılı 

Anayasa Mahkemesi Kararında da belirtildiği üzere “yasama organının kanun yaparken 

bütün olasılıkları göz önünde bulundurarak ayrıntılı kuralları saptamasının zorluğu 

nedeniyle, acil olaylarda Hükümete veya kimi makamlara tedbir almak yetkisi 

bırakılmasıdır” 

B) Özel kanunlarda düzenlenmiĢ olan emre aykırı davranıĢ: Kabahatler 

Kanunun 32. Maddesinin ikinci uygulaması özel kanunlarda düzenlenmiĢ olan 

emre aykırı davranıĢ nedeniyledir. Kabahatler Kanunun 32. Maddesinde bu 

hükmün uygulanabilmesi için o kanunda açık bir hüküm bulunmasına bağlı 

olduğu belirtilmektedir. 

 

Örneğin Hususi Hastaneler Kanunun 35. Maddesinde  ― 34 üncü maddede 

mezkûr ihtar hükümlerini tâyin olunan zamanda yapmayan hususi hastanelerin mesul 

müdürleri Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi mucibince cezalandırılmakla beraber 

ihtarı mucip olan noksanlar, hastaların tedavi ve istirahatına müessir olduğu takdirde 

ayrıca 36 ncı madde hükmü de tatbik olunur‖ Hükmü yer almaktadır. Bu halde eski 

TCK 526. Maddesine atıf bulunduğundan Kabahatler Kanunu 32. Maddesi 

hükmünün uygulanması mümkündür.  

 Keza Umumi Hıfzıssıhha  Kanunun  299 . maddesinde (DeğiĢik: 23/1/2008-

5728/63 md.) ―215 inci maddede zikredilen defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defneden 

mezar bekçileri veya ölü sahipleri Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre 

cezalandırılır.  291. Maddesinde   – (DeğiĢik: 23/1/2008-5728/56 md.) 112 nci maddede 

gösterilen tedbirlere riayet etmeyen ve tedaviye icabet eylemeyenler, Kabahatler 

Kanununun 32 nci maddesine göre cezalandırılır.‖ Hükümleri yer almaktadır. Bu 

hallerde de Kabahatler Kanununda yer alan kanunda açık hüküm yer alması 

ilkesi gerçekleĢmektedir.  

DĠLENCĠLĠK 

Madde 33 - (1) Dilencilik yapan kiĢiye, yetmiĢ beĢ Türk Lirası idari para cezası 

verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine karar verilir. 
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(2) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve elkoymaya kolluk veya 

belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir veya belediye 

encümeni karar verir. 

 

KUMAR 

Madde 34 - (1) Kumar oynayan kiĢiye, yüz elli dört  Türk lirası idari para 

cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine karar verilir.  

(2) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, 

mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verir. 

SARHOġLUK  

Madde 35 - (1) SarhoĢ olarak baĢkalarının huzur ve sükununu bozacak Ģekilde 

davranıĢlarda bulunan kiĢiye, kolluk görevlileri tarafından yetmiĢ  beĢ Türk Lirası idari 

para cezası verilir. KiĢi, ayrıca sarhoĢluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında 

tutulur. 

GÜRÜLTÜ 

Madde 36 - (1) BaĢkalarının huzur ve sükununu bozacak Ģekilde gürültüye 

neden olan kiĢiye, yetmiĢ beĢ Türk Lirası idari para cezası verilir. 

(2) Bu fiilin bir ticari iĢletmenin faaliyeti çerçevesinde iĢlenmesi hâlinde 

iĢletme sahibi gerçek veya tüzel kiĢiye  bin beĢ  yüz altmıĢ üç  Türk lirasından yedi bin  

sekiz yüz yirmi Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. 

(3) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına kolluk veya belediye zabıta 

görevlileri karar verir. 

RAHATSIZ ETME 

Madde 37 - (1) Mal veya hizmet satmak için baĢkalarını rahatsız eden kiĢi, 

yetmiĢ beĢ Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezası vermeye kolluk veya belediye 

zabıta görevlileri yetkilidir. 
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ĠġGAL 

Madde 38 - (1) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, 

cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları iĢgal eden veya buralarda mal 

satıĢa arz eden kiĢiye, belediye zabıta görevlileri tarafından yetmiĢ beĢ Türk Lirası idari 

para cezası verilir. 

(2) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak 

veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inĢaat malzemesi yığan kiĢiye, belediye 

zabıta görevlileri tarafından yüz elli dört  Türk lirasından yedi yüz yetmiĢ dokuz Türk 

lirasına kadar idari para cezası verilir. 

(3) Özel Kanunlardaki hükümler saklıdır. 

TÜTÜN MAMULLERĠNĠN TÜKETĠLMESĠ 

Madde 39 - (1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü 

tüketen kiĢiye, ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından 

yetmiĢ beĢ Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü 

tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz. 

(2) Toplu taĢıma araçlarında tütün mamulü tüketen kiĢiye, yetmiĢ beĢ Türk 

Lirası idari para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kiĢileri tarafından iĢletilen toplu 

taĢıma araçlarında iĢlenmesi hâlinde bu ceza ilk baĢvurulan kolluk birim yetkilileri 

tarafından verilir. Kamuya ait toplu taĢıma araçlarında iĢlenmesi hâlinde idari para 

cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır. 

(3) Özel hukuk kiĢilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı 

alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir iĢarete yer 

verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kiĢiye, yetmiĢ beĢ Türk Lirası idari 

para cezası verilir. Bu ceza, Ģikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir. 

KĠMLĠĞĠ BĠLDĠRMEME 

Madde 40 - (1) Görevle bağlantılı olarak sorulması hâlinde kamu görevlisine 

kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda 

bulunan kiĢiye, bu görevli tarafından yetmiĢ beĢ Türk Lirası idari para cezası verilir. 

(2) Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda 

bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kiĢi tutularak durumdan derhâl 

Cumhuriyet Savcısı haberdar edilir. Bu kiĢi, kimliği açık bir Ģekilde anlaĢılıncaya kadar 
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gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına almaya ve tutuklamaya karar verme 

yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır. 

(3) KiĢinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma 

veya tutuklanma hâline derhâl son verilir. 

ÇEVREYĠ KĠRLETME 

Madde 41 - (1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya 

depolanmasına özgü yerler dıĢına atan kiĢiye, yirmi altı Türk lirası idari para cezası 

verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması hâlinde de bu fıkra hükmü uygulanır. 

(2) Fiilin yemek piĢirme ve servis yerlerinde iĢlenmesi hâlinde iĢletme sahibi 

gerçek veya tüzel kiĢiye, yedi yüz yetmiĢ dokuz Türk lirasından yedi bin  sekiz yüz 

yirmi Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. 

(3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dıĢında hayvan kesen veya kesilen 

hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kiĢiye, yetmiĢ beĢ Türk 

lirası idari para cezası verilir. 

(4) ĠnĢaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü 

yerler dıĢına atan kiĢiye, yüz elli dört Türk lirasından dörtbin  altı yüz seksen dokuz 

Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. ĠnĢaat faaliyetinin bir tüzel kiĢi adına 

yürütülmesi hâlinde bu tüzel kiĢi hakkında verilecek idari para cezasının üst sınırı yedi 

bin sekiz  yüz yirmi Türk lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına iliĢkin masraf da 

ayrıca kiĢiden tahsil edilir. 

(5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eĢyasını bunların 

toplanmasına iliĢkin olarak belirlenen günün dıĢında sokağa veya kamuya ait sair bir 

yere bırakan kiĢiye yetmiĢ  beĢ Türk lirası idari para cezası verilir. Bu eĢyanın 

toplanması hususunda belediye tarafından belirli aralıklarla yılda üç günden az 

olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilan olunur. 

(6) Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da 

bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kiĢiye üç 

yüz seksen sekiz Türk lirası idari para cezası verilir. Bunların kaldırılmasına iliĢkin 

masraf da kiĢiden ayrıca tahsil edilir. 

(7) Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye zabıta görevlileri 

karar verir. 
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(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kiĢi tarafından derhâl 

giderilmesi hâlinde idari para cezasına karar verilmeyebilir. 

(9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır. 

(10) Özel Kanun‘lardaki hükümler saklıdır. 

AFĠġ ASMA 

Madde 42 - (1) Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki 

kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kiĢilere ait alanlara bez, kâğıt ve 

benzeri afiĢ ve ilan asan kiĢiye, yüz elli dört Türk lirasından dörtbin altı  yüz seksen 

dokuz Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Aynı içerikteki afiĢ ve ilanlar, tek fiil 

sayılır. 

(2) Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı 

olarak asılan afiĢ ve ilanlar açısından uygulanmaz. Bu izinde, afiĢ ve ilanın asılacağı 

zaman dilimi açık bir Ģekilde gösterilir. Bu afiĢ ve ilanlar izin verilen gerçek veya tüzel 

kiĢi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip derhâl toplatılır. Toplatma 

yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi hâlinde birinci fıkra hükmüne göre idari para 

cezası verilir. 

(3) Bu afiĢ ve ilanların kaldırılmasına iliĢkin masraflar da ilgili kiĢilerden 

ayrıca tahsil edilir. 

(4) Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına, kolluk veya belediye zabıta 

görevlileri karar verir. 

(5) Özel Kanunlardaki hükümler saklıdır. 

SĠLAH TAġIMA 

Madde 43 - (1) Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak 

olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir Ģekilde taĢıyan 

kiĢiye, kolluk tarafından yetmiĢ beĢ Türk Lirası idari para cezası verilir. 

Geçici Madde 1 - (Değişik 19.12.2006-26831 )(1) Bu Kanun‘da ve 1 Haziran 

2005 tarihinden sonra yürürlüğe giren diğer Kanun‘lardaki idari para cezaları ile ilgili 

olarak  geçen "Türk Lirası" ibaresi karĢılığında, uygulamada, 28.1.2004 tarihli ve 5083 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre 
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ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece bu ibare 

kullanılır. 

Geçici Madde 2 - (1) Bu Kanun hükümleri, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

idare mahkemelerinde dava açılarak iptali istenen idari yaptırım kararları hakkında 

uygulanmaz. 

Geçici Madde 3 - (1) Daha önce verilmiĢ olan idari para cezasına iliĢkin 

kararlara karĢı henüz iptal davası açılmamıĢ olmakla birlikte dava açma süresinin 

geçmemiĢ olması hâlinde, bu Kanun‘un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeĢ gün 

içinde 27‘nci madde hükümlerine göre sulh ceza mahkemesine baĢvuruda bulunulabilir.  

Kabahatler Kanunu‘nun 32-43‘üncü maddelerinde yer alan çeĢitli kabahatler 

ile ilgili öngörülen idari para cezaları, Kanun‘un 17‘nci maddesinin yedinci fıkrasında 

yer alan “İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 

04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi 

hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak 

uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate 

alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.” 

hükmüne ve yeniden değerleme oranına uygun olarak 2011 yılında uygulanması 

gereken idari para cezaları güncellenerek madde metinlerinde belirtilmiĢtir. 
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Ġlk bölümde öncelikle Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‘na göre soruĢturulması gereken suçların neler olduğu 

sıralanmıĢ; bu kanun usulünce soruĢturulacak suçların ihbarı, soruĢturmanın usulü ile bu 

Kanun‘a göre takip, soruĢturma ve kovuĢturmaya yetkili kiĢiye bilgi verme zorunluluğu 

konuları Kanun‘daki ifadeler korunarak aktarılmıĢtır.  

Ġzleyen bölümde konuya iliĢkin yargı kararlarına yer verilmiĢ, sonraki bölümde 

ise 3628 sayılı yasa ve uygulamasında son dönemde yaĢanan iki mevzuat değiĢikliği 

üzerinde durulmuĢtur.   

I.3628 SAYILI KANUNA GÖRE SORUġTURULMASI ÖNGÖRÜLEN 

SUÇLAR  

Bu suçlar; 3628 sayılı Kanun‘da düzenlenen suçlar, TCK‘da yer alan ve bu 

kanun usulü ile soruĢturulması öngörülen suçlar ve diğer kanun‘lardaki düzenlemeler ile 

bu Kanun hükümlerinin uygulanması gereken suçlar olarak üç bölümde incelenebilir.   

1.1 3628 SAYILI KANUN’DA DÜZENLENMĠġ SUÇLAR 

3628 sayılı Kanun‘da mal bildiriminde bulunulmaması, gerçeğe aykırı 

bildirimde bulunulması ve haksız mal edinme fiilleri hapis ve para cezaları ile 

cezalandırılmıĢ, zoralım ve tahsil ile kamu hizmetinden yasaklama müeyyidelerine konu 

edilmiĢtir.   

1.1.1 Süresinde Mal Bildiriminde Bulunmama 

Kanun‘un 6‘ncı maddesinde belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana 

bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. Ġhtarın kendisine tebliğinden 

itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis 

cezası verilir. 

SoruĢturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana 

üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir (md.10).  

1.1.2 Gerçeğe Aykırı Açıklama 

Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9‘uncu maddeye aykırı davranan üç 

aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 



IX.BÖLÜM: 

MAL BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNULMASI, RÜġVET VE YOLSUZLUKLARLA 

MÜCADELE KANUNU VE KONUYLA ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 460 

Bu fiilin basın yoluyla iĢlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır 

(md.11). 

1.1.3 Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma: 

Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde 

bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir (md.12). 

1.1.4 Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme: 

Kanun‘un daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç 

yıldan beĢ yıla kadar hapis ve beĢ milyon liradan on milyon liraya kadar adli para cezası 

verilir. Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir (md.13). 

1.1.5 Zoralım ve Tahsil: 

Haksız edinilmiĢ olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların elde 

edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teĢkil etmemesi 

sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hâllerde haksız edinilen değere eĢit bedelinin 

hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. (md.14) 

1.1.6 Kamu Hizmetlerinden Yasaklama: 

Bu Kanun‘un 11 ve 12‘nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza 

süresi kadar; 

13‘üncü madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu 

hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur. (md.15) 

1.1.7 Cezaların Uygulanma Esasları: 

Bu bölümde yazılı olan cezalar 10‘uncu maddenin birinci fıkrası hariç tecil 

edilemez, Ģahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri 

hakkında Türk Ceza Kanunu‘nun 119 (TCK 5237 madde 75)‘uncu maddesi hükümleri 

uygulanamaz. (M.16) 

1.2.TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN SUÇLAR 

Kanun‘un SoruĢturma baĢlıklı 17. maddesinde yer alan ―Bu Kanun‘da ve 

18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu‘nda yazılı suçlarla, irtikâp, rüĢvet, 
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basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale 

ve alım ve  satımlara fesat karıĢtırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına 

sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iĢtirak etmekten sanık olanlar hakkında 

2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.‖ hükmü nedeniyle 3628 sayılı Kanun‘a göre 

soruĢturulması öngörülen suçların mülga 765 sayılı TCK‘da ve yürürlükteki 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu‘nda düzenlendiği maddeler aĢağıda sıralanmıĢtır. 

Ġrtikap TCK 765 madde (209), TCK 5237 madde (250) 

RüĢvet TCK 765 madde (211-214),  TCK 5237 madde (252, 253, 254) TCK 

765 madde (215,218), TCK 5237 madde (254, 255) 

Basit ve Nitelikli Zimmet TCK 765 madde (202), TCK 5237 madde 

(247,248,249) 

Resmî Ġhale ve Alım ve Satımlara Fesat KarıĢtırma,  TCK 765 madde 

(205,208) 

Devlet Sırlarının Açıklanması veya Açıklanmasına Sebebiyet Vermek,  TCK 

madde (132,136) 

1.3.DĠĞER KANUN’LARDA YER VERĠLEN SUÇLAR 

 Görev Sırasında veya Görevinden Dolayı Kaçakçılık, 1918 sayılı Kaçakçılığın 

Men ve Takibi Hakkında Kanun ve 5411 Sayılı Bankalar Kanunu‘nda yazılı suçlardan 

veya iĢtirak etmekten sanık olanlar hakkında 02/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar 

ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. 

II.SUÇUN ĠHBARI 

Bu Kanun kapsamındaki suçlara iliĢkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet 

BaĢsavcılıklarına yapılır. Ġhbar üzerine derhâl bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği 

muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hâllerde tutanak düzenlenmesi 

sonraya bırakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz. Ġhbar 

asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır. 

Yukarıdaki fıkraya göre yapılan ihbar veya takipsizlik kararı ve iddianame 

Cumhuriyet BaĢsavcılığınca, Maliye Bakanlığı BaĢ Hukuk MüĢavirliği ve Muhakemat 

Genel Müdürlüğü ile varsa diğer ilgili kamu kurum veya kuruluĢlarına bildirilir. Hazine 

avukatının yazılı baĢvuruda bulunması hâlinde Maliye Bakanlığı, baĢvuru tarihinde 

müdâhil sıfatını kazanır. 
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Bu suçlardan dolayı müfettiĢ ve muhakkikler de soruĢturma neticesinde delil 

veya emare elde ettikleri takdirde, iĢi yetkili ve görevli Cumhuriyet BaĢsavcılığına ihbar 

ve evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet BaĢsavcılığı müfettiĢ ve muhakkikler tarafından 

kendisine tevdiine lüzum görülmediği hâlde dahi evrakın taalluk ettiği iĢ hakkında 

soruĢturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir. 

17‘nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiĢ ve 

muhakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet BaĢsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi 

etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı Memurin 

Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulanmaz. 

Ġhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın 

yapmak yasaktır. (M.18) 

III.SORUġTURMA USULÜ 

3628 Sayılı Kanun, Kanun metninde yer alan suçlar ile, irtikâp, rüĢvet, ihtilas 

ve zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, Resmî 

ihale ve alım ve satımlara fesat karıĢtırma, Devlet sırlarının açıklanması veya 

açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iĢtirak etmekten sanık 

olanlar hakkında özel bir soruĢturma usulü öngörmektedir. Kanun‘da yazılı suçlar ile 

yukarıda zikredilen suçlar 4483 sayılı Kanun kapsamında olmayıp, 4483 sayılı Kanun 

hükümleri bu suçları irtikâp eyleyen memurlar hakkında uygulanmaz. Ancak, 

müsteĢarlar ve valiler hakkında ise bir istisna getirilmiĢ olup; bunlar hakkında 3628 

sayılı Kanun‘da öngörülen soruĢturma usulü uygulanmaz. 

Cumhuriyet Savcısı 17‘nci maddede yazılı suçların iĢlendiğini öğrendiğinde 

sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruĢturmaya baĢlamakla beraber 

durumu atamaya yetkili amirine veya 8‘inci maddede sayılan mercilere bildirir. 

Cumhuriyet Savcısı soruĢturmaya baĢladığında 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 

ulaĢtığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal bildiriminin 

verilmesi zorunludur. SoruĢturmanın müfettiĢ veya muhakkik tarafından yapılması 

hâlinde müfettiĢ veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal 

bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgililere ulaĢtığı tarihten itibaren 

yedi gün içinde müfettiĢ veya muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur. 
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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) 

Bu Kanun‘da yazılı suçların asker kiĢiler tarafından iĢlenmesi hâlinde 

soruĢturmaları askerî savcılar tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. (M.21) 

IV.BĠLGĠ VERME ZORUNLULUĞU 

Özel Kanun‘larında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel 

kiĢiler veya kamu kurum ve kuruluĢları; bu Kanun‘a göre takip, soruĢturma ve 

kovuĢturmaya yetkili kiĢi, Maliye Bakanlığı BaĢ Hukuk MüĢavirliği ve Muhakemat 

Genel Müdürlüğü veya temsilcisi ve bu Kanun‘daki diğer mercilerce istenen bilgileri 

gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan kiĢiler 

hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu ceza, para cezasına veya 

tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez. (M.20) 

V.ĠLGĠLĠ BAZI YARGI KARARLARI: 

AĢağıda 3628 sayılı Kanun uygulamasına iliĢkin Yargıtay kararlarına yer 

verilmiĢtir. 

3628 sayılı Kanun‘un 17‘nci maddesinde sayılan suçlardan dolayı iddianame 

ile dava açılması ve yapılan yargılama sonunda suç niteliğinin değiĢmesi, eylemin 

Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunu Muvakkat hükümleri gereğince 

kovuĢturulması gereken suçlardan biri olduğunun anlaĢılması hâlinde, 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 açılmıĢ ve son soruĢturma safhasına 

geçilmiĢtir. Yargılamaya baĢlanmakla Memurun Muhakemat Yasası, amacını ve 

uygulama alanını yitirmiĢtir. Ġdare kurulunu suç niteliğini kabule zorlar biçimde 

görevsizlik kararı verilerek, söz konusu kuruldan eylemin sahtecilik suçunu 

oluĢturduğuna dair yeni bir karar verilmesi istenemez………. Öte yandan ceza 

davasının konusu, iddianamede belirtilen maddi vakıalarla sınırlıdır. Mahkeme 

iddianamede yazılı hukuki tavsifle bağlı olmayıp  değiĢen suç vasfına göre ek savunma 

hakkı tanımak suretiyle hüküm kurulabileceğinden, görevsizlik kararı ile dosyanın idare 
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kuruluna gönderilmesi gereksizdir. (Yargıtay C.G.K‘nun 02.04.1992 tarih ve 127/145 

sayılı kararı) 

Zimmet suçundan açılan davada eylemin görevi savsama suçunu oluĢturduğu 

kabul edilip bu suçtan hüküm kurabilmek için idare kurullarından karar alınmasına 

gerek yoktur. (5.C.D. 23.5.2001 7112-3571) 

Zimmet suçundan açılan davada, eylemin hırsızlık suçunu oluĢturduğunun 

kabulü hâlinde, Ġdare kurulundan yargılamanın gerekliliği kararının alınmasına gerek 

yoktur. (C.G.K. 11.06.1996 YYB 129-137) 

3628 sayılı Yasa uyarınca mal bildiriminde bulunmama suçundan dolayı 

yapılacak soruĢturmanın genel hükümlere göre yapılması gerekir. (C.G.K. 10.10.1995 

YYB 269-278) 

Ġddianame ile rüĢvet suçundan açılan davanın yargılanması sırasında eylemin, 

görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluĢturduğunun kabulü hâlinde, idare kurulu 

kararı gerekmeksizin ek savunma hakkı tanınarak hüküm kurulmalıdır. (C.G.K. 

2.5.1994 YYB 102-130) 

Yüklenen suç Cumhuriyet Savcılığınca hatalı nitelendirilerek görevi kötüye 

kullanmak suçundan dava açılmıĢsa da, iddianamede olayın anlatılıĢ biçimine göre 3628 

sayılı Yasa‘nın 17‘inci maddesi uyarınca genel hükümler çerçevesinde dava açılmalıdır. 

(C.G.K. 25.10.1993 YYB 229-269) 

Ġhaleye fesat karıĢtırma suçunun faili memur olsa bile, 3628 sayılı Kanun‘un 

17‘inci maddesi gereğince M.M.H.K. hükümleri uygulanmaz. (C.G.K. 21.06.1993 YYB 

150-179) 

TCY‘nin 218‘inci maddesinde düzenlenen çıkar sağlama suçu, görevde yetkiyi 

kötüye kullanma niteliğinde olup 3628 Sayılı Yasa kapsamında bulunmamaktadır. 

Öğretim görevlisi olan sanık hakkında 2547 sayılı Yasa‘nın 53/2‘inci maddesi uyarınca 

iĢlem yapılmalıdır. (C.G.K. 01.09.1995 YYB 309-340) 

Zimmet suçundan açılan davanın yargılanması sırasında eylemin görevi kötüye 

kullanma suçunu oluĢturduğunun saptanması hâlinde durma kararı verilmez. Ġddianame 

ile açılan dava sürdürülüp sonuçlandırılmalıdır. (C.G.K.21.09.1999 208-205) 
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VI.KANUN UYGULAMASINA ĠLĠġKĠN GÜNCEL BĠR DÜZENLEME 

Son dönemde Mal Bildirimi uygulamasına iliĢkin olmak üzere düzenleme 

yapılmıĢtır. 05.02.2010 gün ve 27484 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 04.01.2010 tarih ve 2010/2 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 

MAL BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE 

DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK ile “Mal Bildiriminde 

Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin eki ―Mal Bildirimi Formu‖nda yer alan ―NÜFUS 

CÜZDAN SERĠ NO‖ ibareleri ―TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KĠMLĠK NUMARASI‖ 

olarak değiĢtirilmiĢtir.‖ Düzenlemesi yapılmıĢtır. 

MAL BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNULMASI, RÜġVET VE YOLSUZLUKLARLA 

MÜCADELE KANUNU 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi          : 19.4.1990,         No : 3628 

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi         :  04.05.1990,      No : 20508  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 

 Madde 1 – Bu Kanun‘un amacı, rüĢvet ve yolsuzluklarla mücadele 

cümlesinden olarak; bu Kanun‘da sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, 

bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya 

gerçeğe aykırı bildirimde bulunma hâlinde uygulanacak hükümleri, bu Kanun‘da 

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 iĢ baĢına gelen kamu görevlileri ve dıĢarıdan 

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 teĢkilatında ve Türk KuĢu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay 



IX.BÖLÜM: 

MAL BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNULMASI, RÜġVET VE YOLSUZLUKLARLA 

MÜCADELE KANUNU VE KONUYLA ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 466 

Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teĢkilatında görev alanlar ve 

bunların Ģube baĢkanları, 

d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı 

kuruluĢ veya alt kuruluĢlarda, kamu iktisadi teĢebbüsleri (Ġktisadi devlet teĢekkülleri ve 

kamu iktisadi kuruluĢları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve iĢletmelerde, 

özel Kanun‘larla veya özel Kanun‘ların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu 

hizmeti gören kurum ve kuruluĢlar ile bunların alt kuruluĢlarında veya komisyonlarında 

aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, iĢçi niteliği 

taĢımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,  

e) (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.) 

f) Siyasi parti genel baĢkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, 

kooperatiflerin ve birliklerinin baĢkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, 

yeminli mali müĢavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,  

g) Gazete sahibi gerçek kiĢiler ile, gazete sahibi Ģirketlerin yönetim ve denetim 

kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baĢyazarları ve fıkra yazarları,  

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. 

Özel Kanun‘larına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu 

Kanun hükümlerine tabidir. 

Hediye 

Madde 3 – Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlerarası 

protokol, mücadele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, 

yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluĢlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel 

kiĢiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkiĢi veya 

kuruluĢtan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aĢan hediye veya 

hibe niteliğindeki eĢyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına 

teslim etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluĢ 

temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde 

hükümlerine dâhil değildir. 

Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve 

Gümrük Bakanlığınca yapılır.  
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Haksız mal edinme  

Madde 4 – Kanun‘a veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen 

mallar veya ilgilinin sosyal yaĢantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul 

edilemeyecek harcamalar Ģeklinde ortaya çıkan artıĢlar, bu Kanun‘un uygulanmasında 

haksız mal edinme sayılır.  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

MAL BĠLDĠRĠMLERĠ 

Bildirimlerin konusu 

Madde 5 – Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eĢlerine ve 

velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taĢınmaz malları ile görevliye yapılan aylık 

net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1‘inci derece Devlet Memurlarına 

yapılan aylık net ödemenin beĢ katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, 

para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taĢınır malları, hakları, 

alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin 

konusunu teĢkil eder. 

