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ÖZ 

Anayasa’da memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili suçlardan 

dolayı soruşturulmalarının, istisnalar dışında, idari makamların iznine bağlı olduğu 

düzenlenmiştir. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili 

eylemlerinden dolayı haklarında özel soruşturma usullerinin uygulanacağı, çok uzun 

süredir tartışılagelen ve anayasaya aykırılığı iddiası ile birçok kez Anayasa 

Mahkemesi önüne taşınmış bir konudur. 

Bu tezde, izin sisteminin genel esaslarının açıklanması, benzer kavramlarla 

karşılaştırılması ve mukayeseli hukukta durumun incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Aynı zamanda Anayasa’da bahsedilen “kanunla belirtilen istisna”lar olan izin 

sistemi dışında kalan suçlardan ve sıfatı özellik arz eden kamu görevlileri hakkında 

uygulanacak hükümlerden ayrı ayrı bahsedilmiş ve doktrin ve yüksek yargının 

görüşlerine de yer vererek değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. 

 

 

ABSTRACT 

The Constitution of Turkey regulates that, prosecution of public servants and other 

public employees for alleged offences shall be subject, except in cases prescribed by 

law, to the permission of the administrative authority designated by law. It should be 

noted that this exceptional inquiry procedure prescribed for public servants and 

other public employees has long been discussed and the Constitutional Court of 

Turkey heard many claims concerning the unconstitutionality of this procedure. 

This thesis aims to discuss the general principles on the procedure of permission; to 

compare the procedure with similar notions and to examine the legal status under 

comparative law. It also aims to separately explain the exceptions admitted to this 

permission procedure contained under the legal regulations for specific public 

servants and certain types of offences, in accordance with the term “except in cases 

prescribed by law” also including the legal opinion of the doctrine and the supreme 

courts. 
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ÖNSÖZ 

Memurların özel soruşturma usulüne tabi olmaları, Cumhuriyet öncesi yıllara 

dayanır. İdarenin soruşturma izni vermesi ertesinde soruşturma ve kovuşturma 

işlemlerinin yargı organlarınca yürütülmesini öngören “izin sistemi” ise, 1999 

yılından beri yürürlüktedir.  

“Memur ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak olan soruşturmalarda izin 

sisteminin uygulanacağının 1999 yılında kabulünden önce birçok eleştiri yapılmış, 

Danıştay “Memurin Muhakematı Hakkında Danıştay’ın Görüşü”nü açıklamış, 

kabulü gündeme geldiğinde başkalarının önerileri bir tarafa çok alışık olunmadığı 

biçimde, çoğunlukla memur suçlarına bakmakla görevli Yargıtay Dairesi görüşünü 

T.B.M.M. Başkanlığına göndermiştir.  

1999 yılında ilgili kanunun yürürlüğe girmesi ertesinde izin sisteminin bundan önce 

yürürlükte olan sistemle karşılaştırılması, beklentilerin karşılanıp karşılanmadığının 

tartışılması gibi konularda yoğunluklu olarak tartışmalar devam etmiştir. Tüm bu 

önerileri ve eleştirileri teze yansıtmaya çalışırken, kaynak toplamak, takdir 

edilecektir ki, uzun bir süre aldı. 

Tezin savunulması aşamasında görüşleriyle önemli katkıları olan değerli jüri üyeleri 

Prof. Dr. Fatih S. MAHMUTOĞLU’na, Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN’a, Yard. Doç. 

Nur KARAN’a ve Yard. Doç. R. Barış ERMAN’a ve yapıcı görüşlerinden çok 

yararlandığım değerli hocam Prof. Dr. Aydın GÜLAN’a kıymetli yardımlarından, 

desteklerinden ve anlayışından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 
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GİRİŞ 

Erkler ayrılığı ilkesinin bir gereği olarak Anayasanın 9. maddesinde yargı yetkisinin, 

Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı düzenlenmiştir. 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160/1 maddesi hükmüne göre de, Cumhuriyet 

Savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli 

öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere 

hemen işin gerçeğini araştırmaya başlamaktadır. Cumhuriyet Savcısı’nın, iddiaları 

görevi gereği ve kendiliğinden araştırması genel kuraldır.  

Ancak kanun koyucu, hatta Anayasa koyucu, belli suçların veya belli kişilerin bazı 

durumlarda işledikleri iddia edilen suçların soruşturulmamasında, “kamu yararı” 

görmüş1 ve bu hallerde soruşturma başlatılmasının izne bağlı olduğunu 

düzenlemiştir. Gerçekten de Anayasanın 129/6. maddesinde, yukarıda değinilen 

genel kuraldan ayrılınmış ve memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 

işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılmasının, kanunla 

belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlı olduğu 

düzenlenmiştir. Cumhuriyet Savcısı, idari merciin soruşturma başlatılması için 

gerekli izni vermesi üzerine işin gerçeğini araştırmaya başlayacaktır.  

Hukukumuzda suçun soruşturulması için verilen izne örnek olarak 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nun “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum 

ve Organlarını Aşağılama” başlıklı 301. maddesine göre, bu suçtan dolayı 

soruşturma yapılması için Adalet Bakanı’nca verilen izni2; şüpheli hakkında verilen 

izne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi düzenlemesini 

gösterebiliriz.  

Şüpheli hakkında verilen izni “Şüphelinin belli kamu görevlerini üstlenmiş kimse 

olduğu hallerde bazı suçlarda soruşturma yapılması için verilen izin” olarak 

tanımlarsak, bu kavramın içeriği daha kolay anlaşılabilecektir. Bugün bu konu ile 

                                                 
1 Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza 
Muhakemesi Hukuku, 17. Bası, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2009, s.98.  
2 Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2008, 
s.561. 
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ilgili başlıca yasal düzenleme 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun’dur. Aynı konuda, Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde yürürlüğe giren mülga Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu 

Muvakkat’taki düzenlemeye göre, aynı durumdaki görevliler için soruşturmayı hatta 

kovuşturmayı dahi idari merciiler yürütüyordu. Bugün yürürlükte olan düzenlemede 

ise bilindiği üzere, idari merciin soruşturma başlatılması için gerekli izni vermesi 

üzerine soruşturma ve soruşturma sonucunda kamu davası açılması gerekli 

görülürse kovuşturma adli makamlarca yapılmaktadır. Bu mülga düzenleme ve hatta 

bu düzenlemeden sonra aynı durumdakiler için bugün kabul edilen “izin sistemi” 

dahi birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Bu eleştirilere ve izin sisteminin gerekliliğine 

tezde yeri geldikçe değinilecektir.  

Yukarıda bahsedilen izin kavramlarının, muhakeme şartı olarak özel soruşturma 

usulleri arasındaki konumundan bahsedilerek hukuk sistemimizdeki yerine ve 

karşılaştırmalı hukukta izin kavramına, tezin ilk bölümünde yer verilecektir.  

Tezin ikinci bölümünde, “suç için verilen izin” ve “kişiler için verilen izin” konuları 

iki alt başlık altında ele alınacak, yeri geldikçe yüksek yargı organlarının kararlarına 

ve bu konulardaki istisnalara da değinilerek ayrı ayrı incelenecektir.  

Tezin üçüncü bölümünde, izin kavramında yetkili mercilerce verilecek olan kararın 

hukuki denetimine değinilecektir. İtiraz yolu açık olan “izin verilmesi veya 

verilmemesine ilişkin izin vermeye yetkili merci kararlara, itiraz yolu kapalı olan 

kararlara ve re’sen incelenecek kararlara değinilecektir. 

Tezin dördüncü bölümünde, izin sistemini eleştirenlerin hangi hususlarda bu 

konudaki düzenlemeleri eleştirilebilir bulduklarına değinilecek, izin sistemini 

destekleyenlerin ifade ettikleri hususlara, kanun gerekçeleri ve yüksek yargı 

organlarının görüşlerine de yer verilerek bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.  

Sonuç kısmında ise, izin kavramı, bu kavramın sonucu olan özel soruşturma 

usulünün gerekliliğine ilişkin görüşler ve bu kavramı eleştirenlerin dayandıkları 

fikirler birlikte ele alınarak nihai tespitler belirtilmeye çalışılacaktır...…………. .
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I. İZİN KAVRAMI, ÖZEL KOVUŞTURMA USULÜ OLARAK 

İZİN SİSTEMİ VE İZNİN KARŞILAŞTIRMALI HUKUK 

BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

A. İzin Kavramı 

İzin, ceza soruşturması ve kovuşturmasının siyasi veya idari nitelikte yetkili bir 

mercii tarafından yerindeliğinin onaylanması olarak tanımlanabilir1.   

İzin sistemi, kaynağını Anayasanın 129. maddesinden almaktadır. Anayasanın 

129/5. maddesi hükmü, “Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri 

iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen 

istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idarî mercilerin iznine bağlıdır” ifadesine yer 

vermektedir. Eleştirilere maruz kalan2 bu düzenlemede memurların şahsi suçları, 

görevleri sırasında işledikleri görevleriyle ilgisi bulunmayan suçlar veya görevle 

ilgili suçlar bakımından ayrıntılı düzenlemeye gidilmemiştir. Hâlbuki Anayasa 

koyucu 144. maddede hâkimler ve savcıların özel soruşturma usulünü düzenlerken 

Adalet Bakanı tarafından verilecek iznin kapsamını “görevlerinden dolayı suç 

işlenmesi” veya “görevleri sırasında suç işlenmesi” olarak belirtmiştir. Burada, 

Anayasa koyucunun, memurlar hakkında da soruşturma izninin kapsamına ilişkin 

bir kısıtlamaya gitmek iradesinde olsaydı, Anayasanın 144. maddesinde olduğu gibi, 

iznin kapsamını hususunda düzenlemeye gideceği düşünülebilir. Ancak önemle 

belirtmek gerekir ki, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun’un 1. maddesinde, bu Kanun’un amacının memurlar 

ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı 
                                                 
1 Sami Selçuk, TÜSİAD “Memur Muhakemesi Hakkında”, Yayın No: 97/209, 1997, (Çevrimiçi) 
http://www.tusiad.org/FileArchive/Memuryargilama.pdf, 11 Kasım 2009.  
2 Eleştiriler için: Öztekin Tosun, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, 4. Bası, İstanbul, Acar 
Matbaacılık, 1984, C:1, s.536, Şahnaz Gerek, “Türk Hukuk Sisteminde Memurların Yargılanması 
Usulü”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2000, 
s.9, Sait Güran, “Anayasanın 128. ve 129. Maddeleri Yönünden Kamu Görevlileri, Bakanların 
Durumu”, Anayasa Yargısı, C:1, 1984, s.198, Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı 
Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2008, s.1038, İsmail Malkoç, 
Açıklamalı-İçtihatlı Memur Yargılaması, Ankara, Malkoç Yayınları, 2006, s.2-4, Dilek Özkan, 
“Türk Hukukunda Memurların Yargılanması (4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
Hakkında Kanun)”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Ankara, 2004, s.23.    
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yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü 

düzenlemek olduğu ve 2. maddede ise, ilgili Kanun hükümlerinin memurlar ve diğer 

kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanacağı 

açıkça ifade edilmiştir. Böylece, izin sisteminin özel kanunlarda aksi 

düzenlenmediği hallerde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görev sırasında 

işledikleri ancak görevleriyle ilgili bulunmayan suçlarının genel hükümlere göre 

souşturulacağını ifade etmek gerekir.  

İster bir suçun soruşturulması için verilen izin, ister belli kamu görevlerini üstlenmiş 

kimse hakkında bazı suçlarda soruşturma yapılması için verilen izin olsun3, bu 

eylemler ve onları işlediği iddia edilen kimselerin soruşturmasının uygunluğunu 

takdir yetkisi, bir idari makama verildiğine göre, bu izinler verilmeden ceza 

soruşturmasına geçilemeyeceği için, kişi ve suçun soruşturulması için verilen her iki 

izin de, ceza muhakemesi şartı olarak karşımıza çıkmaktadır4.   

İzin kavramı, doktrinde5 “aktif izin” ve “pasif izin” olarak ikiye ayrılmaktadır. Aktif 

izin, devletin bazı organlarını, görevleri bakımından korumak için kabul edilmiştir 

ve faili esas alır. Pasif izin ise, fiili esas almaktadır ve kanun koyucunun, belli 

eylemlerin işlendiği iddiası üzerine, bu eylemin soruşturulmasında her dava 

bakımından yararı olup olmamasının incelendiği izindir6.  

                                                 
3 Ömer Asım Livanelioğlu, “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun’un Eleştirisi”, Ankara Barosu Dergisi, 2000, Sayı:2, s.34. 
4 Hamide Zafer, “Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın Son Gelişmeler Işığında 
Değerlendirilmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, 1998, C:72, Sayı:4-5-6, s.213, Süreyya Kısık, “Bir 
Koğuşturma Şartı Olarak Şikayet”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), 1992, s.37.     
5 Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, a.g.e., s.99. 
6 Sami Selçuk, iznin suçun niteliğinin gözetilerek öngörülmesi halinde “nesnel(objektif)” ve 
“rastlantısal (yapay, öze uymayan); kişi gözetilerek öngörülmüşse “öznel (subjektif)” ve “gerçek” 
izin diye adlandırıldığını ve eğer öznel ve gerçek izin, mağdur gözetilerek verilmişse “etkin (aktif)”, 
fail gözetilerek verilmişse “edilgin (pasif)” izin olarak algılanması gerektiğini ifade etmektedir. 
Böylece Adalet Bakanı tarafından suç için verilen izin nesnel ve rastlantısal, parlamenterler için 
verilen izin öznel ve edilgin olarak adlandırılabilecektir. Sami Selçuk, TÜSİAD “Memur 
Muhakemesi Hakkında”, s.20-21. Ayhan Önder ise, iznin niteliğinde fiil esas alınmışsa gerçek veya 
mutlak, kişi esas alınmışsa görünüşte veya nisbi izin olarak adlandırılacağını ifade etmiştir. Ayhan 
Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler, C:II-III, İstanbul, Beta Yayıncılık, 1992, s.380-381. 
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Suçun soruşturulması için verilen izin, geri alınabilirken7, kişiler için verilen izin 

geri alınamaz8. Suçun soruşturulması için verilen iznin geri alınabileceği 

uygulamada da kabul edilmiştir ve bu yetki ilk kez 1945 yılında Adalet Bakanı 

tarafından kullanılmıştır9.   

İznin benzer kavramlarla karşılaştırılmasına değinmek gerekir. Şikayet kurumunda, 

suçtan mağdur olan kimsenin başvurması şartıyla soruşturma başlar ve soruşturma 

makamları mağdura şikayet hakkını kullanıp kullanmayacağına ilişkin bir tebligat 

yapmaz; bu kimsenin kendi iradesiyle başvurması gerekir; ancak izin sisteminde 

re’sen soruşturulan suçlar için de idari merciden izin istenmesi söz konusudur ve 

izni vermekle görevli idari mercie izin verip vermeyeceği konusunda yazı 

gönderilir. Bazı suçlarda soruşturma makamına resmi makamlar aracılığıyla devletin 

başvurusu olan talep kurumunda, soruşturma makamları talep üzerine dava açmak 

zorundadır. İzindeyse soruşturma makamı izin vermekle görevli idari mercie başvuru 

yapar ve verilen izin üzerine soruşturma makamı dava açmak zounda değildir10.  

İzin şartı gerçekleşmediği halde, her nasılsa ceza soruşturmasına başlanmışsa 

Cumhuriyet savcısı, ceza kovuşturmasına başlanmışsa mahkeme, izin şartı hakkında 

bir karar verilmesi için dosyayı yetkili mercie gönderecektir. Burada belirtmek 

gerekir ki, ceza kovuşturması başlamışsa, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 223/8. maddesine göre, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması 

şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; 

gerçekleşmesini beklemek üzere, mahkemece, izin de bir soruşturma şartı 

olduğundan, durma kararı verilmesi gerekmektedir11.  

                                                 
7 Ayhan Önder, iznin geri alınmasının genellikle mümkün olmadığını ifade etmiştir. Ayhan Önder, 
a.g.e., s.380.  
8 Evren Altay, “Devlet Memurluğu Statüsüne Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukukunun 
Etkisi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 2005, s.145, 
Danıştay 2. Dairesi’nin 2002/932E., 2002/3581 K. sayılı ve 24.10.2002 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) www.danistay.gov.tr, 23 Nisan 2010.  
9 Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, a.g.e., s.98-99. 
10 Süreyya Kısık, a.g.m., s.37-39.  
11 Süreyya Kısık, a.g.m., s.39. 
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İzin şartının henüz gerçekleşmediği bu hallerde dava zamanaşımı, Cumhuriyet 

savcısının veya mahkemenin yetkili mercie müracaat ettiği tarihte durur12. Yetkili 

merci tarafından izin verilmesi halinde, dava zamanaşımı izin verildiği günden 

itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder13.  

B. Özel Kovuşturma Usulü Olarak İzin Sistemi 

İzin kavramı, soruşturmanın Cumhuriyet savcısı tarafından kendiliğinden ve görevi 

gereği yapılmasına ilişkin genel kuralından ayrılmayı gerektirmektedir. Gerçekten 

belli kamu görevlerini üstlenmiş kimse olduğu hallerde bazı suçlarda soruşturma 

yapılması hususunda belli dönemlerde izinden başka da bazı özel soruşturma 

usulleri kabul edilmiştir. Burada, ilk olarak genel kural olan “yargısal güvence 

sistemi”nden bahsedilecek, ardından “idari güvence” alt başlığı altında soruşturma 

(tahkik), yargılama (muhakeme) ve izin sistemleri olmak üzere özel soruşturma 

usullerine değinilecektir14. 

1. Yargısal (Adli) Güvence Sistemi 

Bu sistemde, memurların gereksiz yakınmalara konu olamayacağı inancı 

yerleşmiştir15 ve o nedenle memurlar hakkında yalnızca yargısal güvenceyle 

yetinilmiştir. Bu sistemin amacı, memurun yargılanmasının, başından sonuna 

                                                 
12 Hamide Zafer, “4483 Sayılı ve 2.12.1999 tarihli, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun’un Değerlendirilmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, C:74, Sayı:10-11-
12, 2000, İstanbul, s.1012. 
13 Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, A. Caner Yenidünya, TCK Şerhi, 2. Cilt, Ankara, Turhan 
Kitabevi, 2009, s.1751.  
14 Bu konuyu diğer yazarlardan farklı olarak Faruk Saruhan, “Memurun  Muhakemesi Hukuku” adlı 
tezinde ve Sabri Başköy, “Türk Hukukunda Memurların Yargılanması” adlı tezinde ve Mahmut 
Şirinoğlu, “Türk Hukukunda Memurların Yargılanması” adlı tezinde 3 alt başlık altında işlemiştir. 
Her üç tezde de “yargısal (adli) güvence sistemi’nin kapsamı tezimizle aynıdır. “İdari yargılama” 
sistemi başlığı altında yalnızca “yargılama (muhakeme) sistemi”ne değinilmiş, karma sistemde ise 
“izin sistemi”ne ve “tahkik (soruşturma) sistemi” ne yer verilmiştir. Yine her üç tezde de karma 
sistemi işleyen bölümlerde “izin ve tahkik sisteminde sonuç itibarıyla memurun görev suçlarından 
dolayı yargılanabilmesi idarenin takdirine bırakıldığı ifade edilmiştir. Faruk Saruhan, “Memurun 
Muhakemesi Hukuku”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1986, (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi) s.8 ve Sabri Başköy, “Türk Hukukunda Memurların Yargılanması”, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) s.2, Mahmut 
Şirinoğlu, “Türk Hukukunda Memurların Yargılanması”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 1997, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s.10-11. 
15 Yargıtay CGK’nın 2004/2-10 E. ve 2004/10-40 K. sayılı ve 17.02.2004 tarihli kararı, karar için 
Yargıtay Kararları Dergisi, C:30, Sayı:7, Temmuz 2004, s.1122.  
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kadar16, diğer kişiler gibi ceza hukuku anlamında suç teşkil eden eylemlerinden 

ötürü17 yargı organlarına bırakmaktır. Yargısal güvence sistemi, memurların 

yargılanmasını yargı organlarına bırakmanın yanında, yönetimin ve memurun çeşitli 

biçimlerde korunmasını da öngörmektedir. Zira devlet, memurunu yeterince 

koruyamazsa bunun da olumsuz sonuçları olacaktır. Kamu yönetiminin saygınlığını 

korumak ve düzenli işlemesini sağlamak18 için memurlara karşı işlenen bazı suçların 

cezaları ve mağdurunun memur olmayan kimseler olması durumundan ve 

memurların işlediği bazı suçların cezaları, failin memur olmaması halinde öngörülen 

cezalardan daha ağırdır. 

2. İdari Güvence (Yargılama) Sistemi 

İdari güvence (yargılama) sistemi de kendi içinde üç alt sisteme ayrılmaktadır: 

a. Tahkik (Soruşturma) Sistemi 

Bu sisteme göre, memur hakkındaki ceza soruşturmasını idari merciler yürütür19. 

Kovuşturma yapılıp yapılmayacağına bu soruşturmaya göre idare karar verir ve 

kovuşturma yapılmasına karar verilirse, kovuşturmayı adli makamlar yürütür. 4483 

sayılı Kanun’dan önce yürürlükte olan Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu 

Muvakkat’te20 ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 46. maddesinde benimsenen 

sistem21 bu sistemdir. 

 

 

                                                 
16 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri (Memur 
Yargılaması), 2. Bası, Ankara, Seçkin Yayınları, 2008, s.287. 
17 Fatma Karakaş, Memur Yargılama Hukuku ve Uygulaması, İstanbul, Legal Kitabevi, 2002, 
s.24. 
18 Sami Selçuk, a.g.e., s.18. 
19 Tahir Murat Akkan, “4483 Sayılı Kanun’a Göre Memurların Yargılanmasında İdari Süreç” Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2009, s.5. 
20 Hamide Zafer, “4483 Sayılı ve 2.12.1999 tarihli, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun’un Değerlendirilmesi”, s.983. 
21 Sami Selçuk, a.g.e., s.20. 
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b. Yargılama (Muhakeme) Sistemi 

Yargılama sistemine göre, memurun yargılanmasını her aşamada, arama, sorgu ve 

tutuklama kararları22 da dâhil olmak üzere, idari makamlar yapar. Bu sisteme çağdaş 

ülkelerde bugün rastlanmamakla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda  Memurin 

Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat’e yerini bırakana kadar yürürlükte olan 

1872 tarihli “Nizamname”ye göre memurlar hakkında bu sistem uygulanmıştır23. 

c. İzin Sistemi 

Yukarıda ayrıntılarına değinildiği üzere, bu sistemde memurlar hakkında ceza 

soruşturması yapılması için idari merciin izni gerekmektedir. İdari merci izin 

verdikten sonra, soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin tamamı adli makamlarca 

yürütülmektedir.  

Kaynağını Anayasanın 129. maddesinin 5. fıkrasından alan 4483 sayılı kanunla 

benimsenmiş olan sistem24, mülga 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar 

ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun’la benimsenmiş 

olan sistem25, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 82. maddesinde 

benimsenmiş olan sistem26 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299., 301. 

maddelerinde düzenlenmiş suçlar için Adalet Bakanı’nın izin vermesine ilişkin 

sistem27 yukarıda bahsedilen izin sistemine örnek olarak gösterilebilir.  

 

 

                                                 
22 İbrahim Topuz, “Memur Yargılama Hukuku ve Memur Suçları”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2001, s.21. 
23 Çetin Özek, “Türk Hukukunda Memurların Yargılanması”, İ.Ü.H.F.M., C:XXVI, Sayı:1-4, 1961, 
s.39-40. 
24 Raşit Zengin, “Kamu Görevlilerinin Görev Suçlarında Soruşturma Usulü”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2006, s.33. 
25 Selahattin Keyman, “Memurin Muhakematı Kanunu”, A.Ü.H.F.D., C:19, Sayı:1-4, 1962, s.174, 
(Çevrimiçi) http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1962-19-01-04/AUHF-1962-19-01-
04-Keyman.pdf, 16.01.2010, Halil Şahbaz, “Memurların Yargılanmasında Son Soruşturma Öncesi” 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 1986, s.54. 
26 Sami Selçuk, a.g.e., s.20. 
27 Sami Selçuk, a.e., s.20. 
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C. Karşılaştırmalı Hukukta İzin  

Geçmişte İzin sistemi memurlar için birçok ülkede kabul edilmiştir. Ancak 

günümüzde hemen hemen bütün ülkelerin mevzuatlarından, çok sınırlı sayıda 

yüksek memurların görev suçlarında28 ve hâkim ve savcılar29 için düzenlenmesi 

hariç olmak üzere, kaldırılmıştır. Aşağıda diğer ülkelerdeki düzenlemelere kısaca 

yer verilecektir. 

1. Fransa  

1789 yılındaki Fransız İhtilali’nden sonra, bu ülkede hukuk dünyasında da 

değişiklikler olmuştur. Bu tarihten sonra kabul edilen yasalarda ve 1799 Fransız 

Anayasası’nda, izin sistemine geçilmiş, hiçbir devlet memurunun üst makam 

tarafından ve hükümet ajanları görevlerine ilişkin eylemlerinden dolayı Danıştay 

tarafından yasalara uygun şekilde soruşturulmadıkça genel mahkemelerde 

yargılanamayacağı düzenlenmiştir30. Fransa’da 1852-1865 yılları arasında yapılan 

bir araştırmada, memurlar ve adli makamlarca soruşturulmaları izne tabi tüm 

görevliler hakkında bu tarihler arasında istenen izinlerin yalnızca %14’üne olumlu 

cevap verilmiştir; ve bu izinlerin de çoğu kez mahalle ve kır bekçileri için verildiği 

ifade edilmiştir31. 1870 tarihli bir kararname ile Fransa’da memurların yargılanması 

için öngörülen özel usul terk edilmiştir32.  

2. İtalya 

İtalya’da izin sistemi, ilk olarak 1865 tarihli İller Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeye göre, vali, kaymakam, belediye başkanları33 veya vekilleri hakkında 

                                                 
28 Öztekin Tosun, “Memur Suçlarında Özel Muhakeme Kuralları (II)”, Yargıtay Dergisi, C:10, 
1984, Sayı:1-2, s.24. 
29 Sami Selçuk, a.g.e., s.21. 
30 Uğur Mumcu, “Türk Hukukunda Memurların Yargılanması”, A.Ü.H.F.D., C:28, Sayı:1-4, 1971, 
s.135.  
31 Öztekin Tosun, “Memur Suçlarında Özel Muhakeme Kuralları (I)”, Yargıtay Dergisi, C:9, 1983, 
Sayı:4, s.465. 
32 Çetin Özek, a.g.m., s.35, Faruk Saruhan, a.g.m., s.3, Raşit Zengin, a.g.m., s.22., Uğur Mumcu, 
a.g.m., s.135, İbrahim Topuz, a.g.m., s.10.  
33 Öztekin Tosun, “Memur Suçlarında Özel Muhakeme Kuralları (I), s.466. 
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bir suçlama olduğunda ceza davası açılabilmesi için Danıştay’ın görüşüne 

başvurulması ve Kral’ın izninin alınması gereklidir34. İtalyan Yargıtay’ı 1916 tarihli 

bir kararında, belediye başkanının görevde yetkiyi kötüye kullanma eyleminin 

sınırlanması ve görev ile eylem arasında nedensellik bağının aranması gerektiği 

yönünde karar vermiştir35.  

İtalyan Anayasa Mahkemesi, 1963 yılında kolluk amirleri ve memurları aleyhinde 

Adalet Bakanı’nın izni olmadan dava açılamayacağına36 ilişkin ceza muhakemesi 

kanunundaki bir hükmünü kanunlar önünde eşitlik, devlet ya da kamu 

kuruluşlarında görev yapanların cezai, medeni ve idari açıdan doğrudan doğruya 

sorumluluğunu ve yargısal otoritenin adli polis üzerinde yetkisini düzenleyen 

Anayasa hükümlerine aykırı bularak37 ve 1965 yılında İller Kanunu’nun “yönetime 

denetlenemez nitelikte takdir yetkisi tanıyan”38 bir hükmünü de eşitlik ilkesine, 

görevlilerin doğrudan sorumluluğuna, yargısal görevin hâkimlerce yerine 

getirilmesine, savcılarca ceza davasının açılması zorunluluğuna ilişkin maddelere 

aykırı bularak iptal etmiştir39. Böylece valiler ve belediye başkanları için öngörülen 

izin sistemi İtalya’da artık uygulanmamaktadır40. 

İtalya’da ayrıca 29.10.1993 tarihli Anayasa değişikliği ile milletvekilleri hakkında 

meclis kararı olmadan kamu davası açılması ve kesin mahkumiyet kararının infazı 

da olanaklı hale getirilmiştir41. 

3. İsviçre 

Türkiye’den başka, memurlar hakkında belli atanma durumlarında geçerli olmak 

üzere özel soruşturma usulü kabul eden tek ülke İsviçre’dir42. İsviçre’de federal 

                                                 
34 Ali Nüvit Cömert, “4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun’da Soruşturmaya İzin Vermeye Yetkili Merciler Sisteminin Tartışılması”, Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2006, s.6. 
35 Sami Selçuk, a.g.e., s.28. 
36 Öztekin Tosun, “Memur Suçlarında Özel Muhakeme Kuralları (I), s.468. 
37 Ali Nüvit Cömert, a.g.m., s.7. 
38 Sami Selçuk, a.g.e., s.31.   
39 Sami Selçuk, a.e., s.31.  
40 Öztekin Tosun, “Memur Suçlarında Özel Muhakeme Kuralları (I), s.468. 
41 Fatma Karakaş, a.g.e., s.31.  
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meclis tarafından atanmış memurlar ve diğer memurlar için ayrı sistemler 

öngörülmüştür. Federal Meclis tarafından atanmamış olan diğer memurlar için 

kovuşturma genel hükümlere göre yapılmaktadır43. Federal memur olabilmek için 

Federal Konseyce atanmak gerekmektedir. Federal Meclisçe atanmış bu memurların 

yargılanabilmeleri için her iki meclis tarafından da izin verilmesi gerekmektedir. 

İsviçre’de bu hususlarda düzenlemelere ihtiyaç duyulmasının nedeni, kantonların 

cezai faaliyet gösteren makamlarının, yetkilerini kötüye kullanmaya yönelik 

faaliyetlerinin engellenmesidir; bu düzenlemelerin amacı da federal etkinliklerin 

sürdürülmesidir44. İzin sisteminin uygulama alanı Türkiye’dekine göre sınırlıdır45. 

4. İngiltere 

İngiltere’de devlet yönetimine hukuk kurallarının egemen olması olarak 

tanımlanabilecek46 olan “Rule of Law”, memurların özel yargı usullerine bağlı 

tutulmasına engeldir ve buna göre hiç kimse, olağan mahkemelerden başka 

makamlarda yargılanamaz47. Memurlar lehine birtakım ayrıcalıklar içeren Kamu 

Otoritesini Koruma Kanunu’nda (Public Authority Protection Law) dahi, izin 

hususunda ayrıcalıklara yer verilmemiştir48. 

5. Belçika 

Belçika’da 1831 tarihli liberal Anayasanın 24. maddesinde49, kamu görevlilerinin 

görevleriyle ilgili ve görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları 

için önceden bir izin almak gerekmediği düzenlenmiş ve izin sistemi kaldırılmıştır. 

1994 tarihli Anayasanın 31. maddesinde de50 aynı yönde bir düzenlemeye gidilerek 

izin sisteminin uygulanmamasına devam edilmiştir. 

 

                                                                                                                                         
42 Çetin Özek, a.g.m., s.36. 
43 Ali Nüvit Cömert, a.g.m., s.10. 
44 Sami Selçuk, a.g.e., s.45.  
45 Fatma Karakaş, a.g.e., s.32. 
46 Uğur Mumcu, a.g.m., 136. 
47 Çetin Özek, a.g.m., s.36. 
48 Fatma Karakaş, a.g.e., s.33. 
49 Öztekin Tosun, “Memur Suçlarında Özel Muhakeme Kuralları (I), s.465. 
50 Ali Nüvit Cömert, a.g.m., s.24. 
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6. Diğer Ülkeler 

Almanya’da devlet memurlarının yargılanması konusunda herhangi bir özel 

soruşturma usulü bulunmamaktadır51. Yalnızca, Devlet Başkanı ve hâkimlerin 

Anayasa Mahkemesi’nde yargılanacakları düzenlenmiştir52. 

Avusturya Anayasası’na göre, izin sistemi benimsenmemekle birlikte, federasyon ve 

eyaletlerin yüksek organ mensupları53 görev suçlarından ötürü Anayasa 

Mahkemesi’nde yargılanacaktır54. 

Latin Amerika ülkelerinden Brezilya, Arjantin, Haiti, Ekvator, Kolombiya, Kosta 

Rika, Meksika, Peru, Şili, Uruguay ve Venezuela’da özel soruşturma usulü kabul 

edilmemiştir55. Latin Amerika’da yalnızca Bolivya’da bir dönem kabul edilen izin 

sistemi, 1861 yılında terk edilerek yerine yargısal güvence sistemi benimsenmiştir56. 

İspanya, Portekiz, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda ve Yunanistan’da 

da memurlar için özel soruşturma usulü bulunmamaktadır57.  

Afrika ülkelerinden Somali’de mahkeme başkan ve üyelerinin, Sayıştay görevli- 

lerinin, yerel yöneticilerin, belediye başkanlarının, yönetsel bölüm komiserlerinin 

görevleri ile ilgili suçları için ve kolluk mensuplarının silah veya fiziksel araç 

kullanarak işledikleri eylemlerinden dolayı Devrim Yüksek Kurulu’nun, Togo’da da 

hâkimler, savcılar, vali, kaymakam belediye başkanı ve kanton şefleri hakkında 

Adalet Bakanı’nın izni aranmaktadır58. Bu ülkelerden başka Afrika ülkelerinde, 

herhangi bir idari güvence sistemi uygulamasına rastlanmamaktadır59.  

                                                 
51 Fatma Karakaş, a.g.e., s.34 
52 Ahmet Erdoğdu, “Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunun Kaldırılması Özleminde Olanlar”, 
Türk İdare Dergisi, Yıl:34, Sayı:281, 1963, s.64. 
53 Metin Şekercioğlu, Ceza Hukukumuzda Memur Kavramı, İstanbul, Cezaevi Matbaası, 1974, 
İstanbul, s.73. 
54 Öztekin Tosun, “Memur Suçlarında Özel Muhakeme Kuralları (II)”, s.24. 
55 Sami Selçuk, a.g.e., s.60 
56 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.286.  
57 Ali Nüvit Cömert, a.g.m., s.24. 
58 Sami Selçuk, a.g.e., s.61 
59 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.287. 
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II. TÜRK HUKUKUNDA KONUSUNA GÖRE İZİN 

Yukarıda belirtildiği üzere, iznin konusu, “suç için verilen izin” ve “kişiler için 

verilen izin” hakkında olabilecektir. Konularından başka, iznin verilmesi ve 

denetimi bakımından da izin bu iki hususta farklılıklar gösterdiğinden, bu bölümde 

de, izin bu iki alt başlık halinde incelenecektir. 

 

A. Suç İçin Verilen İzin 

“Suç için verilen izin” konusunda, soruşturulması izne bağlı olan suçların hangileri 

olduğundan, suçun faili belli kişiler olabiliyorsa bu kimselerden ve iznin kimler 

tarafından verilebileceğinden bahsetmek gereklidir. Aşağıda, bu sayılan hususlarda 

bilgilere yer verilecektir.  

A. Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına 

Karşı Suçlar 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “millete ve devlete karşı suçlar ve son 

hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “devletin egemenlik alametlerine ve 

organlarının saygınlığına karşı suçlar”dan oluşan üçüncü bölümünde yer alan 

suçlardan “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve 

organlarını aşağılama” suçunun düzenlendiği 301. maddesinin 4. fıkrasında, bu suç 

hakkında soruşturma yapılmasının, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu düzenleyen 

299. maddesinin 3. fıkrasında, “temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için 

yarar sağlama” suçunu düzenleyen 305. maddesinin 3. fıkrasında ve “yabancı devlet 

aleyhinde asker toplama” suçunu düzenleyen 306. maddesinin 5. fıkrasında, bu 

suçlar hakkında kovuşturma yapılmasının1 Adalet Bakanı’nın iznine bağlı olduğu 

düzenlenmiştir. Bu suçlar hakkında verilecek izin, her şüpheli için geçerli ve 

                                                 
1 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 173. maddesinde benzer konuları düzenleyen 127 nci maddenin 3 
ve 4 üncü fıkralar ile 138 inci maddenin 4 üncü fıkrasında ve 128, 143 ve 161 inci maddeleri 
hakkında “takibat” yapılmasının, Adliye Vekili’nin iznine bağlı olduğu düzenlenmiştir. Her ne kadar 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 301. madde hariç, diğer değinilen düzenlemeler için 
“kovuşturma” terimi kullanılmış ise de, mülga Kanun’daki düzenleme ve aynı hususta sonradan izin 
müessesesine dahil kılınan 301. maddesi hükmü de dikkate alındığında, bu suçlar hakkında 
soruşturma yapılmasının izne bağlı olduğu düşünülmelidir.  
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gereklidir. Yukarıda bahsedilen suçların, askeri ceza yargılaması hukuku 

kapsamında işlenmeleri halinde, 22.09.1930 tarihinde yürürlüğe giren 1632 sayılı 

Askeri Ceza Kanunu’nun 48/B. maddesi hükmü uyarınca, aynı suçlar için izin 

verecek makam Adalet Bakanı yerine Milli Savunma Bakanı olacaktır2. 

Adalet Bakanı’nın bu suçlar hakkında soruşturma yapılıp yapılmaması hususunda 

vereceği izin kararına karşı, bir başvuru yolu bulunup bulunmadığı tartışmalı olsa 

da3, bu işleme karşı Adalet Bakanı’nın diğer işlemleri gibi,  idari yargıya başvurmak 

mümkündür. Adalet Bakanı’nın bu suçlarda izin verme yetkisine ilişkin 07.5.2009 

tarihli Anayasa Mahkemesi kararına değinmek yararlı olacaktır.  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde düzenlenen “Türk Milletini, 

Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçu ve 

benzer düzenleme olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 159. maddesinde4 anılan 

                                                 
2 Sahir Erman, Askeri Ceza Hukuku, 7. Bası, İstanbul, Üçdal Neşriyat, 1983, s. 137, Süleyman 
Kaymakçı, “Askeri Ceza Muhakemesi Hukukunda Hazırlık Soruşturması”, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2001, s.102.  
3 Anayasa Mahkemesi’nin 2009/25 E., 2009/57 K. sayılı ve 07.5.2009 tarihli kararında, yerel 
mahkemenin başvuru gerekçesi kısmında yer verdiği “Türk Ceza Yasası’nın 301/4. maddesine göre 
T.C.K. 301. madde kapsamında kalan bir suçu işleyen kişi hakkında Adalet Bakanı’nın izin 
vermemesi halinde hiçbir şekilde soruşturma yapılmayacaktır.” ve “Adalet Bakanı’nın 
uygulamalarına karşı idari yargıda dava açma olanağı var ise de, bu prosedür suç işleyenler 
bakımından zamanaşımı süresinin işlemesi ve bakan izni olmadan delil toplama yetkisi olmaya 
Cumhuriyet Savcısının uygulamada çok uzun zaman alan idari yargı yolunu denemesi hukuk 
açısından pratik bir yarar sağlamayacağı da açıkça ortadadır” ifadesine yer vermekle de bu hususa 
değinmiştir. (Çevrimiçi) ..................................................................................................................... 
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K2009/k2009-57.htm, 21 Ocak 
2010. 
4 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 159. maddesi aşağıdaki gibidir: 
“Madde 159 - (Değişik madde: 05/01/1961 - 235/2 md.) 
Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükümetin manevi şahsiyetini, Bakanlıkları, Devletin 
askeri veya emniyet muhafaza kuvvetlerini veya Adliyenin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif 
edenler altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
Birinci fıkrada beyan olunan cürümlerin irtikabında muhatap sarahaten zikredilmemiş olsa bile 
onlara matufiyetinde tereddüt edilmiyecek derecede karineler varsa tecavüz sarahaten vukubulmuş 
addolunur. 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya Büyük Millet Meclisi Kararlarına alenen sövenler 15 günden 
6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Türklüğü tahkir yabancı memlekette bir Türk tarafından işlenirse verilecek ceza üçte birden yarıya 
kadar artırılır. 
(Ek fıkra: 03/08/2002 - 4771 Sayılı Kanun, 2. madde) Birinci fıkrada sayılan organları veya 
kurumları tahkir ve tezyif kastı bulunmaksızın, sadece eleştirmek maksadıyla yapılan yazılı, sözlü 
veya görüntülü düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez.” 
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suç için soruşturma yapılması hususunda izin verilmesi sistemi aynı Kanun’un 160. 

maddesi atfı ile düzenlenmiştir.  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde, Kanun’un yürürlüğe girdiği 

01.06.2005 tarihinde bu suç için soruşturma yapılması hususunda bir izin verilmesi 

düzenlenmemişti. 08.05.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

5759 sayılı “Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 

birlikte bu suç için de “izin” şartı getirilmiştir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde düzenlenen suçtan dolayı 

soruşturma yapılmasının, Adalet Bakanı’nın iznine bağlı olduğuna ilişkin 4. 

fıkrasının Anayasaya aykırı olması nedeniyle iptali istemi ile Şişli 2. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nce konu Anayasa Mahkemesi’nin önüne getirilmiştir. Yerel 

mahkemenin başvuru gerekçesinde özetle, bu suç hakkında Adalet Bakanı’nın izin 

vermemesi halinde hiçbir şekilde soruşturma yapılamayacağı, Adalet Bakanı’na 

yürütmenin bir üyesi olarak yargı yetkisi tanındığı, bu sonucun da hukuk devleti 

ilkesi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve kişilerin hak ve özgürlüklerinin 

teminatlarından olan yargı güvencesine, yargıya müdahale edilmemesi 

gerektiğinden bahisle açıkça aykırı olduğu, yürütmenin yargı üzerinde her türlü 

etkisinin bertaraf edilmesinin, yargılamanın tarafsız yürütülmesi ilkesinin gereği 

olduğu, Cumhuriyet savcısının herhangi bir kamu görevlisine karşı işlendiği iddia 

edilen hakaret fiillerini doğrudan soruşturabilmesine rağmen mensubu olduğu yargı 

organının aşağılanması eylemini soruşturamamasının Türk Ceza Kanunu içinde bir 

çelişki olduğu, Adalet Bakanı’nın soruşturma izni verdiği bir kimse hakkında 

Cumhuriyet Savcısının “kovuşturmaya yer olmadığına” ilişkin karar vermeyi uygun 

bulması halinde, özlük işlerini düzenleyen Adalet Bakanlığı teşkilatını ve Adalet 

Bakanlığı’na doğrudan bağlı olan teftiş kurulunu karşısına alması anlamına geleceği, 

Adalet Bakanı’nın kendi parti mensuplarını korumasının önüne geçmek gerektiği, 

Adalet Bakanı’nın bu kararına karşı idari yargıda dava açılmasına imkân olsa da 

zamanaşımı süresinin işleyeceği ve delil toplama bakımından da gecikilebilmesi 

gerekçeleri ile, hükmün Anayasanın Başlangıç Kısmına, 2. maddesinde belirtilen 

hukuk devleti ilkesine, 8. maddesinde belirtilen yürütme yetkisinin Bakanlar 
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Kurulu’na ait olmasına, 9. maddesinde belirtilen yargı yetkisinin bağımsız 

mahkemelerce yerine getirilmesi kuralına aykırı olduğundan iptali talep edilmiştir.   

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu esastan inceleyerek, Ceza kanunlarının, ceza 

hukukunun ana ilkeleri ile Anayasanın konuya ilişkin kuralları başta olmak üzere, 

ülkenin genel durumu, sosyal ve ekonomik hayatın gereksinmeleri göz önüne 

alınarak saptanacak ceza politikasına göre düzenlenmesi gerektiğine değinmiş, 

hukuk devletinin tanımını yapmış ve hukuk devletinde kanun koyucunun Anayasa 

kurallarına bağlı kalarak ihtiyaç duyduğu düzenlemeyi yapma yetkisine sahip 

olduğunu ifade etmiştir. Cezaların, suçların ağırlık derecelerine göre önleme ve ıslah 

amaçları da göz önünde tutularak adaletli bir ölçü içinde konulmasının, ceza 

hukukunun esaslarından olduğu ve anılan düzenlemede suçtan dolayı soruşturma 

yapılmasını ülkenin politik çıkarları nedeniyle Adalet Bakanı’nın iznine bağlı 

tutulduğu ve Adalet Bakanı’na tanınan bu takdir yetkisinin yargısal 

değerlendirmeden çok Devlet ve toplum yararı açısından düzenlendiğine ve iptal 

isteminin reddine karar vermiştir5.  

B. Hâkim ve Savcılar Hakkında Disiplin Soruşturması 

Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Olan Kötü Niyetle Şikâyet 

Etme Suçları 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 76. maddesinin 3. fıkrası hükmüne 

göre, hâkimler ve savcılar hakkında yapılan ve bunlar hakkında disiplin cezasını 

gerektirecek mahiyette olan ihbar ve şikâyetin kötü niyetle yapıldığı veya delillerin 

uydurulduğu anlaşılan hallerde, mahkemece şikayetin haksız olduğunun anlaşılması 

halinde soruşturma için Devletçe yapılan masraflar hakkında 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 329. maddesi uygulanır ve böyle ihbar ve şikayetlerde 

bulunanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesinin birinci 

fıkrasında yazılı ceza hükmolunur.  

                                                 
5 Anayasa Mahkemesi’nin 2009/25 E., 2009/57 K. sayılı ve 07.5.2009 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi)  http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K2009/k2009-57.htm, 
21 Ocak 2010. 
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Ancak, yukarıda bahsedilen nitelikteki ihbar ve şikâyetlerde bulunanlar hakkında 

kovuşturma yapılması Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Burada “hâkim ve 

savcılar hakkında disiplin cezasını gerektirecek nitelikte” bir isnadın olması 

gerekmektedir; hâkim ve savcılar hakkında ceza soruşturması yapılmasını gerektiren 

eylemler hakkındaki isnadlarda genel hükümler uygulanacaktır. Uygulamada bu 

suça ilişkin iznin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verildiği 

görülmektedir6. 

C. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulmaması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’yla Düzenlenen İstisnalar 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanunu’nun 17. maddesinde, bu kanunda ve 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı 

Bankalar Kanunu’nda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev 

sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve  satımlara fesat 

karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme 

suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 2.12.1999 tarihli 

ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun hükümleri uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Bu fıkra hükmünün 

müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanmayacağı ve görevleri veya 

sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili 

kanun hükümleri saklı olduğu düzenlenmiştir. 

Burada ilk olarak bu kanun uygulaması hakkında kısaca bilgi verilecektir. Ardından 

yukarıda anılan maddede atıfta bulunulan 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nu 

yürürlükten kaldıran 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’ndaki düzenlemeye 

değinilecektir. Son olarak 3628 sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırdığı 1609 sayılı 

Kanun’un sistemine, bu sistem değişikliğinin konumuzla ilgili önem arz etmesi 

nedeniyle, değinilecektir. 

 

                                                 
6 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.522-524. 
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A. 3628 Sayılı Kanun’un Öngördüğü Sistem 

3628 sayılı Kanun’da sayılan suçlarla ilgili olarak, görevle ilgili suçlarının 

soruşturulması için izin şartı bulunan birçok memur ve diğer kamu görevlisi için izin 

sistemini düzenleyen başlıca kanun olan 4483 sayılı Kanun’un uygulanmayacağı 

ifade edilmiştir. Belli memurlar ve kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili olarak 

işledikleri suçlar hakkında “izin sistemi” öngörülmüşken, 3628 sayılı Kanun’a 

neden gerek duyulduğu sorusu akla gelebilir. Bu kanunun kapsamında olan suçlar 

“akçalı suçlar7”, “asıl ve daha ağır nitelikteki memur suçları8” ve “çok önemli olan 

memur suçları9” olarak ifade edilmiştir. Gerçekten, 3628 sayılı Kanun kapsamında 

olan suçlar, failinin (maddi) yarar elde etmesine ilişkin olan veya çıkar elde 

etmesine oldukça elverişli suçlardır.  

3628 sayılı Kanun’da sayılan suçları işlemekle şüpheli olanlar için 4483 sayılı 

Kanun hükümleri uygulanmayacaktır; ancak, müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar 

ile özel soruşturma usulüne tabi olan diğer kamu görevlileri için bu “izin” istisnası 

geçerli değildir. Müsteşar, vali ve kaymakam ile özel soruşturma usulüne tabi olan 

diğer kamu görevlileri için “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”nun geçerli olmamasının, Kanun’un amacı ile ters 

düştüğü, bu istisna tutulan10 kamu görevlilerinin kanun kapsamı dışında tutulması 

ile yalnızca “devletin küçük memurları”nın kapsama dahil edilmesinin, 

kamuoyunun beklentilerini karşılamadığı ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu11 ifade 

edilerek bu istisnai düzenlemeler eleştirilmiştir12.    

                                                 
7 Ömer Asım Livanelioğlu, “Ceza Usul Hukukumuzda Memur Yargılamaları”, Ankara Barosu 
Dergisi, 1995, Sayı:1, s.42. 
8 İsmail Malkoç, a.g.e., s.1. 
9 Hüsamettin Kırmızıgül, Uygulamada ve Teoride Memurlar Hakkında Tahkikat ve Muhakeme 
Usulü, 2. Bası, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1995, s.61, Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması 
Hukuku, 11. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s.613. 
10 Faruk Saruhan, bu istisnanın “otoriter makam işgal eden memurlara tanınan teminat” olduğunu 
ifade etmiştir. Faruk Saruhan, a.g.m., s.23. 
11 Hayrettin Eren, “Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 1998, s.204. 
12 Ziya Koray Çölkesen, “Memurların Mali ve Cezai Sorumluluğu”, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 1998, s.118. 
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3628 sayılı Kanun’da ayrıca, sayılan suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkiklerin de 

soruşturma neticesinde delil veya emare elde etmesi durumunda, durumu yetkili ve 

görevli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar ve ilgili evrak tevdi edeceği hususu 

düzenlenmiştir. Bu müfettiş ve muhakkikler yürütmekte oldukları soruşturmalar 

sırasında bu Kanun’da düzenlenmiş suçlardan birinin öğrenildiğini, öğrendikleri 

halde ihbar görevlerini yerine getirmezlerse, haklarında “görevi ihmal” suçu ile ilgili 

yapılacak soruşturma, 4483 sayılı Kanun’a göre değil, genel hükümlere göre 

yapılacaktır13. Ayrıca, aynı kanunun 19. maddesinde, Cumhuriyet Savcısı’nın 

sayılan suçları işlenildiğini öğrendiğinde doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya 

başlamakla birlikte bu durumu şüpheliyi atamaya yetkili amirine ve ilgili diğer 

birimlere bildirimde bulunacağı düzenlenmiştir. Bu husus, aynı konudaki mülga 

1609 sayılı Kanun’daki düzenlemeden farklılıklar göstermektedir. 1609 sayılı 

Kanun’daki sisteme aşağıda değinilecektir.  

B. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Düzenlemesi 

4389 sayılı Bankalar Kanunu 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 

ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5411 sayılı Kanun’un 169. maddesinde, 4389 sayılı 

Kanun’a yapılan atıfların 5411 sayılı Kanun’a yapılmış sayılacağı düzenlenmiştir.  

5411 sayılı Kanun’un “suçlar” başlıklı 150. maddesi ve devamındaki maddelerinde, 

izin almadan banka gibi faaliyet gösterme, mevduat kabul etme veya katılım payı 

toplama suçu, bahsedilen izinleri almadan banka, mevduat kabul eden, katılım payı 

toplayan tüzel kişilerden oldukları izlenimini uyandıran söz ve deyimleri ticaret 

unvanı, her tür belge, ilan ve reklamda kullanma suçu, mevduat ve katılım fonu 

sahiplerinin haklarını engelleme suçu, B.D.D.K. tarafından alınması istenen 

önlemleri almama suçu, yetkili mercilerin ve denetim görevlilerince istenen bilgi ve 

belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek suçu, belgelerin 

saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak suçu, gerçeğe aykırı beyanda 

bulunmak suçu, işlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme 

suçu, bilişim sistemlerini engelleme bozma, verileri yok etme ve değiştirme suçu, 

                                                 
13 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.524. 
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bir başka bankanın itibarını zedeleme suçu, B.D.D.K. başkanı, üyeleri ve personeli 

ile T.M.S.F. başkanı, üyeleri ve personelinin sırları açıklaması suçu, zimmet suçu 

düzenlenmiştir. Yukarıda sayılan suçların bu kanuna göre, 3628 sayılı Kanun’un 

atfına uygun olarak, soruşturulmaları hususunda herhangi bir izin şartı 

öngörülmemiş olsa da, bu suçlar hakkında soruşturma yapılması, T.M.S.F. veya 

B.D.D.K. tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapılması şart 

koşulmuştur.  