Bildirimin zamanı  

Madde 6 – Mal Bildirimlerinin; 

a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriĢ için gerekli 

belgelerle, 

b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde, 

c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleĢmesi tarihini izleyen iki ay 

içinde,  

d) Mal varlığında önemli bir değiĢiklik olduğunda bir ay içinde, 

e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve 

atamalarda göreve baĢlama tarihini izleyen bir ay içinde,  

f) Görevin sona ermesi hâlinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,  

g) Gazete sahibi gerçek kiĢiler ile, gazete sahibi Ģirketlerin yönetim ve denetim 

kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, baĢyazarları ve fıkra 

yazarları bu iĢe veya görevlerine baĢlama tarihini izleyen bir ay içinde,  

Verilmesi zorunludur. 
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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 Ģubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler.Yeni bildirimler 

yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karĢılaĢtırılırlar. 

Bildirimlerin verileceği merciler  

Madde 8 – Bildirimlerin verileceği merciler Ģunlardır: 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye 

Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı, 

b) Kamu kurum ve kuruluĢlarında görevli personel için özlük iĢleriyle ilgili 

sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci,  

c) Kurum, teĢebbüs, teĢekkül ve kuruluĢların Genel Müdürleri, yönetim ve 

denetim kurulu için ilgili Bakanlık, 

d) Yüksek mahkemelerin daire baĢkan ve üyeleri için mahkemenin baĢkanı,  

e) Noterler için Adalet Bakanlığı, 

f) Diğer kurum ve kuruluĢların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili 

makam veya merci,  

g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum 

ve dernek genel baĢkanlığı,  

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 baĢkanları için Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı,  

k) Kooperatifler ve birliklerin baĢkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel 

müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluĢlar, 

l) Yeminli mali müĢavirler 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 ĠçiĢleri 

Bakanlığı, bunların Ģube baĢkanları için bulundukları Ġl Valilikleri,  

 n) Ġl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için Belediye 

BaĢkanları, Belediye BaĢkanları için ĠçiĢleri Bakanlığı,  

o) Mal bildirimi verecek son merciler için kendi kuruluĢlarının özlük iĢleri ile 

ilgili makam veya merci,  
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 p) Gazete sahibi gerçek kiĢiler ile, gazete sahibi Ģirketlerin yönetim ve denetim 

kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baĢyazarları 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 dıĢında hiçbir Ģekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez. Ayrıca mal 

bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında 

bulunulamaz. 

(Ek fıkra: 25/5/2004-5176/8 md.) Ancak, Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal 

bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahiptir. Mal bildirimlerindeki bilgilerin 

doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kiĢi ve kuruluĢlar (bankalar ve özel finans 

kurumları dâhil), talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula vermekle 

yükümlüdürler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

CEZA HÜKÜMLERĠ 

Madde 10 – 6‘ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana 

bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. Ġhtarın kendisine tebliğinden 

itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis 

cezası verilir.  

SoruĢturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana 

üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Gerçeğe aykırı açıklama  

Madde 11 – Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9‘uncu maddeye aykırı 

davranan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu fiilin basın yoluyla iĢlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
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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 – Kanun‘un daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal 

edinene üç yıldan beĢ yıla kadar hapis ve beĢ milyon liradan on milyon liraya kadar ağır 

para cezası verilir.  

Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir.  

Zoralım  

Madde 14 – Haksız edinilmiĢ olan malların zoralımına hükmolunur. Bu 

malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teĢkil 

etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hâllerde haksız edinilen değere eĢit 

bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur. 

Kamu hizmetlerinden yasaklanma 

Madde 15 – Bu Kanun‘un 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 tecil edilemez, Ģahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, 

failleri hakkında Türk Ceza Kanunu‘nun 119‘uncu maddesi hükümleri uygulanamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BU KANUN’DA YAZILI SUÇLAR ĠLE BAZI 

SUÇLARDAN DOLAYI SORUġTURMA USULÜ 

SoruĢturma 

Madde 17 – (DeğiĢik birinci fıkra: 12/12/2003-5020/12 md.) Bu Kanun‘da ve 

18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu‘nda yazılı suçlarla, irtikâp, rüĢvet, 

basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale 
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ve alım ve  satımlara fesat karıĢtırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına 

sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iĢtirak etmekten sanık olanlar hakkında 

2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Yukarıdaki fıkra hükmü müsteĢarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında 

uygulanamaz. 

Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruĢturma ve kovuĢturma usulüne tabi 

olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır.  

Suçun ihbarı 

Madde 18 – Yukarıdaki maddede yazılı suçlara iliĢkin ihbarlar doğrudan 

Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına yapılır. Ġhbar üzerine derhâl bir ihbar tutanağı düzenlenir 

ve bir örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hâllerde tutanak 

düzenlenmesi sonraya bırakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça 

açıklanmaz. Ġhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin 

kimliği açıklanır. 

(Ek fıkra: 12/12/2003-5020/13 md.) Yukarıdaki fıkraya göre yapılan ihbar veya 

takipsizlik kararı ve iddianame Cumhuriyet BaĢsavcılığınca, Maliye Bakanlığı BaĢ 

Hukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile varsa diğer ilgili kamu kurum 

veya kuruluĢlarına bildirilir. Hazine avukatının yazılı baĢvuruda bulunması hâlinde 

Maliye Bakanlığı, baĢvuru tarihinde müdâhil sıfatını kazanır.  

Bu suçlardan dolayı müfettiĢ ve muhakkikler de soruĢturma neticesinde delil 

veya emare elde ettikleri takdirde, iĢi yetkili ve görevli Cumhuriyet BaĢsavcılığına ihbar 

ve evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet BaĢsavcılığı müfettiĢ ve muhakkikler tarafından 

kendisine tevdiine lüzum görülmediği hâlde dahi evrakın taalluk ettiği iĢ hakkında 

soruĢturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir. 

17‘nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiĢ ve 

muhakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet BaĢsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi 

etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı Memurin 

Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulanmaz.  

Ġhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın 

yapmak yasaktır. 
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SoruĢturma usulü 

Madde 19 – Cumhuriyet Savcısı 17‘nci maddede yazılı suçların iĢlendiğini 

öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruĢturmaya baĢlamakla 

beraber durumu atamaya yetkili amirine veya 8‘inci maddede sayılan mercilere bildirir.  

Cumhuriyet Savcısı soruĢturmaya baĢladığında 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 

ulaĢtığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal bildiriminin 

verilmesi zorunludur. SoruĢturmanın müfettiĢ veya muhakkik tarafından yapılması 

hâlinde müfettiĢ veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal 

bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgililere ulaĢtığı tarihten itibaren 

yedi gün içinde müfettiĢ 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 – (DeğiĢik: 12/12/2003-5020/14 md.) 

Özel Kanun‘larında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel 

kiĢiler veya kamu kurum ve kuruluĢları; bu Kanun‘a göre takip, soruĢturma ve 

kovuĢturmaya yetkili kiĢi, Maliye Bakanlığı BaĢ Hukuk MüĢavirliği ve Muhakemat 

Genel Müdürlüğü veya temsilcisi ve bu Kanun‘daki diğer mercilerce istenen bilgileri 

gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan kiĢiler 

hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu ceza, para cezasına veya 

tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez. 

Asker kiĢilerin soruĢturması 

Madde 21 – Bu Kanun‘da yazılı suçların asker kiĢiler tarafından iĢlenmesi 

hâlinde soruĢturmaları askerî savcılar tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM: ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER 

Yönetmelik 

Madde 22 – Mal bildiriminin Ģekli, düzenleniĢ biçimi, sayısı, neleri 

kapsayacağı ve mercine nasıl ulaĢtırılacağı hususları ile Kanun‘un uygulanması 

bakımından gerekli görülecek diğer konular, Kanun‘un yayılmını izleyen altı ay içinde 

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve bu yönetmelik 

Resmî Gazete'de yayımlanır.  

Kaldırılan hükümler  

Madde 23 – 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile ilgili Mal 

Bildirimi Kanunu ile bu Kanun‘un yürürlükten kaldırdığı Kanun‘lar ve 15.5.1930 tarih 

ve 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve ġerikleri Hakkında Takip ve 

Muhakeme Usulüne Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Geçici Madde 1 – Bu Kanun‘un 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 Kanun‘un 2‘nci maddesinde sayılanlardan 22‘nci 

maddeye müsteniden çıkartılacak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 9 Ağustos 

1983 tarih ve 2871 sayılı Kanun‘a göre hazırlanan beyannamenin alınmasına devam 

olunur.  

Geçici Madde 3 – Bu Kanun‘un yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun‘la 

kapsama yeni alınan suçlardan dolayı, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu 

Muvakkat Hükümlerine göre,kesinleĢmiĢ lüzumu muhakeme veya meni muhakeme 

kararları hariç, yapılan tahkikat evrakı derhâl ilgili Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına gereği 

için tevdi olunur.  
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MAL BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi          : 10.8.1990,      No : 90/748 

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi         : 15.11.1990,    No : 20696  

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek 

olan mal bildiriminin Ģeklini, düzenleniĢ biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, 

mercine nasıl ulaĢtırılacağını ve bu Kanun‘un uygulanmasına iliĢkin diğer esas ve 

usulleri düzenlemektir. 

Haksız mal edinme  

Madde 2 – Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat 

edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaĢantısı bakımından geliriyle uygun olduğu 

kabul edilemeyecek harcamalar Ģeklinde ortaya çıkan artıĢlar, bu Yönetmeliğin 

uygulanmasında haksız mal edinme sayılır. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM: MAL BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNACAKLAR VE 

VERĠLECEĞĠ MERCĠLER 

Mal bildiriminde bulunacaklar  

Madde 3 – AĢağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar:  

a) Her türlü seçimle iĢ baĢına gelen kamu görevlileri ve dıĢardan 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 teĢkilatında ve Türk KuĢu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay 

Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teĢkilatında görev alanlar ve 

bunların Ģube baĢkanları, 

d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı 

kuruluĢ veya alt kuruluĢlarda, kamu iktisadi teĢebbüsleri (iktisadi devlet teĢekkülleri ve 

kamu iktisadi kuruluĢları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve iĢletmelerde, 

özel Kanun‘larla veya özel Kanun‘ların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu 

hizmeti gören kurum ve kuruluĢlar ile bunların alt kuruluĢlarında veya komisyonlarında 
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aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, iĢçi niteliği 

taĢımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,  

e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluĢlarında görevli olanlar ile bunların 

yönetim ve denetim kurulu üyeleri (5590 sayılı Kanun‘a göre kurulan oda ve borsaların 

oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dâhil), 

f) Siyasi parti genel baĢkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, 

kooperatiflerin ve birliklerinin baĢkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, 

yeminli mali müĢavirler, kamuya yararlı dernek yönetici ve deneticileri, 

g) Gazete sahibi gerçek kiĢiler ile gazete sahibi Ģirketlerin yönetim ve denetim 

kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baĢyazarları ve fıkra yazarları, 

h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar 

(konfederasyon, sendika ve sendika Ģubesi baĢkan ve yöneticileri dâhil). 

EĢlerin mal bildirimi 

Madde 4 – Her ikisi de 3‘üncü madde kapsamında bulunan eĢlerin herbiri ayrı 

ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eĢlerden herbiri, eĢi ile 

velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler. 

Birden fazla mal bildirimi 

Madde 5 – Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla 

ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danıĢma kurulu üyeliği gibi) ya da 

vekâleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde 

bulunurlar. 

Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanun‘a göre birden fazla mal 

bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde 

bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan merci, diğer kuruma da bilgi vermekle 

yükümlüdür. 

Mal bildiriminin verileceği merciler 

Madde 6 – Mal bildiriminin verileceği merciler Ģunlardır:  

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için Türkiye 

Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı, 

b) Kamu kurum ve kuruluĢlarında görevli personel için özlük iĢleri ile ilgili 

birimler, 
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c) Kurum, teĢebbüs, teĢekkül ve kuruluĢların genel müdürleri ile yönetim ve 

denetim kurulu üyeleri için ilgili bakanlıklar, 

d) Yüksek mahkemelerin daire baĢkan ve üyeleri için ilgili mahkemenin 

baĢkanı, 

e) Noterler için Adalet Bakanlığı, 

f) Diğer kurum ve kuruluĢların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili 

makamları, 

g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum 

ve dernek genel baĢkanlığı,  

h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarında görevli olanlar için 

kurum baĢkanlığı; 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 baĢkanları için Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 

k) Kooperatifler ve birliklerinin baĢkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel 

müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluĢlar,  

l) Yeminli mali müĢavirler 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 ĠçiĢleri 

Bakanlığı; bunların Ģube baĢkanları için bulundukları il valilikleri, 

n) Ġl genel meclisi üyeleri için ilgili valilikler, belediye meclisi üyeleri için 

ilgili belediye baĢkanlıkları, belediye baĢkanları için ĠçiĢleri Bakanlığı, 

o) Mal bildirimi verecek son merciler için kendi kuruluĢlarının özlük iĢleri ile 

ilgili makam veya merci,  

p) Gazete sahibi gerçek kiĢiler ile gazete sahibi Ģirketlerin yönetim ve denetim 

kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baĢyazarları 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. 

(Ek : 25/4/2000 - 2000/660 K.) Ayrıca, müsteĢarlar, merkez teĢkilatları ile 

varsa bağlı ve ilgili kuruluĢlarında görevli her düzeydeki kamu personelinin mal 

bildirimlerinin verilmesi, verilen mal bildirimlerine iliĢkin olarak 18‘nci madde 

uyarınca gerekli inceleme ve karĢılaĢtırmaların yapılmasını sağlamak ve bu çerçevede 
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yapılacak çalıĢmalar sonucunda, gerekli görülen hâllerde personelin mal bildirimleri 

hakkında ilgili denetim birimlerince inceleme yapılması için giriĢimde bulunmak veya 

konuyu Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına bildirmekle görevli ve sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MAL BĠLDĠRĠMLERĠ 

Mal bildiriminin konusu  

Madde 8 – 3‘üncü maddede sayılanların kendilerine, eĢlerine ve velayetleri 

altındaki çocuklarına ait bulunan; 

a) TaĢınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dâhil), 

b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beĢ katından; aylık 

ödenmeyenler ise genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci 

kademesindeki Ģube müdürüne ödenen net aylığın beĢ katından fazla değer ve 

tutarındaki; 

1) Para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtları, 

2) Hisse senedi ve tahvilleri, 

3) Altın ve mücevheratı, 

4) Her türlü kara, deniz ve hava taĢıt araçları, traktör, biçer-döver, harman 

makinası ve diğer ziraat makinaları, inĢaat ve iĢ makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev 

eĢyaları ile diğer taĢınır malları, 

5) Hakları,  

6) Alacakları, 

7) Borçları, 

8) Gelirleri,  

mal bildirimine konu teĢkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç 

ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem hâlinde gösterilir.  

Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur. 

Genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki Ģube 

müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dâhil net aylık miktarı, aylıklara 

uygulanan katsayının belirlenmesini müteakip Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit 

ve ilan olunur. 
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Mal bildiriminin verilme zamanı  

Madde 9 – Mal bildirimlerinin; 

a) 3‘üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriĢ için gerekli olan 

belgelerle birlikte, 

b) Bakanlar Kurulu üyeleri için atamayı izleyen bir ay içinde,  

c) Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleĢme tarihini izleyen iki ay içinde,  

d) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya 

atananlar için göreve baĢlama tarihini izleyen bir ay içinde,  

e) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, 

f) Gazete sahibi gerçek kiĢiler ile gazete sahibi Ģirketlerin yönetim ve denetim 

kurulu üyeleri için faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, baĢyazarları ve fıkra 

yazarları için bu iĢe veya görevlerine baĢlama tarihini izleyen bir ay içinde, 

g) Özel Kanun‘larına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için 

Kanun‘larında öngörülen süre içinde, 

verilmesi zorunludur.  

bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama iĢlemi 

yapılamaz. 

Ek mal bildirimi 

Madde 10 – 3‘üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eĢleri velayeti 

altındaki çocukları ve kendilerinin Ģahsi mal varlıklarında önemli bir değiĢiklik 

olduğunda, değiĢikliği 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 değiĢiklik sayılır. 

Mal bildiriminin yenilenmesi 

Madde 11 – 3‘üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve 

(5) ile biten yıların en geç ġubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek 

zorundadırlar. 

Mal bildirim formunun doldurulması 
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Madde 12 – (DeğiĢik : 17/1/2000 - 2000/K.) 

Ekli "Mal Bildirimi Formu" tek nüsha olarak doldurulur ve tarih belirtilmek 

suretiyle imzalanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HEDĠYE VE HĠBELER 

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 kuruluĢlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel 

kiĢiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kiĢi veya 

kuruluĢtan, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aĢan her hediye 

veya hibe niteliğindeki eĢyayı, aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına 

teslim etmek zorundadırlar. 

Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluĢ temsilcileri tarafından 

verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dâhil değildir.  

Hediye ve hibe eĢyalarda yapılacak iĢlem 

Madde 14 – 3‘üncü maddede belirtilen kamu görevlileri ve bunların eĢlerine, 

milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi 

bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluĢlardan, sair milletlerarası hukuk 

tüzel kiĢiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kiĢi veya 

kuruluĢ tarafından verilen hediye veya hibe niteliğindeki eĢyayı alan ilgilisi, bu eĢya 

değerinin on aylık net asgari ücret toplamını aĢan değerde olduğunu belirlemesi hâlinde, 

yurtiçinde aldıkları tarihten, yurt dıĢında yurda dönüĢleri tarihinden itibaren ongün 

içinde bulundukları il defterdarlığına (takdir komisyonu baĢkanlığına) değer takdiri için 

kurumları vasıtasıyla gönderir.  

Hediye veya hibe niteliğindeki bu eĢyanın (yabancı devlet adamları ve 

milletlerarası kuruluĢ temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının 

çerçevleri hariç) gerçek değerinin takdiri ile net asgari ücretin on aylık toplamını aĢıp 

aĢmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun değiĢik 72‘nci maddesine göre kurulan 

takdir komisyonunca en geç on gün içinde tesbit olunarak ilgiliye ve bağlı bulunduğu 

kuruma bildirilir. 
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Kıymet takdirini müteakip, takdir komisyonu tarafından ilgilisine geri verilen 

hediye veya hibe niteliğindeki eĢya dan değeri net asgari ücretin on aylık toplamını 

aĢanlar, ilgilisi tarafından en geç on gün içinde kendi kurumlarına verilir. 

Bu eĢyalar, kurumca sergilenmek veya baĢka bir Ģekilde muhafaza edilmek 

suretiyle değerlendirilir veya ilgisi sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir. 

BEġĠNCĠ BÖLÜM: ÇEġĠTLĠ 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 soruĢturma ve kovuĢturmaya yetkili merciler 

dıĢındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez.  

Bilgi verme zorunluluğu  

Madde 16 – Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa dahi, ilgili kiĢiler 

ile özel ve kamu kuruluĢları, 3628 sayılı Kanun‘la soruĢturma ve kovuĢturmaya yetkili 

kılınan kiĢi 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. 

Ġhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar 

hakkında gerekli iĢlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. 

MüfettiĢ ve muhakkikler de, soruĢturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında 

mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet BaĢsavcısına suç 

duyurusunda bulunurlar.  

Mal bildirimlerinin karĢılaĢtırılması  

Madde 18 – Yeni ve ek bildirimler, 6‘ncı maddede belirtilen yetkili merciler 

tarafından daha önceki bildirimler ile karĢılaĢtırılır.  
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(Ek : 7/12/1999 – 99/13770 K.) 6‘ncı maddenin (b) ve (c) bendlerinde 

belirtilen mercilerde toplanan mal bildirimlerinde yer alan bilgiler, BaĢbakanlıkça 

belirlenecek esaslar çerçevesinde,kamu kurumları bilgisayarlarında mevcut bilgilerle 

bilgisayar ortamında ve gizliliği sağlanacak Ģekilde karĢılaĢtırılır. 

Yapılan karĢılaĢtırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya 

haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaĢılanlar hakkında yetkili 

mercilerce Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. 

Hukuki dayanak 

Madde 19 – Bu Yönetmelik, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‘nun 22‘nci maddesi uyarınca 

düzenlenmiĢtir.
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Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri hakkında 14/12/1983 tarih ve 

18251 Resmî Gazete'de yayımlanan 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

19. maddesine göre TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: 

Madde 19 – TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan 

adına aĢağıdaki görevleri yapar: 

a) Bakanlık teĢkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluĢların her türlü faaliyet ve 

iĢleriyle ilgili olarak teftiĢ, inceleme ve soruĢturma iĢlerini yürütmek,  

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleĢtirmek, mevzuata plan ve programa 

uygun çalıĢmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana 

sunmak,  

c) Özel Kanun‘larla verilen diğer görevleri yürütmek. 

TeftiĢ Kurulunun ve müfettiĢlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma 

ve usulleri tüzükle düzenlenir. 

14/09/1990 tarih ve 20635 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık 

Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Tüzüğü’nün 5. maddesine göre TeftiĢ Kurulunun Görev 

ve Yetkileri Ģunlardır: 

Madde 5 – TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan 

adına aĢağıdaki görevleri yapar: 

A) Bakanlık teĢkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluĢların ve Bakanlığın 

denetimi altındaki kuruluĢların her türlü faaliyet ve iĢleriyle ilgili olarak teftiĢ, inceleme 

ve soruĢturma iĢlerini yürütmek, 

B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleĢtirmek, mevzuata, plan ve 

programa uygun çalıĢmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana 

sunmak, 

C) Özel Kanun‘larla verilen diğer görevleri yürütmek. 

Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Tüzüğü’nün 8. maddesine göre 

MüfettiĢlerin Görev ve Yetkileri Ģunlardır: 

Madde 8 – MüfettiĢlerin görev ve yetkileri aĢağıda gösterilmiĢtir: 
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A) Bakanlık teĢkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluĢların ve Bakanlığın 

denetimi altındaki kuruluĢların mevzuatına göre her türlü faaliyet, hesap ve iĢlemlerinin 

teftiĢ, inceleme ve soruĢturmasını yapmak, 

B) Gördükleri yanlıĢlık, eksiklik, yolsuzlukları saptayarak iĢlerin daha iyi 

yürütülmesi için alınması gereken önlemlerle birlikte Bakanlığa bildirmek, 

C) TeftiĢ ve inceleme sırasında öğrenmiĢ oldukları yolsuzluklar için 

sorumluları hakkında, tabi oldukları soruĢturma usulüne uygun olarak, gecikmeden 

soruĢturmaya baĢlamak ve durumu hemen Bakanlığa bildirmek, 

D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, araĢtırmalar yapmak, görevlendirildikleri 

komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, 

E) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

MüfettiĢ yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak 

görev yapabilmeleri, belirli bir yetiĢme süresinin sonunda, kendilerine yetki 

verilmesiyle mümkündür. MüfettiĢler yalnız Bakan ve BaĢkana karĢı sorumludurlar. 

09/05/2004 tarih ve 25457 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık 

Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre TeftiĢ Kurulunun 

görevleri Ģunlardır: 

Madde 7 - Kurul, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aĢağıdaki 

görevleri yapar: 

a) Bakanlık teĢkilatıyla, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluĢların ve Bakanlığın 

denetimi altındaki kiĢi, kurum ve kuruluĢların her türlü fâaliyet ve etkinlikleriyle ilgili 

olarak teftiĢ, denetim, inceleme ve soruĢturma iĢlerini yürütmek, 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleĢtirmek, mevzuata, plan ve programa 

uygun çalıĢmasını sağlamak amacıyla, gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak, 

c) Özel Kanun‘larla verilen diğer görevleri yürütmek. 

Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği’nin 12. maddesine göre 

MüfettiĢlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Ģunlardır: 

Madde 12 - MüfettiĢlerin görev ve yetkileri aĢağıda gösterilmiĢtir. 
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a) Bakanlık teĢkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluĢların ve Bakanlığın 

denetimi altındaki kiĢi, kurum ve kuruluĢların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve 

iĢlemlerinin teftiĢ, denetim, inceleme ve soruĢturmasını yapmak, 

b) TeftiĢ ve denetimini yaptıkları iĢlerde, yanlıĢ ve eksiklikleri, mevzuata 

uymayan iĢleri tespit ederek, bunların düzeltilme ve tamamlanması, iĢlerin daha iyi 

yürümesi ve görevlilerin çalıĢmalarından daha fazla verim alınması için gerekli 

gördükleri tedbirleri, teftiĢe tabi tutulanların mütalaa ve cevaplarıyla birlikte Bakanlığa 

bildirmek, 

c) MüfettiĢler, görevlerini yaparken bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiĢ 

oldukları ve görev emrinin dıĢında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için gecikmeden 

hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen Bakanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar 

umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hâllerde delilleri toplamak, olayın 

derhâl savcılığa duyurulması zorunlu görülen hâllerde, Bakanlıkça isteğin yerinde 

görülmesiyle alınacak onaya istinaden doğrudan savcılığa duyuruda bulunup raporun bir 

örneğini Bakanlığa göndermek. Bakanlık personelinin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine 

iliĢkin olarak, bu Kanun ile belirlenen iĢ ve iĢlemleri gerçekleĢtirmek, 

d) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dıĢında araĢtırmalar 

yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara 

katılmak ve sonuçlarını Bakanlığa bildirmek, 

e) Denetim görevlilerine iliĢkin; tarafsızlık ve nesnellik, eĢitlik, dürüstlük, 

gizlilik, çıkar çatıĢmasından kaçınma, nezaket ve saygı, yetkinlik ve mesleki özen gibi 

etik davranıĢ ilkelerine uymak, 

f) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

MüfettiĢler yaptıkları çalıĢmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki 

mevzuat çerçevesinde sorumludurlar. 

MüfettiĢ yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak 

görev yapabilmeleri, belirli bir yetiĢme süresinin sonunda, kendilerine yetki 

verilmesiyle mümkündür. 
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Mali Sorumluluk : 

Mali sorumluluk, kiĢinin gerek hazineye gerekse baĢka bir kiĢiye verdiği 

zararın kendisine ödettirilmesi sonucunu doğuran sorumluluk türüdür. Kamu 

personelinin mali sorumluluğu konusundaki genel düzenleme Anayasa‘nın 129. 

maddesindeki  ―Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken 

iĢledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve 

kanunun gösterdiği Ģekil ve Ģartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.‖ 

hükmü ile yine Anayasa‘nın 40. maddesinin ―KiĢinin, resmî görevliler tarafından vâki 

haksız iĢlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin 

sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.‖ Ģeklindeki 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 kiĢilere 

verdikleri zararlardan dolayı sorumluluklarına iliĢkin hükümler yer almıĢtır. 657 sayılı 

Kanun‘un kapsamı dıĢında 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. 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu sorumluluk konusunda özel 

düzenlemeler içermektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12 ve 13’üncü maddelerinde: 

Madde 12- (DeğiĢik: 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 hâlde 

bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. 

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara 

uğratılmıĢsa, 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 hâlinde disiplin amiri veya yetkili 

disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.‖ 

Madde 13- (DeğiĢik: 12.5.1982- 2670/6 md.; 6.6.1990- 3657/1 md.) 

―KiĢiler 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 
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para ve para hükmündeki değerli kâğıtların ilgili personel tarafından zimmete 

geçirilmesi hâlinde, 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.) ĠĢkence ya da zalimane, gayri insani veya 

haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa Ġnsan 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 iĢlemlerle ilgili diğer hususlar BaĢbakanlıkça 

düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.‖ hükümleri yer almaktadır. 