5411 sayılı Kanun’da, 4389 sayılı Kanun’dan farklı olarak, yukarıda sayılanlardan 

B.D.D.K. tarafından alınması istenen önlemleri almama suçu, saklanması 

yükümlülüğüne aykırı davranmak suçu, bilişim sistemlerini engelleme bozma, 

verileri yok etme ve değiştirme suçu, bu Kanun kapsamına eklenmiştir. Ayrıca, 

konumuzla ilgili olarak da, yukarıda değinildiği gibi bir izin şartı öngörülmüş 

olmasa da, “4389 sayılı Kanun’daki bu suçlar hakkında soruşturma yapılmasının 

T.M.S.F. veya B.D.D.K. tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapılması 

şartına bağlı olmasına” ilişkin düzenlemeye ek olarak, T.M.S.F. veya B.D.D.K. 

tarafından yapılacak başvurunun “muhakeme şartı” olduğu 162. maddede açıkça 

ifade edilmiştir.   

C. 3628 Sayılı Kanun’un Yürürlükten Kaldırdığı 1609 Sayılı 

Kanun’da Öngörülen Sistem 

3628 sayılı kanun ile aynı amacı güden ve aynı suçların soruşturulmalarını 

düzenleyen 1609 sayılı Bazı Cürümlerde Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında 

Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun’da, soruşturma usulü 3628 sayılı 

Kanun’dakinden farklıdır. 1609 sayılı Kanun’da kapsam olarak, 3628 sayılı 

Kanun’da sayılanlarla aynı suçlar sayılmıştır ve müsteşar ve vali hakkında özel 

soruşturma usulünü kaldıran bu düzenlemenin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 

Ayrıca, savcının soruşturma yapacağı ancak şüpheliyi sorguya çekemeyeceği, 

şüpheli hakkında kamu davası açmaya yeterli delil bulunduğu kanaatine varırsa, 

milli irade ile tayin edilmiş memurlar için Adalet Bakanı vasıtasıyla ilgili bakandan, 

milli irade ile tayin edilmiş olmayan memurlar için validen, valinin izin vermemesi 
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üzerine, yine Adalet Bakanı vasıtasıyla ilgili bakandan kovuşturma izni istemesi 

hususları da düzenlenmiştir14. Bu “kovuşturma için izin sistemi” de memurlar için 

“idari teminat” olarak tanımlanmıştır15.  

D. 4483 sayılı Kanun’da Yer Verilen İstisnalar 

4483 sayılı Kanun’un 2. maddesinde, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel 

hükümlere tabi olduğu, disiplin hükümleri saklı olduğu ve 765 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 243 ve 245. maddeleri ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun 154. maddesinin 4. fıkrası kapsamında açılacak soruşturma ve 

kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmayacağı; 15. maddesinde ise, 

memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin ihbar veya 

şikâyet edileni mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı 

hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa, 

haksız isnadda bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca 

re'sen soruşturmaya geçileceği düzenlenmiştir.  

Yukarıdaki Kanun hükmünde yer verilen istisna halleri ayrı ayrı incelemek yararlı 

olacaktır. 

a. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. Maddesi Kapsamındaki 

Suçlar 

4483 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 5. fıkrasında, Ceza Muhakemesi Usulü 

Kanunu’nun 154. maddesinin 4. fıkrası16 kapsamında açılacak soruşturmalarda 4483 

sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmiştir. Anılan madde atfını 

1412 sayılı Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu’nu ilga eden 5271 sayılı Ceza 

                                                 
14 Metin Şekercioğlu, a.g.e., s.209-211. 
15 Feridun Yenisey, Hazırlık Soruşturması ve Polis, 2. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık, 1991, 
s.242. 
16 1412 sayılı mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 154. maddesinin 4. fıkrası aşağıdaki 
gibidir: 
“Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliyeye 
müteallik vazife veya işlerde suiistimal veyahut ihmal ve terahileri görülen Devlet memurlarile 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin şifahi veya yazılı taleb ve emirlerini yapmakta suiistimal veya 
terahileri görülen zabıta amir ve memurları hakkında Müddeiumumilikçe doğrudan doğruya 
takibatta bulunulur.” 
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Muhakemesi Kanunu’na yapılmış olarak değerlendirmek gerekir. Zira 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. maddesinde17, mülga Ceza Muhakemesi Usulü 

Kanunu’nun 154. maddesinin 4. fıkrası hükmüne paralel bir düzenlemeye 

gidilmiştir. Anılan maddedeki düzenleme, memurlar ve diğer görevlilerin bazı 

görevleri yerine getirirlerken işledikleri eylemlerin “suç için verilen izne” bağlı 

olmadığına, ancak kolluk amirleri ile vali ve kaymakamlar hakkında başka 

hükümlerin geçerli olacağına ilişkindir. Aşağıda bu hususlar ayrı ayrı 

değerlendirilecektir.  

a. Adli Görev ve Adliyeye İlişkin Görev Kavramları  

Yukarıda değinildiği gibi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. 

maddesinin 5. fıkrasında, Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun 

dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde 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 soruşturma 

yapılacağı düzenlenmiştir. Bu hükümden, Kanun tarafından memurlar ve diğer 

kamu görevlilerine verilen veya kendilerinden istenen adliye ile ilgili görevler veya 

Cumhuriyet savcılarının istem ve emirlerini yerine getirmede ihmal, gecikme veya 

görevlerini kötüye kullanmalarında “izin” sisteminin uygulanmayacağı 

anlaşılmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. maddesinin 1. fıkrasında, 

Cumhuriyet savcısının, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri 

aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabileceği ve bu araştırmalarında bütün kamu 

görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebileceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin 

yanında, bir suçun kovuşturulmasında mahkemenin de, savcının yukarıda sahip 

olduğu yetkilere sahip olduğunu da ifade etmek gerekir. Soruşturma aşamasında 

                                                 
17 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. maddesinin 5. fıkrası aşağıdaki gibidir: 
“Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili 
görev veya işlerde 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 soruşturma 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.” 
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Cumhuriyet savcısının, kovuşturma aşamasında mahkemenin memurlar ve diğer 

kamu görevlilerinden istem ve emirleri, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin “adli 

görevleri” olarak tanımlanabilir18.  

Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgili konularda başvurulan bilirkişinin 

üstlendiği görev ile C.M.K.’nın 67. maddesinde düzenlenen bilimsel mütalaa veren 

uzmanın üstlendiği görvin adli görev olduğu ve bu kimselerin sıfatlarına 

bakılmaksızın, bu görevleri ile ilgili eylemlerinin soruşturulmasında izin şartının 

aranmayacağı söylenmelidir. 

Bundan başka, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. maddesinde, “Kanun tarafından 

kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili 

görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri”nin de 

Cumhuriyet savcılıklarınca doğrudan doğruya soruşturulacakları düzenlenmiştir. 

Burada anlaşılması gereken, yalnızca Cumhuriyet savcılarının veya ceza 

mahkemelerinin memur ve diğer kamu görevlilerine yönelttikleri istem ve emirlerin 

değil, diğer adli makamların, istem ve emirlerine karşı da kötüye kullanma veya 

ihmalleri görülen memur ve diğer kamu görevlileri hakkında da Cumhuriyet 

savcılıklarınca doğrudan soruşturma yapılacağıdır. Burada diğer adli makamların 

istem ve emirlerine karşı memur ve diğer kamu görevlilerinin yerine getirecekleri 

işleri “adliyeye ilişkin görev” olarak tanımlamak mümkündür19. 

Adliyeye ilişkin görevleri örneklerle açıklamak gerekirse, sulh hukuk mahkemesinin 

müzekkeresine süresi içinde cevap verilmemesi20, idare mahkemesince istenen bilgi 

ve belgelerin gönderilmemesi21 veya ortaklığın giderilmesi davasında hâkim 

tarafından adliye yazı işleri müdürünün infazla görevlendirildiği bir durumda, adliye 

yazı işleri müdürünün istemine uyulmaması22 halleri “adliyeye ilişkin görev” olarak 

değerlendirilmelidir. Bunlar gibi, 4483 sayılı Kanun’un 6. maddesi uyarınca, 

öninceleme yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerin de gerekli gördükleri bilgi 

                                                 
18 İsmail Malkoç, a.g.e., s.32, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.497. 
19 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.497. 
20 Metin Şekercioğlu, a.g.e., s.94.  
21 Hüsamettin Kırmızıgül, a.g.e., s.74. 
22 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.497. 
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ve belgeleri istemeleri mümkün olduğundan, istemde bulunulan memur ve diğer 

kamu görevlilerinin, öninceleme yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerin 

istemleri hakkında ihmal veya kötüye kullanma eylemlerinde bulunmaları hallerinde 

de, bu ihmal veya kötüye kullanma eyleminde bulunan memur ve diğer kamu 

görevlisi hakkında da Cumhuriyet savcılıklarınca doğrudan soruşturma 

yapılacağının kabulü gerekmektedir23. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, Cumhuriyet savcısı, soruşturma sırasında 

araştırmasını adli kolluk aracılığı ile yapmaktadır. Böylece, adli görevi yerine 

getiren memurlar ve diğer kamu görevlileri, adli kolluk olarak da adlandırılabilir. 

Hangi memur ve diğer kamu görevlilerinin adli kolluk mensubu olduğu ise, 

01.06.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Adli Kolluk 

Yönetmeliği”nin 2. maddesinde belirtilmiştir. Bu hükme göre, 04.06.1937 tarihli ve 

3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu’nun 8., 9., ve 12. maddeleri uyarınca emniyet 

mensupları, 10.03.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri 

Kanununun 7. maddesinin b bendi uyarınca görev yapan jandarma teşkilatı 

mensupları, 02.07.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesi uyarınca görev 

yapan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü mensupları, 09.07.1982 tarihli ve 

2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4. maddesi uyarınca görevli 

olan sahil güvenlik komutanlığı mensupları, adli kolluk görevlileridir. Bu sayılan 

görevlilerin başkaca idari görevleri de olduğu açıktır ancak bu memur ve diğer kamu 

görevlilerinin hangi görevlerinin idari, hangi görevlerinin adli olduğunun tespiti 

gerekir. Örneğin, trafik polisinin denetim görevini yaparken yaptığı işin idari görev, 

ancak ehliyetsiz bir şoförü karakola götürürken yerine getirdiği görevin ise, suça el 

koyma niteliğinde olması sebebiyle24, adli görev olduğunu söylemek mümkündür25. 

Böylece, bazı kamu görevlilerinin bazı görevlerinin idari, bazı görevlerinin ise adli 

olabildiğinden hareketle, bu görevlilerin görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen 

                                                 
23 İsmail Malkoç, a.g.e., s.32. 
24 Erol Çetin, Açıklamalı – İçtihatlı Ceza Hukukunda ve Özel Yasalarlda Memur, Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Usulü ve Memur Suçları, 2. Baskı, Ankara, Seçkin 
Yayınları, 2003, s.505. 
25 Yıldızhan Yayla, “Memurların Yargılanması Usulü”, İHİD, Yıl:6, Sayı:1-3, 1985, s.267.  
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her suçlarının “soruşturma izni kapsamında” olup olmadığının somut olayda 

yapmakta olduğu görevin niteliğine göre tespit edilip belirlenmesi gerekmektedir26.  

Ayrıca, aynı yönde bir başka düzenleme de, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332. 

maddesinde yer almaktadır. Bu hükme göre, suçların soruşturma ve kovuşturması 

sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından yazılı olarak 

istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi gerekmektedir. Bu bilgi 

istenmesine ilişkin yazışmalarda, bu isteme aykırı hareket etmenin Türk Ceza 

Kanununun 257 nci Maddesine aykırılık oluşturabileceği uyarısına yer verilir. Bu 

isteme uymayan kimseler, haklarında kamu davasının açılması, izin veya karar 

alınmasına bağlı bulunan görevlilerdense, yasama dokunulmazlığı saklı kalmak 

üzere, bu kişiler hakkında izne veya karara gerek olmaksızın doğrudan soruşturma 

yapılır. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin adli görevlerinde veya adliyeye ilişkin 

görevlerinde ihmal veya kötüye kullanma göstermeleri halinde Cumhuriyet 

savcılıklarınca doğrudan soruşturulmaları eleştirilmiş ve bu kimselerin adli veya 

adliyeye ilişkin görevlerinde işledikleri tüm suçlardan dolayı doğrudan 

soruşturulmaları gerektiği ifade edilmiştir27. 

b. Kolluk Amirleri Hakkındaki Özel Düzenleme 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yukarıda açıklanan 161. maddesinde, 

adli görev veya adliyeye ilişkin görevlerinde ihmal veya kötüye kullanma görülen 

en üst dereceli kolluk amirleri hakkında ise, hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi 

oldukları yargılama usulü uygulanacağı düzenlenmiştir. Buna göre, en üst dereceli 

kolluk amirlerinin anılan suçları işlediklerinin iddia edilmesi halinde, bu kimseler 

için de, aynı hâkimler ve savcıların görevlerinden dolayı yargılanmalarında olduğu 

gibi, Adalet Bakanı’ndan soruşturulmaları için izin istenecektir28. 

                                                 
26 İsmail Malkoç, a.g.e., s.6. 
27 Çetin Özek, a.g.m., s.60. 
28 Erol Çetin, a.g.e., s.504.  
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Yargıtay, en üst dereceli kolluk amirinin bu konudaki bir suçu iştirak halinde başka 

kimselerle birlikte işlemesi halinde, bu istisnai hükmü dar yorumlayarak, iştirak 

eden diğer memur veya diğer kamu görevlileri hakkındaki soruşturmaların hâkimler 

ve savcıların görevlerinden dolayı tabi oldukları yargılama usulüne göre 

yapılmayacağına karar vermiştir. Bu kararda bu dar yoruma gerekçe olarak, hâkim 

ve savcılarla iştirak halinde suç işleyenlerin de onlarla aynı soruşturma usulüne tabi 

olmalarının yalnızca hâkim ve savcılarla iştirak halinde suç işleyenler için geçerli 

olduğu ve en üst dereceli kolluk amirleri ile iştirak halinde suç işleyenlerin bu 

hükümlere tabi olmayacakları ifade edilmiştir29. 

c. Vali ve Kaymakamlar Hakkındaki Özel Düzenleme  

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. maddesinde, yukarıda açıklanan 

maddesinde, adli görev veya adliyeye ilişkin görevlerinde ihmal veya kötüye 

kullanma görülen görevlinin vali ve kaymakamlar olması halinde, bu kimseler 

hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Böylece, valiler ve 

kaymakamların yukarıdaki maddede yer verilen eylemleri işlemeleri halinde, 

soruşturulmaların soruşturulmaları için izin sisteminin geçerli olacağı kabul 

edilmiştir. 

Yukarıda değinilen “vali ve kaymakamlar hakkında özel düzenleme” ile, izin 

sisteminin valiler ve kaymakamlar için geçerli olmaması, 3628 sayılı Kanun’a 

ilişkin bilgileri içeren bölümde yer verilen nedenlerle eleştirilebilir.  

b. İşkence ve Zor Kullanma Yetkisinde Sınırı Aşma Suçları  

4483 sayılı Kanun’un 2. maddesine, 02.01.2003 tarihli 4778 sayılı Kanun’un 33. 

maddesi ile eklenmiş 5. fıkrasında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243. ve 245.30 

                                                 
29 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin, 2006/10499E., 2007/1166 K. ve 06.02.2007 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 28 Kasım 2009 
30 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243. ve 245. maddeleri aşağıdaki gibidir:  
Madde 243 - (Değişik madde: 05/01/1961 - 235/2 md.) 
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maddeleri kapsamında açılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun 

hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmektedir. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 

yürürlükten kaldırıldığından, yukarıda yer verilen hükümdeki maddeleri, bugün 

yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun aynı suçları düzenleyen 94., 95., 

96. ve 256.31 maddelerinin oluşturduğu kabul edilmelidir. Buna göre, memurların 

veya diğer kamu görevlilerinin, işkence, eziyet ve zor kullanma yetkisine ilişkin 

sınırın aşılması suçlarını oluşturabilecek eylemleri hakkında soruşturulmaları 

halinde, olağan durumlarda “kişiler için verilen izin” sistemine tabi olsalar dahi, 

haklarındaki soruşturma genel hükümlere göre ve Cumhuriyet savcılıklarınca 

doğrudan yapılacaktır32. Burada, 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesinin i bendinde “Olağanüstü 

Hal Bölge Valisinin emrinde bulunan güvenlik kuvvetleri hakkında bu görevlerinden 

ötürü Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre işlem yapılır.” hükmüne yer 

verilmiş olmasıyla, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükmüne göre 

                                                                                                                                         
(Değişik fıkra: 26/08/1999 - 4449/1 md.) Bir kimseye cürümlerini söyletmek, mağdurun, şahsi 
davacının, davaya katılan kimsenin veya bir tanığın olayları bildirmesini engellemek, şikayet veya 
ihbarda bulunmasını önlemek için yahut şikayet veya ihbarda bulunması veya tanıklık etmesi 
sebebiyle veya diğer herhangi bir sebeple işkence eden veya zalimane veya gayriinsani veya haysiyet 
kırıcı muamelelere başvuran memur veya diğer kamu görevlilerine sekiz yıla kadar ağır hapis ve 
sürekli veya geçici olarak kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası verilir. 
Madde 245 - (Değişik madde: 05/01/1961 - 235/2 md.) 
Kuvvei cebriye imaline memur olanlar ve bilumum zabıta ve ihzar memurları memuriyetlerini icrada 
ve mafevkinde bulunan amirinin emrini infazda kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalde başka surette 
bir kimse hakkında suimuamele veya cismen eza verecek hale cüret eder yahut o kimseyi darp ve 
cerheylerse üç aydan beş seneye kadar hapis ve muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezaları ile 
cezalandırılır. Eğer işlediği cürüm bu fiillerin fevkinde ise o cürümlere terettüp eden ceza üçte birden 
yarıya kadar artırılır. 
(Ek fıkra: 02/01/2003 - 4778 S.K./1. md.) 243 üncü madde ile bu maddede yazılı suçlardan dolayı 
verilen cezalar, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez. 
31 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 94., 96. ve 256. maddeleri aşağıdaki düzenlemelere yer 
vermektedir: 
Madde 94 - (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı 
çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları 
gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
5237 sayılı T. C. K.’nın 95. maddesi, 94. maddede düzenlenen işkence suçunun nitelikli hallerine yer 
vermektedir. 
Madde 96 - (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
Madde 256 - (1) Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere 
karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, kasten yaralama suçuna 
ilişkin hükümler uygulanır.  
32 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.506, Erol Çetin, a.g.e., s.544-545, İbrahim Pınar, 
4483 Sayılı Kanuna Göre Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Ceza Soruşturması, 
Ankara, Seçkin Yayınları, 2009, s.277, İsmail Malkoç, a.g.e., s.34.  
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görevlendirilmiş memur veya diğer kamu görevlilerinin, “izin sistemi”nin istisnası 

olan diğer suçların yanında işkence ve zor kullanma yetkisinde sınırı aşma suçlarını 

işlemeleri halinde, 4483 sayılı Kanun’un ilgili hükmüne göre haklarında soruşturma 

izni verilip verilmeyeceği hususu belirsizdir. A.İ.H.M.’ye yapılan birçok 

başvuruda33, başvurucuların ilgili Kanun Hükmünde Kararname maddesi uyarınca 

etkili soruşturma yapılmadığı iddialarına yer vermiş olmaları dikkat çekicidir. 

Ancak ifade edilmelidir ki, ilgili başvuruların tamamı, 4483 sayılı Kanun’un 2. 

maddesinin işkence ve zor kullanım yetkilerinde sınırın aşılması suçlarında “izin 

sisteminin uygulanmayacağına” ilişkin olan ve 02.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 

5. fıkrasından önceki tarihli başvurulardır. 

c. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerini Mağdur Etmek 

Amacıyla Uydurma Suç İsnat Edenler Hakkında Soruşturma  

4483 sayılı Kanun’un 5232 sayılı Kanun ile değişik “Cumhuriyet Başsavcılığınca 

Re’sen Dava Açılacak Haller” başlıklı 15. maddesine göre, memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin, ihbar veya şikâyet edileni mağdur 

etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması 

sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnadda 

bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re'sen 

soruşturmaya geçilmektedir34. Maddenin 5232 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik 

öncesindeki halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 25. maddesindeki 

düzenlemeye paralel olarak, bu isnadların “garaz, kin veya mücerret hakaret” için 

olması gerekmekteydi; değişiklikle ihbar ve şikâyetlerin, ihbar ve şikâyet edileni 

                                                 
33 İlgili başvurular: Oğur ve Türkiye davası, par. 53, Başvuru No: 21594/93, Bilgin ve Türkiye 
davası, par. 85, Başvuru No: 23819/94, Kaya ve Türkiye davası, par. 46 ve 93, Başvuru 
No:158/1996/777/978. Çevrimiçi www.echr.coe.int, 07 Ağustos 2010.   
34 5232 sayılı ve 31.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren “Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 6. maddesi ile 
değiştirilmiştir. Buna göre 4483 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "garaz, kin 
veya mücerret hakaret için" ibareleri madde metninden çıkartılmış ve "Memurlar ve diğer kamu 
görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ihbar veya şikâyet 
edileni mağdur etmek amacıyla ve" ibaresi eklenmiştir. Maddenin 1. fıkrasının bu değişiklikten 
önceki hali, “Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin garaz, kin veya 
mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda 
anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli 
Cumhuriyet başsavcılığınca re'sen soruşturmaya geçilir.” ifadesine yer vermektedir. 
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mağdur etme amacı ile yapılmasının yeterli olacağı düzenlenerek suçun kapsamı 

genişletilmiştir. Bu değişiklik, her isnadın şüpheliyi mağdur edeceği, ancak ihbarcı 

veya şikâyetçinin hangi hallerde “mağdur etmek amacı ile isnadda bulunduğunu” 

belirlemenin güç olduğu, ihbar veya şikâyet edilen görevli hakkında kovuşturmaya 

yer olmadığına dair karar veya beraat kararı verilmesi halinde, ihbarcı veya 

şikâyetçinin bu hallerin tamamında “mağdur etmek amacı ile” hareket ettiğinin 

düşünülebileceği ifade edilerek eleştirilmiştir35.  

Ayrıca, bu kanun değişikliği, Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi 

önüne götürülmüş, ancak Anayasa Mahkemesi kararında36, kanun koyucunun kamu 

otoritesinin saygınlığı ve kamu görevlisinin onurlu bir yaşam sürme hakkı ile hak 

arama özgürlüğü, dilekçe hakkı ve temel hakların korunması arasındaki dengeyi 

korumak zorunda olduğunu, hak arama özgürlüğünü ve dilekçe hakkını kullanan 

kişinin, ihbar ve şikâyette bulunurken gerçeklere ve delillere dayandığı takdirde her 

türlü yasal tehditten uzak kalacağından emin olması gerektiğiyle birlikte, hak arama 

özgürlüğünü ve dilekçe hakkını kullanan kişilerin, suç uydurarak veya gerçek 

olmadığını bildikleri halde hem devletin hem de kamu görevlisinin saygınlığını 

zedeleyecek şekilde ihbar ve şikâyet haklarını kötüye kullandıkları takdirde ise 

cezalandırılacaklarını bilmeleri gerektiğini, yasama organının takip ettiği suç ve 

ceza politikasının bir gereği olarak memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 

asılsız veya uydurma ihbar ve şikâyette bulunanlar hakkında doğrudan soruşturma 

açılmasına ilişkin şartları belirlemede takdir yetkisine sahip olduğunu ifade ederek 

ilgili maddenin Anayasaya aykırılığını oyçokluğu37 ile reddetmiştir.  

                                                 
35 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.438-439.  
36 Anayasa Mahkemesi’nin 2004/76 E. ve 2008/108 K. sayılı ve 21.5.2008 tarihli olan ve 03.12.2009 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararı, (Çevrimiçi) 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091

203.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091203.htm, 11 Aralık 2009. 
374483 sayılı Kanun’un 15. maddesinde yapılan anılan değişiklik ile yürürlüğe giren hükmün 
Anayasa’ya aykırı olduğu görüşünde olan Anayasa Mahkemesi üyesi Zehra Ayla Perktaş, karşı oy 
gerekçesinde:  Yapılan değişiklikle daha önce nesnel ve belirli olan “garez, kin veya mücerret 
hakaret için” ibaresi madde metninden çıkarılmak suretiyle yerine genel ve soyut bir kavram olan 
“ihbar ve şikayet edileni mağdur etme amacı” ibaresi konulmak suretiyle, ihbar ve şikayet hakkını 
kullanan her kişi için doğrudan soruşturma açılmasına neden olacak bir düzenleme getirilmiştir. 
Ülke gerçekleri gözetildiğinde, suç isnadında bulunmanın suçlanan yönünden her zaman mağduriyet 
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4483 sayılı Kanun’un 15. maddesinin anılan değişiklik öncesi ve sonrasındaki her 

iki haline göre de, suçun şüphelisinin özel soruşturma usulüne tabi bir kamu 

görevlisi olması halinde dahi, bu kimse yukarıdaki halde hakkında “kişiler için 

verilen izin” uygulamasına başvurulmadan doğrudan soruşturulacaktır38.  

Haksız bir suçlamaya uğrayan kamu görevlisi hakkında “soruşturma izni 

verilememesi” kararı kesinleşirse, artık Cumhuriyet savcılıklarınca soruşturma 

yapılamayacaktır39. Ayrıca, aynı maddenin 2. fıkrası gereği olarak, haksız 

suçlamaya uğradığı soruşturma izni verilmemesi kararın kesinleşmesi üzerine ya da 

hazırlık soruşturması veya yargılama sonucunda sabit olursa, yukarıda ifade edildiği 

üzere, haksız isnadda bulunanlar hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarınca re’sen 

harekete geçilmesinin yanında, bu kamu görevlisinin haksız suçlamada bulunan 

kimselerin bu eylemleri hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurma hakkının 

ve haksız isnadda bulunanlara karşı genel hükümlere göre tazminat davası açma 

hakkının bulunduğunu ifade etmek gerekir. 

d. Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali ve Disiplin Soruşturması 

Gerektiren Eylemler Hakkında Soruşturma 

4483 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasında, adı geçen kanun hükümlerinin 

Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri 

kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer 

kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanacağı, 

aynı maddenin 3. fıkrasında ağır cezayı gerektiren suçüstü halinin genel hükümlere 

                                                                                                                                         
sonucunu doğuracağı nazara alındığında, bütün ihbar ve şikâyet edenlerin doğrudan soruşturulması 
gerekecektir. 