T.C.Anayasasının 129. maddesinde: 

―Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve Kanun‘lara sadık kalarak 

faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken iĢledikleri 

kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun 

gösterdiği Ģekil ve Ģartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.‖ 

T.C.Anayasasının 40. maddesinde: 

―………..KiĢinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız iĢlemler 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 Kanun‘un 12 ve 13. 

maddeleri  kamu personelinin mali sorumluluğu konusundaki genel düzenlemeleri 

belirlemiĢtir. 657 Sayılı Kanun‘un 12 ve 13. maddeleri yalnızca kanunun kapsam 

maddesinde sayılan personel için uygulanabilecek nitelikte olup kapsam dıĢında kalan 

kamu personeli bakımından ilgili mevzuatında bu konuyla ilgili olarak belirtilen 

hususlar uygulanacaktır.  Ancak, Anayasa‘nın 129 ve 40. maddeleri tüm kamu personeli 

için geçerli hükümler içermektedir.  
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Mali sorumluluk konusundaki özel düzenlemeler ise baĢta 1050 sayılı Kanun 

olmak üzere muhtelif Kanun‘larda ve bunlara dayanılarak çıkartılan alt hukuk 

metinlerinde yer almıĢtır.  

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, vatandaĢların kamu hukukuna tabi 

idari iĢlem ve eylemler nedeniyle uğradıkları zararlar nedeniyle iĢlemi gerçekleĢtiren 

memur aleyhine değil idare aleyhine dava açmalarının gerekliliğidir. Diğer bir ifadeyle 

husumet idareye yöneltilecektir. Ġdarenin ödediği zarar için ilgili kamu görevlisine rücu 

hakkı saklı tutulmuĢtur. Ġdarenin buradaki sorumluluğu ise ―kusursuz sorumluluk‖ 

kapsamındadır.   

5018 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde: 

 Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili 

olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 

edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleĢtirilmesinden, raporlanmasından ve 

kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili 

kılınmıĢ mercilere hesap vermek zorundadır. 

5018 Sayılı Kanun’a Göre Bakanların Sorumluluğu Md.10 : 

Bakanlar,  hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve 

bakanlıklarına bağlı, ilgili veya iliĢkili kuruluĢların stratejik planları ile bütçelerinin 

kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, 

bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve iĢbirliğini sağlamaktan sorumludur. 

Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile 

hukuki ve mali konularda BaĢbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karĢı 

sorumludurlar. 

Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri 

ve yıllık performans planları konusunda her mali yılın ilk ayı içinde kamuoyunu 

bilgilendirirler. 
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5018 Sayılı Kanun’a Göre Üst Yöneticilerin Sorumluluğu Md.11 : 

Bakanlıklarda müsteĢar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel 

idarelerinde vali ve belediyelerde belediye baĢkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî 

Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. 

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma 

planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet 

gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli Ģekilde elde edilmesi ve kullanımını 

sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol 

sisteminin iĢleyiĢinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanun‘da belirtilen görev ve 

sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karĢı 

sorumludurlar. 

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler 

birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. 

5018 Sayılı Kanun’a Göre Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu Md.31-32: 

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi 

harcama yetkilisidir. 

Ancak, teĢkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama 

yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri 

sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin 

belirleyeceği kiĢiler tarafından; mahallî idarelerde ĠçiĢleri Bakanlığının, diğer idarelerde 

ise Maliye Bakanlığının uygun görüĢü üzerine yürütülebilir.  

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez 

dıĢı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, 

harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleĢtirilmesine ve devredilmesine 

iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, 

yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme 

belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek 

tutarında harcama yapabilir.  

Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı 

vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak iĢin 
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konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleĢtirme usulü ile 

gerçekleĢtirmeyle görevli olanlara iliĢkin bilgiler yer alır. 

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, 

tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken 

diğer iĢlemlerden sorumludur.  

5018 Sayılı Kanun’a Göre Gider GerçekleĢtirme Görevlilerinin 

Sorumluluğu Md.33: 

Giderlerin gerçekleĢtirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli 

tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve 

tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. 

GerçekleĢtirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; iĢin yaptırılması, mal 

veya hizmetin alınması, teslim almaya iliĢkin iĢlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve 

ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.  

Elektronik ortamda oluĢturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle 

yapılacak harcamalarda, veri giriĢ iĢlemleri gerçekleĢtirme görevi sayılır. Bu fıkranın 

uygulanmasına iliĢkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

GerçekleĢtirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iĢ ve 

iĢlemlerden sorumludurlar.  

5018 Sayılı Kanun’a Göre Gelirlerin Toplayanların Sorumluluğu Md. 38 : 

Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanlar, ilgili 

Kanun‘larda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil iĢlemlerinin zamanında ve eksiksiz 

olarak yapılmasından sorumludur.  

5018 Sayılı Kanun’a Göre BağıĢ ve Yardımlar : 

Herhangi bir gerçek veya tüzel kiĢi tarafından, kamu hizmetinin karĢılığı olarak 

veya kamu hizmetleriyle iliĢkilendirilerek bağıĢ veya yardım toplanamaz, benzeri adlar 

altında tahsilat yapılamaz. 

BağıĢ ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dıĢı kullanıldığı için geri 

istenildiği takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. ġartlı bağıĢ ve 
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yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dıĢı kullanım 

nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir.  

5018 Sayılı Kanun’a Göre Mal Yönetiminde Etkililik ve Sorumluluk : 

Kamu idareleri, taĢınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından 

sorumludurlar. TaĢınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan 

yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. 

Kullanılmak üzere taĢınır teslim edilen görevliler, taĢınırın korunmasından ve taĢınıra 

verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına 

ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve 

elden çıkarma iĢlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dâhilinde hizmetin amacına 

uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve 

iĢlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki 

verilenler sorumludur. 

5018 Sayılı Kanun’a Göre Ön Mali Kontrol ve Sorumluluk : 

Ön mali kontrol, harcama birimlerinde iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi 

aĢamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri 

kapsar. 

Ön mali kontrol süreci, mali karar ve iĢlemlerin hazırlanması, yüklenmeye 

giriĢilmesi, iĢ ve iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi ve belgelendirilmesinden oluĢur. 

Kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde 

yürütülür. 

Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, 

muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluĢur. 

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kiĢide birleĢemez. Mali 

hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali iĢlem sürecinde görev 

alamazlar. 

5018 Sayılı Kanun’a Göre Muhasebe Hizmeti ve Sorumluluk : 

Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine 

ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, 
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saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iĢlemlerin kayıtlarının 

yapılması ve raporlanması iĢlemleridir. Bu iĢlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. 

Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur. 

Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının 

usulüne uygun, saydam ve eriĢilebilir Ģekilde tutulmasından sorumludur. 9.12.1994 

tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe 

kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür. 

Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler.  

Muhasebe yetkilileri ödeme aĢamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler 

üzerinde;  

a) Yetkililerin imzasını,  

b) Ödemeye iliĢkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,  

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,  

d) Hak sahibinin kimliğine iliĢkin bilgileri,  

Kontrol etmekle yükümlüdür.  

Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiĢ belgeler dıĢında belge 

arayamaz. Yukarıda sayılan konulara iliĢkin hata veya eksiklik bulunması hâlinde 

ödeme yapamaz.  Belgesi eksik veya hatalı  olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek 

veya tamamlanmak üzere en geç bir iĢ günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama 

yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi 

hâlinde ödeme iĢlemi gerçekleĢtirilir.  

Muhasebe yetkilileri iĢlemlerine iliĢkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder 

ve denetime hazır bulundurur.  

Muhasebe yetkilileri, 34‘üncü maddenin birinci fıkrasındaki ödemeye iliĢkin 

hükümler ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye iliĢkin kontrol 

yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe yetkililerinin bu Kanun‘a göre 

yapacakları kontrollere iliĢkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken 

belgelerle sınırlıdır. 

5018 Sayılı Kanun’a Göre Ödenek Üstü Harcama Yapanların 

Sorumluluğu Md.70-73: 

Kamu zararı oluĢturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama 

programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme 
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belgelerindeki ödenek miktarını aĢan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her 

türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki 

katı tutarına kadar para cezası verilir.  

Bu Kanun‘da belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi 

tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay baĢından baĢlamak üzere 

ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, 

ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil 

olunur.  

5018 Sayılı Kanun’a Göre Kamu Zararı  Md.71 : 

Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan 

mevzuata aykırı karar, iĢlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artıĢa engel 

veya eksilmeye neden olunmasıdır." 

Kamu zararının belirlenmesinde;  

a) ĠĢ, mal veya hizmet karĢılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme 

yapılması,  

b) Mal alınmadan, iĢ veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,  

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

d) ĠĢ, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya 

yaptırılması,  

e) Ġdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil iĢlemlerinin mevzuata uygun bir 

Ģekilde yapılmaması,  

f) 5436 sayılı Kanun‘un 10‘uncu  maddesinin c/9 fıkrası ile çıkarılan bent. 

g) Mevzuatında öngörülmediği hâlde ödeme yapılması,  

Esas alınır.  

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda 

tespit edilen kamu zararı, zararın oluĢtuğu tarihten itibaren  ilgili mevzuatına göre 

hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. 

AlınmamıĢ para, mal ve değerleri alınmıĢ; sağlanmamıĢ hizmetleri sağlanmıĢ; 

yapılmamıĢ inĢaat, onarım ve üretimi yapılmıĢ veya bitmiĢ gibi gösteren gerçek dıĢı 

belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artıĢa engel veya bir eksilmeye neden 

olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiĢ, imzalamıĢ veya onaylamıĢ 

bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer Kanun‘ların bu fiillere iliĢkin 
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hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri iĢleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, 

tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.  

5018 Sayılı Kanun’a Göre Yetkisiz Tahsil ve Ödeme Md.72 : 

Kanunların öngördüğü Ģekilde yetkili kılınmamıĢ hiçbir gerçek veya tüzel kiĢi, 

kamu adına tahsilat veya ödeme yapamaz. 

Yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılması, kamu hizmeti karĢılığında veya kamu 

hizmetleriyle iliĢkilendirilerek bağıĢ veya yardım toplanması veya baĢka adlarla tahsilat 

veya ödeme yapılması hâllerinde; söz konusu tutarlar, yetkisiz tahsilat veya ödeme 

yapılanlardan alınarak, ilgisine göre bütçeye gelir kaydedilir veya ilgililerine iade 

edilmek üzere emanet hesaplarına kaydedilir. Ayrıca, bunlar hakkında ilgili Kanun‘ları 

uyarınca adli ve idari yönden gerekli iĢlemler yapılır.  

5018 Sayılı Kanun’a Göre ZamanaĢımı Md.74 : 

Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanun‘da belirtilen para cezalarının 

verilmesini gerektiren fiilin iĢlendiği yılı izleyen mali yılın baĢından baĢlamak üzere 

zamanaĢımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla onuncu yılın 

sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaĢımına 

uğrar.  

TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Sorumluluğu : 

5018 Sayılı Kanun‘a dayalı olarak çıkartılan TaĢınır Mal Yönetmeliği‘ne göre; 

TaĢınır kayıt ve kontrol yetkilisi; harcama yetkilisi adına taĢınırları teslim alan, koruyan, 

kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelik‘te belirtilen esas ve usullere göre 

kayıtları tutan ve bunlara iliĢkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap 

verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karĢı sorumlu olan görevlileri 

ifade etmektedir.  

TaĢınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya 

çalıĢma unvanına bağlı kalmaksızın, taĢınır kayıt ve iĢlemlerini bu Yönetmelikte 

belirtilen usule uygun Ģekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından 

görevlendirilir. TaĢınır iĢlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taĢınır 

kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir. 

TaĢınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 
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a) Harcama birimince edinilen taĢınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins 

ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve 

kullanıma verilmeyen taĢınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

b) Muayene ve kabul iĢlemi hemen yapılamayan taĢınırları kontrol ederek 

teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. 

c) TaĢınırların giriĢ ve çıkıĢına iliĢkin kayıtları tutmak, bunlara iliĢkin belge ve 

cetvelleri düzenlemek ve taĢınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine 

göndermek. 

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taĢınırları ilgililere teslim 

etmek. 

d) TaĢınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri 

tehlikelere karĢı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 

e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen 

azalmaları harcama yetkilisine bildirmek. 

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen 

asgarî stok seviyesinin altına düĢen taĢınırları harcama yetkilisine bildirmek. 

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taĢınırları bulundukları yerde kontrol etmek, 

sayımlarını yapmak ve yaptırmak. 

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı 

olmak. 

h) Kayıtlarını tuttuğu taĢınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama 

yetkilisine sunmak. 

Ayrıca taĢınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan 

ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve 

noksanlıklardan sorumludurlar.  

TaĢınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir 

ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar. 

TaĢınır Konsolide Görevlilerinin Sorumluluğu : 

TaĢınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taĢınır kayıt ve kontrol yetkililerinden 

aldığı harcama birimi taĢınır hesaplarını konsolide ederek taĢınır hesap cetvellerini hazırlamak 

ve biriminin bir üst teĢkilattaki taĢınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan 

görevlileridir. 

TaĢınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teĢkilatlarında strateji 

geliĢtirme birimi yöneticisine bağlı mali hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taĢınır 
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kayıt iĢlemlerinden sorumlu yöneticidir. Ġlçe, il veya bölge teĢkilatlarında ise taĢınır 

konsolide görevlisi, bu teĢkilatların en üst yöneticileri tarafından belirlenir.  

Merkezdeki taĢınır konsolide görevlileri, harcama birimleri ile dıĢ 

temsilciliklerden ve taĢradaki taĢınır konsolide görevlilerinden aldıkları TaĢınır Hesap 

Cetvellerini konsolide ederek, idarenin TaĢınır Kesin Hesap Cetveli ile TaĢınır Hesabı 

Ġcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamakla yükümlüdür. 

TaĢınır Mal Yönetmeliğine Göre Genel Sorumluluk Hâlleri : 

(1) Harcama yetkilileri taĢınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun 

olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte 

belirtilen esas ve usullere göre saydam ve eriĢilebilir Ģekilde tutulmasını sağlamaktan ve 

taĢınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri 

taĢınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taĢınır 

yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taĢınır kayıt ve kontrol 

yetkilileri aracılığıyla yerine getirir. 

(2) Harcama yetkilileri, taĢınırlara iliĢkin iĢlem ve kayıtların usule uygun 

olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal 

sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taĢınırların ilgililerden tazmini için gerekli 

iĢlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

(3) Kamu idarelerine ait taĢınırların muhafazası ile görevli olan veya 

kendilerine kullanılmak üzere taĢınır teslim edilen kamu görevlileri bu taĢınırları en iyi 

Ģekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliĢ 

amacına uygun bir Ģekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma 

hâlinde iade etmek zorundadırlar.  

(4) Zimmetle teslim edilen dayanıklı taĢınırlar, kullanıcıları tarafından 

baĢkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması hâlinde söz konusu 

taĢınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu Ģekilde teslim yapılmadan personelin 

kurumla iliĢiği kesilmez.  

(5) TaĢınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli 

tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taĢınırın kullanılmaz hale 

gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, 27/9/2006 

tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu 

Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 

uygulanır.  
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(6) Kullanılmak üzere kendilerine taĢınır teslim edilen kamu görevlilerinin 

kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluĢan kamu zararı, 

değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir.  

(7) TaĢınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma 

ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. 

Muhasebe Yetkililerinin TaĢınır Hesabına ĠliĢkin Görev ve 

Sorumlulukları : 

TaĢınır iĢlemlerine iliĢkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe 

Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmıĢ ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik 

hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır. 

Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi TaĢınır 

Yönetim Hesabı Cetvelin‘de gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu 

kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve 

sorumludurlar. 

Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, 

taĢınır iĢlemlerine iliĢkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile 

harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi TaĢınır Yönetim Hesabı Cetvellerini 

inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.  

6085 Sayılı SayıĢtay Kanunu'nun 7. Maddesindeki Sorumlular ve 

Sorumluluk Halleri: 

Bu Kanunun sorumlular ve sorumluluk halleri uygulamasında; 5018 sayılı 

Kanun ve SayıĢtay denetimi ile ilgili diğer kanunlarda belirtilen sorumlular ve 

sorumluluk halleri esas alınır. 

Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili 

olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 

edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleĢtirilmesinden, raporlanmasından ve 

kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Bu 

sorumluluğun yerine getirilip getirilmediği Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak 

SayıĢtay raporlarında belirtilir. Kamu zararına sebep olunan durumlar ise bu zararın 

tazminine iliĢkin hükme bağlama iĢlemi ile sonuçlandırılır. 
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Sorumlular; mevzuata aykırı karar, iĢlem veya eylemleri ile illiyet bağı 

kurularak oluĢturulan ilamda yer alan kamu zararından tek baĢlarına veya birlikte 

tazmin ile yükümlüdür. 

Usulüne uygun biçimde görevlendirilmediği halde kendiliğinden veya verilen 

emir üzerine gelirleri tahakkuk ettiren, toplayan, harcayan ve bu iĢlemleri onaylayanlar, 

malları muhafaza eden ve idare edenlerle her türlü mali iĢ ve iĢlemleri yürütenlerin 

iĢlemleri bir hesaba dahil edilmediği takdirde, sorumluluk bu kiĢiler hakkında da 

uygulanır. Bu durum yöneticilerin yazılı emirleri üzerine meydana gelmiĢ ise 

sorumluluğa yöneticiler de ortak olur. 

Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile 

hukuki ve mali konularda BaĢbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karĢı 

sorumludurlar. 

SayıĢtay tarafından gerçekleĢtirilen performans denetimleri mali ve hukuki 

sorumluluk doğurmaz. 

SayıĢtayca yapılan incelemeler sonucunda kamu zararı tespit edildiğinde ve 

kamu kaynağının verimli, etkin ve ekonomik kullanılmadığı saptandığında, 10.12.2003 

tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde sorumlu 

tutulacak görevli ve yetkililerin belirlenmesi hususundaki tereddütleri gidermek 

amacıyla 14/06/2007 tarihli ve 5189/1 nolu Genel Kurul Kararı bulunmaktadır. Söz 

konusu Genel Kurul Kararında ―Hesap Verme‖, ―Sorumluluk‖ ve ―Sorumlular‖ konu 

baĢlıkları altında ayrıntılı bir değerlendirme yapılmaktadır. 

Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik  

19.10.2006 tarihli Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu 

Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 5018 sayılı 

Kanun‘un 71. maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmıĢ, bu 

maddenin öngördüğü uygulamayı açıklığa kavuĢturmuĢtur. 

2.2.Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, 

genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde tespit edilen kamu zararlarından doğan 

alacakları kapsar. 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 1‘inci 

maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunan kamu idarelerinde görevli memurların, 

kullanımlarındaki taĢınır ve taĢınmazların korunması ve her an hizmete hazır hâlde 
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bulundurulması için gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle Devlete verdikleri zararlar 

ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kiĢilere verdikleri zararlar hakkında, 657 

sayılı Kanun‘un 13‘üncü maddesi uyarınca 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların 

Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer 

İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

Kamu Zararında Sorumluluk 

Kamu zararının geri ödenmesi sürecine, kamu görevlileri ile birlikte diğer 

ilgililerin de dâhil edilmesi söz konusu olmuĢtur. Yönetmelik‘te ‗sorumlu‘ tanımının 

‗kamu zararının oluĢmasına sebep olan kamu görevlisi‘ Ģeklinde yapılmakla 

yetinilmediği ayrıca ‗ilgili‘ tanımına yer verilerek ‗kendisine yersiz veya fazla ödeme 

yapılan gerçek ve/veya tüzel kiĢi ya da kiĢileri‘ de kamu zararının tahsilinde muhatap 

kabul edildiği görülmektedir. 

Memurların sorumluluğunu ‗Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır 

hâlde bulundurmak için gerekli tedbirleri almakla‘ kısıtlayan önceki yönetmeliğin 

anlayıĢında değiĢme görülmektedir. ―Kanun‘un ilgili maddeleri gereğince, kamu 

görevlileri; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 

edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye 

kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin 

alınmasından sorumludurlar.‖ denilmekle çağdaĢ yönetim ve denetim anlayıĢına uygun 

bir sorumluluk tanımlanmaktadır. 

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda 

tespit edilen kamu zararının geri ödenmesi sürecine, kamu görevlileri ile birlikte ilgililer 

de dâhil edilir.  

Kamu Zararının Belirlenmesindeki Kriterler 

Kamu zararının belirlenmesinde; 

a) Yapılan iĢ, alınan mal veya hizmet karĢılığı olarak ilgili mevzuatında 

belirtilen ya da mevzuatında öngörülen karar, onay, sözleĢme ve benzeri belgelerde 

belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, 

b) Ġlgili mevzuatında öngörülen hâller dıĢında, iĢ yaptırılmadan, mal veya 

hizmet alınmadan önce ödeme yapılması, 

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

ç) Ġlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kiĢilerce rayiç 

bedelinden daha yüksek fiyatla iĢ yaptırılması, mal veya hizmet alınması,  
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d) Kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi, tahsisi, yönetimi, kullanımı 

ve elden çıkarılması iĢlemlerinin mevzuata uygun bir Ģekilde yapılmaması, 

e) Görevlilere teslim edilen taĢınırların zarara uğraması, 

f) Ġdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil iĢlemlerinin mevzuata uygun bir 

Ģekilde yapılmaması, 

g) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir Ģekilde yerine 

getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi 

ek mali külfet getirilmesi,  

ğ) Mevzuatında öngörülmediği hâlde ödeme yapılması, esas alınır. 

Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi 

Kamu zararları; 

a) Kontrol, denetim veya inceleme, 

b) SayıĢtayca kesin hükme bağlama,  

c) Adli, idari veya askerî yargılama sonucunda tespit edilir. 

Tespit edilen kamu zararına iliĢkin yazı, tutanak, rapor, ilam ve benzeri 

belgeler ilgili kamu idarelerine gönderilir. Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda 

tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararlarına iliĢkin belgelerde yer alan 

hususlar, ilgili harcama yetkilisinin de görüĢleri alınmak suretiyle merkezde üst 

yönetici, taĢrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından değerlendirilir. TaĢrada 

idarenin en üst yöneticisi ile harcama yetkilisi görevinin aynı kiĢide birleĢmesi hâlinde 

değerlendirme üst yönetici tarafından yapılır. Yapılan değerlendirme sonuçları 

dosyasına konulur. 

Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararına iliĢkin 

belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil sürecine dâhil edilecek ilgililer de belirtilir. Bu 

belirlemenin yapılmadığı durumlarda, zararın tahsil sürecine dâhil edilecek ilgililer 

merkezde üst yönetici, taĢrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından yaptırılacak 

inceleme ile belirlenir. 

Yargı kararları ve SayıĢtay ilamlarıyla tespit edilen kamu zararı alacakları ile 

değerlendirme sonucunda takip ve tahsiline karar verilen alacaklar, merkezde strateji 

geliĢtirme birimlerince, taĢrada ise takibe yetkili idare birimince takip edilir.  

SayıĢtay Kanunu‘nun 48. maddesi gereğince; genel yönetim kapsamındaki 

kamu idarelerinin hesap ve iĢlemlerinin denetimi sırasında denetçiler tarafından kamu 

zararına yol açan bir husus tespit edildiğinde sorumluların savunmaları alınarak mali yıl 

sonu itibariyle yargılamaya esas rapor düzenleneceği, ancak bu Kanunun 6 ncı 
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maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlara iliĢkin düzenlenen yargılamaya esas 

raporlar için mali yıl sonunun beklenmeyeceği hükme bağlammıĢtır. Anılan Yasa‘nın 

51. maddesine göre gerekçeli olarak düzenlenecek SayıĢtay ilamlarının aynı Yasa‘nın 

52. maddesine göre; sorumlulara, sorumluların bağlı olduğu kamu idarelerine, genel 

bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığına, ilgili muhasebe birimine ve 

baĢsavcılığa tebliğ edileceği hüküm altına alınmıĢtır.  

Yine SayıĢtay Kanunu‘nun 78. maddesine göre; denetim ve incelemeler 

sırasında suç teĢkil eden bir fiile rastlandığı takdirde, ilgili sayıĢtay denetçisi tarafından 

derhal delillerin tespit edilerek durumun SayıĢtay BaĢkanlığına bildirileceği, yapılacak 

inceleme sonucunda toplanan ilk delillerin kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte 

görülmesi halinde, gereği yerine getirilmek üzere dosyanın, sorumluların bağlı olduğu 

kamu idaresine veya suçun niteliğine göre doğrudan soruĢturma yapılmak üzere 

Cumhuriyet savcılığına gönderilmesi için SayıĢtay BaĢsavcılığına verileceği, adli, idari 

ve askeri mahkemelerce verilen hükümlerin, SayıĢtayın denetim yapmasına ve hükme 

bağlamasına engel teĢkil etmeyeceği belirtilmektedir.  

Kamu Zararından Doğan Alacağın Takibi 

Kamu zararı kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilmiĢse 

yukarıda anlatılan değerlendirme iĢlemi tamamlandıktan sonra 5 gün içinde tebliğ 

iĢlemine baĢlanır, tutarın bir ay içinde ödenmesi istenir. Tebligatın muhatabının yedi 

gün içerisinde itiraz hakkı bulunsa da bu itiraz söz konusu süreyi etkilemeyecektir.   

SayıĢtay ilamları ile tazmine hükmedilen kamu zararı için 6085 sayılı SayıĢtay 

Kanunu hükümleri uygulanacaktır. SayıĢtay Kanunu'nun 53. maddesindeki; ―SayıĢtay 

ilamları kesinleĢtikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilir. Ġlam hükümlerinin 

yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri 

sorumludur. Ġlamlarda gösterilen tazmin miktarı hüküm tarihinden itibaren kanuni faize 

tabi tutularak, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümlerine göre 

tahsil olunur‖ hükmü gereği ödeme süresi üç ayla sınırlı olacak, ödenmezse cebri takip 

yoluna gidilecektir. 

Kamu zararı adli, idari ve askerî mahkemelerce hükme bağlanmıĢsa zarardan 

doğan alacağa iliĢkin kararın kesinleĢmesi beklenmeksizin, takip iĢlemlerine baĢlanır.  

Yapılan tebligata sonrası sorumlular ve/veya ilgililerce süresinde rızaen ödeme 

yapılmaması hâlinde sürenin bitiminden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde ilgili alacak 

takip dosyası, alacağın hükmen tahsili için strateji geliĢtirme birimi veya taĢradaki ilgili 

takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir. 
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Son olarak ‗Kamu zararına neden olunan mali yıla iliĢkin hesap ve iĢlemlerin 

SayıĢtay tarafından onanmıĢ olması, tespit edilen kamu zararından doğan alacağın takip 

ve tahsiline engel teĢkil etmez.‘ denilmiĢtir. 

Alacağın Güvence Altına Alınması: Ġhtiyati Haciz 

Mahkeme kararı veya SayıĢtay ilamı tebliğ edilinceye kadar, alacaklı kamu 

idaresince kamu alacağını güvence altına almak amacıyla Ġcra ve Ġflas Kanunu‘nda 

ihtiyati haciz için öngörülen Ģartların varlığı ve kamu idaresi üst yöneticisinin de gerekli 

görmesi hâlinde sorumluların ve ilgililerin mal, hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz 

konulur. 

Alacağın Üç Yolla Tahsili 

Tespit edilen kamu zararları; rızaen ve sulh yolu ile, Borçlar Kanunu 

hükümlerine göre takas yapılarak veya icra yoluyla tahsil edilebilir. 