Anayasa’dan kaynaklanan ihbar ve şikâyet hakkının kullanılması nedeniyle bu haklarını 
kullanırken suç işleme amacı taşımayan kişilerin ciddi soruşturma tehdidi altında kalmasına neden 
olan “ihbar ve şikâyet edileni mağdur etme amacıyla ve” ibaresi Anayasa’nın 36 ve 74. maddelerine 
aykırıdır.”ifadelerine yer vermiştir.  
38 Erdener Yurtcan, a.g.e., s.609, İsmail Malkoç, a.g.e., s.429-431, Rüstem Karabatak, “Memurların 
Yargılanmasına İlişkin Sistemde Yapılan Değişiklikler”, İstanbul Barosu Dergisi, C:74, Sayı:7-8-9, 
2000. s. 769. 
39 Enver Salihoğlu, Selami Demirkol, Teori ve Uygulamada 4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler, 3. Baskı, 
İstanbul, Beta Yayıncılık, 2010, s. 86. 
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tabi olduğu ve yine aynı maddenin 4. fıkrasında da disiplin hükümlerinin saklı 

olduğunu düzenlenmiştir.  

Burada, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin olmayan suçları 

için bir özel soruşturma sistemi benimsenmediği ve aynı maddede adı geçen 

görevlilerin görevleriyle ilgili düzenlemeden bahsedildiğinden, memurlar ve diğer 

kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili suçları işlemeleri sırasında, ağır cezayı 

gerektiren bir suç iddiası bulunması halinde, bu soruşturmanın genel hükümlere 

göre yürütülmesi gerektiği anlaşılmalıdır. Kaldı ki 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 161. maddesinin 6. fıkrasında, ağır cezayı gerektiren suçüstü 

hâllerinde, bu kanunun hükümlerinin uygulanması koşuluyla, vali ve 

kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel hükümlere göre 

soruşturma yapılması gerekeceği düzenlenmiştir.  

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sırasında işledikleri eylemler, hem 

cezai hem de disiplin soruşturmasını gerektirir nitelikte olabilir. Yukarıda yer 

verildiği gibi, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında disiplin soruşturması 

yapılmasında yukarıda anlatılan istisnalar geçerli değildir. Burada, bir memur veya 

diğer kamu görevlisinin görevi nedeniyle işlediği eylem hakkında izin vermeye 

yetkili makam tarafından izin verilmemesinin, bu eylem ayrıca disiplin 

soruşturmasını gerektirir nitelikte ise, aynı memur hakkında disiplin soruşturması 

yapılmasını engelleyen bir hal olmadığını anlamak gerekmektedir.  

E. Hâkim ve Savcıları Usulsüz Arama, Yakalama, Sorguya 

Çekme Suçları  

2802 sayılı Kanun’un 88. maddesine göre, ağır ceza mahkemesinin, görevine giren 

suçüstü hâlleri dışında, suç işlediği ileri sürülen hâkim ve savcılar 

yakalanamayacağı, üzerleri ve konutlarının aranamayacağı ve sorguya 

çekilemeyeceği, ancak, durumun Adalet Bakanlığına derhal bildirileceği, bu hükme 

aykırı hareket eden kolluk kuvvetleri, amir ve memurları hakkında yetkili 
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Cumhuriyet savcılığı tarafından genel hükümlere göre doğrudan doğruya soruşturma 

ve kovuşturma yapılacağı düzenlenmiştir. 

Burada, yukarıda anlatılan adli görev ve adliyeye ilişkin görevlerde en üst dereceli 

kolluk amirlerine tanınan istisnanın geçerli olmaması, bir başka deyişle, hâkim ve 

savcıları ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halleri dışında yakalayan, 

üzerlerini ve konutlarını arayan, sorguya çeken kimselerin,  kolluk amiri olsa dahi, 

bu eylemlerinin “suç için verilen izin” sistemine dahil olmayacağı ayrıca 

düzenlenmiştir. 

F. 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu’na Tabi Suçlar  

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 14. maddesine göre, Sıkıyönetim Komutanlığı,  

emrine giren personelin, sıkıyönetim hizmet ve görevleri ile ilgili olarak veya 

sıkıyönetim hizmet ve görevlerinin yapılması sırasında işledikleri suçlara ait 

davalara bakmak görevi, sıkıyönetim askeri mahkemelerine aittir. Bu kişiler 

hakkında özel kanunlarında gösterilen yargı usulü hükümleri uygulanmayacağı ve 

bu kişilerin sıkıyönetim mahkemesi görevine giren suçları hakkında re’sen 

soruşturma yapılacağı düzenlenmiştir40.  

Aynı Kanun’un 2301 sayılı Kanun’la değişik 15. maddesine göre, bakanlar, 

milletvekilleri, generaller, amiraller, müsteşarlar, valiler, kaymakamlar, Anayasa 

Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 

Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Başkansözcüleri, 

Cumhuriyet Başsavcısı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, hâkimler ve yardımcılarıyla 

Cumhuriyet Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar ile askeri hâkimler için, 

diğer kanunlarda yer alan özel hükümleri uyarınca olağan koşullarda olduğu gibi 

soruşturma izni alınacak ve diplomasi dokunulmazlığına sahip olanlarla ilgili 

hükümler hariç olmak üzere, aynı maddede atıf yapılan suçlardan dolayı sıfat, 

meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun diğer tüm görevliler hakkında Sıkıyönetim 

Komutanı nezdindeki askeri mahkemelerde yargılanacaklardır. Bu madde hükmüne 

                                                 
40 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.506-507.  
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göre de, sıkıyönetim rejiminde yukarıda tek tek sayılan görevliler hariç, olağan 

koşullarda “görevi sebebiyle işlediği suçlarla ilgili soruşturulması izne bağlı olan 

kimseler” hakkında “izin sistemi” uygulanmayacaktır41.   

G. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. ve 251. Maddelerinde 

Öngörülen İstisna 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. ve 251. maddelerine göre, örgüt 

faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, 

haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti 

çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar ile, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nda düzenlenmiş Devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlar, Anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar ve T.C.K. 

305, 318, 319, 323 324, 325 ve 332 numaralı maddeler hariç olmak üzere Devlet 

sırlarına karşı suçlar ve casusluk başlıkları altındaki suçlar hakkında soruşturma, 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanan savcılar tarafından, bu suçlar görev 

sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsalar dahi doğrudan yapılır. Bu suçlardan 

soruşturulacak olan şüpheli, “kişiler için verilen izne” tabi olsa bile, bu suçlar söz 

konusu olduğunda soruşturulması izne bağlı olmayacaktır42.    

Ancak Anayasa Mahkemesi’nde yargılanacak olan Cumhurbaşkanı, Bakanlar 

Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî 

Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri, Başsavcıları, Cumhuriyet 

Başsavcıvekili, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyeleri; 

Askeri Mahkemelerin görevine giren suçlardan yargılanacak olanlar ve şahsi 

suçlarında Yargıtay tarafından yargılanacak olan Yargıtay Başkanı, üyeleri, 

Başsavcısı ve vekili, Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları 

ve üyelerini, Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları 

ve üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcısı, daire başkanları 

                                                 
41 Erol Çetin, a.g.e., s. 544, Hayrettin Eren, a.g.m., s.225, İbrahim Pınar a.g.e., s.291, Mahmut 
Şirinoğlu, a.g.m., s.71.  
42 A. Alper Durmuş, Açıklamalı, içtihatlı, Notlu Memur Disiplin Hukuku, 5. Baskı, Ankara, 
Adalet Yayınevi,  2009, s.163. 
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ve üyeleri, Sayıştay Başkan ve üyelerini ve birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar 

ile görev nedeniyle yargılamaları Yargıtay’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreteri, T.B.M.M. Genel Sekreteri, müsteşar ve valiler, kamu denetçileri, 

birinci sınıfa ayrılmamış hâkim ve savcıların, Yükseköğretim Kurulu ve 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin tabi oldukları özel 

soruşturma usullerine, C.M.K. 250’de belirtilen suçlarda dahi uyulması 

zorunludur43. 

H. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da, Atatürk’ün 

hatırasına alenen hakaret edenler veya sövenler ile Atatürk’ün kabrini veya 

Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kıran, bozan, kirletenler ve bu 

suçların işlenmesini teşvik eden kimseler hakkında Cumhuriyet savcılıklarında 

re’sen takibat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.  

Böylece, Cumhuriyet savcıları, yukarıda sayılan suçlardan birini işlediği iddiasıyla 

soruşturulacak olan bir kimsenin eyleminin, “kişiler için verilen izin” kapsamında 

olması halinde dahi izin şartı aranmadan doğrudan ve genel hükümlere göre44 

soruşturma yapacaklardır. Yargıtay’ın ve Danıştay’ın konuyla ilgili verdikleri 

kararlar45 da bu yöndedir. 

İ. Evlendirme Görevlilerinin İşledikleri Suçlar 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 134. maddesine göre, birbiriyle evlenecek 

erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yerde bulunan evlendirme memurluğuna 

birlikte başvururlar; evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye 

başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır.  

07.11.1985 tarihinde yürürlüğe giren Evlendirme Yönetmeliği’nin 08.12.2006 tarihli 

yönetmeliğin 14. maddesi ile değişik 56. maddesine göre, evli olmasına rağmen 

başkasıyla evlenme işlemi yaptıran, kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu 

                                                 
43 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.516-518. 
44 İbrahim Topuz, a.g.m., s.179, İbrahim Pınar, a.g.e., s.291, Mahmut Şirinoğlu, a.g.m., s.71. 
45 Hüsamettin Kırmızıgül, a.g.e., s.64-65, Fatma Karakaş, a.g.e., 105. 
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bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran, gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir 

başkasıyla evlenme işlemi yaptıran, aralarında evlenme olmaksızın evlenmenin 

dinsel törenini yaptıranlar ve evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu 

gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimseler hakkında 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 230. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere 

durum belgelerle birlikte Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilir.  

Bu hüküm uyarınca, evlendirme görevlilerinin yukarıda sayılı evlendirme işleri ile 

ilgili eylemleri, diğer koşullarda görevleriyle ilgili eylemlerinde “kişiler için verilen 

izin” kapsamında olsa bile, Cumhuriyet Savcılıklarınca doğrudan 

soruşturulacaktır46. 

J. Gerçeğe Aykırı Yeşil Kart Alınması, Düzenlenmesi ve 

Yararlandırılması Suçları 

3816 sayılı ve 03.07.1992 tarihli Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 

Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında 

Kanun’un 5222 sayılı ve 21.07.2004 tarihli Kanun’la değişik 10. maddesine göre, 

gerçekdışı beyan veya gerçeğin gizlenmesi suretiyle Yeşil Kart alarak ücretsiz 

tedaviden yararlananlar ve yararlandırılanlar, bu belgeleri kullanan ve düzenleyenler 

ile Yeşil Kart sahibine verilen tedavi hizmetlerinin bedellerini gösteren fatura ve 

benzeri belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi suretiyle fazla ödemeye 

sebebiyet verenler hakkında genel hükümlere göre soruşturma yapılacaktır.  

Yargıtay uygulamasına göre, yukarıdaki eylemlere uyan suçun dolandırıcılık suçu 

olduğunun kabulü gerekir ve bu hallerde, görevleriyle ilgili olarak diğer koşullarda 

“kişilere verilen izin” sistemine tabi olan kamu görevlileri hakkında dolandırıcılık 

suçu doğrudan soruşturulur47. 

 

 

                                                 
46 İbrahim Pınar, a.g.e.,  s.242, Erol Çetin, a.g.e., s.382-383, İbrahim Topuz, a.g.m., 180. 
47 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin, 2002/4266E., 2002/6228 K. sayılı ve 15.04.2002 tarihli kararı için, 
Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.521. 
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K. Seçim Suçları 

298 sayılı ve 02.05.1961 tarihli Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 

Hakkında Kanun’un 174. maddesinde, adı geçen kanunda yazılı suçlardan birini 

işleyenler veya bu kanunun uygulanmasına taalluk edip de genel hükümlere göre 

cezalandırılmaları gerekenlerin sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun haklarında 

genel hükümler dairesinde soruşturma ve kovuşturma yapılacağı, valiler hakkındaki 

soruşturmanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili; 

kovuşturmanın ise Yargıtay’ın ilgili ceza dairesi tarafından genel hükümlere göre 

yapılacağı, Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerinin saklı olduğu düzenlenmiştir.  

Seçim suçu ise aynı Kanun’un 179. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre seçim 

suçu, seçim işlerinde bu kanun hükümleri uyarınca görevlendirilmiş bulunan 

kimselerin bu görevleri dolayısıyla işlemiş oldukları fiil ve hareketlerle her kim 

tarafından işlenirse işlensin bu kanuna aykırı bulunan fiil ve hareketlerdir48. 

Memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından işlenen ve bu kanun kapsamına giren 

suçlardan dolayı izin sistemi uygulanmayacaktır49 ve bu kimseler hakkındaki 

soruşturma ve kovuşturmalar genel hükümlere göre, Cumhuriyet savcılıklarınca 

doğrudan yapılacaktır50.  

L. Görevlilerin Sivil Savunma Kanunu’na Göre Üstlendikleri 

Görev ve Sorumlulukları Yerine Getirilmemeleri Suçu 

13.06.1958 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 7126 sayılı Sivil Savunma 

Kanunu’nun 44. maddesinde ilgili kanunla tahmil olunan vazife ve mükellefiyetleri, 

yerine getirmeyen gerçek kişilerle tüzel kişilerin, resmi veya özel daire, müessese ve 

teşekküllerin, hususi idare ve belediyelerin mesul organları hakkında genel 

hükümlere göre doğrudan doğruya soruşturma yapılacağı ve yukarıda yazılı 

konularda, suçu işleyen kimselerin vali veya kaymakam olması halinde, bu kimseler 

                                                 
48 Hüsamettin Kırmızıgül, a.g.e., s.65, Fatma Karakaş, a.g.e., s.105.  
49 A. Alper Durmuş, a.g.e., s.165. 
50 Mahmut Şirinoğlu, a.g.m., s.72, Hayrettin Eren, a.g.m., 224, İbrahim Topuz, a.g.m., s.179-180.  
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hakkında soruşturma yapılabilmesi için İçişleri Bakanı’ndan “soruşturma izni” 

verilip verilmeyeceği konusunda karar alınması gerektiği düzenlenmiştir51.  

M. İcra ve İflas Kanunu’nun 357. Maddesindeki Suçlar 

2004 sayılı ve 04.09.1932 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun 357. 

maddesinde, ilgililerin icra müdürlüklerince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri 

derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin icra müdürlüklerine bildirmeleri 

gerektiği, makbul sebepler hariç olmak üzere, bu tebliğ ve emirleri derhal yerine 

getirmeyenler veya bunların sonucunu derhal icra müdürlüklerine bildirmeyenler 

hakkında Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılacağı 

düzenlenmiştir.  

Buna göre, görevleriyle ilgili eylemlerinde “kişilere verilen izin” sistemine tabi 

olanlar hakkında, soruşturma genel hükümlere göre ve Cumhuriyet savcılıklarınca 

doğrudan yapılacaktır52. 

N. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na Göre Yapılacak 

İşlemlerde Görevlilerin Suçları 

Anayasanın 129. maddesindeki “izin” şartı için bir istisna da, 15.07.2005 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma 

Kanunu’nun 44. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, Çocuk Koruma 

Kanunu kapsamına giren görevlerle bağlantılı olan eylemleri işleyen her tür kamu 

görevlisi hakkında yapılacak soruşturmalarda 4483 sayılı Kanun hükümleri 

uygulanmayacaktır.  

Burada belirtilmesi gereken bir önemli husus, 5395 sayılı Çocuk Koruma 

Kanunu’nun 48. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olan 2253 sayılı ve 07.11.1979 

tarihli “Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 

                                                 
51 Enver Salihoğlu, Selami Demirkol, a.g.e., s.30. 
52 Öztekin Tosun, “Memur Suçlarında Özel Muhakeme Kuralları (II)”, s.18, İbrahim Topuz, a.g.m., 
s.179, A. Alper Durmuş, a.g.e., s.165 
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Kanun”un aynı hususu düzenleyen “Adli Görev” başlıklı 22. maddesi arasında 

farkların bulunmasıdır. 

 

Mülga 2253 sayılı Kanun’un 22. maddesi hükmü aşağıdaki gibidir: 

  Madde 22 - 20 nci maddeye göre yapılan araştırma ve inceleme sebebiyle 
kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden 
istenilen çocuk mahkemelerine müteallik vazife ve işlerde suistimal veyahut 
ihmal ve terahi gösteren Devlet Memurları ile çocuk mahkemesinin yazılı 
istek ve emirlerini yapmakta suistimal veya ihmalleri görülen zabıta amir ve 
memurları hakkında Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya kovuşturma 
yapılır. 

Vali ve kaymakamlar hakkında Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun 
hükümleri saklıdır. 

Bu iki düzenleme karşılaştırıldığında, mülga kanundaki “soruşturma izni 

aranmaması” istisnasının devlet memurları ile sınırlı olduğu düzenlenmiştir; ancak 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda “kamu görevlileri” ifadesine yer verilmiştir. 

Böylece yukarıda ifade edilen “soruşturma izni aranmaması” istisnasının, kamusal 

faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme53 yoluyla katılmış tüm görevliler için 

geçerli olduğu ifade edilmiştir.   

Bundan başka, yürürlükteki 5395 sayılı Kanun düzenlemesinde “vali ve 

kaymakamlar” hakkında memur yargılaması hükümleri saklı tutulmayarak, Çocuk 

Koruma Kanunu uygulamasında, “soruşturma izin” konusunda kişi yönünden 

başkaca bir istisnaya yer verilmemiştir.  

O. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulamasında Görevlilerin 

İhmali, Kusuru veya Kastı ile İşleyecekleri Suçlar 

24.4.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu’nun 29. maddesinde, ilgili Kanun’un uygulanmasında ihmali, kusuru veya 

kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, disiplin cezaları 

                                                 
53 Yusuf Solmaz Balo, Uluslararası ilkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, 2. 
Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2009, s.457. 
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konusunda tabi oldukları mevzuatta yer alan düzenlemelerin uygulanacağı, ancak bu 

hallerde işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması 

gerektireceği düzenlenmiştir. Buna göre, görev veya sıfatı ne olursa olsun, ilgili 

Kanun’un uygulanmasında işlenecek suçlarda görevlilerin ihmali, kusuru veya kastı 

bulunması halinde, soruşturmalar genel hükümlere göre yürütülecektir54. 

B. Kişiler İçin Verilen İzin 

1. 4483 Sayılı Kanun’a Tabi Olan Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlileri Hakkında Soruşturma Usulü 

04.12.1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Memurlar ve 

Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un gerekçesinde de yer 

aldığı üzere55, bu Kanun, “Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare 

esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri 

yapan memur ve diğer kamu görevlilerinin56” görev sebebiyle işledikleri suçlarda 

adli soruşturmaya geçmeden önce yetkili idari merci tarafından izin verilmesine 

ilişkin bir sistemi öngörmektedir. 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. 

Yukarıda yer verilen tanım, Anayasa’nın 128. maddesinde yer alan ifadeye ve 657 

sayılı devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin A bendindeki tanımla uygun 

içeriktedir. 

                                                 
54 Enver Salihoğlu, Selami Demirkol, a.g.e., s.29-30. 
55 Erol Çetin, a.g.e., s.490. 
56 Ramazan Çağlayan ve İbrahim Topuz, 4483 sayılı Kanun’da yer alan bu tanımın Anayasa’nın 128. 
maddesindeki düzenlemeye paralellik arz ettiğini ifade etmişlerdir. Ramazan Çağlayan, “Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmalarına İlişkin 4483 Sayılı Kanunun Hakkında Bir 
Değerlendirme” A.Ü.E.H.F.D., C.VII, Sayı:1-2, Haziran 2003, s.111, İbrahim Topuz, a.g.m., s.105. 
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Kamu görevlisi, 5237 sayılı türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinin c bendinde 

yukarıda bahsedilenlerden daha geniş bir görevli kesimini kapsayacak nitelikte 

olmak üzere, “Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama 

veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak 

katılan kişi” olarak tanımlanmıştır. Buna göre, T.C.K.’ya göre kamu görevlisi olan 

kimseler, her zaman özel soruşturma usulü kapsamında olmayacaklardır. 

Bu Kanun’a göre, Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 

bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet 

aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve 

kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve 

hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin 

ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama57 göndererek 

soruşturma izni isterler; diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de, bu Kanun 

kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara 

dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler. 

                                                 
57 Soruşturma izni vermeye yetkili olan ilgili makamlar, 4483 sayılı Kanun’un 3. maddesinde 
sayılmıştır. Bu maddeye göre soruşturma iznine ilişkin karar; 
a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, 
b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali, 
c) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu 
görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi, 
d) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur 
ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri, 
e) (Değişik : 17/7/2004-5232/1 md.) Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile 
bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu 
görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakan, 
f) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
g) Cumhurbaşkanlığında  görevli  memurlar  ve  diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı, 
h) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye 
meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı, 
i) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez 
ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin 
valisi, 
j) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri 
hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali, 
tarafından verilir ve bu ilgili makamların yokluklarında ise izin, vekilleri tarafından bizzat kullanılır. 
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İzin vermeye yetkili merci, 4483 sayılı Kanun’un kapsamına giren bir suçun 

işlediğini öğrendiğinde, konuyla ilgili bir “ön inceleme” başlatır. Ön inceleme, izin 

vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir 

veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki 

memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.  

Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, incelemelerini tamamladıktan 

sonra, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie 

sunarlar. Yetkili merci, bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya 

verilmemesine ilişkin kararını gerekçe göstererek verir.  

Burada, ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişilerin, yapacakları incelemede 

sahip olacakları yetkiler de Kanun’da tam olarak açık ifade edilmediğini ifade etmek 

gerekir. 4483 sayılı Kanun’un 6. maddesinde, “Ön inceleme ile görevlendirilen kişi 

veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün 

yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan 

memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dâhilinde 

bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor 

düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar” ifadesine yer verilmiştir. 

4483 sayılı Kanun’da yer verilen ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişilerin 

“Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilme”leri düzenlemesinden, 

genel olarak, ön incelemecinin Cumhuriyet başsavcılıklarının yapmakla yetkili 

oldukları işlemleri yapabileceğinin anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir58. Ancak, 

arama yapma gibi, konut dokunulmazlığını ilgilendiren hususlarda, hâkim kararının 

                                                 
58 Hamide Zafer, “4483 Sayılı ve 2.12.1999 tarihli, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun’un Değerlendirilmesi”, s.1005, İbrahim Topuz, a.g.m., s.244, 
Danıştay 1. Dairesi’nin 2000/29E. ve 2000/59K. sayılı ve 17.04.2000 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 21 Ocak 2010, Hasan Tahsin Gökcan ve Mustafa Artuç, 4483 sayılı 
Kanun’da düzenlenen ön inceleme görevlilerinin yapacakları incelemenin konusunun yalnızca 
“isnadın soruşturmaya değer olup olmadığını belirlemek” olduğunu 2547 sayılı Kanun’daki gibi, ön 
inceleme ertesinde verilecek karar üzerine, tahkik (soruşturma) sisteminde öngörülen usulün aksine 
doğrudan kovuşturmaya geçilmeyeceğini ve ön incelemecinin Cumhuriyet savcılarının sahip olduğu 
yetkilere sahip olmamasının gerektiğini savunmaktadırlar. Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, 
a.g.e., s.782-784. 
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gerektiği59, hakkında ön inceleme yapılacak olan memur veya diğer kamu 

görevlisinin davete rağmen gelmemesi halinde zorla getirilmesi için gerekli işlemin 

yapılmasının sulh ceza hâkiminden istenmesi gerektiği60 ifade edilmiştir.  

Ön inceleme ile görevlendirilen kişilerin raporu üzerine, yetkili merci, 4483 sayılı 

Kanun’un 9. maddesi uyarınca, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine 

ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya 

diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir. Soruşturma izni verilmesine 

ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; 

soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya 

şikâyetçi kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz yoluna gidebilir.  

 

İtirazlar, Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı 

kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve 

diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakanın veya Başbakan’ın, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın, 

Cumhurbaşkanlığı’nda görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri’nin, Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe 

belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel 

meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı’nın vereceği kararlara karşı ise Danıştay 2. 

Dairesi’ne, diğer tüm memur ve diğer kamu görevlileri hakkında verilen kararlar 

karşı ise Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılır ve itiraz üzerine verilen kararlar 

kesindir.  

 

                                                 
59 Enver Salihoğlu, Selami Demirkol, a.g.e., s.75, Raşit Zengin, a.g.m., s.93. İsmail Malkoç, 
C.M.K.’nın 119. maddesine göre Cumhuriyet savcısı, ona ulaşılamayan ve gecikmesinde sakınca 
bulunan bazı hallerde ise kolluk tarafından arama yapılabileceğinden hareketle, kolluğa belli şartlarla 
tanınan ‘arama’ yetkisinin ön incelemeciye de tanınması gerektiğini savunmaktadır. İsmail Malkoç, 
a.g.e., s.276. 
60 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul, Der Yayınları, 2001,  
s.582, Ramazan Çağlayan, a.g.m., s.121. 
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Burada ifade edilmesi gereken, bu Kanun’a tabi olan kimselerin, Devletin ve diğer 

kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetinin 

gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapan memur ve diğer kamu görevlileri”nden 

olduğu ve iznin bu kimselerin “görev sebebiyle işledikleri” suçlar hakkında söz 

konusu olduğudur61.  