Rızaen tahsil, asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yarısını geçmeyen 

alacaklarda üst yöneticinin izni ve sorumlunun kabulü koĢuluyla, tebliğ tarihini izleyen 

aybaĢından itibaren aylığından kesilerek, 

Sulh yolu ile tahsil, yukarıda belirtilen tutarı aĢan alacaklarda sulh iĢleminin 

kesinleĢtiği tarihi izleyen aybaĢından itibaren yine aylıktan kesilerek gerçekleĢtirilir. 

Bu kesintinin her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net 

ödemelerin dörtte birinden az, üçte birinden çok olamayacağı hükme bağlanmıĢtır.  

Takas suretiyle tahsil, kamu zararının sorumlu ve ilgililerin kamu idaresiyle 

olan özel hukuk iliĢkilerinden doğan alacaklarından Borçlar Kanunu hükümlerine göre 

takas edilmesi suretiyledir.  

Ayrıca takasla tahsil için aĢağıdaki Ģartlar gerçekleĢmelidir: 

KarĢılıklı borç iliĢkisinin bulunması, 

Borç ve alacağın nakit ve muaccel olmaları, Ģarta bağlı olmamaları, 

Mahsubun borçluya tebliği veya borçlunun takas beyanı 

Ġcra yoluyla tahsil ise, SayıĢtay ve mahkeme ilamları ile hüküm altına alındığı 

hâlde rızaen ödemesi yapılmayan alacakların tahsilinde uygulanır. 
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Ayrıca takibe yetkili birim ilgili yerlerden söz konusu kiĢilerin malvarlığı 

araĢtırmasını yaptırmak suretiyle alacak takip dosyasını tamamlar ve kamu idaresini 

temsile yetkili birime gönderir. Bu birim, örneğin, hukuk müĢavirliği, icra takibini yapar 

veya yetkili mercilerden takipten vazgeçme onayı alır. 

Taksitlendirme  

Kamu zararından doğan alacaklar, sorumluların veya ilgililerin talebi üzerine 

kamu idaresince azami beĢ yılla sınırlık olmak üzere taksitlendirilebilir. 

Taksitlendirmeye üst yöneticiler yetkilidir. Üst yöneticiler, bu yetkilerini sınırlarını 

açıkça belirtmek suretiyle devredebilirler. Borcu için taksitlendirme yapılanlardan 

―resen borç senedi ve kefaletname‖ alınır. Taksitlerin ödeme planına uygun, vadesinde 

ve faiziyle birlikte ödenmemesi hâlinde alacağın tamamı muaccel olur ve hükmen 

tahsili için gerekli iĢlemler baĢlatılır.  

Faiz ve baĢlangıç tarihi 

SayıĢtay, adli, idarî ve askerî mahkeme ilamları ile tespit olunan kamu 

zararından doğan alacaklarda faiz baĢlangıç tarihi, ilamda faizin baĢlangıcı hakkında 

hüküm varsa belirtilen tarih, aksi takdirde karar tarihidir. Fakat kural olarak faiz 

baĢlangıç tarihi, zararın oluĢtuğu tarihtir. 

Zararın oluĢtuğu tarih 

Vezne, ambar ve muhasebe yetkilisi mutemedi açıklarında, açığın meydana 

geldiği tarihte, bu tarihin bilinmiyor ise olayın tespit edildiği tarih, 

ĠĢ, mal veya hizmet karĢılığı olarak fazladan yapılan ödemeler ile transfer 

niteliğindeki giderlerde yapılan fazla ödemelerde ve iĢ yaptırılmadan, mal veya hizmet 

alınmadan yapılan yersiz ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarih, 

TaĢınırların kaybedilmesi, çalınması veya zarar görmesi hâllerinde olayın 

meydana geldiği tarihte; bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarih, 

Ġdare gelirlerine iliĢkin iĢlemlerin mevzuata uygun bir Ģekilde yapılmaması 

hâllerinde, iĢlemlerin zaman aĢımına uğradığı tarih, 

HakediĢlerden kesinti ile yapılacak gelir tahsilatının eksik yapılması hâllerinde, 

tahsilat tutarının gelir kaydedilmesi gerektiği tarih  

Kabul edilir. 

Alacakların silinmesi 
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Tahsil imkânı kalmayan kamu zararından doğan alacaklardan merkezî yönetim 

bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına, genel bütçe 

kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde özel 

Kanun‘larındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla üst yöneticiler yetkilidir.  

Alacak takip dosyasının takiple görevli birimlerce idareyi temsile yetkili hukuk 

birimlerine gönderilerek yetkili mercilerden takipten vazgeçme onayının alınması 

istenilir, onayın alınması sonrasında dosya, onay da eklenerek takiple görevli ilgili taĢra 

birimine geri gönderilir, onay muhasebe birimine gönderilerek alacak muhasebe 

kayıtlarından çıkarılması sağlanır. 

Alacağın tahsili için açılan davada kamu idaresi aleyhine verilen kararın 

Yargıtay tarafından da onanmak suretiyle kesinleĢtiği veya temyizden yetkili mercinin 

onayı alınarak vazgeçildiği hâllerde, ilamı, vazgeçme onayı veya mahkeme kararı, 

hukuk birimince strateji geliĢtirme birimi veya ilgili taĢra birimine gönderilir, 

sonrasında bu birimlerce muhasebe birimine intikal ettirilerek alacak kayıtlardan 

çıkarılması sağlanır.  

Bakanlığımızca Yönetmelik Hükümlerine Göre Yapılacak ĠĢlemler 

Bakanlığımızın 08/05/2007 tarih ve 2007/34 sayılı Genelgesi‘ne göre kamu 

zararı tespiti hâlinde aĢağıdaki iĢlemler yapılır: 

Yönetmeliğin uygulanmasında Bakanlığımız TeĢkilatlarında aĢağıdaki 

hususlara riayet edilecektir; 

Kamu zararlarından kaynaklanan alacaklarda, takibe yetkili birim Merkezde 

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı; taĢrada, Hıfzıssıhha Bölge Müdürlüklerinde, Bölge 

Müdürlükleri; diğerlerinde ise Ġl Sağlık Müdürlükleridir. 

Bakanlığımız taĢra teĢkilatınca gerçekleĢtirilen mali iĢlemler neticesinde tespit 

edilen kamu zararlarına iliĢkin hususların değerlendirilmesi Hıfzıssıhha Bölge 

Müdürlüklerinde, Bölge Müdürleri; diğerlerinde ise Ġl Sağlık Müdürleri tarafından 

yapılacaktır.   

Merkezdeki, kamu zararlarına iliĢkin SayıĢtay ve Mahkeme Ġlâmlarının gereği 

ilgili birimler tarafından mevzuatına uygun olarak yerine getirilir. Ayrıca 

muhasebeleĢtirilmelerinin sağlanması amacıyla birer nüshası, iki iĢ günü içerisinde 

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına gönderilir.  
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Denetim Birimlerince merkezde yapılan kontrol, inceleme ve denetleme 

sonucunda hazırlanan raporlar kamu zararının oluĢtuğu birime gönderilir. Ġlgili merkez 

birimleri, bu Ģekilde kendilerine bildirilen kamu zararına iliĢkin belgeler ile diğer 

kontrol denetim ve incelemeler neticesinde düzenlenen belgelerde yer alan hususlara 

iliĢkin, ilgili harcama yetkilisinin de görüĢleri alınmak suretiyle Üst Yönetici 

değerlendirmesinin yapılmasını sağlar.  

Merkezde, üst yönetici değerlendirmesi sonucunda takip ve tahsiline karar 

verilen alacaklar, değerlendirmenin yazılı hale getirildiği tarihten itibaren iki iĢ günü 

içerisinde Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına gönderilir. Değerlendirmeye tabi tutulmamıĢ 

veya değerlendirme yapılmıĢ olmakla birlikte takip ve tahsiline karar verilmemiĢ olan 

yazı, tutanak, rapor ve benzeri belgeler Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına gönderilmez. 

Denetim Birimlerince taĢra teĢkilatında yapılan kontrol, inceleme ve denetleme 

sonucunda hazırlanan raporlar, bu birimlerce doğrudan ilgili Valiliğe (Ġl Sağlık 

Müdürlüğüne) / Hıfzıssıhha Bölge Müdürlüğüne gönderilebileceği gibi; raporlar Yataklı 

tedavi kurumlarına iliĢkin ise; Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ana Çocuk Sağlığı 

ve Aile Planlaması Merkezlerine iliĢkin ise, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 

Genel Müdürlüğü, Verem SavaĢ Dispanserlerine iliĢkin ise; Verem SavaĢ Daire 

BaĢkanlığı, Hıfzıssıhha Bölge Müdürlüklerine iliĢkin ise; Refik Saydam Hıfzıssıhha 

Merkezi BaĢkanlığı, bunların dıĢında kalan birimlere iliĢkin ise Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü vasıtasıyla da ilgili Valiliğe (Ġl Sağlık Müdürlüğüne) / Hıfzıssıhha 

Bölge Müdürlüğüne gönderilebilir.  

TaĢrada idarenin en üst yöneticisi ile harcama yetkilisi görevinin aynı kiĢide 

birleĢmesi hâlinde, değerlendirme üst yönetici tarafından yapılacağından; kamu zararına 

iliĢkin tüm belgeler, kamu zararı yataklı tedavi kurumlarında oluĢmuĢ ise; Tedavi 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Hıfzıssıhha Bölge Müdürlüklerinde oluĢmuĢ ise; Refik 

Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaĢkanlığına, bunların dıĢında kalan birimlerde oluĢmuĢ 

ise Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu birimler tarafından 

yukarıda belirtildiği Ģekilde üst yönetici değerlendirmesinin yapılması sağlanarak, 

değerlendirme sonucu Ġl Sağlık Müdürlükleri / Hıfzıssıhha Bölge Müdürlüklerine 

gönderilir.  

Döner sermayeli iĢletmelerince gerçekleĢtirilen mali iĢlemlerden doğan kamu 

zararı alacaklarının, takip, tahsil ve benzeri iĢlemlerinde 01.05.2007 tarih ve 26509 

sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Döner Sermayeli ĠĢletmeler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği‘nin ilgili hükümleri uygulanır. 
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Tespit edilen kamu zararlarının takip ve tahsiline iliĢkin iĢ ve iĢlemlerde, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine titizlikle riayet edilecektir. 

Kamu Ġhale Kanunu’na Göre Sorumluluk 

4734 sayılı Kanun‘un 60‘ıncı maddesine göre; ―Ġhale yetkilisi ile ihale 

komisyonlarının baĢkan ve üyeleri ile ihale iĢlemlerinden sözleĢme yapılmasına kadar 

ihale sürecindeki her aĢamada görev alan diğer ilgililerin; 17‘nci maddede belirtilen fiil 

veya davranıĢlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya 

tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya 

kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde, haklarında ilgili mevzuatları 

gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranıĢlarının özelliğine göre 

haklarında ceza kovuĢturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların 

uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanun‘a 

aykırı fiil veya davranıĢlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun 

kapsamına giren iĢlerde görevlendirilemezler. Bu Kanun kapsamına giren iĢlerden 

dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiĢ olanlar, bu Kanun kapsamına giren 

bütün kamu kurum ve kuruluĢlarınca bu Kanun‘un ve ilgili diğer mevzuatın 

uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.‖ hükmü yer 

almaktadır.  

17‘nci madde de ise,  yasak davranıĢlar;  

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaĢma, irtikâp, rüĢvet 

suretiyle veya baĢka yollarla ihaleye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna 

teĢebbüs etmek. 

b) Ġsteklileri tereddüde düĢürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaĢma 

teklifinde bulunmak veya teĢvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek 

davranıĢlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara 

teĢebbüs etmek. 

d) Alternatif teklif verebilme hâlleri dıĢında, ihalelerde bir istekli tarafından 

kendisi veya baĢkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten 

birden fazla teklif vermek. 

e) 11‘inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye 

katılmak.  

Olarak sıralanmaktadır. Gerek 17‘nci maddede belirtilen yasaklara aykırı 

hareket, gerekse 60‘ıncı maddenin metninde yer alan fiilleri irtikâp eyleyen kamu 
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görevlileri, bu eylemleri neticesinde oluĢan zararı tazmin etmekle sorumlu 

tutulmuĢlardır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 9‘uncu maddesinde öngörülen ―YaklaĢık 

Maliyet‖, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nda öngörülen ―Muhammen Bedel‖ den 

farklı olup; muhammen bedel idareleri bağlayıcı bir limit olduğu hâlde, yaklaĢık 

maliyet, idareleri bir limitle sınırlamamakta; sadece iĢin maliyeti hakkında idarelere bir 

fikir vermektedir. Bu itibarla her türlü piyasa araĢtırması yapılıp yaklaĢık maliyet tespiti 

yapıldığı hâlde, ihale bedelinin yaklaĢık maliyetten yüksek olması, görevlilerin mali 

sorumluluğuna sebep olmayacaktır. ġöyle ki; ihale sürecinde görev alan yetkililer 

özellikle yaklaĢık maliyet tespitinde görev alanların, her türlü piyasa araĢtırmasını 

dayanaklarıyla birlikte  yapmıĢ olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, yeterli piyasa 

araĢtırması yapılmadan tespit edilen bir yaklaĢık maliyetin ardından çıkılan  ihalede, 

eğer mal ve hizmet alımı veya yapım iĢi piyasa rayicinin üzerinde ihale edilmiĢse,  bu 

husus görevlilerin mali sorumluluğuna neden olacak ve mali sorumluluğun tespitinde de 

yeniden yapılacak piyasa araĢtırmasının ve rayiç bedelin esas alınmasının doğru olacağı 

düĢünülmektedir. 

Muayene ve Kabul Komisyon Üyelerinin Sorumlulukları: 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu‘nun 28‘inci maddesine göre 

Muayene ve kabul komisyonlarının baĢkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve 

ihtiyacın karĢılanma sürecindeki her aĢamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini 

kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına 

yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde, 

haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya 

davranıĢlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuĢturması da yapılır ve 

hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere 

göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanun‘a aykırı fiil veya davranıĢlardan dolayı 

hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren iĢlerde görevlendirilemezler. 

Bu Kanun kapsamına giren iĢlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiĢ 

olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluĢlarınca bu Kanun‘un 

ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev 

alamazlar. 

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik‘in 

27‘nci maddesinde, muayene ve kabul komisyonlarının baĢkan ve üyeleri ile ihtiyacın 

karĢılanma sürecindeki her aĢamada görev alan diğer ilgililerin görevlerini kanuni 

gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının taraflardan birinin zararına yol 
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açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde haklarında 

ilgili mevzuatları gereği disiplin cezası uygulanır.  

Ayrıca fiil veya davranıĢların özelliğine göre haklarında ceza kovuĢturması da 

yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel 

hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.   

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği‘nin 16‘ncı maddesine göre, 

muayene ve kabul komisyonu baĢkan 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 hâlinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası 

uygulanır.  

Ayrıca, fiil veya davranıĢlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuĢturması 

da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel 

hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. 

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği‘nin 14‘üncü maddesinde, 

muayene ve kabul komisyonu baĢkan ve üyeleri, kontrol teĢkilatı üyeleri ile diğer 

ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, 

taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde 

bulunduklarının tespiti hâlinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası 

uygulanır.  

Ayrıca, fiil veya davranıĢlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuĢturması 

da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel 

hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. 

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği‘nin 14‘üncü 

maddesine göre, muayene ve kabul komisyonu baĢkan ve üyeleri, kontrol teĢkilatı 

üyeleri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla 

yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu 

hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince 

disiplin cezası uygulanır.  

Ayrıca, fiil veya davranıĢlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuĢturması 

da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel 

hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. 
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MaaĢ Mutemetlerinin Sorumlulukları:  

MaaĢ mutemetleri kurumlarda çalıĢan personelin aylık ve diğer özlük 

haklarının ödenmesine iliĢkin belgeleri hazırlamak üzere kurumun yöneticisi tarafından 

seçilen kiĢilerdir. Bu kiĢilerin yaptıkları hizmetler ihtisas gerektiren bir niteliğe sahiptir. 

Zira günümüzde aylık ve diğer özlük haklarının hesaplanması karmaĢık sayılabilecek 

bir çok kalemden oluĢmaktadır.  Bu nedenle mutemetlerin düzenledikleri belgelere 

dayanılarak yapılan ödemelerde eğer bir hazine zararı oluĢur ise bunlar sayman ve 

tahakkuk memuru ile sorumluluğa ortak edilebilecektir.  

Ġdari Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesinde Sorumluluk:  

Yargı kararlarını kasten yerine getirmeyen kamu görevlisi suç iĢlemiĢ sayılır. 

Zira Anayasa‘ya gereğince; yargı kararlarının uygulanmaması bir yana, geciktirilmesi 

bile yasaktır. Bu bağlamda, yargı kararlarının uygulanmaması kamu görevlisinin 

tazminat ile sorumlu tutulması için yeterli kabul edilmiĢtir. Sorumluluk için ayrıca kin, 

garez, düĢmanlık vb. duyguların varlığının ispatına gerek bulunmamaktadır. Zaten, 

kiĢisel kusurun saptanması için sayılan duyguların etkisi altında davranıldığının tespiti 

uygulamada büyük güçlükler doğurur. Böyle bir görüĢün kabulü hâlinde karar gereğini 

yerine getirmeyen görevlinin hukuki sorumluluğu ancak pek sınırlı durumlarda 

mümkün olabilecek ve böylece DanıĢtay kararlarının uygulanması olanağı hemen 

hemen ortadan kalkabilecektir. Bu nedenle, yargı kararlarında kamu görevlisinin kiĢisel 

sorumluluğuna hükmedebilmek için kin, garez, düĢmanlık ve benzeri duyguların 

varlığının araĢtırılmasına gerek olmadığı yönünde içtihat birliği hasıl olmuĢtur.  

Örnek kararlar 

DanıĢtay‘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 araĢtırılması gerekmez. Yürütmenin 

durdurulması kararını yerine getirmeyen kamu görevlisinin hukuki sorumluluğu yönüne 

gidilebilmesi için ilgilinin açmıĢ olduğu iptal davası sonucunun beklenmesine gerek 

yoktur. Yargıtay, Ġçtihadı BirleĢtirme Büyük Genel Kurul Kararı T.22.10.1979; 

E.1978/7;K.1979/2 Resmî Gazete, 29.11.1979/16824, s.56-67 

Anayasa‘nın 138‘inci maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, 

mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu belirtildikten baĢka, kararların 

değiĢtirilemeyeceği ve uygulamasının da geciktirilemeyeceği yer almıĢ bulunmaktadır. 

Yine bu bağlamda, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 28‘inci maddesinde 

de, mahkeme kararlarını 30 gün içinde uygulamayan kamu görevlileri hakkında 
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tazminat davası açılabileceği ifade edilmiĢtir. Açıklanan bu yasal düzenlemeye paralel 

olarak Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Kurulunun 24.09.1979 gün ve 7/2 sayılı kararında 

da, yargı kararını yerine getirmeyen kamu görevlisinin hukuki sorumluluğu 

bulunduğuna iĢaret edilmiĢtir.  Bu kararın uygulanmaması durumunda, uygulamayan 

kamu görevlisinin kin, garez, 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 

tartıĢmasızdır. TartıĢmalı 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 

Ġdarelerce Yapılan Fazla Ödemelerin Geri Alınması 

Ġdarelerin gerek istihdam ettiği personele gerekse üçüncü kiĢilere yaptığı fazla 

ödemelerde; eğer fazla ödemeye esas olan iĢlem mutlak butlan ile batıl değilse veya 

kiĢinin gerçek dıĢı 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 açılmıĢsa dava sonuna kadar geriye yürür Ģekilde geri 

alabilir.  Eğer fazla ödemeye esas iĢlem mutlak butlan ile batılsa veya kiĢinin gerçek 

dıĢı beyanına yahut hilesine dayanıyorsa, süre sınırlaması olmaksızın idareler bu fazla 

ödemeyi ilgililerden talep edebilirler.  

Örnek Kararlar 

Yokluk ile butlan butlan hâlleri hariç ve kiĢinin gerçek dıĢı beyanı veya hilesi 

de sebebiyet vermemiĢ olmak kaydıyla, idarenin yanlıĢ Ģart tasarrufunu (özellikle yanlıĢ 

intibak iĢlemi) ancak iptal davası süresi veya Kanun‘larda özel bir süre varsa bu süre 

içinde, yahut iptal davası açılmıĢsa dava sonuna kadar geriye yürür Ģekilde geri 

alınabileceğine,  

Bu süreler geçtikten sonra yanlıĢ tasarrufun geriye yürür Ģekilde geri 

alınamayacağına, bu süreler geçtikten sonra yanlıĢ tasarrufun geri alınması hâlinde, geri 

alma gününe kadar doğmuĢ durumların, parasal sonuçları da dâhil olmak üzere, 

hukuken kazanılmıĢ durum olarak tanınması gerekeceğine,  bu nedenle yanlıĢ iĢlemin 

(intibakın) bu süreler geçtikten sonra geri alınması durumunda, geri alma gününe kadar 
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ödenmiĢ bulunan fazla paraların (aylıkların) hukuken geçerli bir nedenle ödenmiĢ 

bulunduğunun kabulü gerekmesi karĢısında artık sebepsiz zenginleĢme söz konusu 

olamayacağından, sebepsiz zenginleĢme hükümlerine dayanılarak geri 

istenemeyeceğine… 27.01.2003 tarih ve 6/2 sayılı Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı 

3659 sayılı Kanun‘a bağlı müessese ve teĢekküllerde çalıĢanlara 4500 sayılı 

Kanun gereğince ikramiye olarak verilen maaĢlar, 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 Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı 

Mali Sorumluluğun Müeyyidesi 

Mali sorumluluğun müeyyidesi zarar doğurucu eylemi yapanın tazminata 

mahkûm olmasıdır. Sorumluluğu tespit merci zararın türüne, bağlı bulunulan kuruma, 

kiĢi ile kurum arasındaki hukuki iliĢkiye ve kiĢinin görevine (hukuksal statüsüne) bağlı 

olarak değiĢmektedir. Özetle söylenebilecek olan Ģudur ki, kamu personelinin devlete 

verdikleri zararlar konusunda duruma göre adli mahkemeler ve belli tutarı aĢmayan 

zararlar konusunda idare organları sorumluluğu tespitte yetkili iken, 1050 Sayılı Kanun 

kapsamında sorumluluğu düzenlenen personel için mali sorumluluğun tespit yeri 

SayıĢtay olmaktadır.   

Bir kiĢinin sorumluluğuna SayıĢtay‘ca karar verildiği zaman ne Ģekilde 

müeyyide uygulanacağı SayıĢtay Kanununda belirlenmiĢtir. Kanunu‘nun ―Sorumlular 

ve Sorumluluk Halleri‖ baĢlıklı 7. maddesinde göre; bu Kanunun sorumlular ve 

sorumluluk halleri uygulamasında; 5018 sayılı Kanun ve SayıĢtay denetimi ile ilgili 

diğer kanunlarda belirtilen sorumlular ve sorumluluk hallerinin esas alınacağı hükme 

bağlanmıĢtır. SayıĢtay Kanunu‘nun ―Ġlamların Ġnfazı‖ baĢlıklı 53. maddesine göre 

SayıĢtay ilamlarının kesinleĢtikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirileceği, ilam 

hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst 

yöneticilerinin sorumlu olduğu, ilamlarda gösterilen tazmin miktarı hüküm tarihinden 

itibaren kanuni faize tabi tutularak, Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümlerine göre tahsil 

olunacağı belirtilmektedir.  

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 ―kiĢisel kusur‖, ―hizmet kusuru‖ ve ―görevsel 

kusur‖ kavramları önem arz etmektedir. 
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Ġdarenin kusura dayanan sorumluluğu ve kusursuz sorumluluğu olmak üzere 

iki tür sorumluluğu bulunmaktadır. Ġdarenin eylemi ise ilke olarak iki ana baĢlıkta 

değerlendirilir. Bunlardan ilki, ―hizmet kusuru‖, ikincisi ise ―haksız eylem‖dir. Haksız 

eylem, idarenin hizmetten tamamen ayrılan iĢle 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 yapılmamıĢtır. Ġdarenin 

gerek hizmet kusuru gerek salt kusura dayanan eylemi genel anlamda kusura dayanan 

sorumluluğudur.  Ġdarenin kusursuz sorumluluğu  ―görev kusurundan‖ doğan 

sorumluluğudur. Burada kamu görevlisinin hizmetten ayrılmayan bir kusuru 

bulunmaktadır. Bir yandan kamu personelinin salt kiĢisel kusurundan doğmayan, 

görevle ilintili bir kusuru bulunmakta; öte yandan idare yeterli eğitimi vermek, araç 

gereç ve yardımcı personeli sağlamada eksik davranmaktadır. Bu tür bir uyuĢmazlıkta 

kamu personeli hakkında adli yargıda dava açılamaz. 

1-Kusura Dayalı Sorumluluk 

Sorumluluk türlerinden en yaygın ve geniĢ olanı, kusura dayalı sorumluluktur. 

Burada sorumluluk, zarar veren kiĢinin kusurlu davranıĢına dayandığından ―kusur 

sorumluluğu‖ denildiği gibi, zarar verici davranıĢ belli bir kiĢiye 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 oluĢan 

zarardan sorumlu tutulması için hangi Ģartların gerçekleĢmiĢ olması gerektiği BK‘nun 

41. maddesinde belirtilmiĢtir: ―Gerek kasten, gerek ihmal ve teseyyüp [unutma] ile 

haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden [zarar veren] Ģahıs, o zararı tazmine 

mecburdur.‖ Bu hükme göre kusurlu sorumluluğu doğuran haksız fiilden söz edebilmek 

için Ģu unsurların birlikte bulunması gerekmektedir:  

a)Hukuka Aykırılık 

Bir fiil, hukuk düzeninin herhangi bir emrini ihlal ettiği zaman hukuka aykırı 

olur. Hukuka aykırılık, Kanun‘ların yapılmamasını emrettiği bir eylemin yapılması 

Ģeklinde ortaya çıkabileceği gibi yapılmasını emrettiği bir davranıĢ konusunda 

eylemsizlik hâlinde de ortaya çıkabilir.   
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b)Kusur 

Kusura dayanan sorumlulukta sorumluluğun en önemli unsuru kusurdur. Bu tür 

sorumlulukta kusur sorumluluğun kurucu unsurudur. Burada kusur olmadan sorumluluk 

olmaz, ilkesi geçerlidir. 

Kusur, hukuk düzeninin kınadığı, hoĢ görmediği, hukuka aykırı bir davranıĢ 

biçimi,  veya hukuk nizamının kınadığı ve muayyen Ģartlar altında fertlerden beklenen 

ortalama hareket tarzına uygun olmayan ya da bu ortalama hareket tarzından inhiraf  

[dönme, sapma] olarak ifade edilir.  

Kusur, Ģu esasa dayanır: Herkes hukuksal hayatı etkileyecek, bütün fiillerini 

kendi bilinçli iradesinin denetimi altında bulundurur ve bulundurmalıdır. Bir fiil hukuka 

aykırı ise, bu aykırılık fiili iĢleyenin iradesi ile bağlantılıdır. Fail ya sonucu meydana 

getiren fiili isteyerek iĢlemiĢtir, ya da bunu iĢlememek için gerekli iradi çabayı 

göstermemiĢtir.  Kusurlu davranıĢ kasten  veya ihmal sonucunda ortaya çıkabilir.   

Kast, failin fiilinde hukuka aykırı bir sonucu istemesi ya da öngörebilir 

durumda olmasıdır. Ġhmal 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 azalıĢ Ģeklinde ortaya çıkabileceği gibi kardan 

mahrumiyet Ģeklinde de meydana gelebilir. Yargıtay, malvarlığındaki azalmanın bir 

harcamayı gerektirmesi hâlini tazminat için yeterli görmüĢtür. Davanın görülmesi 

sırasında harcamanın yapılmıĢ olması bir Ģart olarak aranmamaktadır.  

Örnek kararlar: 

Davalının haksız eylemi sonucu davacının ön diĢi kırılmıĢtır. Davacı, diĢinin 

muayenesi ve protezi için davalıdan maddi tazminat alınmasını istemiĢtir. Mahkemece 

―bu yönde henüz bir masraf yapılmadığı ve tazminat talebi ile ilgili masraf belgesi 

bulunmadığı böylece maddi tazminatın zarar unsuru oluĢmadığı‖ belirtilerek istek 

reddedilmiĢtir. Oysa zarar, kiĢinin isteği dıĢında gerek malvarlığında, gerek mal varlığı 

dıĢındaki hukuksal değerlerde oluĢan eksikliktir. Mal varlığındaki eksilmenin 

giderilmesi bir harcamayı gerektirecek nitelikte bulunduğu zaman maddi zarar oluĢmuĢ 

olur, harcamanın yapılmıĢ bulunması koĢulu yoktur. Somut olayda, diĢ tedavisi için bir 
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harcama yapılması gerektiği benimsendiğine göre zarar oluĢmuĢtur. Öyleyse ödetme 

kararı verilmelidir. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2.10.1986 Tarih; 6103 E. 3707 K. 

SözleĢme sorumluluğunda zarar olumlu ve olumsuz zarar ayrımına tabi 

tutulmuĢtur. Borçlu, gereği gibi ve vaktinde edimini yerine getirse idi, alacaklının 

mameleki  ne durumda olacak idiyse bu durumla eylemli durum arasındaki fark olumlu 

zararı oluĢturur. Hemen belirtelim ki burada sözleĢmenin feshedilmesinden değil, 

borcun gereği gibi ifa edilememesinden doğan zarar söz konusudur. Olumsuz zarar ise, 

uyulacağına ve yerine getirileceğine inanılan bir sözleĢmenin hüküm ifade etmemesi 

yüzünden güvenin boĢa çıkmasıyla uğranılan zarardır. BaĢka bir anlatımla; olumsuz 

zarar sözleĢme yapılmasaydı uğranılmayacak olan zarardır. SözleĢmenin feshinde 

istenilebilecek zarar ise olumsuz zarardır. SözleĢmenin geçerliliğine ifa edileceğine 

inanılarak baĢka bir sözleĢme 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) Ġlliyet Bağı 

Haksız fiil ile meydana gelen zarar arasındaki sebep-sonuç iliĢkisine illiyet 

bağı denilmektedir. Bir kiĢinin iĢlediği hukuka aykırı fiil sebebiyle sorumlu 

tutulabilmesi için iĢlenen fiil ile, meydana gelen zarar arasında illi (nedensel) bir iliĢki 

ya da bağlantı olmalıdır.  

2-Kusursuz Sorumluluk  

Objektif sorumluluk ya da sebep sorumluluğu da denilen kusursuz 

sorumlulukta, kusurlu sorumluluğun temel unsurları olan kusur ve hukuka aykırılık bir 

koĢul olmaktan çıkmıĢtır. Bir kimsenin baĢka bir kiĢiye 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 kiĢiler, karĢı tarafın olayda kusuru bulunduğunu ispat etmek zorunda 

olmadıkları gibi, kusursuz sorumlu sayılan kiĢi ya da kurum olayda kusuru 

bulunmadığını ispat etmekle sorumluluktan kurtulamaz. Sorumluluktan kurtulmak için 

fiil ile zarar arasındaki sebep-sonuç iliĢkisinin ortadan kalktığını ispat etmek gerekir. 

Ġlliyet bağının kopması zarar görenin veya üçüncü bir kiĢinin ağır kusuru nedeniyle 

olabilir. Diğer yandan beklenmeyen hâller 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 hâllerde zarar verenin sorumlu tutulabilmesi ancak 
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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 kiĢinin 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. KiĢilerin kullandıkları ya da sahip oldukları cihaz ve araçların kendi 

kusurlu davranıĢları dıĢında baĢkalarına 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 asayiĢi koruma ile ilgili olanlar 

belirli bir risk taĢımakta olduğundan bu tür faaliyetler nedeniyle kiĢilere verilen 

zararların tazminine kusursuz sorumluluk esasına göre hükmedilmektedir ki bu durum 

tehlike (risk) sorumluluğu içerisinde değerlendirilir. Ortada zarar verici bir davranıĢ 

varken, failin kusuru olmadığı gerekçesiyle mağdurun zararının giderilmemesi 

hakkaniyetle bağdaĢmaz. Bu durumda hakkaniyetin gerektirdiği ölçüde mağdurun 

zararının, zararlı davranıĢı iĢleyen 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 kiĢiye ödettirilmesi sonucu 

doğuran sorumluluk türüne ferdi ya da münferit sorumluluk denilir. Bu sorumluluk 

kaynağını Borçlar Kanunu‘nun 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 Ģahıs tazminine mecburdur.‖  Bu maddeye göre kiĢi kendi 

kusuruyla baĢkasına verdiği zararları bizzat kendisi ödemek zorundadır. Zararın tazmini 

için zarar verene herhangi bir ortak belirlenmemiĢtir. SayıĢtaya karĢı sorumlu olan kamu 

personelinin sorumlulukları genelde müĢterek ve müteselsil sorumluluk Ģeklinde ortaya 

çıkar. Buna karĢın bazı durumlarda münferiden sorumluluğa hükmedilmektedir. 

Sorumluluk üstlenmesi hâlinde ita amirinin; emanet hesabında kayıtlı bir paranın hak 

sahibi yerine baĢka birine ödenmesi veya emanetin reddi için gerekli Ģartlar oluĢmadığı 

hâlde ödeme yapılması ya da tahakkuk dairesinin teminatın irat kaydına iliĢkin yazısı 

olduğu hâlde teminatın çözülmesi hâllerinde saymanın sorumluluğu münferittir.   
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Örnek kararlar: 

Katma Değer Vergilerinin ilgili vergi dairesine süresinde yatırılmaması 

sebebiyle döner sermaye bütçesinden ödenen gecikme zammının sorumlu saymana tek 

baĢına ödettirilmesi gerekir. SayıĢtay 8. daire; Tarih; 31.03.1998 Feke Orman ĠĢletmesi 

DSS. 1996 Sayıştay Kararları Dizisi N:4; s.6. SayıĢtay Yayınları Ekim 1999. 

Onarım iĢine ait hakediĢ bedelinin, asıl hak sahibi dıĢındaki bir kiĢiye ödendiği, 

Asliye Hukuk Mahkemesinin ilamı gereğince de ikinci kez asıl hak sahibine ödeme 

yapıldığı anlaĢılmaktadır.  1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu‘nun 81‘inci 

maddesinde, saymanın ödeme sırasında yapacağı tahkikat sırasında, istihkak sahibinin 

hüviyetini araĢtırması gerektiği hususu da hükme bağlanmıĢ olduğu hâlde, böyle bir 

araĢtırma yapılmaksızın hakediĢ bedelinin hak sahibi dıĢındaki ve yetkisiz bir kiĢiye 

ödenmesi sonucu oluĢan yersiz ödemenin saymana tek baĢına ödettirilmesine karara 

verildi.SayıĢtay 7. daire; Tarih; 27.06.1996 Antalya Vakıflar Bölge Müd. 1996 SayıĢtay 

Kararları Dizisi N:4;s.5; SayıĢtay Yayınları Ekim 1999. 

MüĢterek ve Müteselsil Sorumluluk  

MüĢterek (ortaklaĢa) sorumluluk, ortaya çıkan zararın birden fazla sorumluya 

paylaĢtırılması sonucunu doğurur. MüĢterek sorumluluğun tek baĢına uygulanması 

hâlinde sorumludan sadece kendi hissesine düĢün kısmı alınabilir. Müteselsil 

sorumlulukta ise, zararın tazmini için belli bir sıra ile borçlulara müracaat edilmesi 

esastır. Birinci derecede borçlu olan kiĢinin borcu ödememesi hâlinde sonraki 

sorumlulara müracaat edilir. MüĢterek ve müteselsil sorumluluğun birlikte uygulanması 

hâlinde ise, alacaklı borçlulardan herhangi birisine müracaat ederek alacağının tamamını 

kendisinden alabilir. Alacaklıya borcun tamamını ödeyen sorumlunun diğer sorumlulara 

rücu hakkı saklıdır. Borcun herhangi bir Ģekilde ortadan kalkması hâlinde müĢterek ve 

müteselsil borçluların tamamı sorumluluktan kurtulur. 

Örnek karar: 

Ġlk iki hakediĢte gerçek dıĢı belge düzenlemek suretiyle fahiĢ miktarda fazla 

ödemede bulunulmuĢ, ancak bu fazla ödeme son hakediĢte gerçek miktarlara 

indirilmiĢtir. Bu suretle taĢerona iki ay süreyle ............. lira tutarında bir nevi avans 

ödemesi yapılmıĢtır. Bu nedenle gerçek dıĢı belge düzenlemek suretiyle taĢerona 

menfaat sağlamıĢ olan Emanet Komisyonu üyeleri hakkında 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanunu‘nun 22. maddesinin (c) iĢaretli fıkrası hükmü gereğince iĢlem 

yapılması gerekir. SayıĢtay  7. Daire 2.2.1993 Tarih; Ġzmir Bayındırlık. Saym.1990  
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Ġhale Kanunu ile belirlenen prosedürlere uyulmaksızın yaptırılan, teslim 

alınan veya halen kullanılmakta olan mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi hususu; 

Ġhale kanununda öngörülen Ģekil ve Ģartlara uygun olarak yapılmayan mal ve 

hizmet alımlarına iliĢkin olarak bedellerin iyi niyetli satıcıya ödenmesi gerektiği kabul 

edilmektedir. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 05/03/1997 tarih ve 

4631 sayılı, 10/12/2002 tarih ve 24491 sayılı görüĢ yazıları da bu yöndedir. Maliye 

Bakanlığı görüĢünde “..yasada öngörülen şekil ve şartlarla iptal edilmediği sürece 

karşı taraf açısından hukuken geçerli ve hak doğuran bir tasarruf olan ihaleye ait 

bedelin ödenmesinden imtina edilmesinin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu 

nedenle malzemeyi teslim eden firmanın teslim ettiği malzeme bedelini isteme hakkının 

bulunduğu ve ödeme süresinin geciktirilmesi nedeniyle firma tarafından dava 

açılmasına yol açılabileceği, alınan mal bedelinin Borçlar Kanunu’nun sebepsiz 

zenginleşme hükümleri çerçevesinde ödeme mükellefiyetinin doğduğu ve herhangi bir 

kusuru olmayan firmalara döner sermaye işletmesince ödeme yapılması gerektiği, diğer 

taraftan usulsüz olarak yapılan alımlar sonucu herhangi bir hazine zararının doğup 

doğmadığı ve sorumluların tespiti, ayrıca zararın giderilmesi amacıyla sorumlular 

hakkında yasal yollara başvurulması konusunda gereğinin yapılmasının uygun olacağı” 

belirtilmektedir.  
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Bu kısımda, raporlarda aranan özellikler, rapor çeĢitleri ve rapor yazımında 

dikkat edilecek hususlar ile uyulacak usul ve esaslara değinilmiĢtir.   

Rapor ÇeĢitleri baĢlıklı ilk bölümde hazırlanacak raporlara Sağlık Bakanlığı 

Teftiş Kurulu Tüzük ve Yönetmeliği’ndeki esaslar doğrultusunda yer verilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde; rapor kapağı, metni ve sunuĢ yazısı bölümünde bu bölümlere 

iliĢkin açıklamalar yapılmıĢ ve ekte rapor  kapağı ve rapor metin Ģablonu örneklerine 

yer verilmekle yetinilmiĢtir. 

Üçüncü Bölümde Rapor Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar baĢlığı altında; 

incelemelerin kapsamı ve konusu, ifade alınması ile rapor netice ve kanaati konularına 

yer verilmiĢtir. Bu bölümler için Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu genelge ve yazılarından 

–çoğu zaman ifade aynen muhafaza edilerek- istifade edilmiĢtir.  

Dördüncü, BeĢinci ve Altıncı bölümlerde de yine Sağlık Bakanlığı TeftiĢ 

Kurulu düzenlemeleri ıĢığında; incelemecinin sorumluluğu, taĢrada yapılan incelemeler 

ve inceleme görevinin devri ile raporların son kontrolü konularına değinilmiĢtir.  

Bölüm sonunda Rapor Kapağı örneği ve Rapor Metin ġablonu örneğin,e yer 

verilmiĢtir. 

I RAPOR ÇEġĠTLERĠ 

Bakanlıklarda farklı Ģekillerde isimlendirilmekle birlikte raporlar hazırlanma 

amacı bakımından aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir. Burada Sağlık Bakanlığı uygulaması 

göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Tüzük ve Yönetmeliği‘nde 

bu raporlara iliĢkin olarak yer alan açıklamalar üzerinde durulmuĢtur. 

1.1 ĠNCELEME RAPORU: 

Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği‘nin 54. maddesinde Ġnceleme 

Raporu‘nun: 

Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin 

uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden 

konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüĢ ve tekliflerin, 

Kurum ve kuruluĢlar tarafından tetkik ettirilen çeĢitli konular hakkındaki 

düĢüncelerin,  
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Yaptırılan risk analizleri ve performans değerlendirmeleri sonucu varılan 

kanaat ve tekliflerin, 

Bakanlıkça tetkik ettirilen çeĢitli konular hakkında düĢüncelerin, 

ġikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruĢturmalar sonucunda cezai 

takibatı gerektirir hâl görülmediği takdirde yapılacak iĢleme esas görüĢlerin, 

bildirilmesi amacıyla düzenlenmesi öngörülmüĢtür.  

Bu durumda Ġnceleme Raporunun yürürlükteki mevzuata ve tetkik edilmesi 

istenen konulara iliĢkin görüĢlerin bildirilmesinden baĢka incelemeler sonucu cezai 

takibata gerek görülmeyen hâllerde düzenlenmesi söz konusudur.  

1.2 DĠSĠPLĠN SORUġTURMA RAPORU 

Disiplin SoruĢturma raporları; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

kapsamındaki personelin disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine iliĢkin olarak 

yapılan idari soruĢturmalar sonunda düzenlenen raporlardır.   

1.3 TEVDĠ RAPORU 

Yapılan inceleme ve soruĢturma sonucu suçun 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girdiğinin tespit 

edilmesi hâlinde bu konuda ön inceleme yapılması gerektiği hususunda soruĢturma izni 

vermeye yetkili mercie sunulmak üzere düzenlenir.  

1.4 ÖN ĠNCELEME RAPORU 

Kanun kapsamındaki personelin göreviyle ilgili suç Ģüphesine iliĢkin 4483 

sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun‘a göre 

yapılan incelemenin sonuçları ön inceleme raporuna bağlanır.  

Ön inceleme ile görevlendirilen kiĢiler yargılamaya izin verilmesi yönünde 

kanaat bildirmeleri hâlinde; inceleme konularını ve iĢlenen suçların unsurları ile suçlular 

hakkında hangi kanun hükümlerine göre takibat yapılması gerektiğini, yargılamaya izin 

verilmemesi görüĢü bildirmeleri hâlinde ise kanaatin oluĢmasında etkili olan sebepleri 

bildirmek durumundadırlar.  
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1.5 TAZMĠN RAPORU 

Yapılan inceleme sonucu hazine veya kamu zararının tespit edilmesi hâlinde 

diğer raporların yanı sıra ayrıca düzenlenir. 

1.6 SUÇ DUYURUSU RAPORU 

Üç ayrı durumda Suç Duyurusu Raporu adıyla rapor düzenlenebilmektedir.  

Ġlk olarak Türk Ceza Kanunu ve diğer Kanun‘lar açısından suç teĢkil etmekte 

birlikte 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun kapsamında değerlendirilmeyecek fiiller nedeniyle genel hükümlere göre iĢlem 

yapılmak üzere Savcılıklara suç duyurusunda bulunulması için düzenlenir. Personelin 

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

kapsamındaki suçları için de bu isimle rapor düzenlenecektir. Ayrıca 1402 sayılı Sıkı 

Yönetim Yasası, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası ve Atatürk Aleyhine İşlenen 

Suçlar Hakkında Kanun kapsamındaki suçlarla ilgili olarak da bu raporun düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

Ġkinci olarak kamu personeli olmayan Ģahısların inceleme konusu ile bağlantılı 

suç içeren fiillerine iliĢkin olarak Suç Duyurusu Raporu düzenlenebilecektir. 

Üçüncü olarak Diğer kamu kurum ve kuruluĢların personeli hakkında iĢlem 

yapılmasını gerektiren bir duruma rastlandığında, ilgili kurum ve kuruluĢlarca iĢlem 

yapılabilmesi için aynı isimle Rapor düzenlenir.  

II RAPOR KAPAĞI METNĠ VE SUNUġ YAZISI:  

Bu bölümde raporun kapağı, rapor Ģablonu, iliĢik listesi, sunuĢ yazısı ve rapor 

nühaları konusunda açıklamalara –TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Genelgeleri doğrultusunda- 

yer verilecek; kapak örneği, rapor metin Ģablonu ve iliĢik listesine eklerde yer 

verilecektir. 

II.1 KAPAK  

Rapor kapaklarında; görev yapılan yer, inceleme konusunun kısa ve öz biçimde 

ifadesi, incelemeci ad ve soyadı ile inceleme baĢlangıç ve bitiĢ tarihi bilgilerinden ayrı 

olarak inceleme iĢine ait dosya numarasına resmî yazıĢmalara iliĢkin yönetmelikte 

belirtilen ―dosya kodu‖nu içerir Ģekilde yer verilmelidir (Örnek Rapor Kapağı yazı 

ekine konulmuĢtur. Ek:1).  
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II.2 RAPOR METNĠ 

Raporların aynı formatta ve rapor bölümlerinin aynı içerikte olması için Rapor 

ġablonuna uyulmalıdır. Bölüm sonunda baĢlık bölümler ve içerikler açıklanarak 

hazırlanan Rapor ġablonuna yer verilmiĢtir (Ek:2).  

II.3 ĠLĠġĠK LĠSTESĠ  

Rapora eklenen belgelerin tarihi ve numarası, yaprak adedi ile mahiyetini içerir 

bir iliĢik listesi rapor sonuna eklerden önce gelmek kaydıyla konulmalıdır. Eklerin yazı 

ve rakamla toplam adedi ile iliĢik listesinin tanzim tarihi de cetvelde belirtilmelidir. 

ĠliĢik listesinde kimlerden ifade ve savunma ifadesi alındığının kolayca 

anlaĢılabilmesi amacıyla ifadesi alınanların isimleri mutlaka yazılmalıdır  

II.4 EKLER:  

Rapor içeriğinde atıfta bulunulan belge, dijital kayıt araçları (CD, disket vb.) ve 

benzeri nitelikte eklere rapor sonunda iliĢik listesinde belirtilen sıra dâhilinde yer 

verilecektir. Eklerin kolay ulaĢılabilir Ģekilde sıralanması ve numaralandırılmasına 

dikkat edilmelidir. 

Ġnceleme/soruĢturma esnasında incelenen belgelerdeki gerekli bilgiler ilgili 

kurum yetkilileri ile birlikte düzenlenen tutanağa dercedilecek, rapor yazımında 

doğrudan tutanaktaki bilgilere atıfta bulunulacak, zorunlu olmadıkça rapor ekine belge 

aslı veya fotokopisi konulmayacaktır. 

II.5 SUNUġ YAZISI 

Hazırlanan raporlar inceleme konusu, verilen raporların isimleri, tarih ve 

sayıları ile hangi rapordan kaç nüsha verildiği bilgilerini içeren bir üst yazı ile inceleme 

emrini veren Makam‘a sunulur.    

Rapor sunuĢ yazılarında, mevcut dosya için tüm raporlar düzenlenmiĢ ise bu 

husus "konu hakkında baĢka rapor düzenlenmeyecektir" ifadesine, eğer iĢ tam olarak 

bitmemiĢ ve devamında baĢka raporlar da düzenlenecek ise, "iĢ devam etmekte olup 

devamında .... Raporları da düzenlenecektir" Ģeklinde ifadeye yer verilmelidir. 

Zorunlu hâller hariç olmak üzere aynı konuda birden fazla rapor düzenlenmesi 

gereken durumlarda ön inceleme raporları ile tevdi yazı ve raporlarının, aynı konuda 

düzenlenen idari, tazmin ve disiplin raporları ile birlikte incelenmesi ve uyumun 
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sağlanması bakımından görev emrini veren makama birlikte gönderilmesine 

çalıĢılmalıdır.  

III. RAPOR YAZIMINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 

Bu bölümde rapor yazımında dikkat edilecekler konusunda Sağlık Bakanlığı 

TeftiĢ Kurulu genelgelerinde ve yazılarında üzerinde durulan hususlara –çoğu zaman 

ifadeleri değiĢtirilmeksizin- yer verilmiĢtir. 

III.1 ĠNCELEMELERĠN KAPSAMI VE KONUSU 

Raporlarda; iĢ emri ekinde yer alan dilekçe, yazı, mektup, vb. belgelerde yer 

alan kiĢiler ile inceleme konuları arasında uyum ve uygunluk bulunmasına azami 

derecede dikkat edilmesi gerekmektedir.  

BaĢlangıçta verilen inceleme konusundan uzaklaĢmaya ve iĢlerin uzamasına 

sebebiyet vereceğinden inceleme emri ve ekinde yer alan belgelerde yer alan konu, olay 

ve kiĢiler dıĢındaki Ģikâyet ve konuların incelemeye dâhil edilmemesi gerekmektedir. 

Ġnceleme emri kapsamı dıĢında konuların belirlenmesi ve disiplin soruĢturması 

yapılmasını gerektirecek durumların tespiti hâlinde durumun bildirilerek inceleme ve 

soruĢturma izni istenilmesi, ayrıca gerektiğinde (4483 ve 3628 sayılı kanun kapsamında 

olan suçlar) yetkili mercilere durumun (suç duyurusu ya da tevdi raporu ile) bildirilmesi 

uygun olacaktır. 

Birden fazla konu bulunması hâlinde konular failleri ve fiillerle birlikte 

maddeler hâlinde yazılacaktır. Konu baĢlıklarının raporun diğer bölümlerinde de aynı 

Ģekil ve sıra takip edilerek yazılmasına dikkat edilmelidir. 

Tevdi ve ön inceleme raporlarının düzenlenmesinde fiilin görev sebebiyle 

iĢlenip iĢlenmediği hususuna azami önem verilmesi gerekmektedir. 

Ġnceleme görevi verilen konuların mutlaka incelemesinin yapılarak 

sonuçlandırılması gerekmektedir. Hiçbir husus, herhangi bir gerekçeyle (Ģikâyet 

dilekçesinde isim, adres bulunmadığı veya sahte adla yazıldığı gibi) inceleme-

soruĢturma kapsamı dıĢında tutulmamalı; Ģikâyet, ihbar ya da beyanlarda geçen hususlar 

rapora sonuç ve değerlendirmeleri ile birlikte eksiksiz yansıtılmalıdır. 

III.2 ĠFADE ALINMASI 

Disiplin SoruĢturması için yazılı ifadeye baĢvurulacaksa 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu‘nun 130. maddesinde yer alan: "..soruĢturmayı yapanın...7 günden 
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az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan 

memur savunma haklından vazgeçmiĢ sayılır" hükmü göz önünde bulundurulmak 

suretiyle 7 günden az olmamak üzere süre verilmeli, savunma iĢlem yazıları 

(gerektiğinde ilgili belge fotokopileri de eklenerek) Tebligat, Kanun‘a uygun olarak 

ilgiliye tebliğ edilmelidir. Cevabi savunma yazılarını verilen süre veya belirtilen tarihte 

göndermeyen ilgililer savunma hakkından vazgeçmiĢ sayılacağından bu durumda 

gönderilen savunma istek yazısı ve tebliğ alındılarının düzenlenecek rapora eklenmesi 

gerekmektedir. 

Huzurda ifade alınacaksa: 7 günlük yasal süre kullanma hakkının bulunduğu 

ilgiliye hatırlatılmalı ve bu hatırlatmanın yapıldığı hususu savunma ifade tutanağında da 

belirtilmelidir. Ġlgilinin bu süreyi kullanmak istemediği ve huzurda savunma ifadesi 

vermeyi kabul ettiği durumlarda, bu husus savunma ifade tutanağında belirtilmek 

suretiyle ilgilinin savunma ifadesi alınmalıdır. 

III.3 RAPORLARDA NETĠCE VE KANAAT BÖLÜMÜ  

''Netice ve Kanaat" bölümüne; "Konuların Tahlili" bölümünün aynen 

alınmasından kaçınılmalı, ''Konuların Tahlili"' bölümünde değerlendirilen tüm 

hususların kısa, öz ve anlaĢılır bir Ģekilde yansıtılması sağlanmalıdır. 

Raporda, "Netice ve Kanaat" bölümü baĢta olmak üzere, cümleler ve 

paragraflar "miĢ, ...dığı, ...ması, ...gerekeceği" benzeri ek ve kelimelerle birbirine 

bağlanarak uzatılmamalı, bunun yerine "görülmüĢtür, anlaĢılmıĢtır, gerekmektedir, 

önerilmektedir"' benzeri açık ifadelerle sonlanan kısa, net ve en önemlisi anlaĢılır 

cümleler kullanılmalıdır. 

Ġncelenen konu veya konularla ilgili olarak birden fazla rapor düzenlenen hâller 

için her bir raporun netice ve kanaat kısmında, değerlendirilen tüm hususların kısa, öz 

ve anlaĢılır bir Ģekilde yansıtılmasının yanısıra, düzenlenen diğer raporlara atıf yapılarak 

bunlarla ilgili bilgi verilmelidir. 

Ġnceleme ve SoruĢturma neticesinde yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, 

karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi 

yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüĢ ve teklifler için 

ayrı bir Ġnceleme Raporu düzenlenmeli veya durum ayrı bir yazı ile bildirilmelidir. 

Ġnceleme ve soruĢturmalarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunu yanında  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerinin de 

göz önünde bulundurulması, Kabahatler Kanunu‘na göre idari para cezası önerilmesi 
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hâlinde sorumluların T.C. Kimlik ve Vergi Numaralarının da raporlarda belirtilmesi 

gerekmektedir. 

4483 sayılı yasa‘ya göre ilgili hakkında soruĢturma izni verilmesinin 

önerilmesi hâlinde suçun unsurları ve bunun TCK‘daki karĢılığı, verilmemesinin 

önerilmesi hâlinde bunun gerekçeleri (suçun unsurlarının oluĢmaması ön inceleme 

sırasında zamanaĢımı ve ölüm gibi hususlar ortaya çıkması gibi) açık ve net olarak 

belirtilmeli, hakkında ön inceleme yapılanların mutlaka ifadeleri alınmalı, CMK 

hükümlerinin uygulanması konusunda 4483 sayılı Yasa hükümlerine göre hareket 

edilmelidir. 

Yapılan inceleme-soruĢturma sonucunda, haksızlığa ve mağduriyete neden 

olmamak açısından yönetici durumundaki görevliler için "bir daha idarecilik görevi 

verilmemek üzere görevinden alınması" gibi önerilerde bulunulurken gerekli hassasiyet 

gösterilmeli, bu gibi tekliflere ait gerekçeler objektif olarak ortaya konulmalıdır. 