Bazı hallerde, “kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri” yapan memur 

ve diğer kamu görevlilerinden olmayan görevlilerin de “işledikleri suçlarda memur 

gibi cezalandırılacakları” veya “bu kimselere karşı suç işleyenlerin memurlara karşı 

suç işlemiş gibi cezalandırılmaları” öngörülmüştür. Görevleri sebebiyle işledikleri 

suçlarda memur gibi cezalandırılan, ancak “kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve 

sürekli görevleri” yerine getirmekle görevli olmayan kimseler, “memur gibi 

cezalandırılmalarına” karşı, özel soruşturma usulüne tabi değillerdir. 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gibi birçok kanunda, o kanunun 

uygulanmasında görevli bulunanların, aslında memur olup olmadıkları, ceza 

kanunundaki “memur” tanımına uyup uymadıklarına bakılmaksızın, ilgili kanundaki 

özel düzenleme uyarınca, görevlerine ilişkin suçları işlemeleri halinde ceza 

kanunlarında yer verilen “suçun memur tarafından işlenmesi halinde cezanın 

artırılacağına” ilişkin düzenlemelerde olduğu gibi, bu görevlilerin “memur gibi 

cezalandırılacakları” ve bu görevlilere karşı ilgili kanunda sayılan görevleri yerine 

getirdikleri sırada suç işlenmesi halinde, “bu suçları işleyen kimselerin devlet 

memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılacakları” ifade edilmiştir. Bu 

                                                 
61 Danıştay 1. Dairesi’nin 2000/29E. ve 2000/59K. sayılı ve 17.04.2000 tarihli 4483 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun duraksamaya neden olan 
maddelerinin incelenmesine ve varılan sonuçlarla ilgili açıklamaları içeren kararında, “...kamu 
hizmeti, umuma arzedilen, sürekli ve kesintisiz bir biçimde işlemesi zorunlu, toplumun genel ve ortak 
gereksinimlerini karşılamak amacıyla kanunla kurulan idarenin, doğrudan ya da yakın gözetim ve 
sorumluluğu altında kamusal yetki ve usuller kullanarak yürüttüğü faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, 
anayasanın 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.” ifadelerine yer vermekle, hangi 
görevlilerin 4483 sayılı Kanun kapsamına alınacağını tanımlamıştır. 
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kavram, “ceza kanunu uygulamasında memur sayılma” veya “maddi hukuk 

bakımından bu kimselerin memur sayılmaları” olarak adlandırılabilir.  

Uygulamada çok yaşanan bir tereddüt, bu bahsedilenler gibi bazı kanunlarda memur 

sayılacağı düzenlenen kimselerin de görevleri ile ilgili eylemlerinin, başkaca suça 

ilişkin istisnalara tabi olmaması durumunda, 4483 sayılı kanun’a göre izin alınıp 

alınmayacağıdır. Ceza kanunu uygulamasında memur sayılma, ceza soruşturması 

bakımından memur sayılma ve bunun sonucu olarak 4483 sayılı Kanun’a tabi 

olmayı gerektirmez. Kanun koyucu, bu görevlilerin ceza soruşturması bakımından 

memur sayılması iradesinde olsaydı, 06.6.1988 tarihinde yürürlüğe giren 320 sayılı 

“Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname”nin 44. maddesinde düzenlendiği gibi, ceza kanunu 

uygulamasında memur sayılacak olan kimselerin ceza soruşturması bakımından da 

memur sayılacağı hususunu düzenlerdi. Bu ifadeyi destekleyen bir uygulama olarak, 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, mülga 6145 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf 

ve Telefon İşletmesi Kanunu’da, adı geçen kanuna göre suç işleyen personelin 

devlet memurları hakkındaki cezalarla cezalandırılacakları, ancak mevzuatta mülga 

“Memurin Muhakematı Kanunu” hükümleri uyarınca soruşturulmaları yönünde bir 

hüküm bulunmadığından,  bu kimselerin suç işlemeleri hailinde memur sayılacakları 

ancak bunlar hakkındaki ceza soruşturmalarının genel hükümlere göre 

yürütüleceğine karar vermiştir62. Yargıtay, bu görüşünü 4483 sayılı Kanun ve 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdikten sonra da sürdürmüştür63. Bundan 

başka 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 25. maddesinde, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun başkan ve üyeleri ile diğer personelinin görevleriyle bağlantılı olarak 

işledikleri suçlar ile bunlara karşı işlenen suçlardan dolayı sorumluluk bağlamında 

Türk Ceza Kanununun uygulamasında kamu görevlisi sayılacağını ancak bu kişiler 

hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı 

                                                 
62 M. Muhtar Çağlayan, “Ceza Kovuşturmasında Memur Kavramı, Memurları Yargılama Usulü 
Kanunu ve Uygulamalarımız” Adalet Dergisi, Yıl: 76, Sayı:1-2, 1976, s.41-42. 
63 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2006/2081E., 2006/17292 K. sayılı ve 18.10.2006 tarihli kararı için, 
Hasan Tahsin Gökcan, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda ‘Kamu Görevlisi’ Tanımı ve Bu Yasa 
Döneminde 4483 Sayılı Kanunun Uygulanması”, 3. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi, Ankara, 
Seçkin Yayınları, 2009, s.681. 
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Kanun hükümlerinin uygulanmayacağını ve  bu konudaki kovuşturmaların genel 

hükümlere göre yürütüleceğini düzenlemektedir. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yukarıda sayılanın tam tersi durum olan bazı 

görevlilerin “ceza soruşturması bakımından memur” sayılıp, ceza kanunu 

bakımından memur sayılmayacak olması hususunun dahi mümkün olduğunu 

hükmetmiştir64. Ancak Danıştay 1. Dairesi, “maddi ceza hukuku yönünden memur 

sayılmayan ve memur suçlarıyla cezalandırılmayan görevlilerin, usul hukuku 

yönünden ayrıcalıklı bir duruma getirip memurlar gibi soruşturmaya tabi tutmanın 

düşünülemeyeceğine hükmetmiştir65.  

Görüldüğü gibi, ceza kanunu uygulamasında, maddi ceza hukuku bakımından 

memur sayılma ile ceza soruşturmasında memur sayılma çok farklıdır, kanun 

koyucu uygun bulduğu yerlerde iradesini yansıtan gerekli düzenlemelerde 

bulunmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışmayan 

görevliler hakkında yapılacak soruşturmalarda 4483 sayılı Kanun’un uygulanıp 

uygulanmayacağının belirlenmesinde en önemli ölçüt, ilgili görevlinin çalışmakta 

olduğu kurumun teşkilat kanununda özel düzenleme bulunup bulunmadığına 

bakmak66, herhangi bir düzenleme bulunmaması halinde, yukarıda da yer verilen  

4483 sayılı Kanun’daki tanım olan “Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel 

idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli 

görevleri yapan memur ve diğer kamu görevlileri”den olup olmadığını 

değerlendirmek olacaktır. 

En geniş uygulama alanı bulan 4483 sayılı Kanun’la öngörülen düzenlemelere yer 

verildikten sonra, Anayasa’da yer alan istisnalardan başlayarak özel soruşturma 

                                                 
64 Yargıtay C.G.K.’nın 1989/355 E., 1989/417 K. sayılı ve 25.12.1989 tarihli kararı için, Mahmut 
Güler, Kubilay Taşdemir, Açıklamalı-İçtihatlı Ceza Yargılamaları Usulü, Ankara, Adalet 
Matbaacılık, 1991, s.987. Bu kararda, bahsi geçen görevli “belediye işçisi”dir. Anayasa Mahkemesi, 
1580 sayılı Kanun’un 102. maddesinin “müstahdemler” kısmını 1992/44E. 1993/7K.09.02.1993 
tarihli kararı ile iptal edilmiştir. Bu karara ilişkin açıklamaya ileride yer verilmiştir. 
65 Danıştay 1. Dairesi’nin 2000/29E. ve 2000/59K. sayılı ve 17.04.2000 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 21 Ocak 2010. 
66 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s.577. 
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usulüne tabi diğer görevliler hakkında verilecek izinlere ilişkin açıklamalar 

yapılacaktır. 

2. Anayasa’nın 83. ve 148. Maddelerinde Sayılan Görevliler İçin 

Verilen İzin 

a. Milletvekilleri, Bakanlar ve Cumhurbaşkanı İçin Alınan Karar 

Anayasa’nın 83. maddesine göre, TBMM üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve 

sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık 

Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis 

dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Bu husus “yasama 

sorumsuzluğu” olarak tanımlanabilir.  

Bundan başka, milletvekillerinin, seçimden önce veya sonra bir suç işlediklerinin 

ileri sürülmesi halinde, milletvekilleri, Meclisin kararı olmadıkça tutulamazlar, 

sorguya çekilemezler, tutuklanamazlar ve yargılanamazlar. Bu husus ise “yasama 

dokunulmazlığı olarak tanımlanmıştır. Milletvekilleri için böyle bir istisnanın 

tanınmasının ulusal isteğin parlamentoya yansıtılması67 hedefi ile Anayasa’da yer 

aldığı ve bu kurum ile amaçlanan yararın ise milletvekillerinin, keyfî bir ceza 

kovuşturmasıyla, geçici bir süre için de olsa, görevlerini yapmaktan 

alıkonulmalarını önlemek68, özellikle muhalefet mensuplarının Meclis’ten 

uzaklaştırılmalarının engellenmesi69 olduğu ifade edilmiştir.  

Milletvekilleri hakkında,  

1. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde,  

2. Seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü 

maddesinde yer alan  “Anayasa’da yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbirinin 

                                                 
67 Öztekin Tosun, a.g.e., s. 215. 
68 Anayasa Mahkemesi’nin 1994/21 E., 1994/40 K. sayılı ve 21.03.1994 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1140&content, 
22 Ocak 2010. 
69 Nur Centel, Hamide Zafer, a.g.e., s.64 , Mahmut Şirinoğlu, a.g.m., s. 184.  
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Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına 

dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan 

faaliyetler biçiminde kullanılamayacağına” ve “Anayasa hükümlerinden hiçbiri, 

Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok 

edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını 

amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde 

yorumlanamayacağına” ilişkin hallerde,  

3. Dokunulmazlıklarının kaldırıldığı hallerde,  

soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılması mümkündür. Burada 

milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından bahsetmek gerekir.  

T.B.M.M. İçtüzüğü’nün 131 ve 133. maddelerine göre, bir milletvekilinin 

dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemler Meclis Başkanlığı’nca, Anayasa 

ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edilir. Karma 

Komisyon, öncelikle işi bir Hazırlık Komisyonu’na havale eder ve Hazırlık 

Komisyonu dokunulmazlığının kaldırılması konusunda bir rapor düzenler. Karma 

Komisyon, hazırlık komisyonunun raporunu ve eklerini görüşür ve dokunulmazlığın 

kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği veya bakanlık sıfatının sona 

ermesine kadar ertelenmesine karar verir. Rapor, dokunulmazlığın kaldırılması 

şeklinde ise veya erteleme kararına itiraz edilmişse T.B.M.M. Genel Kurulu’nda 

görüşülür. Erteleme kararına itiraz edilmezse, bu karar on gün içinde kesinleşir. 

Anayasa, dokunulmazlıkla ilgili Genel Kurul kararları için farklı bir karar ve 

toplantı yeter sayısı öngörmemiştir; böylece Anayasa’nın 96. maddesi hükmü 

uyarınca T.B.M.M. dokunulmazlıkların kaldırılması hususunda da, üye tamsayısının 

en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; 

ancak karar yeter sayısı üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

T.B.M.M.’nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararlarına karşı 

Anayasa’nın 85. maddesi gereğince yedi gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurulması mümkündür. Anayasa Mahkemesi ise, 2949 sayılı Anayasa 

Mahkemesi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18. maddesinin 6. fıkrası 

gereğince milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya 
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milletvekili olmayan bakanların dokunulmazlığının kaldırılmasına T.B.M.M.’ce 

karar verilmesi hallerinde, ilgililerin Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılık 

iddiasına dayanan iptal istemlerini karara bağlar. 

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları T.B.M.M. İçtüzüğü’nün 134. 

maddesine göre dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli 

değildir, milletvekilleri dokunulmazlıklarından feragat edemezler ve dokunulmazlık 

kurumu kamu düzeninden olduğu için mahkemeler tarafından re’sen göz önünde 

bulundurulmalıdır70.  

Anayasa’nın 112. maddesi, Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar 

bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tabi oldukları kayıt ve şartlara 

uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar. 

Başbakan veya bakanlar hakkında, dokunulmazlıkların kaldırılması yolundan başka, 

bu kimselerin cezai sorumluluklarını sağlayan bir denetim aracı71 olarak T.B.M.M. 

üye tamsayısının en az onda birinin vereceği önerge ile, “meclis soruşturması” 

açılması istenebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, siyasi partilerin 

güçleri oranında üye gönderecekleri on beş kişilik br komisyon kurulur ve bu 

komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu Meclise sunar. Rapor Meclis 

Başkanlığı’na verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından 

itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan 

sıfatı ile görev yapacak olan Anayasa Mahkemesi’ne sevkine karar verilir72. Yüce 

Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır. 

Cumhurbaşkanı’nın yürütmeye ilişkin faaliyetlerinden sorumluluğu konusunda ise,  

Anayasa’nın 105. maddesine göre, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa ve diğer kanunlarda 

Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği 

belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca 

imzalanacağı, bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumlu olacağı, 

                                                 
70 Mahmut Şirinoğlu, a.g.m., s.184. 
71 Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 9. Baskı, 
İstanbul, Beta Yayıncılık, 2009, s.298.  
72 İbrahim Topuz, a.g.m., s. 166. 
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Cumhurbaşkanı’nın re’sen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa 

Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamayacağı düzenlenmiştir.  

Cumhurbaşkanı’nın yasama dokunulmazlığı konusunda veya kişisel suçlarından 

soruşturulmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Doktrinde, 

Cumhurbaşkanı’nın görevi dışında işlediği suçlarından sorumlu olacağı73, ve 

yasama faaliyetlerinden dolayı ise, milletvekilleri ve bakanların olduğu gibi, yasama 

dokunulmazlığından yararlanacağı74 ifade edilmiştir.  

Cumhurbaşkanı’nın yargılanması konusunda Anayasa’da ayrıca yer alan tek 

düzenleme ise, Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanetten dolayı, T.B.M.M. üye 

tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün 

vereceği kararla suçlandırılacağı şeklindedir. 

b. Yüksek Mahkeme Başkanları, Üyeleri ve Diğer Görevlileri İçin 

Verilen İzin  

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 148/3. maddesinde sayılanlardan Cumhurbaşkanı 

ve Bakanlar Kurulu üyeleri hariç olmak üzere, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 

Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, 

Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan 

sıfatıyla yargılar ve bu kimseler memur sayıldıkları halde izin sistemine tabi olarak 

yargılanmazlar75.  

Bu görevlilere ilişkin özel soruşturma usullerine aşağıda kısaca değinilecektir. 

 

                                                 
73 Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.321, A. Şeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku, 17. 
Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2010,  s.243. 
74 Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.323, Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. 
Bası, Ankara, Yetkin Yayınları, 2009, s.329, Gözübüyük ise Cumhurbaşkanı’nın yasama 
dokunulmazlığından yararlanamayacağı görüşünü benimsemektedir, A. Şeref Gözübüyük, a.g.e., 
s.244. 
75 Sabri Başköy, a.g.m., s.13. 
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(1) Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyeleri İle İlgili Özel 

Soruşturma Usulleri 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin 

Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 55. maddesine göre, Anayasa 

Mahkemesi Başkan ve üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında 

işledikleri suçlarla şahsi suçları için soruşturma açılması Anayasa Mahkemesi’nin 

kararına bağlıdır. Anayasa Mahkemesince, soruşturma açılmasına karar verildiği 

takdirde gerekli soruşturmayı yapmak üzere üç üye görevlendirilir. Bu kurulun 

vereceği kararlar kesindir. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık 

soruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere tabidir. Anayasa Mahkemesi 

Başkan ve üyelerinin şahsi suçlarında, Yargıtay üyelerinin şahsi suçlarına ilişkin 

hükümler uygulanır.  

Anayasa Mahkemesi, yakın tarihli bir kararında, başkan vekilinin yargılanması 

istemi ile yapılan bir şikayet üzerine “Anayasa Mahkemesi müzakereleri ile ilgili 

gizli kalması gereken bilgileri Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün bazı basın 

mensuplarıyla paylaştığı anlaşılmış olmakla birlikte sözkonusu delillerin adı geçen 

yönünden 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. ve 138. maddelerine 

uygun nitelikte görülmemesi nedeniyle Osman Alifeyyaz PAKSÜT hakkında 

soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına” karar vermiştir76. 

 

 

 

 

                                                 
76 Anayasa Mahkemesi’nin, 2009/1 (Değişik İşler No), 16.07.2009 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) http://www.anayasa.gov.tr/images/loaded/pdf_dosyalari/2009-
1DegisikIsler_OsmanPaksut.pdf, 26 Ocak 2010.  
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(2) Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri, Daire 

Başkanları, Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili İle İlgili Özel Soruşturma 

Usulleri 

2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 46. maddesi hükmünce77, Yargıtay Birinci 

Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleriyle ilgili veya kişisel 

suçlarından dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesi, genel hükümlere tabi olan 

ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri hariç,  Birinci Başkanlık Kurulunun kararına 

bağlıdır.  

Birinci Başkanlık Kurulu kendisine intikal eden veya ettirilen ihbar ve şikayetleri 

inceleyerek soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte gördüğü takdirde, ilk 

soruşturma yapılması için ceza dairesi başkanlarından birini görevlendirir. Aksi 

takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir; bu karar kesindir. Birinci 

Başkanlık Kurulu son soruşturmanın açılmasına gerek görmediği takdirde evrakın 

işlemden kaldırılmasına, aksi halde son soruşturmanın açılmasına karar verir ve 

görevle ilgili suçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel 

Kuruluna tevdi olunmak üzere dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 

gönderir. Birinci Başkanlık Kurulu’nun verdiği evrakın işlemden kaldırılmasına dair 

kararlar kesindir. 

(3) Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri, Daire 

Başkanları ve Üyeleri İle İlgili Özel Soruşturma Usulleri 

Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin 

görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlemiş bulundukları suçlardan dolayı, 

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 76. ve devamındaki maddeleri gereği78, Danıştay 

                                                 
77 Sami Selçuk’a göre, bu madde hükmünce yapılan soruşturma usulü, yukarıda bahsedilen 
“soruşturma(tahkik) sistemi”ne örnek olarak gösterilebilir. Sami Selçuk a.g.e., s.20. 
78 Raşit Zengin, a.g.m., s.66.  
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Başkanının seçeceği bir daire başkanı ile iki üyeden oluşan bir kurul tarafından ilk 

soruşturma yapılır. Danıştay Başkanı hakkında soruşturma, kendisinin 

katılmayacağı Başkanlık Kurulunca seçilecek bir daire başkanı ile iki üyeden oluşan 

bir kurul tarafından yürütülür. Kurul, soruşturma sonunda düzenleyeceği fezlekeyi 

ve buna ilişkin evrakı Danıştay Başkanına, soruşturma Danıştay Başkanı hakkında 

ise fezlekeyi ve evrakı başkanvekiline verir. Bu husustaki dosya Danıştay Başkanı 

veya vekili tarafından gerekli karar verilmek üzere İdari İşler Kurulu Başkanlığına 

tevdi edilir. Bu Kurulun vereceği kararlar sanığa ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur. 

Yargılamanın men’i kararı kendiliğinden ve son soruşturmanın açılmasına dair 

kararlar itiraz üzerine İdari İşler Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmayacağı 

Danıştay Genel Kurulunda incelenir. Son soruşturmanın açılmasına dair 

kesinleştikten sonra, soruşturma dosyası, gereği yapılmak üzere Danıştay Başkanı 

veya vekili tarafından Cumhuriyet Başsavcısına gönderilir. Danıştay Başkanı, 

Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin şahsi suçlarının takibinde 

Yargıtay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve üyelerinin şahsi suçlarının takibi ile 

ilgili hükümler uygulanır 

(4) Sayıştay Başkanı ve Üyeleri İle İlgili Özel Soruşturma Usulleri 

832 sayılı Sayıştay Kanunu’na göre, Sayıştay Başkan ve üyelerinden birinin görevi 

ile ilgili veya görev sırasında işlediği görevle ilgisi bulunmayan şahsi suçlardan 

dolayı Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek üç daire başkanı ve iki üyeden kurulu bir 

heyet tarafından ilk kovuşturulması yapılarak hazırlanacak fezleke ile sair evrakı 

yargılamanın lüzum veya men'ine karar alınmak üzere Daireler Kuruluna verilir. Bu 

Kurulun vereceği yargılamanın men'ine dair olan karar kendiliğinden, yargılamanın 

lüzumuna dair olan karar itiraz üzerine Sayıştay Genel Kurulunca incelenir. Genel 

Kurulca verilen yargılamanın men'ine dair karar kesindir. Yargılamanın lüzumuna 

dair verilen kesin karar üzerine dosya Anayasa Mahkemesine tevdi olunur. Yukarıda 

sayılan kimselerin görevleri dışında şahsi bir suç işlemeleri halinde yapılacak 

kovuşturmada Yargıtay üyelerinin şahsi suçlarının kovuşturmasına ilişkin hükümler 

uygulanır. 
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(5) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili, Asıl ve 

Yedek Üyeleri İle İlgili Özel Soruşturma Usulleri 

2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 17. maddesine göre, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanvekili ile asıl ve yedek üyeleri 

haklarında, disiplin işlemleriyle görevlerinden doğan veya görevleri sırasında 

işlenen suçlarından dolayı, özel kanunlarındaki hükümler uygulanır. Burada 

anlaşılması gereken, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili ve üyesi 

olan kimselerin, bu Kanun’un 2. maddesine göre seçilmiş olduğu Yargıtay veya 

Danıştay Kanunu’ndaki tabi olduğu yargılama usulüne göre yargılanması 

gerektiğidir. Yargıtay ve Danıştay Başkanlarının, Başsavcılarının, 

başkanvekillerinin, daire başkanlarının ve üyelerin yargılama usullerine yukarıda 

değinildiğinden, bu kimseler de yukarıda açıklanan biçimde yargılanacaklardır. 

(6) Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire 

Başkanları ve Üyeleri İle İlgili Özel Soruşturma Usulleri 

1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanunu’nun 37. ve 38. maddelerine göre, Askeri 

Yargıtay Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleri görevle ilgili 

suçlarını haber alan Askeri Yargıtay Başkanı, Askeri Yargıtay Başkanının görevle 

ilgili suçlarına ait ihbar ve şikayetleri ise Milli Savunma Bakanı ilgililer hakkında 

kovuşturma açılmasına lüzum olup olmadığına karar verilmek üzere konuyu, Genel 

Kurula intikal ettirir. 

Genel Kurul, önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için 

bir veya üç üyeyi görevlendirir. Üye veya üyeler incelemelerini yaptıktan sonra 

kanaatlerini belirtmeksizin durumu bir raporla Genel Kurul Başkanlığına bildirirler. 

Bu rapor üzerine Kurulda yapılacak görüşme sonunda, kovuşturmaya yer 

olmadığına karar verildiği takdirde bu karar kesindir. Soruşturma açılmasına karar 

verildiği takdirde gerekli soruşturmayı, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama 

Usulü Kanununa göre yapmak üzere gizli oyla üç üye görevlendirilir. Soruşturma 

Kurulu, yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla tespit ederek Genel Kurul 
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Başkanına arz eder. Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına karar verdiği 

takdirde soruşturma dosyası Askeri Yargıtay Başkanlığı tarafından Yüce Divana 

sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

Bu kimselerin askeri yargıya tabi suçlarının soruşturulması için, aynı makamlar 

konuyu Genel Kurula intikal ettirir, Genel Kurul aynı yolla üç kişilik bir kurul seçer, 

bu kurul şikayetleri kovuşturmaya değer görmezse, kovuşturmaya yer olmadığına 

ilişkin karar verir. Bu karar da kesindir. Kurulca dava açılmasına karar verildiği 

takdirde bu karar ve soruşturma dosyası Başkanlıkça Askeri Yargıtay Başsavcılığına 

gönderilir. Askeri Yargıtay Başsavcısı bir iddianame ile dava dosyasını Askeri 

Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun belirleyeceği Askeri Yargıtay Dairesi’ne verir. 

Hükmü veren Daire, Daireler Kurulu kararına karşı direnebilir. Direnme üzerine 

Daireler Kurulu’nca yeniden verilecek karara uyulması zorunludur.  Askeri Yargıtay 

Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve üyelerin genel yargıya tabi 

şahsi suçlarının kovuşturulmasında Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet 

Başsavcılarının şahsi suçlarının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uygulanır. 

(7) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcısı, Daire 

Başkanları ve Üyeleri İle İlgili Özel Soruşturma Usulleri 

1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’nun 32. ve 33. maddelerine 

göre79, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı, Daire Başkanları, üyeleri ve 

genel sekreterin görevle ilgili suçlarını haber alan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının görevle ilgili suçlarına ait 

ihbar ve şikâyetleri ise Milli Savunma Bakanı ilgililer hakkında kovuşturma 

açılmasına lüzum olup olmadığına karar verilmek üzere konuyu, Genel Kurula 

intikal ettirir. 

Genel Kurul, önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için 

bir veya üç üyeyi görevlendirir. Üye veya üyeler incelemelerini yaptıktan sonra 

kanaatlerini belirtmeksizin durumu bir raporla Genel Kurul Başkanlığına bildirirler. 

                                                 
79 Hamide Zafer, “4483 Sayılı ve 2.12.1999 tarihli, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun’un Değerlendirilmesi,  s.989. 
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Bu rapor üzerine Kurulda yapılacak görüşme sonunda, kovuşturmaya yer 

olmadığına karar verildiği takdirde bu karar kesindir. Soruşturma açılmasına karar 

verildiği takdirde gerekli soruşturmayı, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama 

Usulü Kanununa göre yapmak üzere gizli oyla üç üye görevlendirilir. Soruşturma 

Kurulu, yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla tespit ederek Genel Kurul 

Başkanına arz eder. Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına karar verdiği 

takdirde soruşturma dosyası Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı tarafından 

Yüce Divana sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

Bu kimselerin askeri yargıya tabi suçlarının soruşturulması için, aynı makamlar 

konuyu Genel Kurula intikal ettirir, Genel Kurul aynı yolla üç kişilik bir kurul seçer, 

bu kurul şikayetleri kovuşturmaya değer görmezse, kovuşturmaya yer olmadığına 

ilişkin karar verir. Bu karar da kesindir. Kurulca dava açılmasına karar verildiği 

takdirde bu karar ve soruşturma dosyası Başkanlıkça Askeri Yargıtay Başsavcılığına 

gönderilir. Askeri Yargıtay Başsavcısı bir iddianame ile dava dosyasını Askeri 

Yargıtay Başkanlar Kurulunun belli edeceği Askeri Yargıtay Dairesine verir. 

Hükmü veren Daire, Daireler Kuruluna karşı direnebilir. Direnme üzerine Daireler 

Kurulunca yeniden verilecek karara uyulması zorunludur.  Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi Başkanı, Başsavcı, Daire Başkanları ve üyelerin genel yargıya tabi şahsi 

suçlarının kovuşturulmasında Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet 

Başsavcılarının şahsi suçlarının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uygulanır. 

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunda, bu 

mahkemenin başkanı ve üyeleri hakkında yapılacak soruşturma konusunda herhangi 

bir düzenlemeye yer verilmemiştir80. 

3. Hakimler ve Savcılar için Verilen İzin 

Erkler ayrılığı ilkesinin bir sonucu da, hâkimlerin görevlerini yerine getirirken, 

başka organlardan tavsiye veya talimat almamaları, görevden azledilememeleri 

gerekir. Ancak bunların sağlanması halinde “bağımsız yargı erki”nden söz edilebilir. 

                                                 
80 Muharrem Özen, Hakimin Cezai Sorumluluğu, Ankara, Seçkin Yayınları, 2004, s.257. 
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Erkler ayrılığının yukarıda sayılan sonuçların uygun olarak Anayasa’nın 140. 

maddesinde, hâkimler ve savcıların görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında 

işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar 

verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve 

meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 

teminatı esaslarına göre kanunla düzenleneceği ifade edilmiştir.  

Hâkimler ve savcılar hakkında özel soruşturma usulüne yer verilmesi, “hâkimlik 

bağımsızlığı” ve “hâkimlik teminatı”nın gereğidir. Hâkimler ve savcılar hakkında 

özel soruşturma usulüne yer verilmesindeki amacın, ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmak 

değil hakimin görevini iyi bir biçimde yapmasını sağlamak olduğu81 ve suçlu hakim 

veya savcının korunması amaçlı değil, suçlu hakim ve savcının hakim ve savcı 

arkadaşları tarafından korunmasının engellenmesi olduğu82 ifade edilmiştir.  

Anayasa’nın 144. maddesine göre, hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya 

görevleri sırasında suç işleyip işlemedikleri, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri 

icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve 

soruşturma, Adalet Bakanlığının izni ile adalet müfettişleri tarafından yapılır. Bu 

hükme uygun olarak, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 82. ile 99. 

maddeleri arasında hâkim ve savcıların soruşturma usulleri düzenlenmiştir. Bu 

hükümlere göre, hâkim ve savcıların görevden doğan veya görev sırasında işlenen 

suçları, sıfat ve görevleri gereğine uymayan tutum ve davranışları nedeniyle, 

haklarında inceleme ve soruşturma yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Adalet Bakanı inceleme ve soruşturmayı, adalet müfettişleri veya hakkında 

soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle yaptırılabilir. 

Haklarında son soruşturma açılmasına karar verilen hâkim ve savcılar, birinci sınıfa 

ayrılmışlarsa veya ağır ceza mahkemeleri heyetine dâhil bulunan hâkim ve 

Cumhuriyet savcılarındanlarsa, bu kimseler hakkındaki kovuşturmalar Yargıtay’ın 

görevli ceza dairesinde görülür. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü 

hâlleri dışında suç işlediği ileri sürülen hâkim ve savcılar yakalanamaz, üzerleri ve 

                                                 
81 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.605. 
82 Nurullah Kunter, “Memur Muhakematı Kanunu ve Tahlili (II), Siyasi İlimler Mecmuası, Yıl:24, 
C:XXIV, 1954,  s. 193. 
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konutları aranamaz, sorguya çekilemez; ancak durum Adalet Bakanlığı’na derhal 

bildirilir.  

Hakimler ve savcıların kişisel suçları için herhangi bir özel soruşturma usulü 

öngörülmemiş olup, bu kimseler hakkında soruşturmalar, kişisel suçun işlendiği 

yere en yakın yer ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet savcısı ve kovuşturmalar da o 

yer ağır ceza mahkemesi tarafından genel hükümlere göre yürütülecektir. Bu hâkim 

veya savcının birinci sınıfa ayrılmış olması veya ağır ceza mahkemesi üye, başkan 

veya Cumhuriyet savcısı olması, eylemin Yargıtay’ın ilgili ceza dairesinde 

kovuşturulmasını gerektirmez83. 

Adalet Müfettişlerinin soruşturma yaparken sahip oldukları yetkiler, aynı Kanun’un 

101. maddesinde ifade edilmiştir. Buna göre, adalet müfettişleri lüzum gördükleri 

kimseleri yeminle dinler, gerektiğinde istinabe yoluna başvurabilir ve soruşturmanın 

zorunlu kıldığı hallerde arama yaparlar. Sübut delillerini, gereken bilgileri bütün 

daire ve kuruluşlardan doğrudan doğruya toplarlar. Adalet müfettişlerince yapılacak 

denetim, inceleme ve soruşturmalarda ilgili kuruluş ve kişiler istenecek her türlü 

bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Bu maddeden başka, adalet müfettişlerinin 

yetkileri, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde de düzenlenmiştir.  

Danıştay 5. Dairesi, yukarıda bahsedilen adalet müfettişlerinin hakimler ve savcılar 

hakkında soruşturma yaparken sahip oldukları yetkiler hakkında yakın tarihli bir 

kararında84, “Müfettişler, gerek gördükleri kimseleri yeminle dinlemeye, istinabe 

yoluna başvurmaya zaruri hallerde arama yapmaya ve her türlü delili toplamaya 

yetkilidirler" hükmünün getirilmiş olması karşısında, adalet müfettişlerinin, kanun 

ve tüzük ile verilen yetkilerini, mevzuatın öngördüğü sınırların dışına çıkacak 

şekilde  genişleten ve onlara haberleşmenin tesbiti ve dinlenmesi adı altında yeni bir 

"delil toplama yöntemi" yetkisi  tanıyan dava konusu yönetmelik hükmünde 

mevzuata uyarlık bulunmadığı”na yer vererek Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu 

                                                 
83 Erhan Günay, Uygulamada Hakim – Savcı – Avukatlar İle Diğer Adli Personelin İşledikleri 
Suçlar ve Soruşturmalar, Ankara, Seçkin Yayınları, 1997, s.34. 
84 Danıştay 5. Dairesi’nin 2009/5240 E. sayılı dosyasında, 28.12.2009 tarihinde verilen Yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin kararı, karar için (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr/e2009_5240.htm, 14 
Mart 2010. 
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Yönetmeliğinin 98. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendindeki "haberleşmenin tespiti 

ve dinlenmesi gibi delil toplama" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına 

hükmetmiştir. 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun “önceden izin alınmasını 

gerektirmeyen haller” başlıklı 83. maddesinde, adalet müfettişlerinin denetim veya 

soruşturma sırasında öğrendikleri ve gecikmesinde sakınca bulunan konuların 

soruşturması için önceden izin alınması gerekmediği, ancak durumun hemen Adalet 

Bakanlığına bildirileceği düzenlenmiştir85. 

Son olarak, önemle ifade etmek gerekir ki, Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili 

kuruluşlarındaki birinci sınıf hakim ve savcılar, disiplin cezası, soruşturma ve 

kovuşturma bakımından Yargıtay üyeleri hakkındaki hükümlere tabidir; ancak 

soruşturma yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır.  

4. Avukatlar İçin Verilen İzin 

Avukatlık Kanunu’na göre avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da 

baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri 

suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, 

suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Adalet Bakanlığı’nın izni 

ertesinde, yapılan soruşturmaya ait dosya, kovuşturma izni verilip verilmeyeceği 

hakkında bir karar verilmek üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne 

gönderilir. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde 

dosya, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır ceza 

mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.  

Burada, Avukatlık Kanunu’nun 59. maddesinde, “Cumhuriyet Savcısı beş gün 

içinde, iddianamesini düzenliyerek dosyayı son soruşturmanın açılmasına veya 

açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza mahkemesine verir. 

Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları, 

suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır.” ifadesine yer verilmiş olsa da, 

                                                 
85 Erhan Günay, a.g.e., s.26.  
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ceza muhakemesi hukukunda “son soruşturma” kurumu C.M.K. ile kaldırılmış 

olmasından hareketle, bu hükmün uygulanabilirliği bulunmadığını ifade etmek 

gerekir. Yargıtay, C.M.K.’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki tarihli bir kararında, 

aynı yönde “1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 59. maddesi gereği yetkili ve görevli 

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmesi söz konusu olan son soruşturmanın 

açılması kararı, 5271 sayılı C.M.K.'nın 170. maddesinde belirtilen, "kamu davasını 

açan iddianame" niteliğinde olup, aynı maddede açıklandığı üzere, soruşturma 

evresinde toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda "yeterli şüphe" oluşturması 

durumunda son soruşturmanın açılması kararı verilmesi zorunlu” olduğu hükmüne 

varmış ve ayrıca Avukatlık Kanunu’nun 60. maddesinde yer alan, son soruşturmanın 

açılmasına yer olmadığına dair kararlarına karşı Cumhuriyet Savcısı tarafından 

genel hükümler uyarınca itiraz olunabileceğine ilişkin hükmü de “C.M.K.'nın yasa 

yollarına ilişkin 260/1. maddesinde, "Hakim ve mahkeme kararlarına karşı 

Cumhuriyet Savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar 

ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek 

surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları açıktır" hükmünün 

getirilmiş olduğunu, bu yasal düzenleme karşısında, 1136 sayılı Yasa uyarınca 

yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda verilen son soruşturmanın açılmasına yer 

olmadığına ilişkin karara karşı suçtan zarar gören kişilerin de itiraz hakkının 

bulunduğunun kabul edilmesi gerekmekte” olduğunu şeklinde yorumlamıştır86. Aynı 

biçimde, avukatlar hakkında Adalet Bakanlığı’nca soruşturma izni verilmesine veya 

verilmemesine ilişkin karar ile kovuşturulmalarına veya kovuşturulmamalarına 

ilişkin  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce verilen kararlara karşı 

itiraz yolunun bulunup bulunmadığı hususlarında, Danıştay’ın farklı dairelerince 

farklı yönde kararlar87 verilmiş ise de, yukarıda “hakimler ve savcılar için verilen 

izin” başlıklı bölümde yer verilen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 

                                                 
86 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2008/3638E., 2008/10271 K. sayılı ve 21.5.2008 tarihli kararı, karar 
için (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 28 Mart 2010. 
87 Bu kararlara karşı itiraz yolunun bulunmadığı yönündeki Danıştay 2. Dairesi’nin 2004/72 E. 
2004/119 K. sayılı ve 11.02.2004 tarihli kararı için, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s. 
671-672, aynı yönde, Danıştay 1. Dairesi’nin 2006/1121 E., 2006/1256 K. sayılı ve 14.12.2006 tarihli 
kararı için,  (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr/kararlar115.htm 27 Mart 2010, Bu kararlara karşı 
itiraz yolunun bulunduğu yönündeki Danıştay 8. Dairesi'nin 1997/1763 E., 1999/3899 K. sayılı ve 
15.6.1999 tarihli karar için (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 28 Mart 2010. 
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2006/4597 E., 2009/1790 K. sayılı ve 22.10.2009 tarihli kararı ile, idarenin tüm bu 

kararlarına karşı idari yargıda dava açılabileceği ifade edilmelidir88. 

Yukarıda bahsedilen hükümlerin, serbest çalışan, serbest meslek olarak avukatlık 

yapan kimseler için geçerli olduğu89, kamuda görevli avukatlar hakkında, 

görevleriyle ilgili eylemleri nedeniyle yapılacak soruşturmalarda çalıştıkları 

kurumda görevli diğer personelin tabi bulunduğu hükümlere göre soruşturulacakları 

Danıştay uygulamasında yer bulmaktadır90. Danıştay’ın bu uygulamasına, 1136 

sayılı Avukatlık Kanunu’nun görev nedeniyle işlenen suçlar bakımından kamuda 

görevli avukatların, çalıştıkları kurumun diğer personelinin tabi bulunduğu 

hükümlere göre soruşturulmalarından daha teminatlı hükümler getirdiği ifade 

edilerek91 eleştiri getirilmiştir.  

İster kamuda görevli avukatlardan, ister serbest çalışan avukatlardan olsun, 

avukatların kişisel suçları genel hükümlere göre soruşturulacak92, bu kimseler 

hakkında, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü 

halinde soruşturma, bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümlere göre 

yapılacaktır. 

5. Noterler İçin Verilen İzin 

Noterler hakkında uygulanacak olan özel soruşturma usulü, 05.05.1972 tarihinde 

yürürlüğe giren 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu Kanun’un 153. 

maddesine göre, noterler hakkında görevden doğan veya görev sırasında işledikleri 

suçlarından dolayı kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Kanun’un ilgili hükmünden anlaşılan, noterler hakkında soruşturma yapılmasında 

herhangi bir izne gerek olmadığı ve soruşturmanın genel hükümlere göre 

                                                 
88Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun ilgili kararının metni için, (Çevrimiçi) 
http://www.danistay.gov.tr/e2009_4597.htm, 30 Nisan 2010. 
89 Erol Çetin, a.g.e., s.452.  
90 Danıştay 2. Dairesi'nin 2002/316 E., 2002/2734 K. sayılı ve 07.5.2002 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 29 Mart 2010. 
91 Metin Şekercioğlu, a.g.e., s.100. 
92 Erhan Günday, a.g.e., s.94.  
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yapılacağı93 ancak, soruşturma aşamasının tamamlanmasıyla kovuşturma aşamasına 

geçilmesi gerektiği sonucuna ulaşılırsa, kovuşturma izni verilip verilmeyeceği 

hususunda bir karar verilmesi için evrakın Adalet Bakanlığı’na gönderileceğidir.  

Burada “özel soruşturma usulü kapsamında bulunan kişi” bakımından hemen 

belirtilmelidir ki, ilgili Kanun’da özel soruşturma usulüne tabi görevlilerin kapsamı 

yalnızca noterlerle sınırlı tutulmuştur; geçici yetkili noter yardımcılarından, noter 

vekillerinden, noterlik katiplerinden başka, Noterler Birliği Genel Sekreterliği veya 

Saymanlığı görevlerine seçilen kimselerin noter olmayan kimseler arasından 

seçilmiş olmaları durumunda bu kimseler de özel soruşturma usulüne tabi 

değillerdir94 ve bu kimselerin tamamı hakkındaki soruşturmalar genel hükümlere 

göre yapılacaktır95.Burada ifade etmek gerekir ki, aynı Kanun’un 156. maddesi 

hükmü uyarınca da noterlerin ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan 

dolayı “suçüstü” halinde, haklarındaki soruşturma genel hükümlere göre yapılır. 

Yargıtay noterlerin tabi bulundukları özel soruşturma usulünde yer alan istisnaları 

geniş yorumlayarak noter olan sanığın görevinden doğan ve görevi sırasında işlediği 

zimmet suçundan dolayı 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzlukla Mücadele Kanununun, 17/son maddesinde yer alan "görevleri veya 

sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili 

kanun hükümleri saklıdır" hükmünün göz önünde bulundurulması ile sanık hakkında 

kovuşturma izni alınması gerektiğine hükmetmiştir96.  

Danıştay ise noterlerin özel soruşturma usulünde muhakeme şartı olarak izin 

konusunda verdiği bir kararında97, noterlerin görev ve sıfatları sebebiyle özel 

soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi oldukları ve bu usulün de 1512 sayılı 

Noterlik Kanunu'nun 153. ve 154. maddelerinde düzenlendiği, buna göre noterler 

hakkında soruşturma başlatılabilmesi için 153. madde hükmüne göre Adalet 

                                                 
93 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s. 680. 
94 Erol Çetin, a.g.e., s.467. 
95 Metin Şekercioğlu, a.g.e., s.102. 
96 Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 2005/19366E. 2006/1 K. sayılı ve 03.01.2006 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 28 Mart 2010. 
97 Danıştay 2. Dairesi’nin 2002/1094 E., 2003/42 K. sayılı ve 16.01.2003 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 28 Mart 2010. 
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Bakanlığının izni gerektiği, Adalet Bakanlığının izin vermeme kararına karşı itiraz 

edilebileceği yolunda bir düzenlemeye ise gerek 4483 sayılı Kanun ve gerekse 1512 

sayılı Kanunlarda yer verilmediği görüldüğünden Adalet Bakanlığının kovuşturma 

izni verilmesine yer olmadığına ilişkin karara karşı mağdur olduğunu iddia eden 

kimse tarafından yapılan itirazın incelenmeksizin reddi gerektiğine hükmetmiştir. 

6. Diplomatik Kadrolarda Yer Alan Görevliler İçin Verilen İzin 

Yabancı bir devlete gönderilen diplomatik misyon şefi ve misyonun diplomatik 

kadrosunun bir üyesinin temsilcisi ile konsolosluk memurlarının yargılanamaması 

konusunda devletler, yargı yetkilerini sınırlamaya razı olmuş98 ve bu amaçla çeşitli 

sözleşmelere taraf olmuşlardır. Kimlerin bu yargılanamama istisnasına tabi 

olduklarından ve bu hususta taraf olunan sözleşmelerden bahsetmek gerekir. 

Yabancı Diplomatik Personele Tebligat Yapılamayacağına İlişkin 09.12.1931 

Tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi’ne göre, büyükelçiler, elçiler, 

maslahatgüzarlar, elçilik katipleri, ataşeler, askeri ataşeler, ticaret ataşesi ve bunların 

yardımcıları ve eşleri, birlikte oturan çocukları ve diğer aile mensupları ile, mensup 

oldukları devletçe memur sıfatıyla elçiliğe atanan, bu devletin vatandaşı olan ve 

sadece elçilikte görev yapan hukuk müşaviri, doktor, din görevlisi gibi kimseler ve 

bunların eşleri, birlikte oturan çocukları, ve diğer aile mensupları diplomasi 

dokunulmazlığı kapsamındadır99. 

Konsolosluk memurlarının ise eşleri, çocukları ve bunlarla birlikte yaşayan diğer 

aile bireyleri, soruşturulmaları bakımından herhangi bir istisnaya tabi olmadıkları 

gibi, konsolosluk memurlarının ise yalnızca resmi görevleri sırasında veya resmi 

görevlerinin dolayısıyla vuku bulan eylemlerinden dolayı soruşturulmaları mümkün 

değildir.  

Diplomatik temsilcilerin yargılanamama istisnalarına ilişkin olan 1961 tarihli 

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne taraf olmamız, 09.04.1984 
                                                 
98 Aslan Gündüz, Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı ve Milletlerarası Hukuk, İstanbul, Üçdal 
Neşriyat, 1984, s.93. 
99 Nur Centel, Hamide Zafer, a.g.e., s.67. 
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tarihli ve 3042 sayılı Kanun’la uygun bulunmuştur. Bu Kanun ve sözleşmeye taraf 

olmamızın uygun bulunmasına ilişkin bakanlar kurulu kararı 24.12.1984 tarihli 

Resmi Gazete’de yayınlanmıştır100. 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında 

Viyana Sözleşmesi’ne 20.05.1975 tarihli ve 1901 sayılı Kanun ile taraf olunmuş; bu 

Kanun ise 29.05.1975 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Öncelikle, hem diplomatik misyon şefi veya misyonun diplomatik kadrosunun bir 

üyesi, hem de konsolosluk memurları için, gönderen devletin yargılanamama 

istisnasından feragat etmesinin mümkün olduğunu ve gönderen devletin feragat 

etmesi halinde, bu kimselerin kabul eden devlette yargılanabileceklerini ifade etmek 

gerekir. Ayrıca, bu kimselerden birinin, kabul eden devletin yargı organlarına bir 

nedenle başvurması halinde, bu başvurusu ile doğrudan ilgili davalar karşısında 

kendisinin yargılanamama istisnası bulunduğunu öne sürülemez101. Diplomatik 

misyon şefi veya misyonun diplomatik kadrosunun bir üyesi, ile konsolosluk 

memurları hakkında yargılanamama istisna teşkil eden durumlarına ayrı ayrı 

değinmek yararlı olacaktır. 

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne göre, diplomatik misyon şefi 

veya misyonun diplomatik kadrosunun bir üyesinin şahsi dokunulmazlığı vardır. Bu 

kimseler hiçbir şekilde tutuklanamaz veya gözaltına alınamaz, tanık olmaya 

zorlanamaz. Kabul eden Devlet bu kimselere gereken saygıyı gösterir ve bunların 

şahsına, özgürlüğüne ve onuruna yönelik herhangi bir saldırıyı önlemek için uygun 

tüm önlemleri alır.  

Aynı Sözleşme’nin 31. maddesinde, diplomatik misyon şefi veya misyonun 

diplomatik kadrosunun bir üyesinin, kabul eden devletin cezai yargısından bağışık 

olduğu kabul edilmiştir. Bu kimselerin Kabul eden Devletin yargısından müstesna 

                                                 
100 Ayhan Kortunay, “Milletlerarası Hukukta Diplomasi Temsilcileri ve Konsolosların 
Dokunulmazlık ve Bağışıklıkları”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), 1996, s.20, 
101 Edip Çelik, Milletlerarası Hukuk - Birinci Kitap, 2. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1987,   
s.348. 
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tutulmuş olması, gönderen Devletin yargısından müstesna olması anlamına 

gelmemektedir. Bu kişiler gönderen devlet tarafından yargılanabilecektir102.  

Konsolosluk memurları ise, diplomatik misyon şefi veya misyonun diplomatik 

kadrosunun bir üyesinin aksine, görevi dışındaki eylemlerden dolayı 

soruşturulabilirler; ancak konsolosluk memurlarının özgürlüklerinin kısıtlanması, 

sadece ağır bir suç işlenmesi iddiası ile sınırlıdır103. Bu nedenle konsolosluk 

memurları, ağır bir suç iddiası dışında, iddiaya konu eylem görevleriyle ilgili olmasa 

dahi, gözaltına alınamaz ve tutuklanamazlar. Konsolosluk memurları, Konsolosluk 

İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 44. maddesine göre, tanıklık yapmaya 

çağırılabilirler. Konsolosluk memurları, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili 

olaylar hakkında tanıklık yapmak veya bununla ilgili resmi yazışma ve belgeleri 

göstermek zorunda değildirler. Konsolosluk memurları, görevlerinin yerine 

getirilmesiyle ilgili olaylar hakkında tanıklık yapmayı reddetmemelidirler; ancak 

reddetmeleri halinde, bunlar hakkında bir yaptırım uygulanmayacaktır. Burada, 

konsolosluk memurları için de gönderen devletin soruşturma yapmasının önünde bir 

engel bulunmadığı ifade edilmelidir. 

Diplomatik temsilcilerin gönderildikleri ülkede soruşturulmalarına ilişkin uluslar 

arası sözleşmelerdeki düzenlemelere değindikten sonra, diplomatik misyon şefinin 

veya misyonun diplomatik kadrosunun mensupları ile konsolosluk memurlarının 

soruşturulmalarına ilişkin hukukumuzda yer alan düzenlemelere değinmek yerinde 

olacaktır.  

15.11.1994 tarihinde yürürlüğe giren 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun’un 11. maddesine göre Dışişleri Bakanlığı Teftiş 

Kurulu, Bakan’ın emri yahut onayı üzerine Bakan adına Bakanlık merkez ve 

yurtdışı teşkilatının, her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak denetleme, 

inceleme ve soruşturma işlerini yürütür. Bu maddeye dayanılarak hazırlanan ve 

14.04.2006 tarihinde yürürlüğe giren Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu 

Yönetmeliği’ne göre, müfettişler, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

                                                 
102 Ayhan Kortunay, a.g.m., s.41. 
103 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.579. 



 65 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren bir suçun işlendiğine 

ilişkin olarak memurlar ve diğer kamu görevlilerinden alınan ifadelerin, incelenen 

belgelerin, elde edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi suretiyle soruşturma izni 

verilmesi veya verilmemesi yolunda ulaşılan kanaati içeren ön inceleme raporları 

düzenlerler. Müfettişler bu ön inceleme raporlarını düzenlerken, çalışmalarını 4483 

sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve 

yürürlükteki diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde yapmakla yükümlüdürler ve 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanunu hükümlerinin saklıdır. Müfettiş, 4483 sayılı Kanun’a göre yapılan ön 

incelemeler için öngörülen süreden farklı olarak, ön incelemeyi bitirdikten sonra en 

çok bir ay içinde soruşturma raporunu tamamlayarak Teftiş Kurulu Başkanlığına 

vermek zorundadır. Müfettişin Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilebilir 

özrünün bulunması durumunda bu süre birer ay olarak iki kez uzatılabilir. 

Yönetmelik’in 8. maddesine göre, Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, müfettiş 

raporlarını kurul olarak değerlendirir.  

Bu düzenleme, Mülga Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat’taki 

düzenlemeden farklıdır. İlgili mülga düzenlemede elçiler hakkındaki soruşturma 

Dışişleri Bakanlığı’nca yürütüleceği ve bu kimseler hakkında soruşturma izni verilip 

verilmeyeceğine Dışişleri Bakanı karar vereceğine yer verilmişti104.  

Son olarak, fahri konsolosların durumuna bu sözleşmenin 63. maddesinde yer 

verilmiştir. Bir fahri konsolosluk memuruna karsı bir ceza davası açıldığı zaman, bu 

memur yetkili merciler önüne çıkmakla yükümlüdür. Bununla beraber, tutuklanmış 

veya gözaltına alınmış bulunması hali müstesna olmak üzere, dava, sözkonusu 

memuru resmi sıfatından ötürü gerekli saygı gösterilecek ve konsolosluk görevlerini 

en az aksatacak tarzda yürütülecektir. Ancak bir fahri konsolosluk memurunun 

tutuklanması gerektiğinde, ona karşı dava mümkün olan en erken zamanda 

açılacaktır. 

                                                 
104 Hüsamettin Kırmızıgül, a.g.e., s.99, Şahnaz Gerek, a.g.m., s.56, Mehmet Talat Saygılı, “Memurin 
Muhakematı Yasasına Göre Memur Suçlarının Soruşturulması”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 1997, s.75.  
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7. Askerler İçin Verilen İzin 

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. 

maddesine göre, muvazzaf askerler, subaylar, astsubaylar, askerî öğrenciler, uzman 

jandarmalar, uzman erbaşlar, erbaş ve erler, askeri hizmette bulundukları sürece 

yedek askerler, Milli Savunma Bakanlığı veya Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve 

kuruluşlarında çalışan sivil personel, askeri işyerlerinde çalışan ve İş Kanununa tabi 

bulunan işçiler ve rızası ile Türk Silahlı Kuvvetlerine katılanlar, “asker kişi” 

sayılırlar.  

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 92 ve 93. maddelerine 

göre Üniformalı veya sivil elbiseli subay, askeri memur ve astsubaylar ağır cezayı 

gerektirenler dışındaki suçları işledikleri takdirde polis veya jandarma kuvvetleri 

tarafından en yakın askeri makama veya inzibat karakoluna davet edilirler. Asker 

kişi, bu daveti kabule mecburdur. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde, bu kişileri 

yakalamaya herkes yetkilidir.   