ZamanaĢımı ve af kapsamının değerlendirilmesi bakımından fiilin iĢlendiği 

tarihin hassasiyetle tespiti ile tahlil ve sonuçta mutlaka belirtilmesi, raporlarda önerilen 

disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hâllerin zamanaĢımına uğraması durumunda, 

disiplin cezası önerisinden sonra, iĢlenen fiil ve hâllerin zamanaĢımına uğradığının 

belirtilmesi gerekmektedir. 

IV. ĠNCELEMECĠNĠN SORUMLULUĞU 

Rapor hazırlayanların yaptıkları çalıĢmalar ve hazırladıkları raporlardan 

yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumlu oldukları, inceleme yetkilerini tam olarak 

kullanmak ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekle yükümlü olduklarını göz önünde 

bulundurarak eksik ve hatalı iĢlemlere meydan vermemek yönünde azami gayret 

harcamaları gerekmektedir. 

Ġncelemeci tarafından gereği gibi incelenmeyen; eksik, hatalı iĢlemlerle 

yeterince aydınlatılamayan konular tekrar incelenmekte ve bu durum gereksiz zaman 

kaybına neden olmaktadır. Süresi içerisinde ve yeterli Ģekilde inceleme veya soruĢturma 

görevini sonuçlandırmayan, ihmal ve geciktirme gösteren incelemecinin bu nedenle 

disiplin ve adli sorumluluğu doğacaktır. 

Ġncelemeyi gerçekleĢtirenlerin kendilerine verilen görevle ilgili yaptıkları 

inceleme sonucu görüĢ veya kanaatlerini düzenledikleri rapor veya yazıda belirtmeleri 

gerekmekte olup görüĢ veya kanaat belirtilmeden rapor, yazı veya belge 

düzenlenmesinden kaçınılmalıdır. Aksi durumda, verilen iĢin gereği gibi yapılıp 



XII.BÖLÜM: 

RAPOR ÇEġĠTLERĠ VE RAPORLAMA USUL VE ESASLARI 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 532 

tamamlanmadığı sonucunun ortaya çıkaracağı, bunun da sorumluluk doğuracağı 

bilinmelidir. 

Ġncelemelerin yürütülmesinde ve raporların yazılmasında 4483 sayılı Kanun‘da 

belirlenen ön inceleme süresinin (Ġhbar ve Ģikâyetlere ait ön incelemelerde 30 günlük 

süre, incelemecinin görev emrini aldığı tarihten itibaren baĢlayacaktır.) ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu‘nun 127. maddesinde belirlenen disiplin cezası zaman aĢımı 

sürelerinin dikkate alınması, zamanaĢımının tespiti bakımından fiilin iĢlendiği tarihin 

gerektiğinde raporun sonuç kısmında da belirtilmesi gerekmektedir. 

Ġnceleme ve soruĢturma görevlerinin kısa sürede bitirilmesi ve raporlarının 

derhâl düzenlenmesi gerekmektedir. ĠĢlerin mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi, 

incelemeye baĢlanmasından itibaren makul sürede bitirilemeyen iĢlerle ilgili olarak 

yapılan ve yapılması planlanan çalıĢmalar hakkında görev emrini veren makama yazılı 

bilgi verilmesi, incelemesi tamamlanıp rapor yazım aĢamasına gelinen iĢlerde ise 

raporların en kısa sürede yazılarak teslim edilmesi, bu sürenin aĢılacağının anlaĢılması 

hâlinde gecikme gerekçesinin yazılı olarak bildirilmesi, birkaç inceleme ve soruĢturma 

görevinin birden yürütüldüğü durumlarda ön incelemelere ve zamanaĢımına uğrama 

riski bulunan inceleme ve soruĢturmalara öncelik verilmesi gerekmektedir. 

V. TAġRADA YAPILAN ĠNCELEMELER VE GÖREVĠN DEVRĠ  

Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Tüzük ve Yönetmelik hükmü gereği, 

müfettiĢlerin ancak Bakanlıkça görevlendirilebileceği dikkate alınarak yetkili mercilerce 

ön incelemenin müfettiĢ tarafından yapılması isteniyorsa, talebin ilde bulunan 

müfettiĢten doğrudan değil de Bakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığından müfettiĢ 

marifetiyle yapılmasını isim belirtilmeden yapılması gerekmektedir. 

Ġnceleme/SoruĢturma rapor ve sonuçları ilgili personelin özlük dosyasında 

usulüne uygun olarak saklanmalıdır. 

Hakkında inceleme veya soruĢturma yapılanlar arasında Bakanlık merkez 

teĢkilatı personelinin de bulunması durumunda bu personel hakkında idari, disiplin ve 

adli yönden teklif getirilmeyerek iĢlem yapılmak üzere konu Bakanlığa intikal 

ettirilmelidir.  

4483 sayılı Yasa‘nın 5. maddesine göre ön incelemenin, yetkili merci 

tarafından bizzat ya da görevlendireceği incelemeciler tarafından yapılması esas olup, 

bu tür müracaat, ihbar Ģikâyetlerden müfettiĢ bilgi ve becerisi gerektirmeyecek olanların 

doğrudan Bakanlığa gönderilmeyerek konunun mahallinde çözümlenmesine çalıĢılması, 
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ancak müfettiĢ bilgi ve becerisini gerektirecek kadar önemli konular için müfettiĢ 

talebinde bulunulması gerekmektedir. 

Ayrıca, muhakkiklerce inceleme ve soruĢturması tamamlanmıĢ iĢlere ait 

raporların netice ve kanaat bölümünde görüĢ belirtilmediği, bir yerde sorumluluk 

almaktan veya iĢten kaçınmak maksadıyla müfettiĢ bilgi ve becerisi gerektiğinden 

bahisle incelemenin sonuçlandırılmadığı görülmektedir. Aynı konuda,  müfettiĢin tekrar 

baĢtan inceleme yapması daha önce yapılan çalıĢmaların boĢa gitmesine, iĢlerin ve 

adaletin gecikmesine neden olmaktadır. Bu Ģekilde inceleme ve soruĢturmaların yarım 

bırakılmadan (görüĢ ve kanaat belirtilerek) mutlak suretle neticelendirilmesi 

gerekmektedir. 

Usulüne uygun olmayan müracaatların (isimsiz, imzasız ve soyut iddialar 

içeren ihbar ve Ģikâyetler) iĢleme konulmasında 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanun‘un 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 Kanun’un 25. maddesinin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. 

Bakanlık MüfettiĢlerine görev verilen konu aynı zamanda valilik tarafından 

incelettirilmekte ise devir iĢlemi gerçekleĢtirilecektir. Valilikçe görevlendirilen 

incelemecinin incelemeye baĢlamadığı veya baĢlayıp tamamlamadığı durumlarda iĢler 

müfettiĢlerce valilik ya da kaymakamlığa yazılacak Resmî yazı ile devir alınarak 

incelenir. Ġnceleme tamamlanmıĢ olsa dahi yapılan inceleme ve düzenlenen rapor 

müfettiĢ tarafından değerlendirmeye alınır, usul ve mevzuata uygun inceleme 

yapılmadığı düĢünülürse tekrar incelenir. Mevzuata ve usulüne uygun olarak inceleme 

yapılmıĢ ise müfettiĢ hakkında iĢlem yapılanlarla ilgili bilgileri belirtmek ve incelemeci 

raporunun bir örneğini, yazı ekine koymak suretiyle incelemeyi sonlandırır. 

Tevdi Raporu sonucunda valilik ve kaymakamlıklarca Bakanlıktan müfettiĢ 

talep edilmediği takdirde ön inceleme bu makamlarca belirlenen muhakkiklerce 

yapılacaktır. Bu durumda görevli müfettiĢ yaptığı inceleme sonucunda sadece disiplin 

yönünden inceleme veya disiplin raporu veya gerekiyorsa ayrıca diğer raporları (tazmin 

raporu ve suç duyurusu raporu) düzenleyecektir. 

VI. RAPORLARIN SON KONTROLÜ 

Raporlar, görev emrini veren Makama sunulmadan önce son bir defa gözden 

geçirilmelidir. AĢağıda kontrol yapılacak hususlardan bazılarına yer verilmiĢtir.  
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Ek numarası, imza ve mühür tamlığı. 

Biçimsel olarak Ģablona uygunluk ve rapor metnindeki tarihlerin doğruluğu 

(incelemeye baĢlama ve bitirme, rapor tarihi vb.).  

Ġnceleme emrinde geçen kiĢi ve konuların rapora tam olarak yansıtılıp 

yansıtılmadığı. 

Fiil tarihi ve zamanaĢımı değerlendirmesinin yapılıp yapılmadığı.  

Önerilen cezalarda kasıt ve kusur unsuru gibi hususlarda hata veya eksiklik 

bulunup bulunmadığı.  

Birden fazla rapor yazılarak, birden fazla idari ve cezai müeyyide önerildiği 

durumlarda öneriler arasında uygunluğun bulunup bulunmadığı.  

YazıĢma kuralları, imla kuralları ve noktalama iĢaretlerinin doğru kullanılıp 

kullanılmadığı. 

 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

TeftiĢ Kurulu 

No: Mühür No/Rapor No 

 

 

…………. RAPORU 

 

 

 

 

 

Dosya No          : (Yapılan iĢe ait dosya no yazılacaktır.) 

 

Görev Yeri          : 

 

(Görev yeri yazılacaktır.) 

 

 

Konusu    : (Konu öz olarak yazılacaktır.) 

 

Görevi Yapanlar   : 

 

Görevi yapanın ad ve soyadı yazılacaktır. 

 

 

 

 

 

BaĢlangıç Tarihi : ../../2010 

BitiĢ Tarihi         :   ../../2010 
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T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

TeftiĢ Kurulu 

Sayı: MühürNo/Rapor No 

Konu:…../…./……      ../../2010 
 

 

………… RAPORU 

(ĠNCELEME, DĠSĠPLĠN SORUġTURMASI,  

ÖN ĠNCELEME, TAZMĠN, TEVDĠ, SUÇ DUYURUSU) 

 

ĠNCELEMENĠN NE SURETLE YAPILDIĞI  : 

Görev emirleri ve Valilik/Kaymakamlık Onayları yazılacaktır. 

ĠNCELEMENĠN BAġLADIĞI TARĠHĠ   : 

ĠNCELEMENĠN BĠTTĠĞĠ TARĠH   : 

ĠNCELEME NEDENĠ VEYA ġĠKAYETÇĠ  :  

Ġnceleme talebinde bulunan merci ile varsa Ģikâyet sahibinin kimlik bilgileri ile 

açık adresleri yazılacaktır. 

HAKKINDA ĠNCELEME YAPILAN VEYA YAPILANLAR: 

Bu kısımda Hakkında inceleme yapılanların (hakkında herhangi bir iĢlem 

yapılmasına gerek olmadığı tespit edilenler dâhil) ad-soyadları, inceleme konusu fiil 

tarihindeki çalıĢtığı birim, unvan ve Ģehirleri ile TC kimlik numaralarına yer 

verilecektir. ĠĢ emri ekinde yer alan dilekçe, yazı, mektup, vb. belgelerde yer alan kiĢi 

veya kiĢiler dıĢındaki kimselere burada yer verilmemesine azami derecede dikkat 

edilmesi gerekmektedir. 

ÖRNEK: 

 Adı Soyadı ÇalıĢtığı Yer Unvanı TC Kimlik No ġehir 

1      

2      

3      

4      
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ĠNCELEMENĠN KONUSU  : 

Bu bölümde görev emrinde belirtilen inceleme konularına açıklıkla yer 

verilecektir. Ġnceleme konuları, Ģikâyet dilekçelerinde yer alan iddialar ile inceleme 

esnasındaki tespitlere bağlı olarak durumu ve fiili öz biçimde ifade edecek Ģekilde 

belirlenecek, ayrıntılı ve uzun konu baĢlığı açılmayacaktır.  

ĠĢ emri ekinde yer alan dilekçe, yazı, mektup, vb. belgelerde yer alan konu 

veya konular ile bu bölümde yer verilen ifadeler arasında uyum ve uygunluk 

bulunmasına azami derecede dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Birden fazla konu bulunması hâlinde konular failleri ve fiillerle birlikte 

maddeler hâlinde yazılacaktır. Konu baĢlıklarının raporun diğer bölümlerinde de aynı 

Ģekil ve sıra takip edilerek yazılmasına dikkat edilmelidir.  

ÖRNEK: 

1)….., …., ….., ‘in:  

………………………………………….neden oldukları, 

2)….. ‘in: 

………………………………………….Ģeklinde mevzuata aykırı iĢlem tesis 

ettiği, 

Konularının incelenmesinden ibarettir. 

FĠĠLĠN ĠġLENDĠĞĠ YER VE TARĠH : 

Fiilin iĢlendiği yer ilçe bazında yazılacaktır. (Çankaya/ANKARA)  

Fiilin iĢlendiği tarih ise net olarak belirli ise bu tarih, değilse ay veya yıl 

Ģeklinde yazılacaktır. (15.04.2009, Nisan 2009 veya 2009 yılı gibi) 

Birden fazla fiil ve dolayısıyla birden fazla konu baĢlığı bulunuyorsa bu 

konuların her biri için ayrı ayrı yer ve tarih belirtmek gerekecektir. 

ÖRNEK: 

1.KONU: Çankaya/ANKARA, 2009 yılı 

2.KONU: Çankaya/ANKARA, 15/04/2009 
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ĠNCELEMENĠN SEYRĠ  : 

Konuyla ilgili yapılan inceleme, araĢtırma, kayıt ve belgeler ile CMK‘ya göre 

baĢvurulan bilirkiĢi, karĢılaĢtırma ve benzeri ile alınan ifadeler çok özet hâlinde ve 

mutlaka ek numaraları da yazılarak belirtilecektir. 

Birden fazla konu bulunması hâlinde konulara diğer bölümlerdeki sıralamaya 

riayet edilerek maddeler hâlinde yer verilecektir. 

Öncelikle görev emrine, daha sonra ise her bir konu için incelemenin seyrinde 

yapılan iĢlemlere iliĢkin kısa bilgiye yer verilir. Dosyaya eklenen belgeler belirtilir. 

(düzenlenen tutanaklara, yapılan yazıĢmalara, varsa yapılan BilirkiĢi görüĢü 

yazıĢmalarına, alınan BilirkiĢi Raporuna, alınan ifadelere ve diğer tüm iĢlemlere ait ek 

numaralarına yer verilir): 

ÖRNEK: 

- …………Valiliğinin/Kaymakamlığının ….tarih ve ……sayılı emirleri 

gereğince …….görevlileri hakkında iddia konularıyla ilgili gerekli incelemenin 

tarafımdan yapılması tensip kılınmıĢtır (Ek ). 

- …..Valiliğinin (Sağlık Müdürlüğünün) …….tarih ve……. sayılı yazılarında 

…..görevlileri hakkında konularla ilgili incelemesi yapılması istenilmiĢtir. (Ek: )  

1)……….., …..…., ….….., ‘in ………………………………………….neden 

oldukları konusunda; 

- ġikâyetçi ……..‘nın dilekçesi dosyaya konulmuĢ ve açıklayıcı ifadesi 

alınmıĢtır (Ek: ). 

- …..de mevcut dosya ve belgeler üzerinde konu ile ilgili inceleme yapılarak 

inceleme tutanağı düzenlenmiĢtir (Ek: ). 

- Konuyla ilgili olarak ……….Cumhuriyet BaĢsavcılığından ……tarih ve 

…..sayılı yazı ile bilgi istenilmiĢ,……..Cumhuriyet BaĢsavcılığı ….tarih ve …..sayılı 

yazısı ile konu hakkında bilgi vermiĢtir (Ek: ). 

- …….., ……..ve ……‘ nin ifadeleri alınmıĢtır (Ek: ). 

- BilirkiĢi tayin edilmiĢ, BilirkiĢi Tayin Tutanağı ile BilirkiĢi Raporu dosyaya 

konulmuĢtur (Ek: ). 

- ……, ……ve ………‘nın savunma ifadeleri alınmıĢtır (Ek: ). 
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2)….. ‘in………………………………………….Ģeklinde mevzuata aykırı 

iĢlem tesis ettiği konusunda; 

- ġikâyetçi……..‘nın dilekçesi dosyaya konulmuĢ ve açıklayıcı ifadesi 

alınmıĢtır (Ek: ). 

- …..de mevcut dosya ve belgeler üzerinde konu ile ilgili inceleme yapılarak 

inceleme tutanağı düzenlenmiĢtir (Ek: ). 

- Konuyla ilgili olarak ………. Kurumundan ……tarih ve …..sayılı yazı ile 

bilgi istenilmiĢ,……..Kurumu ….tarih ve …..sayılı yazısı ile konu hakkında bilgi 

vermiĢtir (Ek: ). 

- …….., ……..ve ……‘ nin ifadeleri alınmıĢtır (Ek: ). 

-….ile ilgili kriminolojik inceleme yaptırılarak sonucu rapora eklenmiĢtir (Ek:). 

- ……‘nın savunma ifadesi alınmıĢtır (Ek: ). 

KONUNUN TAHLĠLĠ  : 

Bu bölümde öncelikle hakkında inceleme yapılan kiĢiler ve inceleme konusu 

―ĠNCELEME‘NĠN KONUSU‖ baĢlığında yer verilen Ģekliyle açıkça yazılır.  

Daha sonra ―ĠNCELEME‘NĠN SEYRĠ‖ bölümünde sıralanan tüm bilgi, belge 

ve ifadeler ek numarası da verilmek kaydıyla ayrıntılı olarak değerlendirilir.  

Ġfadelerin tahlil kısmına aynen aktarılması yerine bunlara göre yapılan 

değerlendirmelerin ek numarası yazılarak belirtilmesi gerekmektedir. 

Edinilen bilgiler ıĢığında iddia konuları mevzuata uygunluk bakımından 

irdelenir. Suç unsuru tespit edildiği takdirde fail, fiil, fiilin yer ve tarihi ile yasal 

dayanağı açıkça belirtilir. Öneriler ve gerekçelerine açık bir biçimde yer verilir.  

Her bir konu ile ilgili olarak, inceleme/soruĢturma yapılanlar hakkında adli, 

idari, disiplin hukuku ve tazmin yönünden iĢlem yapılmasına gerek olup olmadığı 

hususu gerekçeli olarak izah edilir. 

NETĠCE VE KANAAT  : 

Bu bölümde kiĢi ve konular ayrı ayrı ele alınarak, yetkili organca verilecek 

karara esas olmak üzere; fail, fiil, fiilin yeri ve tarihi, suç kanaatinin yasal dayanağı ile 

birlikte önerilen müeyyidelere kısa fakat açık Ģekilde yer verilecek, kanaate gerekçe 

oluĢturan görüĢler belirtilecektir. 
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Farklı rapor çeĢitlerinin (Ġnceleme Raporu, Tevdi Raporu, Ön Ġnceleme 

Raporu, Tazmin Raporu) ―ĠNCELEME‘NĠN TAHLĠLĠ‖ bölümü müĢterek olabilecek, 

ancak Netice ve Kanaat bölümleri, rapor çeĢidine göre ayrı ayrı yazılacaktır. 

Ġncelenen konu veya konularla ilgili olarak birden fazla rapor düzenlenen hâller 

için her bir raporun netice ve kanaat kısmında, düzenlenen diğer raporlara atıf yapılarak 

bunlarla ilgili bilgi verilecektir.  

Ġnceleme ve soruĢturmalarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunu yanında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri de göz 

önünde bulundurulacaktır.  

4483 sayılı yasa‘ya göre ilgili hakkında soruĢturma izni verilmesinin 

önerilmesi hâlinde suçun unsurları ve bunun TCK‘daki karĢılığı,  soruĢturma izni 

verilmemesinin önerilmesi hâlinde bunun gerekçeleri (suçun unsurlarının oluĢmaması 

ön inceleme sırasında zamanaĢımı ve ölüm gibi hususların ortaya çıkması gibi) açık ve 

net olarak belirtilmelidir.  

ZamanaĢımı ve af kapsamının değerlendirilmesi bakımından fiilin ĠĢlendiği 

tarih hassasiyetle tespit edilerek ortaya konulmalı, raporlarda önerilen disiplin cezalarını 

gerektiren fiil ve hâllerin zamanaĢımına uğraması durumunda, disiplin cezası 

önerisinden sonra, iĢlenen fiil ve hâllerin zamanaĢımına uğradığı belirtilmelidir. 

''Netice ve Kanaat" bölümüne; "Konuların Tahlili" bölümünün aynen 

alınmasından kaçınılmalıdır. ''Konuların Tahlili"' bölümünde değerlendirilen tüm 

hususlar, kısa, öz ve anlaĢılır bir Ģekilde yansıtılmalıdır.  Raporda, "Netice ve Kanaat" 

bölümü baĢta olmak üzere, cümleler ve paragraflar "miĢ, ...dığı, ...ması, ...gerekeceği" 

benzeri ek ve kelimelerle birbirine bağlanarak uzatılmamalı, bunun yerine "görülmüĢtür, 

anlaĢılmıĢtır, gerekmektedir, önerilmektedir"' benzeri açık ifadelerle sonlanan kısa, net 

ve en önemlisi anlaĢılır cümleler kullanılmalıdır. 

AĢağıda Disiplin SoruĢturması, Tevdi, Ön Ġnceleme ve Tazmin Raporları 

Netice ve Kanaat örneklerine yer verilmiĢtir.  

DĠSĠPLĠN SORUġTURMA RAPORU NETĠCE ve KANAAT ÖRNEĞĠ: 

BaĢhekim Uz.Dr. ………   …..  ve Hastane Müdürü………   ……….'in; 

Hastane Bilgi Sistemini (Otomasyon) ehil olmayan kiĢilere teslim etmeleri 

nedeniyle, sistemin 15 (on beĢ gün) kapalı kaldığı, eski sistemin yeni sisteme 

aktarılmaması nedeniyle veri kayıplarının yaĢandığı, programda gerekli düzeltmeleri 
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yaptırmadıkları için fazladan vergi ödendiği ve Bağ-Kur ve SSK'dan alacakların 

silindiği konusunda: 

Ġncelemenin Seyri ve Tahlil Bölümlerinde arz ve izah edildiği üzere: 

(A) Hastanesi 1998-2004 yıları arasında (B) Firmasından yazılım ve donanım 

bakım hizmeti almıĢtır. 2004 yılına gelindiğinde, adı geçen firmaya bağımlı kalınmak 

istenmemesi, önerilen fiyatın yüksek olduğu kanaati ve daha güncel bir Hastane Bilgi 

Sistemi (Otomasyon Sistemi) alınması düĢüncesiyle yeni arayıĢlara girilmiĢtir. Bunun 

sonucunda, (B) Firmasıyla bakım sözleĢmesi imzalanmayıp, (C) Firmasıyla bir önceki 

yılın dörtte biri fiyatına (2003 yılı aylık 3.000.000.000 TL, 2004 yılı aylık 750.000.000-

TL) yazılım/donanım bakım sözleĢmesi imzalanmıĢtır. Böylece 2004 yılında da 1998 

yılında alman programın kullanılmasına devam edilmiĢ, ancak bakım hizmeti Farklı bir 

firmadan alınmıĢtır. 2005 yılında YTL'ye geçiĢ aĢamasında, eski serverden yeni servere 

bilgi aktarımı sırasında yaĢanan teknik sorunlar nedeniyle sistem 7-15 gün kapalı kalmıĢ 

ve bu dönemde kayıtlar elle tutulmuĢtur. Ancak, sistem çalıĢmaya baĢlar baĢlamaz elle 

tutulan kayıtlar bilgisayara (Hastane Bilgi Sistemine) aktarılmıĢtır. MüfettiĢliğimizce 

sondaj yöntemiyle yapılan incelemede, anılan döneme iliĢkin veri kaybı ya da eksik 

faturalamaya iliĢkin bir husus tespit edilememiĢtir. Sonuç olarak, Hastane Bilgi 

Sisteminde yaĢanan aksaklığa bağlı olarak mali kayıplar oluĢtuğu iddialarının, sağlam 

hiçbir araĢtırma ya da kanıta dayanmadan ortaya atıldığı görülmektedir. Öyle ki, 2006 

Yılı Bütçe Kanunu‘na konulan bir maddeyle hastanelerimizin bir kısım alacaklarının 

silinmesi dahi, Hastane Bilgi Sisteminin çalıĢmamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir 

gelir kaybı gibi gösterilmiĢtir. 

Hastane Bilgi Sisteminin (Otomasyon) ehil olmayan kiĢilere teslim edilmesi 

iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Zira, Hastane Bilgi Sisteminde çökme yaĢandığı 

dönem de dâhil olmak üzere, Hastanede (C) Firması adına ODTÜ Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümünden ―ġeref Öğrencisi sıfatıyla mezun olmuĢ adlı bir Bilgisayar 

Mühendisi çalıĢmaktadır. 

Aktarılan tüm bu bilgi ve belgeler ıĢığında. (A) Hastanesi Bilgi ĠĢlem ve 

Otomasyon Programıyla ilgili ileri sürülen iddialardan, 2005 yılının baĢında yaĢanan 

teknik bir aksaklık nedeniyle sistemin bir süre kapalı kalması dıĢında, hiçbirinin sübuta 

ermediği anlaĢılmıĢtır. Sistemin kapalı kalmasına bağlı oluĢabilecek olumsuz sonuçların 

ise fazla mesai harcanarak aĢıldığı, dolayısıyla dönemin BaĢhekimi Uz.Dr………... ve 

Hastane Müdürü …………...'in sorumluluğunu gerektirebilecek herhangi bir hususun 

bulunmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Ayrıca, konuyla ilgili olarak iĢbu disiplin soruĢturma raporundan ayrı olarak, 

aynı tarihli ön inceleme (ya da tevdi), suç duyurusu ve tazmin raporları düzenlenmiĢtir. 

Netice ve kanaatimizi bildirir iĢ bu Disiplin SoruĢturma Raporu iki nüsha 

hâlinde 

 Makama sunulmuĢtur. 

TEVDĠ RAPORU NETĠCE ve KANAAT ÖRNEĞĠ: 

Hastane Müdürü ………  ………..'in; 

………………………………………………… konusunda: 

Ġncelemenin Seyri ve Konunun Tahlili Bölümlerinde arz ve izah edildiği üzere: 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………Hastane Müdürü 

…….……… hakkında Türk Ceza Kanunu‘nun ………………. maddeleri kapsamında, 

4483 sayılı Yasa uyarınca yetkili merci …………. Kaymakamlığınca ön inceleme 

yapılması/yaptırılmasının gerekeceği sonucuna varılmıĢtır. 

Ayrıca, konuyla ilgili olarak iĢbu tevdi raporundan ayrı olarak aynı tarihli 

disiplin soruĢturma, suç duyurusu ve tazmin raporları düzenlenmiĢtir. 

Netice ve kanaatimizi bildirir iĢbu Tevdi Raporu (……….. Kaymakamlığı 

Makamına gönderilmek üzere), iliĢik listesindeki ekleriyle birlikte Makama 

sunulmuĢtur. 

ÖN ĠNCELEME RAPORU NETĠCE ve KANAAT ÖRNEĞĠ: 

Uz.Dr.  ………  ………'in; 

…………….adlı hastanın, (B) hastanesindeki tedavisi sırasında gerekli 

müdahaleleri yapmayarak ölümüne sebebiyet verdiği konusunda: 

Ön Ġncelemenin Seyri ve Konunun Tahlili Bölümlerinde arz ve izah edildiği 

üzere: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………. 