Asker kişiler hakkında soruşturma işlemleri Cumhuriyet Savcısı veya yetkili askeri 

veya adli hâkimler tarafından doğrudan yapılır. Burada ifade etmek gerekir ki, asker 

kişilerin işledikleri kişisel, görev sırasında veya görevle ilgili suçların 

soruşturulmalarının izne tabi olması bakımından herhangi bir istisna getirilmemiş; 

yalnızca görevleriyle ilgili olan, bir başka deyişle askeri yargıya tabi olan suçlarda 

soruşturmanın askeri makamlarca yapılacağı ve kovuşturma evresinde askeri 

mahkemelerde yargılanacakları ifade edilmiştir. Şu kadar ki, Askeri Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 98. maddesine göre, askeri savcılar, 

yaptıkları soruşturma sırasında, tutuklama işlemi gibi, ancak hâkim tarafından 

yapılabilecek olan bir işlemi gerekli görürlerse, bu istemlerini nezdinde bulundukları 

askeri mahkemeye veya işlemin yapılacağı yerdeki askeri mahkemeye, yoksa sulh 

ceza hâkimine bildirimde bulunurlar. Bu halde sulh ceza hâkimi, askeri savcının bu 

talebini inceleyerek işin gereğine göre karar verecektir105. 

                                                 
105 Süleyman Kaymakçı, a.g.m., s.60. 
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Bundan başka, asker kişilerin, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332. maddesinde yer 

alan Suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya 

mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere cevap vermemeleri veya icra 

dairesince yazılan yazı gereğinin yerine getirmemeleri halinde de, bu kişiler 

hakkında Cumhuriyet savcıları tarafından doğrudan soruşturma yapılacaktır106.  

 

İlk bölümde bahsedildiği üzere, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 48/B 

maddesinde, suçun soruşturulması için verilen izin konusunda bir düzenleme 

bulunmaktadır. Buna göre, T.C.K.’da soruşturulması Adalet Bakanı tarafından izin 

verilmesine bağlanan suçların askeri suç vasfını aldığı takdirde107, T.C.K. 

uygulamasında Adalet Bakanı tarafından verilmesi düzenlenmiş olan izni Milli 

Savunma Bakanı verecektir.  

Son olarak, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. 

maddesine göre, uluslararası anlaşmalar gereğince yabancı asker kişilerin askerî 

mahkemede yargılanmalarını gerektiren suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma 

yapılması Millî Savunma Bakanının iznine bağlı olduğunu ifade etmek gerekir. 

8. Mahalli İdarelerde Görevli Kimseler İçin Verilecek İzin 

Mahalli idarelerin, Anayasa’nın 127. maddesinde, il, belediye veya köy halkının 

mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen 

ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan kamu tüzelkişileri oldukları tanımlanmıştır.  

Mahalli idarelerde görevli kimseleri, mahalli idare birlikleri, il özel idaresi 

kapsamında vali, il genel meclisi üyeleri, il encümeni üyeleri, il özel idaresi 

memurları; kaymakam, büyükşehir, ilçe ve belde belediye başkanları, bu birimlerin 

belediye meclis ve encümen üyeleri, belediye memurları ve diğer personeli, köy ve 

mahalle muhtarları, ihtiyar kurulu üyeleri ve atanmaları kaymakamca onaylanmış 

köy bekçileri olarak saymak mümkündür. 

                                                 
106 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s. 737.  
107 Sahir Erman, a.g.e., s.137 
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Mahalli idarelerde görevli kimselerin büyük bir kısmının üstlendikleri görevler 

itibarıyla 4483 sayılı Kanun’da yer alan “Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin 

genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 

sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlileri”nden olduklarının 

kabulü gerekir. Buna göre, görevleri yukarıda verilen tanıma uyan kimselerin 

görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçların soruşturulmasında, 4483 sayılı 

Kanun’da düzenlenmiş olan özel soruşturma usulü uygulanacaktır.  

Belediyeler, 12.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 Belediye Kanunu’nun 3. 

maddesine göre belediye, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanabilir. 

Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, belediye encümen üyeleri ve belediye 

memurları ile diğer belediye personelinin, görevleriyle ilgili suçlar işlemeleri 

halinde, 4483 sayılı Kanun’da yer verilen özel soruşturma usulüne tabi olup 

olmadıklarına ilişkin bir düzenlemeye, Belediye Kanunu’nda yer verilmemiştir, 

Ancak, 4483 sayılı Kanun’un 3. maddesinde, Büyükşehir belediye başkanları, il ve 

ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel 

meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı’nın108, ilçelerdeki belde belediye başkanları 

ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde 

belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin 

valisinin ve köy ve mahalle muhtarları hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede 

valinin izin vereceği düzenlenmektedir.  

Burada, mahalli idarelerde görevli kimseler arasında yer verilenlerden vali, 

kaymakam, belediye ve il encümeni üyeleri, mahalli idare birlikleri ve belediye 

memurları ile diğer belediye personeli haricinde tüm görevlilerin 4483 sayılı 

                                                 
108 Onur Ender Aslan, aynı konuya ilişkin önceki düzenlemeye göre, belediye başkanlarına, meclis 
üyelerine ve il genel meclisi üyelerine valinin başkanlık yapıtığı il idare kurulunun “soruşturma izni 
verilmesine veya verilmemesine” ilişkin karar vermekle görevli olduğunu, yeni düzenleme ile ilgili 
kararı verme yetkisinin İçişleri Bakanı’na verilmesi ile valinin bu kimseler üzerindeki etkisinin 
azaldığını ve güç dengelerinin değişerek, valinin bu kimselere karşı önceden bulunduğu “üstün” 
konumdan “eşit” konuma geçildiğini ve bunun sonucunun da “yerelleşme” olduğunu ifade etmiştir. 
Onur Ender Aslan, “Memurların Yargılanması Hakkındaki Yeni Yasa Üzerine Düşünceler”, Amme 
İdaresi Dergisi, C:33, Sayı:1, Mart 2000, s.70. 
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Kanun’da sayıldığını ifade etmek gerekir. Bu 4483 sayılı Kanun’da sayılmayan 

kimselerin ise görevlerinin “Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare 

esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri 

ifa etme” olup olmadığının yorumlanması gerekmektedir. Vali, kaymakam, belediye 

ve il encümeni üyeleri, mahalli idare birlikleri üyelerinin görevlerini yukarıdaki 

tanıma uygun olduğu konusunda şüphe yoktur.  

Ancak “belediye memurları ve diğer belediye personeli”nı soruşturma usulü 

hakkında ayrıca açıklama yapmak gereklidir. Belediye memurlarının, kadro 

karşılığında çalışmakta olanları ile sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanları 

arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan “Sözleşmeli 

personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz” 

düzenlemesinden hareketle, sözleşmeli personelin kadro ile irtibatlandırıldığını109 ve 

bu anlamda (kadrolu personel ile sözleşmeli personel arasında) bir fark 

bulunmadığını ifade etmek gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken, belediye 

memurları ve diğer belediye personelinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri 

kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa edip etmedikleri 

hususudur. Buna göre, temizlik veya belediye binasının güvenliğini sağlamakla 

görevli yardımcı hizmetler personeli haricinde, belediyede görevli kimseler 

hakkında görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçlar hakkında soruşturma, 

4483 sayılı Kanun’da belirtildiği şekilde yapılacaktır. Bu ifadeyi destekler nitelikte 

bir husus olarak, Mülga 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 102. maddesinde yer alan 

“Belediye reisi ile bilumum belediye memurları ve müstahdemleri vazifelerinden 

münbais veya vazifelerin ifası esnasında hadis olan cürümlerinden dolayı Memurin 

Muhakematı Kanunundaki ahkama tabi” olduğu düzenlemesindeki, 

“müstahdemler” ifadesinin iptali istemi ile açılan davada Anayasa Mahkemesi, 

“müstahdemler” ifadesinin belediyelerce memurlar dışında istihdam edilenlerin 

tümünü kapsayacağını ve Anayasa'nın 128. maddesinde tanımlanan ve “genel idare 

esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerine ilişkin asli ve sürekli görevlerin ancak 

memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yerine getirileceği”ni ifade ederek 

müstahdemlerin Anayasa'nın 129. maddesinin son fıkrası ile getirilen güvenceden 
                                                 
109 İbrahim Pınar, a.g.e., s.129. 
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yararlandırılması olanaksız olduğunu belirtmiş ve “müstahdemler” ifadesini iptal 

ederek “müstahdemlerin özel soruşturma usulünden yararlanamayacağına110” karar 

vermiştir111. 

Valiler, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 

Kanun’un 2. maddesinde düzenlemesine göre, aynı Kanun’a ekli (1) sayılı cetvelde 

yer alırlar ve Bakanlar Kurulu kararı ile atanırlar. Valilerin, 4483 sayılı Kanun’un 3. 

maddesinin 5232 sayılı Kanun’la değişik e bendine göre, görevleriyle ilgili 

eylemlerinden dolayı verilecek soruşturma izni, ilgili bakan veya Başbakan 

tarafından verilecektir. Danıştay, valiler hakkında soruşturma izni vermek 

hususunda ilgili bakanın, “valilerin kadrolarının İçişleri Bakanlığı teşkilatında yer 

alması, sicil ve disiplin amirlerinin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve İçişleri Bakanı 

olması itibarıyla valilerin ilgili olduğu bakanın İçişleri Bakanı olması gerektiği”ne 

hükmetmiştir112. 

Kaymakamlar, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 

Kanun’un 2. maddesinde düzenlemesine göre, aynı Kanun’a ekli (2) sayılı cetvelde 

yer alırlar ve ortak kararla atanırlar. İlgili Kanun’a ekli (2) sayılı cetvelde yer alan 

ve ortak kararla atanan görevlilerin görevleriyle ilgili eylemlerinden 

soruşturmalarına verilecek izin, bakanlıkların merkez teşkilatlarında görev almaları 

halinde ilgili bakan veya Başbakan tarafından verileceğinden, ilçelerde görevli 

kaymakamlar için soruşturma izni, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından hüküm 

altına alındığı üzere de113, valiler tarafından verilecektir114. 

                                                 
110 Mahmut Şirinoğlu, a.g.m., s.74.  
111 Anayasa Mahkemesi’nin 1992/44 E., 1993/7 K. sayılı ve 09.02.1993 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1050&content=
, 24 Nisan 2010. 
112 Danıştay 1. Dairesi’nin 2005/742 E., 2005/1006 K. sayılı ve 15.09.2005 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) http://teftis.icisleri.gov.tr/userfiles/Dan20050915_e2005-0742_k2005-1006_1Daire.doc, 
25 Nisan 2010. 
113 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2004/4-169E., 2004/197K. sayılı ve 12.10.2004 tarihli kararı, 
karar için Enver Salihoğlu, Selami Demirkol, a.g.e., s.698. 
114 Ali Akyıldız, “Memur Yargılamasında İdari Süreç”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C:V, Sayı:1-2, 2001, s.211. 
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Valiler ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı yapılacak soruşturmalar, 

birtakım yetki kurallarına tabi olmakla birlikte, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. 

maddesinin 6. fıkrasına göre genel hükümlere göre yapılacaktır. 

Yeri gelmişken, vali yardımcıları ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 6. 

maddesinde yer verildiği üzere, İçişleri Bakanı’nın gerekli gördüğü hallerde 

tayinlerindeki usule göre kadro aylığı ile merkez emrine alarak tensip edeceği 

işlerde görevlendirmesiyle “merkez valisi” olarak adlandırılan veya vali sıfatıyla 

emniyet genel müdürlüğü gibi bir başka kurumda görevlere atanan görevlilerin özel 

soruşturma usulüne tabi olup olmadığı konusunda da açıklama yapmak yararlı 

olacaktır. Uygulanacak olan soruşturma usulünde, bu kimselerin sıfatları değil isnad 

edilen suçun işlediği tarihte üslenmiş oldukları görevleri dikkate alınacak ve valiler 

hakkındaki, 3628 sayılı Kanun’da yer alan suçlarda valiler hakkında genel 

hükümlere göre soruşturma yapılması yerine 4483 sayılı Kanun hükümlerinin 

uygulanması ve C.M.K.’nın 161. maddesinde yer alan adli görev veya adliyeye 

ilişkin görevlerinde ihmal veya kötüye kullanma görülen görevlinin vali ve 

kaymakamlar olması halinde, bu kimseler hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağına 

ilişkin düzenlemelerde olduğu gibi, özel maddelerden yararlanmaları mümkün 

olmayacaktır. Yargıtay, vali sıfatı ile başka göreve atanan görevlinin valilere ilişkin 

hükmün uygulanmayacağına karar vermiştir115. 

9. 2547 Sayılı Kanun’a Tabi Olan Kimseler İçin Verilen İzin   

04.11.1981 kabul tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2653 sayılı Kanun 

ile değişik116 53.maddesinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile 

yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim 

                                                 
115 Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 1998/881E., 1998/10786 K. sayılı ve 09.7.1998 tarihli kararı, karar 
için Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.273.  
116 2547 sayılı Kanun’un 14.4.1982 tarihli ve 2653 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki halinde, 
adı geçen Kanun’a göre ilgililer hakkında yürütülecek olan soruşturmaların genel hükümlere göre 
yapılacağı düzenlenmiştir. Burcu Dönmez, “Memurlar Hakkında Yapılan Ceza Muhakemesinde Özel 
Soruşturma Usulleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), 2001, s.179, Ahmet Hamdi Ünlü, “Üniversite Personelinin Göreve İlişkin Suçlarının 
Kovuşturulması”, Danıştay Dergisi, Sayı:52-53, 1984, s.24. 
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elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri 

ileri sürülen suçlar hakkında özel soruşturma usulü öngörülmüştür117. Buna göre, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim Bakanının 

başkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en 

az üç kişilik bir kurulca, diğerleri için, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya 

diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uygun sayıda 

soruşturmacı tarafından ilk soruşturma yapılır. İlk soruşturmayı yapan görevlinin 

öğretim elemanı olması halinde, hakkında soruşturma yapılacak olan öğretim 

elemanıyla aynı veya daha üst bir akademik unvana sahip olması gerekir.  

İhbar veya şikayet üzerine ilk soruşturmanın yapılması için görevli atanmasına karar 

verilmemesi işlemine karşı, ilgililerin idari yargıda dava açma haklarının 

bulunduğunun kabulü gerekir118. 

İlk soruşturmayı yapan görevli, bir soruşturma raporu hazırlar ve raporunu 

Kanun’daki ifadesi ‘son soruşturma’ olan ancak bugün yürürlükteki mevzuata göre 

“kovuşturma” olarak anlaşılması gereken kararı vermek üzere toplanan kurula119 

sunar.  

                                                 
117 Ramazan Yıldırım, 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesi kapsamına giren herhangi bir kamu 
personelinin özel soruşturma usulüne tabi olmasının gerekli olmadığını savunmaktadır. Yalnızca, 
öğretim elemanlarına, bilimsel özerklik çerçevesinde akademik dokunulmazlık sağlanması 
gerektiğini ancak bu kimselerin akademik dokunulmazlık dışında olan ve bu arada görevleriyle ilgili 
olan diğer konularda genel hükümlere göre soruşturulmaları gerektiğini savunmaktadır. Yazar çözüm 
olarak 2547 sayılı Kanun’nun 53. maddede değişiklik yapılarak özel soruşturma yönteminin terk 
edilmesi ile doğacak boşluğun suç ve ceza arasındaki ölçülülük ilkesinin sınırları aşılmadan 657 
sayılı Kanun’un 25. Maddesinin hükmü ağırlaştırılarak; örneğin, bu madde çerçevesine açılan kamu 
davalarında verilecek cezanın ertelenememesinin, cezaların üst sınırından hüküm kurulmasının, hapis 
cezalarının paraya çevrilememesinin hüküm olarak 25. Maddeye eklenebileceği ifade etmiştir. 
Ramazan Yıldırım, “2547 sayılı  Yüksek Öğretim Kanununun 53.  ve 65. Maddelerinin Ceza ve 
Disiplin  Kovuşturması Açısından Değerlendirilmesi”, makale için, (Çevrimiçi)  
http://www.akader.info/KHUKA/2003_mart/2547_sayili.htm#_ftn6, 26.04.2010.  
118 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.699, aksi yönde; Semra Marmara, “ilk 
soruşturmanın başlatılmaması yolunda alınan kararlara karşı idari yargıda dava açılamayacağını” 
ifade etmektedir, Semra Marmara, “Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Personelin Hukuki Statüsü 
ve Yargı Denetimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), 2002, s.121. 
119 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesine göre son soruşturma kararı vermeye: 
a) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri 
hakkında Danıştayın 2 nci Dairesi, 
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İlk soruşturmacı, ilgili delilleri topladıktan sonra, bir rapor hazırlayarak, men-i 

muhakeme veya luzüm-u muhakeme kararı verecek kurullara sunar. Bu kurulların 

luzüm-u muhakeme kararı vermesi halinde, hakkında soruşturma yapılan görevli 

hakkında kovuşturma aşamasına geçilecektir; buna göre, Cumhuriyet 

başsavcılıkları, böyle soruşturmalarda görev almayacaktır. Burada, delilleri 

toplayacak olan ilk soruşturmacının görev ve yetkileri önem arz etmektedir.  

2547 sayılı Kanun’un 53. maddesinin c bendinin 8. fıkrasına göre, bu Kanunda yer 

almamış hususlarda 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun 

hükümleri uygulanacak, 4483 sayılı Kanun’un 16. maddesine göre de Memurin 

Muhakematı Hakkında Kanun’a yapılan atıflar 4483 sayılı Kanun’a yapılmış 

sayılacaktır. Yukarıda, “4483 sayılı Kanun’a Tabi Olan Memurlar ve Diğer kamu 

Görevlileri Hakkında Soruşturma Usulü” başlıklı bölümde ifade edildiği üzere, 4483 

sayılı Kanun’un 6. maddesinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapılacağı düzenlenmiştir120.  

Yukarıda yer verilen düzenlemeler göz önüne alınınca, ilk soruşturmacının 

hazırladığı rapor üzerine ilgili kurulun verdiği luzüm-u muhakeme kararının 

kesinleşmesi ile doğrudan kovuşturma aşamasına geçilmesi de dikkate alınınca, ilk 

soruşturmacının hazırlayacağı ‘soruşturma raporu’ önem kazanmaktadır. İlk 

soruşturmacının soruşturmasında sahip olduğu yetkilerin, savcıların soruşturma 

sırasında sahip olduğu yetkiler olduğu ifade edilmiştir121. 

                                                                                                                                         
b) Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında, 
Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurul, 
c) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan 
yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri 
hakkında, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç 
kişilik kurul, 
d) Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu 
üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul, 
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare 
kurulu, yetkilidir. 
120 Bahattin Duman, Yükseköğretim Ceza ve Disiplin Soruşturması, Ankara, Seçkin Yayınları, 
2006, s.80. 
121 Burcu Dönmez, a.g.m., s.182, Bahattin Duman, a.g.e., s.76, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, 
a.g.e., s.784.  
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İlgili kurullar, hakkında ilk soruşturma yapılan görevli hakkında, görevlinin 

kovuşturulmasını engelleyecek olan “men-i muhakeme” kararı veya görevli 

hakkında kovuşturma yapılması sonucunu doğuracak olan “lüzum-u muhakeme” 

kararlarından birini vermelidirler. Men-i muhakeme kararı re’sen, luzüm-u 

muhakeme kararı ise itiraz üzerine görevli mahkeme veya Danıştay 2. Dairesi 

tarafından inceleneceklerdir.  Bu kurulların kararlarına karşı itiraz yolunun 

işletilmesine aşağıda ilgili kısımda ayrıntılarıyla yer verilecektir. Ancak, burada 

ifade etmek gerekir ki, tezin konusunu oluşturan izin sisteminde, görevi sebebiyle 

soruşturulacak olan tüm memur veya diğer kamu görevlileri arasında, 

Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu 

Başkan ve üyeleri hakkında soruşturma iznini, Danıştay 2. Dairesi verecektir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu 

Başkan ve üyelerinin görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçlarla ile ilgili ilk 

soruşturmacılık görevini üstlenecek olan kimsenin ve izin konusunda karar verecek 

olan kurulun, yürütme organı üyelerinden veya onun görevlendireceği ilk 

soruşturmacıdan ya da başkaca bir idari merciin üyelerin değil, yargı 

mensuplarından oluşan Danıştay 2. Dairesi olması dikkat çekicidir. 

Kanun’un 53. maddesinde sayılan görevlilerin birlikte suç işlemeleri halinde, ilgili 

madde gereğince soruşturulmalarına izin vermekle yetkili kimse veya kurullar ayrı 

olsa bile, bu kimselerin tamamı hakkında, aralarında üst olan suç işleyen görevli 

hakkında izin vermeye yetkili kimse veya kuruldan izin alınmalıdır122.  

2547 sayılı Kanun’a tabi olan görevlilerin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nda yazılı suçlardan 

birini işlemesi halinde, bu kimseler hakkında 2547 sayılı Kanun’da yer alan özel 

soruşturma usulünün mü yoksa 3628 sayılı Kanun’un 17. maddesi hükmü uyarınca 

4483 sayılı Kanun’a tabi görevlilerin bu suçları işlemeleri halinde soruşturulacakları 

gibi, genel hükümlere göre mi soruşturulacakları tartışmalıdır123.  

                                                 
122 Semra Marmara, a.g.m., s.122. 
123 Bu konuda, Erol Çetin, 2547 sayılı Kanun’a tabi görevlilerin tamamı için soruşturma izni 
verilmesi gerektiğini ifade etmiştir, Erol Çetin, a.g.e., s.223, İbrahim Pınar ve  Bahattin Dönmez, 
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Burada ifade etmek gerekir ki, 2547 sayılı Kanun’un ilgili düzenlemesinde124, 1609 

sayılı Kanun’a atıf yapılmaktadır. Ancak 1609 sayılı Kanun’u yürürlükten kaldıran 

3628 sayılı Kanun’da, 1609 sayılı Kanun’a yapılan atıfların, artık 3628 sayılı 

Kanun’a yapılmış sayılacağı anlamını içeren bir düzenleme bulunmamaktadır125.  

Danıştay, bu konuya ilişkin vermiş olduğu bir kararında126, rektör yardımcısının 

hem 1609 sayılı Kanun’da, hem de 3628 sayılı Kanun’da yer almakta olan zimmet 

suçunu işlediği iddiası ile yapılacak soruşturmada, idari makamlardan izin almanın 

gerekli olmadığı, 2547 sayılı Kanun’a tabi kimseler arasında 3628 sayılı Kanun’da 

yazılı suçlar hakkında soruşturma yapılacaksa, yalnızca Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı ile Rektörler hakkında soruşturma izni alınması gerektiğini ifade etmiştir. 

Son olarak, yukarıda yapılan açıklamaların tamamının devlet üniversiteleri için 

geçerli olduğunu ifade etmek gerekir. Danıştay uygulamasına göre de127 vakıf 

                                                                                                                                         
Danıştay uygulamasında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Rektörler için özel soruşturma 
usulünün uygulanacağını” ifade etmişlerdir, İbrahim Pınar, a.g.e., s.161 ve Bahattin Duman, a.g.e., 
s.85-86. 
124 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesinin ilgili kısmı, aşağıdadır:  
“Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve rektörlerin 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve 
Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun kapsamına giren suçlarından dolayı 
yapılacak ceza soruşturmasında yukarıda belirtilen ceza kovuşturması usulü tatbik edilir. Bunlar 
dışında kalan tüm görevliler için 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri 
Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun hükümleri uygulanır. 
1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne 
Dair Kanun kapsamına giren suçlarından dolayı kanuni kovuşturma için gereken izin, Yükseköğretim 
Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri ve bu kuruluşların memurları 
(Üniversitelerarası Kurul memurları dahil) hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanından, üniversite 
yöneticileri ve öğretim elemanları ile memurlar hakkında üniversite rektörlerinden alınır.”  
125 İbrahim Topuz, “3628 sayılı Kanun’da, 1609 sayılı Kanun’dan daha fazla sayıda suçun ilgili 
kanun  kapsama alınmış olduğunu, 1609 sayılı Kanun’a yapılmış olan atıfların 3628 sayılı Kanun’a 
yapılmış sayılmasının, 3628 sayılı Kanun’da, kapsama daha fazla sayıda suç alınması nedeniyle, 
kanun koyucunun iradesini genişletmek sonucunu doğuracağından, 2547 sayılı Kanun’un 53. 
maddesinde yer alan ‘1609 sayılı Kanun’ ifadesinin ‘3628 sayılı Kanun’ olarak anlaşılmasının 
mümkün olmadığını” ifade etmektedir. Ancak İbrahim Pınar, 2547 Kanun’un 53. maddesinde yer 
alan ‘1609 sayılı Kanun’ ifadesinin ‘3628 sayılı Kanun’ olarak algılanması gerektiğini ifade 
etmektedir. Yargıtay, 1609 sayılı Kanun’un 3628 sayılı Kanun’la yürürlükten kaldırıldığını ve artık 
3628 sayılı Kanun hükümlerini uygulayarak karar vermek gerekeceği yönünde hükmetmiştir. 
Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin, 2000/6206E., 2000/413K. sayılı ve 09.02.2000 tarihli kararı için Erol 
Çetin, a.g.e., s.226. 
126 Danıştay 2. Dairesi’nin 2002/23 E., 2002/3570K. sayılı ve 23.10.2002 tarihli kararı, karar için 
İbrahim Pınar, a.g.e., s.161.  
127 Danıştay 2. Dairesi’nin 1998/1517 E., 1999/1062 K. sayılı ve 16.4.1999 tarihli kararı, karar için 
Bahattin Duman, a.g.e., s.87. 
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üniversitelerinin akademik ve idari personel hakkında ceza soruşturmaları, 

Cumhuriyet savcılıklarınca genel hükümlere göre yapılacaktır.   

10. Başbakan ve Bakanlar Tarafından Verilecek İzne Tabi 

Görevliler 

4483 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 5232 sayılı Kanun’la değişik e bendine göre, 

Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların 

merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında görevleriyle ilgili eylemlerden dolayı soruşturma izni ilgili 

bakan veya Başbakan tarafından verilecektir.  

Hangi görevlilerin Bakanlar Kurulu kararı ile veya ortak kararla atanacağı ise 2451 

sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’un 2. 

maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan valiler, 

büyükelçiler, daimi temsilciler, daimi delegeler, Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek 

Din Kurulu üyeleri, Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri, Türkiye İstatistik 

Kurumu başkanı, Bakanlar Kurulu kararı ile atanırlar128.  