Dolayısıyla Uz. Dr……….'in; ……….. adlı hastaya, gerekli müdahaleleri 

yapmayarak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı anlaĢılmıĢ ve 

adı geçen hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
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Hakkında Kanun gereğince SORUġTURMA ĠZNĠ VERĠLMEMESĠ gerektiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Ayrıca, konuyla ilgili olarak iĢbu ön inceleme raporundan ayrı olarak aynı 

tarihli disiplin soruĢturma, suç duyurusu ve tazmin raporları düzenlenmiĢtir. 

Netice ve kanaatimizi bildirir iĢ bu Ön Ġnceleme Raporu 

………………………………Valiliğine/Kaymakamlığa/Makama sunulmuĢtur. 

TAZMĠN RAPORU NETĠCE ve KANAAT ÖRNEĞĠ: 

……………   ……………..  'in; 

………………………………………………… konusunda: 

Ġncelemenin Seyri ve Konunun Tahlili Bölümlerinde arz ve izah edildiği üzere: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………… 

………….. TL‘nin ………… Eczanesi Sahibi ve Mesul Müdürü ……………, 

Dr………ve …….‘dan yasal faizi ile birlikte müĢtereken ve müteselsilen tahsil 

edilmesinin gerektiği sonucuna varılmıĢtır.  

Ayrıca, konuyla ilgili olarak iĢbu tazmin raporundan ayrı olarak, aynı tarihli ön 

inceleme (ya da tevdi), disiplin soruĢturma ve suç duyurusu raporları düzenlenmiĢtir. 

Netice ve kanaatimizi bildirir iĢbu Tazmin Raporu, (…………Valiliği Ġl Sağlık 

Müdürlüğüne sunulmak üzere) iliĢik listesindeki ekleriyle birlikte Makama 

sunulmuĢtur. 

SUÇ DUYURUSU RAPORU NETĠCE ve KANAAT ÖRNEĞĠ: 

……….   ……… 'in; 

………………………………………………… konusunda: 

Ġncelemenin Seyri ve Konunun Tahlili Bölümlerinde arz ve izah edildiği 

üzere:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………..anla

Ģılmakla, Ecz. ……………….‘ın fiiline uyan TCK‘nın ……... ve takip eden maddeleri 

uyarınca genel hükümler çerçevesinde iĢlem yapılmak üzere, yetkili merci olan 
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…………………… Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının 

gerekeceği sonucuna varılmıĢtır. 

Ayrıca, konuyla ilgili olarak iĢbu suç duyurusu raporundan ayrı olarak, aynı 

tarihli ön incelemee (ya da tevdi), disiplin soruĢturma ve tazmin raporları 

düzenlenmiĢtir. 

Netice ve kanaatimizi bildirir Suç Duyurusu Raporu, (yetkili ……….. 

C.BaĢsavcılığına sunulmak üzere) iliĢik listesindeki ekleriyle birlikte Makama sunuldu.
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Resmî yazı, ―Kamu kurum ve kuruluĢlarının kendi aralarında veya gerçek ve 

tüzel kiĢilerle iletiĢimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve 

elektronik belge‖yi ifade etmektedir. 

Resmî yazıĢma kurallarının amacı ise Resmî yazıĢma kurallarını belirlemek, 

bilgi ve belge alıĢveriĢinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini 

sağlamaktır. Geleceğe bırakılan en önemli ve kalıcı miras yazılı belgelerdir. Belge 

Resmî nitelikte olması hâlinde önemi bir kat daha artırmaktadır.  

Resmî yazılar, devlet adına ve devlet yetkisi kullanılmak suretiyle yazıldığı 

için yazıyı yazandan, imzalayan kiĢiye kadar kademeli olarak herkesin belli oranlarda 

sorumluluğu sonucunu doğuracaktır. Bundan dolayı Resmî yazıların hazırlanmasında 

belirlenmiĢ usul ve esaslara uyulmasında azami dikkat ve özen gösterilmelidir.  

Ülkemizde Resmî yazıĢma kurallarını belirlemek amacıyla değiĢik tarihlerde 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu konuda en son düzenleme, 2004 yılında BaĢbakanlık 

tarafından hazırlanan yönetmeliktir. Bütün kamu kurum ve kuruluĢları Resmî 

yazıĢmalarını 02/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan ―Resmî 

YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik‖ hükümlerine gore 

yapmak zorundadırlar.  

Bu bölümde Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine –düzenleme metni korunarak- yer verilmiĢ; Yönetmelik 

ekinde yer alan örneklerden bir çoğuna metnin ilgili kısımlarında, tam sahife örneklere 

ise metin sonunda yer verilmiĢtir.  

RESMÎ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER 

HAKKINDA YÖNETMELĠK 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazıĢma kurallarını belirlemek, bilgi 

ve belge alıĢveriĢinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. 

Kapsam  



XIII.BÖLÜM: 

RESMÎ YAZIġMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 548 

Madde 2- Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluĢlarını kapsar. 

Dayanak  

Madde 3- Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı BaĢbakanlık 

TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun‘un 2‘nci ve 33‘üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.  

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluĢlarının kendi aralarında veya gerçek ve 

tüzel kiĢilerle iletiĢimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve 

elektronik belgeyi, 

b) Resmî belge: Kamu kurum ve kuruluĢlarının kendi aralarında veya gerçek 

ve tüzel kiĢilerle iletiĢimlerini sağlamak amacıyla oluĢturdukları, gönderdikleri veya 

sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri, 

c) Resmî bilgi: Kamu kurum ve kuruluĢlarının kendi aralarında veya gerçek ve 

tüzel kiĢilerle iletiĢimleri sırasında metin, ses ve görüntü Ģeklinde oluĢturdukları, 

gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri,  

d) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü 

bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletiĢim teknolojisi ürünlerini, 

e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluĢturulan, gönderilen ve saklanan 

her türlü belgeyi, 

f) Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara 

ait listeyi, 

g) Yazı alanı: Yazı kâğıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boĢluk 

bırakılarak düzenlenen alanı, 

h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza 

sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluĢturma aracı ile oluĢturulan, 

nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmıĢ 
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elektronik veride sonradan herhangi bir değiĢiklik yapılıp yapılmadığının tespitini 

sağlayan elektronik imzayı, ifade eder. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Resmî YazıĢma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi 

Resmî yazıĢma ortamları ve güvenlik 

Madde 5- Kamu kurum ve kuruluĢları arasında yazılı iletiĢim, kâğıt 

kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. 

Kâğıtla yapılan resmî yazıĢmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür 

yazıĢmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. 

Faksla yapılan yazıĢmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen iĢlem yapılabilir, ancak 

bunların beĢ gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir.  

Elektronik ortamdaki yazıĢmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik 

önlemlerine uyularak yapılır.  

Elektronik ortamda yapılan yazıĢmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak 

kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kâğıda 

dökülerek de iĢleme alınır. 

Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî 

elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon 

BaĢbakanlık tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki resmî yazıĢmalar bu adresler 

arasında yapılır.  

Kamu kurum ve kuruluĢları elektronik ortamda yapılacak yazıĢmalarda, bu 

Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir.  

Nüsha sayısı 

Madde 6- Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak 

düzenlenir.  

Belge boyutu 

Madde 7- Resmî yazıĢmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) 

boyutunda kâğıt kullanılır. 

Yazı tipi ve karakter boyutu 

Madde 8- Bilgisayarla yazılan yazılarda ―Times New Roman‖ yazı tipi ve 12 

karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan 

metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Resmî Yazıların Bölümleri 

BaĢlık  

Madde 9- BaĢlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluĢun adının belirtildiği 

bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir.   

BaĢlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.  

Ġlk satıra ―T.C.‖ kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluĢun adı büyük 

harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluĢun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak 

yazılır. BaĢlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez. 

Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluĢların taĢra teĢkilatlarında kullanılan 

baĢlıklar 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir. 

Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teĢkilatı olduğu 

yazılır (Örnek: 1). 

ÖRNEK: 1-BAġLIK 

 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanlığı 

 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

Devlet Personel BaĢkanlığı 

 

T.C. 

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanlığı 

 

T.C. 

ANKARA VALĠLĠĞĠ 

Ġl Sağlık Müdürlüğü 

 

T.C. 

BORÇKA KAYMAKAMLIĞI 

Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

 

T.C. 

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI 

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü 



XIII.BÖLÜM: 

RESMÎ YAZIġMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 551 

Sayı ve evrak kayıt numarası  

Madde 10- Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, baĢlığın 

son satırından iki aralık aĢağıda ve yazı alanının en solundaki ―Sayı:‖ yan baĢlığından 

sonra yazılır. 

Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) 

iĢareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) iĢareti konularak evrak 

kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik 

çizgi (/) iĢareti konulur. 

Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak 

biriminde aldığı numaradır (Örnek: 2). 

Resmî yazıĢmalarda BaĢbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve 

dosya planına uyulması zorunludur. 

Tarih  

Madde 11- Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı 

verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en 

sağında yer alır.  

Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) iĢareti konularak yazılır. 

Konu  

Madde 12- Konu, sayının bir aralık altına ―Konu:‖ yan baĢlığından sonra, 

baĢlık bölümündeki ―T.C.‖ kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır.  

Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir Ģekilde ifade edilir. 

Gönderilen makam  

Madde 13- Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluĢ ve kiĢi ile 

bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının 

uzunluğuna göre iki-dört aralık aĢağıdan ve kâğıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle 

yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine iliĢkin diğer hususlar parantez içinde 

küçük harflerle ikinci satıra yazılır. 

KuruluĢ dıĢına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi 

küçük harflerle ve baĢlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.  

KiĢilere yazılan yazılarda; ―Sayın‖ kelimesinden sonra ad küçük, soyadı 

büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır (Örnek: 3). 
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ÖRNEK: 3-GÖNDERĠLEN MAKAM 

 

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞINA 

(Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü) 

 

ANKARA VALĠLĠĞĠNE 

(Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü) 

 

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞINA 

 

Sayın Prof. Dr. Recep TOPARLI 

Türk Dil Kurumu BaĢkan DanıĢmanı 

Ġlgi  

Madde 14- Ġlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karĢılık olduğunu 

veya bazı belgelere baĢvurulması gerektiğini belirten bölümdür.  

―Ġlgi:‖ yan baĢlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı 

alanının soluna küçük harflerle yazılır.  

Ġlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, ―Ġlgi‖ kelimesinin altı boĢ bırakılarak 

ikinci satıra yazılır.  

Ġlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c  gibi küçük harfler yanlarına 

ayraç iĢareti ― ) ‖ konularak kullanılır. 

Ġlgide, ―.....tarihli ve .......... sayılı‖ ibaresi kullanılır. 

Ġlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. 

Ġlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına 

karĢılık veya daha önce yazılmıĢ çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi 

belirtilir (Örnek: 4). 

ÖRNEK: 4-ĠLGĠ 

 

Ġlgi:a) 13/04/2004 tarihli ve B.02.0.ĠGB.542/263 sayılı yazı, 

b) 28/09/2004 tarihli ve B.02.0.DĠB.482-03/281 sayılı yazı, 

c) 30/09/2004 tarihli ve B.05.0.PGM.0.06.00.02-03-9804 sayılı yazı. 

 

Metin  

Madde 15- Metin, ―Ġlgi‖den sonra baĢlayıp ―Ġmza‖ya kadar süren kısımdır. 
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Metne, ―Ġlgi‖nin son satırından itibaren iki aralık, ―Ġlgi‖ yoksa gönderilen 

yerden sonra üç aralık bırakılarak baĢlanır.  

Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru iĢareti gibi yazı unsurlarının 

arasında bir vuruĢ boĢluk bırakılır. 

Paragraf baĢlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden baĢlanır. Paragraf baĢı 

yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boĢluk bırakılır (Örnek: 5-

A, B). 

Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar 

rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir.   

Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda 

gruplar arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılıĢında kesirleri ayırmak için ise virgül 

(25,33 - yirmi beĢ tam yüzde otuz üç) kullanılır. 

Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Ġmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük 

esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaĢayan Türkçe ile yazılır.   

Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz 

tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Ġmla Kılavuzu‘nda 

bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk 

kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir. 

Alt makama yazılan yazılar ―Rica ederim.‖, üst ve aynı düzey makamlara 

yazılan yazılar ―Arz ederim.‖, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar 

―Arz ve rica ederim.‖ biçiminde bitirilir. 

Ġmza  

Madde 16- Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boĢluk bırakılarak yazıyı 

imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. 

Ġmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boĢluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak 

yazıĢmalarda, imza yetkisine sahip kiĢi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. 

Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad 

ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına 

küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.  

Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre 

kurum/kuruluĢun ―imza yetkileri yönergesi‖ne veya yetkili makamlarca verilen imza 

yetkisine uyularak seçilir.  

Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kiĢi imzaladığında, imzalayanın 

ad ve soyadı  birinci satıra, yetki devredenin makamı ―BaĢbakan a.‖, ―Vali a.‖ ve 
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―Rektör a.‖, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra 

yazılır.  

Yazı vekâleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekâlet 

bırakanın makamı ―BaĢbakan V.‖, ―Vali V.‖ ve ―Rektör V.‖ biçiminde ikinci satıra 

yazılır (Örnek: 6-A). 

 

ÖRNEK: 6  ĠMZA 

 

ÖRNEK: 6-A 

 

Ġmza 

Adı Soyadı 

BaĢbakan a. 

MüsteĢar 

 

 

Ġmza 

Adı Soyadı 

Vali a. 

Vali Yardımcısı 

 

 

Ġmza 

Adı Soyadı 

BaĢbakan V. 

 

Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin 

adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda (Örnek: 6-B);  
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ÖRNEK: 6-B 

 

       Ġmza    Ġmza 

Adı Soyadı              Adı Soyadı 

      Genel Müdür Yardımcısı                       Genel Müdür     

 

ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin 

adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan 

sağa doğru sıralanır (Örnek: 6-C). 

 

ÖRNEK: 6-C 

 

Ġmza   Ġmza          Ġmza 

           Adı Soyadı            Adı Soyadı       Adı Soyadı 

         Genel Müdür  Genel Müdür Yardımcısı    Daire BaĢkanı 

 

Atama kararnamelerinde imza bölümü, Örnek: 6-D‘de olduğu biçimde 

düzenlenir.  

 

ÖRNEK: 6-D 

(Atama Kararnameleri) 

 

CUMHURBAġKANI 

 

           BaĢbakan          Bakan 

 

Onay 

Madde 17- Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili 

makam tarafından onaylanır.  

Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak 

yazı alanının ortasına büyük harflerle ―OLUR‖ yazılır. ―OLUR‖un altında onay tarihi 

yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boĢluk bırakılarak onaylayanın adı, 

soyadı ve altına  unvanı yazılır (Örnek: 7-A). 

Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan 

onay makamına en yakın yetkili ―Uygun görüĢle arz ederim.‖ ifadesiyle onaya katılır. 

Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boĢluk bırakılarak yazılır ve 

yazı alanının solunda yer alır (Örnek: 7-B). 

Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kiĢi resmî yazıyı 

güvenli elektronik imzası ile imzalar. 
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Ekler  

Madde 18– Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı 

bırakılarak yazı alanının soluna konulan ―EK/EKLER:‖ ifadesinin altına yazılır. 

Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak 

kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir.  

Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, ―Ek 

konulmadı‖ ya da ―Ek-…. konulmadı‖, bazı eklerin konulması durumunda ise, ―Ek-…. 

Konuldu‖ ifadesi yazılır (Örnek: 8). 

 

 

ÖRNEK: 8-EKLER 

EKLER: 

1- Yazı örneği (... sayfa) 

2- Yönetmelik (... sayfa) 

 

-------------------------------------- 

 

EKLER: 

1- Rapor (... sayfa) 

2- Disket (… adet) 

 

DAĞITIM: 

Adalet Bakanlığına  

ĠçiĢleri Bakanlığına (Ek-1 konulmadı) 

DıĢiĢleri Bakanlığına (Ek konulmadı) 

UlaĢtırma Bakanlığına (Ek-2 konuldu) 

 

Dağıtım  

Madde 19- Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin 

protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. ―EKLER‖den sonra uygun satır 

aralığı bırakılarak yazı alanının soluna ―DAĞITIM:‖ yazılır. Ek yoksa dağıtım 

EKLER‘in yerine yazılır. 

Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, ―Gereği‖ kısmına, yazının 

içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise ―Bilgi‖ kısmına protokol sırasıyla yazılır. 

―Gereği‖ kısmı dağıtım baĢlığının altına, ―Bilgi‖ kısmı ise ―Gereği‖ kısmı ile aynı satıra 

yazılır.  

―Bilgi‖ kısmı yoksa, kurum ve kuruluĢ adları doğrudan ―DAĞITIM‖ baĢlığının 

altına yazılır (Örnek: 9-A, B). 
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ÖRNEK: 9-A 

 

DAĞITIM: 

Gereği:   Bilgi: 

BaĢbakanlığa  CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliğine 

 

 

 

ÖRNEK: 9-B 

 

DAĞITIM: 

81 Ġl Valiliğine  

 

Paraf  

Madde 20- Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum 

tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres 

bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır.  

Elektronik ortamda yapılan yazıĢmalarda paraflar elektronik onay yoluyla 

alınır. 

Yazıyı paraflayan kiĢilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) iĢareti 

konulduktan sonra büyük harfle adının baĢ harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih 

belirtilerek paraflanır (Örnek: 10).  

 

ÖRNEK: 10-PARAF 

 

08/09/2004  Uzman:   H. ÇELĠK (Paraf) 

08/09/2004  D. BĢk. :   Ġ. GÜNAY (Paraf) 

08/09/2004  Gn. Md. :   Ö. DEMĠR (Paraf) 

08/09/2004  Müst. Yrd.:  Y. ARSLAN (Paraf) 

08/09/2004  MüsteĢar: Ġ.  ÇETĠNKAYA (Paraf) 

 

MeĢrutiyet Cad. 24/5-6 YeniĢehir 06640 ANKARA        Ayrıntılı bilgi için 

irtibat: H. ÇELĠK  Uzman 

Telefon: (0 312) 419 97 26  Faks: (0 312) 418 81 90 

e-posta: idare@basbakanlik.gov.tr Elektronik Ağ: www.basbakanlik.gov.tr 

 

Koordinasyon  

Madde 21– BaĢka birimlerle iĢbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf 

bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak ―Koordinasyon:‖ yazılır ve iĢbirliğine 

dâhil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak  

düzenlenir (Örnek: 11).  

 

 

 

mailto:idare@basbakanlik.gov.tr
http://www.basbakanlik.gov.tr/
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ÖRNEK: 11-KOORDĠNASYON 

 

08/09/2004  Uzman   : H. KARA (Paraf) 

08/09/2004  Ġd. GeliĢ. BĢk.  : H. KÖKSAL (Paraf) 

08/09/2004  Müst. Yrd. : N.ÇAKMAK (Paraf) 

 

Koordinasyon: 

08/09/2004  Huk. MüĢ. : A. USTA (Paraf) 

08/09/2004  Müst. Yrd.  : N. ÖZCAN (Paraf) 

 

MeĢrutiyet Cad. 24/5-6 YeniĢehir 06640 ANKARA         Ayrıntılı bilgi için 

irtibat: H. KARA Uzman 

Telefon: (0 312) 419 97 26  Faks: (0 312) 418 81 90 

e-posta: idare@basbakanlik.gov.tr Elektronik Ağ: www.basbakanlik.gov.tr 

 

 

Adres 

Madde 22- Yazı alanının sınırları içinde kalacak Ģekilde sayfa sonuna soldan 

baĢlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluĢun adresi, telefon ve faks numarası, e-

posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletiĢim bilgileri yazılır. ĠletiĢim bilgileri 

yazıdan bir çizgi ile ayrılır. 

Yazının gönderildiği kurum ve kiĢilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi 

alabilmeleri için baĢvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün 

sağında yer alır  (Örnek: 12). 

 

ÖRNEK: 12-ADRES 

 

MeĢrutiyet Cad. 24/5-6 YeniĢehir 06640 ANKARA          Ayrıntılı bilgi için 

irtibat: H. KARA Uzman 

Telefon: (0 312) 419 97 26  Faks: (0 312) 418 81 90 

e-posta: idare@basbakanlik.gov.tr Elektronik Ağ: www.basbakanlik.gov.tr 

 

 

Gizli yazılar 

Madde 23- Yazı gizlilik derecesi taĢıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt 

ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, 

gizli, özel, hizmete özel Ģeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya 

kuruluĢça belirlenir (Örnek: 5-A, B). 

 

 

 

 

mailto:idare@basbakanlik.gov.tr
http://www.basbakanlik.gov.tr/
mailto:idare@basbakanlik.gov.tr
http://www.basbakanlik.gov.tr/
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Ġvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı 

Madde 24– Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi 

gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında 

büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini 

yapmakla yükümlüdür (Örnek: 5-A, B).  

Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve 

kuruluĢlara tekit yazısı yazılır.   

 

Sayfa numarası  

Madde 25- Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının 

kaçıncısı olduğunu gösterecek Ģekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).   

 

Aslına uygunluk onayı  

Madde 26- Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin, uygun bir 

yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. 

Kurum ve kuruluĢlar elektronik ortamdaki belgelerin değiĢtirilmesini ve aslına 

uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Resmî Yazıların GönderiliĢ ve AlınıĢlarında Yapılacak ĠĢlemler 

 

Kayıt kaĢesi  

Madde 27- Gelen evrak, Örnek 13‘te yer alan kayıt kaĢesi kullanılarak 

kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluĢları Örnek 13‘te yer alan kaĢeyi örnek alarak 

kendilerine uygun bir kaĢe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaĢeler evrakın arka yüzüne 

basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü 

ilgilendiriyorsa o bölümün karĢısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) 

iĢareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir. 

Elektronik ortamda yapılan yazıĢmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı 

ilgili birime gönderilir.  

 

ÖRNEK: 13-KAYIT KAġESĠ 

 

Bakanlıklar ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢların Merkez TeĢkilatında 

BAKANLIK Gereği Bilgi 

MÜSTEġAR   

Birim   

‖   

‖   

MÜSTEġAR YARDIMCILIĞI   
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Birim   

‖   

‖   

MÜSTEġAR YARDIMCILIĞI   

‖   

‖   

MÜSTEġAR YARDIMCILIĞI   

‖   

‖   

EKLER 

KAYIT 
TARĠH 

SAYI 

 

TaĢra TeĢkilatında  

ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ 

Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü 

KAYIT 
TARĠH  

SAYI  

HAVALE 
GEREĞĠ  

BĠLGĠ  

DOSYA NO  

EKLER  

 

Yazıların gönderilmesi 

Madde 28– Yazıyı gönderenin iletiĢim bilgileri zarfın sol üst köĢesinde, 

yazının gideceği yerin iletiĢim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik 

derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köĢeye gelecek biçimde 

kırmızı renkle belirtilir.  

Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. Ġç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma 

yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek Ģekilde zarf 

kapatılır. Ġç zarfın üzerine de iletiĢim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın 

üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köĢeye gelecek biçimde kırmızı renkle 

belirtilir. 

Ġç zarf ve Örnek 14‘te gösterilen iki suret evrak senedi dıĢ zarfın içine 

konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak 

sayısı yazılır. DıĢ zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi 

kırmızı renkli olarak belirtilir.  

Elektronik ortamdaki yazıĢmalar kurum ve kuruluĢların e-posta adresi 

üzerinden yapılır.  

Elektronik ortamda yapılan yazıĢmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması 

durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik 

derecesi yazılır.  
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ÖRNEK: 14- KONTROLLÜ EVRAK SENEDĠ 

 

GÖNDEREN  ALAN TARĠH SENEDĠ HAZIRLAYAN 

    

Sıra No 
Belgenin Konusu 

(Tarih ve Sayısı) 

Kopya  

Adedi 

Kopya  

No 
Ekler Dil 

 

 

 

 

     

SENEDĠ ĠADE EDENĠN: 

Adı ve Soyadı : 

Görevi : 

Ġmzası : 

Tarih 

Saat 

 

“Çok gizli” gizlilik dereceli yazıların alınması  

Madde 29- ―Çok gizli‖ gizlilik dereceli yazılarda, dıĢ zarfı açan görevli iç zarf 

üzerinde yer alan ―çok gizli‖ ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. 

Bu görevli dıĢ zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen 

makama iade eder.  

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

Madde 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

ÖRNEK: 2- SAYI 

 
Sayı: B.02.0.ĠGB-16-717-752/89 

Sayı: B.02.2.TCZ-21-932/467 

Sayı: B.08.4.MEM.202-148-694/253 
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Kurum ve 

Evrak Kayıt 
Numarası 

Kurum Kodu 

Kurum 

Dağılım Kodu 

Yasama, 

Yürütme, 

Yargı Kodu 

Birim Kodu 

ġube Kodu 

Birim Dağılım 

Kodu 

Dosya 

Numarası 

B .  02 .   0  . PPG    . 0 .   12  –  383 – 00258 / 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           YAZIġMALARDAKĠ KOD DAĞILIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bölüm: Kurum Kodu  

2. Bölüm: Kurum Dağılım Kodu  

3. Bölüm: Birim Kodu 

4. Bölüm: Birim Dağılım Kodu 

5. Bölüm: Alt Birim Kodu 

6. Bölüm: Ayrıntılı Alt Birim Kodu 

7. Bölüm: Alt Tali (ġube) Kodu 

OAA.B.CCC.D.EEE.FF.GG 

  1    2    3     4    5      6    7 
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ÖRNEK: 5-A SAYFA DÜZENĠ 

GĠZLĠLĠK DERECESĠ 

 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanlığı 

Ġki satır aralığı 

 ĠVEDĠ 

Sayı:.........................................                                                                         15/07/2004 

 

Konu:........................................... 

......................... 

Ġki-dört satır aralığı 

 

............................. BAKANLIĞINA 

 

Ġki satır aralığı 

Ġlgi:a)......................................................................................................................... 

       b) ................................................................ 

 

Ġki satır aralığı 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

Ġki- dört satır aralığı 

 

                    (Ġmza) 

          Adı Soyadı 

           BaĢbakan a. 

           MüsteĢar 

Uygun satır aralığı 

 

EKLER: 

1- Yazı örneği (....sayfa) 

2- Yönetmelik (....sayfa) 

Uygun satır aralığı 

 

DAĞITIM: 

Gereği:    Bilgi : 

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

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

GĠZLĠLĠK DERECESĠ 

 

MeĢrutiyet Cad. 24/5-6 YeniĢehir 06640 ANKARA         Ayrıntılı bilgi için irtibat: H. 

KARA Uzman Telefon: (0 312) 419 97 26  Faks: (0 312) 418 81 90 e-posta: 

idare@basbakanlik.gov.tr Elektronik Ağ: www.basbakanlik.gov.tr 

 

mailto:idare@basbakanlik.gov.tr
http://www.basbakanlik.gov.tr/
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ÖRNEK: 5-B SAYFA DÜZENĠ 

GĠZLĠLĠK DERECESĠ 

 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanlığı 

Ġki satır aralığı 

        ĠVEDĠ 

Sayı:.........................................              15/07/2004 

 

Konu:.......................................................... 

 

Ġki-dört satır aralığı 

....... BAKANLIĞINA 

Ġki satır aralığı 

Ġlgi:a)........................................................................................................................... ........ 

      b) .................................................................................................................................. 

 

Ġki satır aralığı 

............................................................................................................................................. 

Bir satır aralığı 

............................................................................................................................................. 

Ġki- dört satır aralığı 

 

    (Ġmza) 

Adı Soyadı 

BaĢbakan a. 

   MüsteĢar 

Uygun satır aralığı 

EKLER: 

1- Yazı örneği (....sayfa) 

2- Yönetmelik (....sayfa) 

 

Uygun satır aralığı 

DAĞITIM: 

Gereği:     Bilgi: 

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

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

GĠZLĠLĠK DERECESĠ 

 

MeĢrutiyet Cad. 24/5-6 YeniĢehir 06640 ANKARA          Ayrıntılı bilgi için irtibat: H. 

KARA Uzman 

Telefon: (0 312) 419 97 26  Faks: (0 312) 418 81 90 

e-posta: idare@basbakanlik.gov.tr Elektronik Ağ: www.basbakanlik.gov.tr 

mailto:idare@basbakanlik.gov.tr
http://www.basbakanlik.gov.tr/
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ÖRNEK: 7-A  ONAY  

 

............. MAKAMINA 

 

 

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................  

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................... 

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................. 

 

 

       Ġmza 

    Adı Soyadı 

 Personel ve Eğitim Daire BaĢkanı 

  

O L U R 

02/07/2004 

(Ġmza) 

Adı Soyadı 

Genel Müdür 
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ÖRNEK: 7-B  ONAY 

 

 

..................... MAKAMINA 

 

 

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................. 

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................... 

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................. 

 

   Ġmza 

Adı Soyadı 

Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanı 

 

 

Uygun görüĢle arz ederim. 

01/07/ 2004 

 

(Ġmza) 

Adı Soyadı 

MüsteĢar Yardımcısı 

 

 

 

O L U R 

02/07/2004 

 

(Ġmza) 

 

Adı Soyadı 

BaĢbakan a. 

MüsteĢar
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KANUNLAR 

Kanun 

No 
Tarih Kanunun Adı 

2659 14/04/1982 Adli Tıp Kurumu Kanunu 

258 09/12/2004 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun 

5283 06/01/2005 
Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Sağlık Birimlerinin 

Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun 

5271 04/12/2004 Ceza Muhakemesi Kanunu 

3039 11/06/1936 Çeltik Ekimi Kanunu 

657 23/07/1965 Devlet Memurları Kanunu 

984 02/03/1927 

Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat ĠĢlerinde Kullanılan 

Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara 

Mahsus Kanun 

197 18/12/1953 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 

4924 10/07/2003 

Eleman Teminde Güçlük Çekilen Yerlerde SözleĢmeli Sağlık 

Personeli ÇalıĢtırılması Ġle Bazı kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 

959 30/12/1940 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 

Müessesesi TeĢkiline Dair Kanun 

5996 11/06/2010 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu 

6245 10/02/1954 Harcırah Kanunu 

6283 25/02/1954 HemĢirelik Kanunu 

2219 24/05/1933 Hususi Hastaneler Kanunu 

1262 14/05/1928 Ġspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu 

3960 28/12/1963 Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu 

4734 22/01/2002 Kamu Ġhale Kanunu 

4735 22/02/2002 Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu 

5624 11/04/2007 Kan ve Kan Ürünleri Kanunu 

5324 24/03/2005 Kozmetik Kanunu 

4459 09/07/1943 

Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları TeĢkilatı Yapılmasına 

Ve 3017 Numaralı Sıhhat ve Ġçtimai Muavenet Vekâleti 

TeĢkilat ve Memurin Kanunu‘nun Bazı Maddelerinin 

DeğiĢtirilmesine Dair Kanun 

3628 04/05/1990 
Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanunu 

634 07/06/1939 Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu 

2827 24/05/1983 Nüfus Planlaması Hakkında Kanun 

193 22/06/2004 Optisyenlik Hakkında Kanun 
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2238 29/05/1979 
Organ ve Doku Alınması, Saklanması, AĢılanması ve Nakli 

Hakkında Kanun 

3816 18/06/1992 

Ödeme Gücü Olmayan VatandaĢların Tedavi Giderlerinin 

YeĢil Kart Verilerek Devlet Tarafından KarĢılanması 

Hakkında Kanun 

3153 19/04/1937 
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi 

Müesseseleri Hakkında Kanun 

209 04/01/1961 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 

(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 

Hakkında Kanun 

181 13/12/1983 
Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname 

3359 07/05/1987 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 

5396 03/07/2005 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu‘na Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun 

224 05/01/1961 Sağlık Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi Hakkında Kanun 

5947 21/01/2010 
Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün ÇalıĢmasına Ve 

Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 

992 19/03/1927 

Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller 

Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya 

Laboratuvarları Kanunu 

7402 04/01/1960 Sıtmanın Ġmhası hakkında Kanun 

5510 31/05/2006 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

1380 22/03/1971 Su Ürünleri Kanunu 

1219 11/04/1928 
Tababet ve ġuabatı San‘atlarının 

Tarzı Ġcrasına Dair Kanun  

5237 26/09/2004 Türk Ceza Kanunu 

3224 07/06/1985 Türk DiĢ Hekimleri Birliği Kanunu 

6643 25/01/1956 Türk Eczacılar Birliği Kanunu 

767 03/03/1926 Türk Kodeksi Hakkında Kanun 

6023 23/01/1953 Türk Tabipler Birliği Kanunu 

4207 07/11/1996 
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 

Hakkında Kanun 

5898 07/05/2009 
Uçucu Maddelerin Zararlarından Ġnsan Sağlığının 

Korunmasına Dair Kanun 

7269 15/05/1959 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 

1593 24/04/1930 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
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3298 03/06/1986 UyuĢturucu Maddelerle Ġlgili Kanun 

2313 12/06/1933 UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 

4703 29/06/2001 
Ürünlere ĠliĢkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve  

Uygulanmasına Dair Kanun 

5368 11/04/1949 Verem SavaĢı Hakkında Kanun 

 

TÜZÜKLER 

Resmî 

Gazete 

Sayısı 

Resmî 

Gazete 

Tarihi 

Tüzüğün Adı 

1904 21.09.1931 Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname 

9730 12.10.1957 
Fizyoterapi Ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında 

Tüzük  

5316 28.01.1943 
Gemilerde Yolcuların Sıhhi Emniyeti Hakkında 

Nizamname  

10786 19.04.1961 

Genel Kadınlar Ve Genelevlerin Tabi Olacakları 

Hükümler Ve FuhuĢ Yüzünden BulaĢan Zührevi 

Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü  

8236 18.10.1952 
Gıda Maddelerinin Ve Umumi Sağlığı Ġlgilendiren 

EĢya Ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük  

3113 23.09.1935 Ġspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Nizamnamesi  

14765 11.01.1974 ĠĢçi Sağlığı Ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü  

18553 22.10.1984 

Maden Ve TaĢ Ocakları ĠĢletmelerinde Ve Tünel 

Yapımında Alınacak ĠĢçi Sağlığı Ve ĠĢ Güvenliği 

Önlemlerine ĠliĢkin Tüzük 

1868 09.08.1931 Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname 

17924 10.01.1983 Özel Hastaneler Tüzüğü  

14752 24.12.1973 

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle 

ÇalıĢılan ĠĢyerlerinde Ve ĠĢlerde Alınacak Tedbirler 

Hakkında Tüzük  

18861 07.09.1985 Radyasyon Güvenliği Tüzüğü  

4201 06.05.1939 
Radyoloji, Radyom Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri 

Hakkında Tüzük 

18255 18.12.1983 
Rahim Tahliyesi Ve Sterilizasyon Hizmetlerinin 

Yürütülmesi Ve Denetlenmesine ĠliĢkin Tüzük  

20635 14.09.1990 Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Tüzüğü 

10237 26.06.1959 
Sivil Müdafaa Vekâletlerarası ĠĢbirliği ve KarĢılıklı 

Yardım Nizamnamesi 

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=31
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14223 22.06.1972 Sosyal Sigorta Sağlık ĠĢlemleri Tüzüğü  

    976 29.08.1928 Sular Kanunu‘nun UygulanıĢını Gösteren Tüzük 

10436 19.02.1960 Tıbbi Deontoloji Tüzüğü  

12961 27.07.1968 Türk Eczacılar Deontoloji Tüzüğü  

27146 19.02.2009 Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü  

14517 25.04.1973 Uluslar arası Sağlık Tüzüğü 

15004 12.09.1974 Yapı ĠĢlerinde ĠĢçi Sağlığı Ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü  

 

YÖNETMELĠKLER 

 

Resmî 

Gazete 

Sayısı 

Resmî 

Gazete 

Tarihi 

Yönetmelik Adı 

24046 11.05.2000 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği  

25412 24.03.2004 
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik  

18090 27.06.1983 
Aday Memurların YetiĢtirilmesine Dair Genel 

Yönetmelik 

19808 08.05.1988 
Afetlere ĠliĢkin Acil Yardım TeĢkilatı ve Planlama 

Esaslarına Dair Yönetmelik  

23486 14.10.1999 
Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 

KuruluĢları Hakkında Yönetmelik  

25867 06.07.2005 
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında 

Yönetmelik  

26242 28.07.2006 

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında 

Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

26472 24.03.2007 

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında 

Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik  

26367 05.12.2006 

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında 

Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

25904 12.08.2005 

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık 

Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak 

Ödemeler Ve SözleĢme ġartları Hakkında 

Yönetmelik  

27591 25.05.2010 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=663&Itemid=31
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=31
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F8965EEFD1584C88A42
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F8965EEFD1584C88A42
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F8965EEFD1584C88A42
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F89C7D510DFD423D9CA
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F89C7D510DFD423D9CA
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F89C7D510DFD423D9CA
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F89592DC0A84F0F0B22
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F89592DC0A84F0F0B22
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F89592DC0A84F0F0B22
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F89712003DA70BD0AB5
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F89712003DA70BD0AB5
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F89712003DA70BD0AB5
http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF6407999D5EC50F89712003DA70BD0AB5
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27801 30.12.2010 

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık 

Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak 

Ödemeler Ġle SözleĢme Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

24879 17.09.2002 

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık 

KuruluĢları Ġle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında 

Yönetmelik  

24456 08.07.2001 
Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve 

Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği  

26369 07.12.2006 
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans 

Hizmetleri Yönetmeliği  

22900 06.02.1997 
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri 

Yönetmeliği  

26788 15.02.2008 
Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 

KuruluĢları Hakkında Yönetmelik  

27166 11.03.2009 

Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 

KuruluĢları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

22872 09.01.1997 BaĢbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği 

25904 12.08.2005 
BeĢeri Tıbbi Ürünler Ambalaj Ve Etiketleme 

Yönetmeliği 

25254 09.10.2003 

BeĢeri Tıbbi Ürünler Bilimsel DanıĢmanlık Kurulu 

ve Komisyonlarının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında 

Yönetmelik  

25268 23.10.2003 BeĢeri Tıbbi Ürünler Ġmalathaneleri Yönetmeliği  

25705 19.01.2005 BeĢeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği 

25763 22.03.2005 BeĢeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin Ġzlenmesi ve  

Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik 

25730 17.02.2005 BeĢeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair 

Yönetmelik 

25268 23.10.2003 
BeĢeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri 

Hakkında Yönetmelik  

26537 30.05.2007 
BulaĢıcı Hastalıklar Sürveyans Ve Kontrol Esasları 

Yönetmeliği  

24643 17.01.2002 
―CE‖ Uygunluk ĠĢaretinin Ürüne ĠliĢtirilmesine ve 

Kullanılmasına Dair Yönetmelik 

25832 01.06.2005 

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik 

Ġncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında 

Yönetmelik  
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17926 12.01.1983 
Devlet Memurlarının ġikayet Ve Müracaatları 

Hakkında Yönetmelik 

14622 11.08.1973 
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze 

Giderleri Yönetmeliği  

26016 07.12.2005 DiĢ Protez Laboratuvarları Yönetmeliği  

25672 14.12.2004 

DiĢ Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine 

DiĢ Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi 

Hakkında Yönetmelik  

25809 

27615 

08.05.2005 

18.06.2010 
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik  

25657 01.12.2004 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik  

18479 04.08.1984 Döner Sermayeli KuruluĢlar Ġhale Yönetmeliği 

23852 20.10.1999 
Ecza Depoları Ve Ecza Depolarında Bulundurulan 

Ürünler Hakkında Yönetmelik 

21374 13.10.1992 

Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik 

25213 28.08.2003 
Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları 

Hakkında Yönetmelik  

25751 10.03.2005 
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında 

Yönetmelik  

22415 26.09.1995 Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği 

23358 30.01.1997 

Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, 

Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatım Esasları 

Hakkında Yönetmelik 

23368 31.05.1998 Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği  

24101 06.07.2000 

Gıda Maddeleri Üreten ĠĢyerlerine Verilen ÇalıĢma 

Ġznine Ait ĠĢlemler Ġçin Alınacak Ücretlerin Tahsil 

ve Harcama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

22692 10.07.1996 Gıda Üretim ve SatıĢ Yerleri Hakkında Yönetmelik  

25673 17.12.2004 
Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi Ġçin 

GerçekleĢtirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği 

25797 26.04.2005 

Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık KuruluĢları 

Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Hakkında Yönetmelik 

25106 12.05.2003 
Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık KuruĢları 

Hakkında Yönetmelik  

25709 27.01.2005 
Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
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24132 06.08.2000 Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği 

23420 01.08.1998 Hasta Hakları Yönetmeliği 

27897 06.04.2011 

Hasta ve ÇalıĢan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair 

Yönetmelik 

19269 02.10.1986 Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği  

27515 08.03.2010 HemĢirelik Yönetmeliği 

27910 19.04.2011 
HemĢirelik Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik  

24480 01.08.2001 
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık 

KuruluĢları Hakkında Yönetmelik  

24473 25.07.2001 

Ġçilebilir Nitelikteki Suların Ġstihsali, 

Ambalajlanması, SatıĢı ve Denetlenmesi Hakkında 

Yönetmelik  

18453 09.07.1984 
Ġçkili Yerlere Verilecek Ġzinlerde Göz önünde 

Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik  

24762 22.05.2002 Ġlkyardım Yönetmeliği 

25406 18.03.2004 
Ġlkyardım Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik  

27742 27.10.2010 

Ġnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla Ġlgili 

Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında 

Yönetmelik 

25730 17.02.2005 Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik  

20103 09.03.1989 
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin 

Yönetmelik  

24796 25.06.2002 

Ġyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test 

Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair 

Yönetmelik  

24796 25.06.2002 
Ġyi Laboratuvar Uygulamalarının Denetlenmesi ve 

ÇalıĢmaların Kontrolüne Dair Yönetmelik 

18400 13.05.1984 

Kadro Ġhdası, Serbest Bırakma ve Kadro DeğiĢikliği 

ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

24916 24.10.2002 

Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati 

Kontrol Programı Ġle Tanı ve Tedavi Merkezleri 

Yönetmeliği 

25374 15.02.2004 

Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Açıktan Kura ile 

Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve 

Usullerine ĠliĢkin Yönetmelik 
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23783 11.08.1999 
Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt 

DıĢında Tedavilerine ĠliĢkin Yönetmelik  

26665 06.10.2007 
Kamu Sağlık Hizmetlerinde ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon 

Kaynakları Ġle ÇalıĢan Personelin Radyasyon Doz 

Limitleri Hakkında Yönetmelik 

26324 19.10.2006 
Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul Ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik 

27074 04.12.2008 Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği 

24760 20.05.2002 
Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair 

Yönetmelik  

24260 14.12.2000 
Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezleri 

Yönetmeliği 

26897 05.06.2008 

Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezleri 

Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik  

24260 14.12.2000 Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği 

26897 05.06.2008 
Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik  

24472 24.07.2001 Kaplıcalar Yönetmeliği 

25866 05.07.2005 Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği  

27027 17.10.2008 
Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğinde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

25823 23.05.2005 Kozmetik Yönetmeliği  

25375 16.02.2004 
Madde Bağımlılığı ve Tedavi Merkezleri 

Yönetmeliği  

20696 15.11.1990 
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında 

Yönetmelik 

27467 19.01.2010 
Mezarlık Yerlerinin ĠnĢası ile Cenazi Nakil ve Defin 

ĠĢlemleri Hakkında Yönetmelik 

24855 23.08.2002 

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin 

Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında 

Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik  

18161 10.09.1983 

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin 

Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında 

Yönetmelik  

18183 06.10.1983 
Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme 

Yönetmeliği  

25596 27.09.2004 Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik 

24066 01.06.2000 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 
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27073 03.12.2008 

Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya 

Uygulayan Merkezler Ġle ĠĢitme Cihazı SatıĢ Ve 

Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik  

24758 17.05.2002 Oyuncaklar Yönetmeliği  

21314 13.08.1992 

Ödeme Gücü Olmayan VatandaĢların Tedavi 

Giderlerinin Devlet Tarafından KarĢılanması ve 

YeĢil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik  

24708 27.03.2002 Özel Hastaneler Yönetmeliği  

27708 23.09.2010 
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

24160 04.09.2000 
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının KuruluĢ ve 

Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 

23290 18.03.1998 
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 

Hakkında Yönetmelik  

26230 16.07.2006 

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere 

Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 

Yönetmelik  

23999 24.03.2000 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 

25658 02.12.2004 
Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik 

23986 07.03.2000 RSHMB Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği  

22169 12.01.1995 RSHMB Disiplin Amirleri Yönetmeliği  

26192 08.06.2006 

RSHMB Merkez ve TaĢra TeĢkilatında Görevli 

Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme 

Yapılmasına Dair Yönetmelik  

17843 19.10.1982 RSHMB Hizmet Yönetmeliği  

25981 30.10.2005 
RSHMB Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan 

DeğiĢikliği Yönetmeliği 

22169 12.01.1995 RSHMB Sicil Amirleri Yönetmeliği  

25823 23.05.2005 
RuhsatlandırılmıĢ Veya Ruhsatlandırma BaĢvurusu 

YapılmıĢ BeĢeri Tıbbi Ürünlerdeki DeğiĢikliklere 

Dair Yönetmelik 

20033 28.12.1988 Sabotajlara KarĢı Koruma Yönetmeliği  

 17.02.1989 

Sağlık Bakanlığı ArĢiv Yönetmeliği 

(Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün 

07.12.1988 gün ve 09.2.495/011092 sayılı yazıları ile 

uygun mütalaası alınarak, 17.02.1989 tarih ve 

APK.İH.9300-371 sayı ile yürürlüğe konulmuştur.) 

25486 08.06.2004 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği  
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26019 10.12.2005 Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği  

27071 01.12.2008 

Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve AraĢtırma 

Hastanelerinde Klinik ġefi, Klinik ġef Yardımcısı 

Ve BaĢasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Sınavlara ĠliĢkin Usul Ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik 

19196 15.08.1986 

Sağlık Bakanlığı Farmasötik Ve Tıbbi Müstahzar,  

Madde, Malzeme, Terkipler Ġle Bitkisel Preparatların 

Geri Çekilmesi Ve Toplatılması Hakkında 

Yönetmelik 

 05.11.1986 

Sağlık Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği 

(İşbu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanmamış, 

05/11/1986 tarih ve Personel Genel Müdürlüğü Eİ/422 – 

35898 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 

23893 01.12.1999 
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 

Yönetmeliği  

27885 25.03.2011 
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve 

Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği 

27679 21.08.2010 Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği 

22093 26.10.1994 
Sağlık Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı Yatak Ve Kadro 

Standartları Yönetmeliği 

23834 02.10.1999 
Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye 

ĠĢletme Yönetmeliği  

21810 06.01.1994 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını 

Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad Verme 

Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

10896 02.09.1961 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık 

Kurumları Ġle Esenlendirme (Rehabilitasyon) 

Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 

209 Sayılı Kanun Gereğince ĠĢletme, Ġdare ve 

Muhasebe ĠĢlerine Dair Yönetmelik 

26166 12.05.2006 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve 

KuruluĢlarında Görevli Personele Döner Sermaye 

Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

27850 18.02.2011 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve 

Üniversitelere Ait Birimlerin Birlikte Kullanımı ve 

ĠĢbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

25457 09.05.2004 Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği  

27937 17.05.2011 
Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Yönetmeliğinde 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
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26563 25.06.2007 
Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve 

Denetiminin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

952 31.07.1928 

Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapan Masli 

Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji 

Ve Kimya Laboratuvarları Kanunu‘na Müteferri 

Olarak Tanzim Olunan Yönetmelik  

25445 27.04.2004 
SözleĢmeli Sağlık Personeli Disiplin ile Disiplin 

Kurulları Hakkında Yönetmelik  

25217 02.09.2003 
SözleĢmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil 

Yönetmeliği  

26301 26.09.2006 
Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık 

ġartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik  

25583 14.09.2004 
Sürücü DavranıĢlarını GeliĢtirme Eğitimi 

Yönetmeliği  

24125 30.07.2000 
Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakkında 

Yönetmelik  

27517 10.03.2010 Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik 

25883 22.07.2005 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

24694 

26398 

13.03.2002 

09.01.2007 
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği  

27292 18.07.2009 
Tıpta Ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 

Yönetmeliği 

27663 05.08.2010 
Uçucu Maddelerin Zararlarından Ġnsan Sağlığının 

Korunması Hakkında Yönetmelik 

24792 21.06.2002 Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik  

24643 17.01.2002 
Uygunluk Değerlendirme KuruluĢları ile 

OnaylanmıĢ KuruluĢlara Dair Yönetmelik 

27513 06.03.2010 

Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve 

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında 

Yönetmelik 

27957 07.06.2011 
Vücuda YerleĢtirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar 

Yönetmeliği  

27957 07.06.2011 
Vücuda YerleĢtirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar 

Yönetmeliği  

17927 13.01.1983 Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği  

25903 11.08.2005 
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol 

Yönetmeliği 
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Sayfa 581 

KAYNAKLAR 

Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu, ERDAL KENGER, ġubat 2001, Ankara 

Ġç Denetim, Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, Uzman Denetçi Baran 

ÖZEREN, SayıĢtay AraĢtırma/Ġnceleme/Çeviri Dizisi: 8, Ağustos 2000, Ankara 

Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu, ERDAL KENGER, ġubat 2001, Ankara 

Ġnceleme ve SoruĢturma Mevzuatı ile Uygulama Usul ve Esasları, Sağlık 

Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Kasım 2003, Ankara 

Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri Ġle BaĢvuru Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik 

Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Tüzüğü  

Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği 

Maliye Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Görev Standartları 

Doç. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK, ―Bürokratik Devletten Etkin Yönetime 

GeçiĢ: Ġyi YönetiĢim‖ adlı makalesi. 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Lütfi ġEN, ―Kamu Yönetiminde Etiğin Önemi‖ adlı 

makalesi. 

M.E.B., MüfettiĢlik Mesleği ve Özellikleri sunusu, Ekim 2007. 

ReĢat MOCAN (Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi), YDK Meslek Ahlak 

Kuralları konulu yazısı. 

Aykut AġNI, N. Berk ÖZDEMĠR, A. Kerem KÖKKEÇECĠ ve diğerleri, 

―Mühendislik Etiği‖ Sunusu, 2008. 

INTOSAI Meslek Ahlak Kuralları 

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu Üyeleri Ġle Bankacılık 

Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Personelinin Uyacakları Meslekî Ve Etik Ġlkelere 

Dair Yönetmelik 
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Sayfa 582 

Doç. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLġEN, ―Türkiye‘de Etik Kamu Yönetiminin 

Hukuki Ve Kurumsal Altyapısı‖ adlı sunusu. 

Dr. Haydar TAYMAZ, ―MüfettiĢ Nitelikleri ve YetiĢtirilmesi‖ adlı makalesi. 

AġÇIOĞLU, Çetin (Yargıtay 4.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi) ―Doktorların 

Hukuki ve Cezai Sorumluluğu‖ yazarın kendi yayını Ankara-1982. 

24/07/2002 tarih ve 4095 sayılı yazı ile TBMM BaĢkanlığı‘na sunulan ―Tıbbi 

Hizmetlerin Uygulanmasından doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı‖ ile gerekçesi. 

TTB 47. Büyük Kongresi'nde (10-11 Ekim 1998) kabul edilen Hekimlik 

Meslek Etiği Kuralları. 

www.türkhukuksitesi.com/makale 300.htm (Tıpta YanlıĢ Uygulama 

(Malpraktis) Sebebiyle Hekimin Hukuki Sorumluluğu Hazırlayan Ali Osman 

ÖZDĠLEK) 

TÜMER, Ali Rıza (Öğretim görevlisi, Hacettepe Ün. Tıp Fakültesi Adli Tıp 

Anabilim Dalı Ankara) ―Hekimlerin cezai sorumlulukları ve 5237 Sayılı Yeni Türk 

Ceza Kanunu‘nun hekimlere getirdiği yükümlülükleri‖ Hacettepe Tıp Dergisi 2005; 

36:3-8. 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Tıp 

Uzmanları Derneği iĢbirliği ile Atatürk Üniversitesinde 6-7 Mayıs 1999 tarihlerinde 

gerçekleĢtirilen, ―Malpraktis:Hekim Hataları ‖ konulu 3. Adli Bilimler Sempozyumu 

KapanıĢ Bildirgesi. 

Nüket ÖRNEK BÜKEN, Erhan BÜKEN, ―Tıbbi Malpraktis Konusunda 

TartıĢmalar‖ T Klin Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi 2003, 11:140-147 

Doç.Dr.Faik ÇELĠK, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi www.istabip.org.tr 

sitesindeki Cerrahın Yasal Sorumluluğu makalesi. 

Prof.Dr.Ġ.Hamit HANCI (A.Ü.Tıp Fak. Adli Tıp A.D) Malpraktis Tıbbi 

GiriĢimler nedeniyle Hekimin ceza ve tazminat sorumluluğu Seçkin Yayıncılık Ankara 

2002 

5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün ÇalıĢmasına ve Bazı 

Kanun‘larda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gerekçesi. 

http://www.türkhukuksitesi.com/makale%20300.htm%20(Tıpta
http://www.istabip.org.tr/


KAYNAKLAR 

 

 
Sağ l ık  Bak an l ığ ı  Tef t i Ģ  Ku ru lu  BaĢk an l ığ ı  

Ġn c e l em e v e  S oru Ģ tu rma  R eh b er i  
Sayfa 583 

Prof. Dr. M. Arif AKġĠT, Doç. Dr. Yasemin BALCI, Yrd. Doç. Dr. Ömür 

ELÇĠOĞLU ve Avukat Erdal ÇAM, TCK ve CMK Temelinde Tıbbi Malpraktis/Taksir 

Yasa Taslağı Etik Kurul Raporu, Sürüm: 2, 2005. 

Doç Dr. Mehmet DEMĠR, Hekimin SözleĢmeden Doğan Sorumluluğu 

makalesi. 

Fatih KESKĠN, Mahmut GÖK, Cem HAYMANA ve Ġlker TAġÇI, Malpraktis 

ve Risk Yönetimi Sunusu. 

Yrd. Doç. Dr. Gül ERTEM, Yrd. Doç. Dr. Esra OKSEL ve Yük. Hem. AyĢe 

AKBIYIK, Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) ile Ġlgili Retrospektif Bir Ġnceleme 

adlı makaleleri. 

Uz. Dr. Gülsüm ÖNAL, Sağlık Uygulamalarında Malpraktis adlı sunumu, ĠSM 

- Hasta Hakları Ġl Koordinatörlüğü Ağustos – 2009. 

Tıbbi Uygulama Hatalarına Yönelik Yapılacak Düzenlemede Bulunması 

Gereken Temel YaklaĢımlar, www.ttb.org.tr 

Sağlık Hukuku Kurultayı, 1-3 Kasım 2007 Ankara 

Ġbrahim PINAR, Devlet Memurları Kanunu ġerhi  

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanıp Ġnternet sitesinde 

yayımlanan ders notları ve makaleleri 

Ġlgili mevzuat ile yargı kararları 

(*)  Alıntı yapıldığı anlamında kullanılmıĢtır. 

 

 

http://www.ttb.org.tr/
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