Ortak kararla atanan görevliler ise, müsteşar ve yardımcıları (Dışişleri Bakanlığı 

Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil); Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret 

Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve 

Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri 

Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil), Devlet Planlama 

Teşkilatı Genel Sekreteri ve Daire Başkanları, Devlet Planlama Teşkilatı Planlama 

Uzmanı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri, Gelir İdaresi Başkanı, 

Devlet Personel Başkanı, Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri, 

Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri, Strateji Geliştirme Başkanları, 

Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli 

Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, 

                                                 
128 Erol Çetin, a.g.e., s.551.  
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Bakanlık Müşavirleri, Birinci Hukuk Müşaviri, Bakanlık Daire Başkanları,  İl İdare 

Şube Başkanları, Bölge Müdürleri ve Başmüdürler, vali muavinleri, kaymakam, İl 

Hukuk İşleri Müdürü, Polis Akademisi Başkanı, İl Emniyet Müdürü olup, bu 

görevlilerin merkez teşkilatında görevli olmaları halinde, bu kimseler hakkında 

görevleriyle ilgili eylemlerden dolayı soruşturma izni ilgili bakan veya Başbakan 

tarafından verilecektir. Yukarıda sayılanlardan başka, teşkilat kanunlarında ayrıca 

iznin Başbakan veya ilgili Bakan tarafından verileceği düzenlenmiş olan görevlilerin  

görevleriyle ilgili eylemlerinden dolayı soruşturma izni de ilgili bakan veya 

Başbakan tarafından verilecektir. Görevleriyle ilgili eylemlerinden dolayı 

soruşturulmaları Başbakanın iznine bağlı olan kişilere örnek olarak TRT Genel 

Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyelerini129, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı 

ve üyelerini130, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı mensupları131 sayılabilir.  

Başbakanlığa veya bakanlıklara bağlı müsteşarlıkların en üst yönetici olan müsteşar 

için soruşturma izni hakkındaki kararı Başbakan veya ilgili bakan verir. Danıştay, 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanunun duraksamaya neden olan maddelerinin incelenmesine ve varılan sonuçlarla 

ilgili açıklamaları içeren kararında, “3046 sayılı Yasanın 21 inci maddesine göre 

bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir. 4483 sayılı Yasanın 3 ün maddesinin ( 

d ) bendinde ‘en üst idari amir’ deyimi kullanıldığına göre, bu deyimin siyasi 

otoriteyi temsil eden bakandan sonra gelen ve idari otoritenin en üst noktasında 

bulunan, Başbakanlıkta Başbakanlık Müsteşarını, bakanlıklarda bakanlık 

müsteşarlarını ifade ettiği anlaşılmaktadır. İlgili ve bağlı kuruluşlarda ise 

müsteşarlar, genel müdürler ve kurum başkanlarının en üst idari amir oldukları 

kuşkusuzdur.” ifadesine yer vermekle, Başbakan veya ilgili bakanın yalnızca 

müsteşarlar hakkında karar vereceğine, asli ve sürekli görevleri yapan diğer tüm 

                                                 
129 İsmail Malkoç, a.g.e., s.172. 
130 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.211. 
131 Feridun Yenisey, a.g.e., s.240.  
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personel hakkında soruşturma iznine ilişkin kararın müsteşar, genel müdür ve kurum 

müdürü tarafından verileceğine hükmetmiştir132.  

Bunun gibi, Özelleştirme İdaresi Başkanı hakkında soruşturma iznine ilişkin kararı 

Başbakan, bu kurumun asli ve sürekli görevleri yapan diğer tüm personeli 

hakkındaki soruşturma iznine ilişkin kararı ise Özelleştirme İdaresi Başkanı133, Türk 

Patent Enstitüsü Başkanı hakkında soruşturma iznine ilişkin kararı ilgili bakan olan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı, bu kurumun asli ve sürekli görevleri yapan diğer tüm 

personeli hakkındaki soruşturma iznine ilişkin kararı ise Türk Patent Enstitüsü 

Başkanı134, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı hakkında soruşturma iznine 

ilişkin kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı135, bu kurumun asli ve sürekli 

görevleri yapan diğer tüm personeli hakkındaki soruşturma iznine ilişkin kararı ise 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı, Karayolları Genel Müdürü hakkında 

soruşturma iznine ilişkin kararı ilgili bakan olan Sanayi ve Ticaret Bakanı, bu 

kurumun asli ve sürekli görevleri yapan diğer tüm personeli hakkındaki soruşturma 

iznine ilişkin kararı ise, Karayolları Genel Müdürü136 verecektir.  

29.01.1990 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 399 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 4483 sayılı Kanun’la değişik 11. maddesinin d bendine 

göre, teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra sırasında 

işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili bakanın iznine bağlı olup; bu 

konuda Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

hükümleri uygulanacaktır.  

Danıştay 1. Dairesi’nin 2000/29E. ve 2000/59K. sayılı ve 17.04.2000 tarihli 4483 

sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 

                                                 
132 Danıştay 1. Dairesi’nin 2000/29E. ve 2000/59K. sayılı ve 17.04.2000 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 21 Ocak 2010. 
133 Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.204. 
134 İbrahim Pınar, a.g.e., s.110.  
135 Danıştay 1. Dairesi’nin 2006/1306E., 2007/232K. sayılı ve 02.3.2007 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr/kararlar115.htm, 21 Ocak 2010. 
136 İbrahim Pınar, a.g.e., s.339. 
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duraksamaya neden olan maddelerinin incelenmesine ve varılan sonuçlarla ilgili 

açıklamaları içeren kararında, ilgili düzenleme ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname uyarınca kamu iktisadi teşebbüsleri genel personelinden yalnız genel 

müdürlerin 4483 sayılı Yasa kapsamına alınması gerektiği ve genel müdür dışında 

kalan diğer kamu iktisadi teşebbüsleri personeline genel hükümlerin uygulanmasının 

öngörüldüğü sonucuna ulaşıldığı hüküm altına alınmıştır137.  

Son olarak ifade etmek gerekir ki, 4483 sayılı Kanun’un 9. maddesinde yukarıda 

anlatılan Başbakan veya ilgili bakanların bahsi geçen görevliler hakkında verdikleri 

soruşturma iznine ilişkin kararlara karşı, Danıştay 2. Dairesi’ne itiraz edilebileceği 

düzenlenmiştir.  

                                                 
137 Danıştay 1. Dairesi’nin 2000/29E. ve 2000/59K. sayılı ve 17.04.2000 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi) www.kazanci.com, 21 Ocak 2010. 
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III. İZİN VERMEYE YETKİLİ MERCİİN KARARININ 

DENETİMİ 

Yukarıda ayrıntıları ile yer verilen izin vermeye yetkili mercilerin kararlarının yargı 

organlarınca incelenme yollarından bahsetmek gereklidir. Bu inceleme, yargısal 

denetim değil yargı organlarınca, maddi gerçeğin aranmadığı, daha çok şekli bir 

incelemedir. Yetkili mercilerin kararlarını itiraz edilmesi halinde yargı organınca 

incelenenler (itiraz yolu açık kararlar), yargı organlarınca re’sen incelenenler ve 

yargı organlarınca incelenmesi yolu bulunmayanlar olarak ayırmak mümkündür. 

İzin vermeye yetkili mercilerin kararlarının denetimi, bu ayrıma göre anlatılacaktır. 

A. İtiraz Yolu Açık Kararlar 

1. 4483 Sayılı Kanun’a Tabi Olan Görevliler Hakkında Verilen 

Kararlar  

Anayasa’nın 125. maddesinde yer alan “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 

yargı yolunun açık olduğu” hususu ile paralellik arz eden düzenlemelere yer veren 

4483 sayılı Kanun’a göre, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine yetkili 

olan idari merci, kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan 

memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir; bildirimde bulunan 

bu kimseler kararın kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz yoluna 

gidebilirler.  

4483 sayılı Kanun’a göre, itirazlar, Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve 

bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla 

atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakanın veya 

Başbakan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri’nin, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanı’nın, Cumhurbaşkanlığı’nda görevli memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri’nin, Büyükşehir belediye 
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başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi 

üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı’nın vereceği kararlara 

karşı ise Danıştay 2. Dairesi’ne, diğer tüm memur ve diğer kamu görevlileri 

hakkında verilen kararlar karşı ise Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılır. İtirazlar, 

öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır ve itiraz üzerine verilen 

kararlar kesindir1.  

Burada ifade etmek gerekir ki, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 02.06.2004 tarih ve 

5183 sayılı Kanun ile değişik 42. maddesinde, Memurlar ve diğer kamu 

görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işlerin Danıştay 

1. Dairesi’nin görevi olduğu düzenlenmiştir ve 4483 sayılı Kanun’da Danıştay 2. 

Dairesi’nin görevli olduğu düzenlenmiş olan her iş, ilgili Kanun değişikliği gereği 

olarak Danıştay 1. Dairesi’nce karara bağlanmaktadır. 

2. İtiraz Yolu Açık Diğer Yetkili Merci Kararları  

4483 sayılı Kanun’da bir yetkili merciin kararına karşı hangi yargı organına itiraz 

edilebileceği ve bu yargı organının yapacağı işlemler düzenlenmiştir. Ancak, ilgili 

kanunlardaki özel düzenlemelerine göre 4483 sayılı Kanun’a tabi olmayan 

memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında verilecek olan “soruşturma izni 

hakkındaki kararlar”a değinmek gerekir.  

4483 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 

görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında soruşturulmalarını düzenleyen ilgili 

kanunlar, her zaman yukarıda bahsedilen izin kararına karşı itiraz yolunun bulunup 

bulunmadığını düzenlememişlerdir. Bu “izin kararına karşı itiraz yolunun bulunup 

bulunmadığını düzenlememiş olması” durumu zaman içinde farklı uygulamalara 

neden olmuştur. Yakın tarihte, Adalet Bakanı’nın “hakim ve savcıların 

soruşturulmaları hakkında izin verilmesine” ilişkin kararlarına karşı itiraz yolu 

bulunup bulunmadığına ilişkin olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 

                                                 
1 İtiraz üzerine verilen kararların kesin olması hususu, İsmet Giritli, Pertev Bilgen ve Tayfun 
Akgüner tarafından “üst derece idari yargı mercilerine başvuru yolunun kapatılmasının hukuk devleti 
ilkesiyle ve hak arama özgürlüğü ile bağdaşmayacağı” ifade edilerek eleştirilmiştir. İsmet Giritli, 
Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s.586. 
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hakimler ve savcılar hakkında verilen izin kararlarına karşı başvuru yolu olup 

olmadığı konusunda önemli bir karar2 vermiştir.  

Bu kararda, hakimler ve savcılar hakkında, avukatlar hakkında izin verilmesi 

istendiğinde hukuka uygun görülen sürecin aynının geçerli olacağı ve “hakimler ve 

savcılar hakkında konuda izin verilmemesi” durumunda ise, ilgili hakkında adli 

soruşturma ve kovuşturmanın yapılamadığı ve kamu davası açılması yolunun 

tamamen kapatıldığı ve bu nedenle iznin verilmemesine ilişkin idari kararın yargı 

denetimi dışında tutulmasının düşünülemeyeceği gerekçesiyle sözkonusu idari 

kararlar idarenin takdir yetkisi içinde hukuksal sonuç doğuran (kamu davası 

açılmasını engelleyen), idari yargı denetimine tabi, kesin ve yürütülmesi zorunlu, 

idari davaya konu olabilecek bir işlem olarak kabul edilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Bu “izin” konusu görev alanına girebilecek Daireler olan, Danıştay 8. 

Dairesi’nin kararlarının yukarıda ifade edildiği yönde istikrar kazandığı, yine 

yukarıda ifade edilen konularda görevli Danıştay 5. Dairesi’nin ve Danıştay 13. 

Dairesi’nin aksi yönde kararları bulunsa da bunların Daire uygulamasında dahi 

istikrar kazanmadığı ifade edilmiştir. Hakim ve savcılara izin verilmemesi işlemine 

karşı idari yargıda itiraz yolunun kapalı olduğunun kabul edilmesi halinde, 

Anayasa’nın 36. maddesinde öngörülen "hak arama özgürlüğü" ve 125. maddesinde 

öngörülen "idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu" 

ilkelerine aykırılık teşkil edeceği ve “takdir yetkisi kullanılarak tesis edilen Bakanlık 

işleminin, yargı yolu kapatılmamış tüm idari işlemler gibi, yetki, şekil, sebep, konu 

ve maksat yönlerinden hukuka uygunluğunun denetlenebilmesinin ayrıca 2577 sayılı 

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinin gereği olduğu” ifade edilerek, 

Adalet Bakanı’nın “hakim ve savcılar hakkında soruşturma izni verilmemesine” 

ilişkin kararlarına karşı idari yargıda dava açılabileceğine hükmedilmiştir.  

Danıştay’ın yukarıda bahsedilen kararında yer verilen bir hususa ayrıca değinmek 

yararlı olacaktır. Buna göre, ilgili kanunda bir itiraz yolu öngörülüp 

öngörülmediğinin incelenmesi, Anayasa’nın 125. maddesinde yer alan "idarenin her 

                                                 
2 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 2006/4597 E., 2009/1790 K. sayılı ve 22.10.2009 
tarihli kararı, karar için (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr/e2009_4597.htm, 22 Şubat 2010. 
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türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu" ilkesine aykırı 

olduğunun kabulü gerekir. Bu durumu somutlaştırmak gerekirse, örneğin, bir 

avukatın görevi sebebiyle işlediği bir eylem ile mağdur olduğunu iddia eden bir 

bireyin şikayeti üzerine, Adalet Bakanı’nca ilgili avukatın “soruşturulmasına izin 

vermemesi”ne karar vermesi halinde, bu karara karşı itiraz yolu bulunmadığının 

kabul edilmesi, bireylerin haksız olabilecek her tür tasarrufa karşı yargı organları 

önünde haklarını arayabilmelerine imkan tanımayacak ve keyfi yönetimlere engel 

teşkil edemeyecektir3.   

B. İtiraz Yolu Bulunmayan Kararlar 

Anayasa’nın 125. maddesinin ilk cümlesine göre, idarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Buna göre, memurlar ve diğer kamu 

görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için 

izin vermeye yetkili mercilerin kararlarına karşı da yargı yolunun açık olduğunun 

kabulü gerekir.  

Yürürlükteki düzenlemelerde, açıkça memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 

görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargı yolunun kapalı olduğuna 

ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, ilgili soruşturma yolu için iznin 

Cumhurbaşkanı tarafından verilecek olması halinde, Anayasa’nın 105. maddesinde 

düzenlenen Cumhurbaşkanının re’sen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine yargı 

mercilerine başvurulamayacağına ilişkin hüküm dikkate alınınca, bir memur veya 

kamu görevlisi hakkında soruşturma izni hakkında kararın Cumhurbaşkanı 

tarafından verilecek olması halinde, bu karar karşı yargı yolunun bulunup 

bulunmadığından bahsetmek gerekir.  

 

 

 

                                                 
3 Fatih Selami Mahmutoğlu, Kabahatleri Suç olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar 
Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırımlar Rejimi, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1995, 
s.115. 
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4483 sayılı Kanun’un 3. maddesinin g bendinde, memurlar ve diğer kamu 

görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için 

verilecek iznin, Cumhurbaşkanlığında  görevli  memurlar  ve  diğer kamu görevlileri 

hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 

hakkında Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacağı düzenlenmiştir. Aynı Kanun’un 9. 

maddesinde, 3. maddenin g bendinde sayılan kimselerden hakkında 

Cumhurbaşkanı’nca izin verilecek olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hariç 

olmak üzere itirazlara Danıştay 2. Dairesi’nin bakacağı düzenlenmiştir ve 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı’nın vereceği 

soruşturma iznine ilişkin karara yapılacak itirazlara bakacak bir adli veya idari 

makam öngörülmemiştir.  

Anayasa’nın 105. maddesinde Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve 

emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere, yargı mercilerine 

başvurulamayacağının düzenlenmiş olması ile4, Cumhurbaşkanı’nın vereceği 

“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri’nin görevi sebebiyle işlediği suçlardan dolayı 

yargılanabilmesi için soruşturma izni hakkında karar”a karşı yargı yolunun 

bulunmadığı ifade edilmiştir5.  

C. Re’sen İncelenen Kararlar 

Kanunlarda istisnai bazı hallerde, “men-i muhakeme” adı verilen ve sonuç olarak 

4483 sayılı Kanun’daki “soruşturma izni verilmemesine” ilişkin düzenlemeyle aynı 

hukuki sonuçları doğuran kararlara herhangi bir itiraz bulunmasa bile, yargı 

organları tarafından re’sen incelenerek “men-i muhakeme kararının ortadan 

kaldırılması” veya “men-i muhakeme kararının onanması” kararlarından birine 

varılması gerektiği düzenlenmiştir. Yürürlükteki 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 53. maddesindeki ve 4483 sayılı Kanun tarafından ilga edilen Memurin 

                                                 
4 İsmail Malkoç, a.g.e., s.364. 
5 Evren Altay, a.g.m., 144, Ömer Asım Livanelioğlu, “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun’un Eleştirisi”, s.36, Ali Akyıldız, a.g.m., s.211. Erol Çetin, ilgili 
düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri’nin “yargılanamaz” bir duruma getirildiğini, İsmail 
Malkoç ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkındaki mevcut düzenlemenin “milletvekili 
dokunulmazlığından daha güçlü bir dokunulmazlık sağladığını ifade ederek, ilgili düzenlemeyi 
eleştirmişlerdir. Erol Çetin, a.g.e., s.573, İsmail Malkoç, a.g.e., s.468-469.  
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Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat’ın 5. maddesindeki düzenlemelerde 

yukarıda bahsedilen “yargı organlarınca re’sen  incelenme” hususuna yer verilmiştir. 

Mülga Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat’ın 5. maddesindeki 

düzenlemede “... Memuru mumalialeyhin tahtı muhakemeye alınmasına lüzum 

görülmez ise esbabının beyaniyle men'i muhakemesi hakkında bir mazbata yapılıp 

memuru mumaileyhin mensup olduğu idare reisine ve var ise müddeii şahsiye tebliğ 

edilir. İdare reisi ve müddeii şahsi işbu mazbata aleyhine tarihi tebliğinden itibaren 

beş gün zarfında itiraz edebilirler. Bunlar tarafından itiraz vuku bulsun bulmasın 

men'i muhakeme kararları herhalde mafevki meclise sevkolunur ...” düzenlemesine 

yer verilmiş6 ve “ilgililerin itirazı olmasa dahi, men-i muhakeme kararlarının 

herhalde ilgili organa gönderileceği hüküm altına alınmıştır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesindeki düzenlemeye de 

değinmek yararlı olacaktır. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesine göre, Yükseköğretim Kurulu 

ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştay 2. 

Dairesi’nce verilen lüzum-u muhakeme kararına itiraz ile men-i muhakeme 

kararlarının kendiliğinden incelenmesi Danıştay İdari İşler Kuruluca, yukarıda 

bahsedilen bu Kanuna tabi görevliler hakkında 53. maddenin 2. fıkrasında sayılan 

diğer kurullarca verilen lüzum-u muhakeme kararına ilgililerce yapılacak itiraz ile 

men-i muhakeme kararları kendiliğinden Danıştay 2. Dairesince incelenerek karara 

bağlanır7. 

Bu kurulların lüzumu muhakeme kararları itiraz üzerine, men-i muhakeme kararları 

kendiliğinden Danıştay 2. Dairesi tarafından karara bağlanır. İtiraz olmasa bile, 

men-i muhakeme kararlarının denetim için yargı organına sevkinin nedeni, kanun 

                                                 
6 Metin Şekercioğlu, a.g.e., s.205. 
7 Burcu Dönmez, a.g.m., s. 182-18, Semra Marmara, a.g.m., s.121. 
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koyucunun sadece bir kurulun kararı ile memurun yargılanmasının önlenmesini 

engellemek istemesi olduğu ifade edilmiştir8.  

2547 sayılı Kanun’da, kurul kararlarına karşı itirazların hangi süre içinde yapılacağı 

düzenlenmemiştir. Aynı Kanun’un 53. maddesinin 8. fıkrasında, ilgili Kanun’da 

hüküm bulunmayan hallerde Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın 

uygulanacağı düzenlenmiş ve 4483 sayılı Kanun’un 16. maddesine göre Kanunlarda 

Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanacağı belirtilen 

hallerde bu kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olması 

nedeniyle, itirazların 4483 sayılı Kanun’da düzenlenen on günlük süre içinde 

yapılması gerektiğinin kabul edilmelidir9. 

                                                 
8 Yıldızhan Yayla, a.g.m., s.269. 
9 İbrahim Topuz, a.g.m., s.168. 
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IV. İZİN SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Yüksek Yargı Organlarının Değerlendirmeleri 

Her ne kadar Anayasa’nın 129. maddesinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 

hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, 

kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlı 

olduğu düzenlenmiş olsa da, mülga Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu 

Muvakkat’ın yürürlükte olduğu dönemde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 

özel soruşturma usulüne tabi olmalarının başta eşitlik, erkler ayrılığı ve tabi hakim 

ilkelerine aykırı olduğu iddiaları ile konu Anayasa Mahkemesi önüne gitmiş, 

Danıştay, Danıştay Dergisi’nde “memurin muhakematı hakkında görüşünü 

açıklamış ve bu Kanun’un değişmesi gündeme geldiğinde, çoğunluklu olarak 

memurların işlediği suçların temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 

T.B.M.M. Başkanlığı’na konudaki görüşünü göndermiş ve 4483 sayılı Kanun’un 

yürürlüğe girmesi ertesinde de Danıştay 1. Dairesi “4483 sayılı Memurlar ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun duraksamaya neden olan 

maddelerinin incelenmesine ve varılan sonuçlarla ilgili açıklamaları içeren” bir 

karar vermiştir. 

Burada yüksek yargı organlarının konuya ilişkin yukarıda bahsedilen karar, görüş ve 

açıklamalarına kısaca yer verilecektir. 

Anayasa Mahkemesi’nin, 1971/20 E., 1971/47 K. sayılı ve 27.04.1971 tarihli kararı1 

ve 1967/14 E., 1967/36 K. sayılı ve 14.11.1967 tarihli kararında2, özel soruşturma 

usulünü eleştirenlerin dayandığı birçok noktaya değinilmiştir. Bu kararda özetle, 

suçlu memurlar hakkındaki soruşturmaların eşitlik ilkesi ile bağdaşmayacağının 

düşünülemeyeceği, zira eşitlik ilkesi ile kastedilenin gerçek kişilerin kanun 

karşısında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre 

                                                 
1 Anayasa Mahkemesi’nin 1971/20 E., 1971/47 K. ve 27.04.1971 tarihli kararının ilgili kısımları için, 
“Memurin Muhakematı Hakkında Danıştay’ın Görüşü”, Danıştay Dergisi, Sayı:48-49, Yıl:13, 1983, 
s.4-5. 
2 Anayasa Mahkemesi’nin 1967/14 E., 1967/36 K. ve 14.11.1967 tarihli kararının ilgili kısımları için, 
Uğur Mumcu, a.g.m., s.173 vd. 
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eşit olacağını, bunların dışında ise, bu düzenlemenin aynı niteliklere sahip 

kimselerin değişik muamele görmemelerini içerdiğini, böylece yalnızca memurlara 

uygulanacak kanunlarla memurlarla memur olmayanlar arasında bir eşitlik ilişkisi 

düşünülemeyeceğine hükmetmiştir. İlgili soruşturma usulünün “memurlara ayrıcalık 

tanıdığı” iddialarına karşı ise, kanunun memurlara bir sınıf veya zümre olarak 

imtiyaz değil, memurların şahsından çok memurluk görevinden doğan bir teminat 

tanıdığı, bu teminatın kamu hizmetinin iyi işlemesi için ve ayrıca memurların 

gördükleri hizmet yüzünden sık sık isnad ve iftiralara maruz kalıp bu isnad ve 

iftiraların memurları tedirgin edip hizmeti aksatabileceği için öngörüldüğünü, bu 

öngörü ile kamu hizmetinin gereklerini ve memur psikolojisini iyi bilen kimselerin 

süzgecinden geçirilmesi ile kamu hizmeti yararına bir çeşit tedbir sağlayacağına 

hükmetmiştir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi için ise, idari merciin öninceleme yaparak 

“soruşturmaya izin verilmesine veya verilmemesine” dair bir karar verdiğini, bu 

kararda “soruşturma izni” verilince, Anayasa’nın 9. maddesinde düzenlenen “yargı 

yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı” hükmüne 

uygun olarak, soruşturma ve kovuşturmaların yargı organlarınca yerine getirileceği 

hükme bağlanmıştır. 

Yargıtay’ın da izin sisteminin eşitlik ilkesi, kuvvetler ayrılığı ilkesi, memurun 

iftiralara maruz kalmasından duyulan çekince ve kamu hizmetinin aksamaması 

konularıyla ilişkili olarak Anayasa Mahkemesi ile aynı yönde görüşlerinin olduğu 

ifade edilmekle3 birlikte, çoğunluklu olarak memurların işlediği suçların temyiz 

incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Memurin Muhakematı Hakkında 

Kanunu Muvakkat’ın değişmesinin gündeme geldiği sırada T.B.M.M. Başkanlığı’na 

konudaki görüşünü göndermiştir; adı geçen Daire’nin bu konudaki görüşünde 

özetle, “Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat’ın uygulama ve 

denetiminin en çok yapıldığı yerin Yargıtay 4. Ceza Dairesi olduğunu,” Memurin 

Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat’ın hukukumuza büyük zarar verdiğini, 

memurların soruşturmalarının izne bağlanmasını öngören sistemlerin başka 

ülkelerde uzun yıllar önce terk edildiğini, tahkik sistemi yerine getirilmek istenen 

“izin sitemi”nin tahkik sisteminden ileride ancak çağın gerisinde olduğunu, 3628 
                                                 
3 Sami Selçuk, a.g.e., s.136-137. 
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sayılı Kanun uyarınca, rüşvet ve zimmet gibi ağır suçları soruşturan Cumhuriyet 

savcıları soruşturma iznine ihtiyaç duymadan hareket edebilirken, görevi ihmal ve 

görevi kötüye kullanma gibi daha hafif suçlarda soruşturma izninin var olmasının 

anlaşılmasının güç olduğunu dile getirmiştir4.  

Danıştay, kamu görevlilerinin özel yargılama usulüne tabi olmalarına karşı 

süregelen eleştirilere karşı kendi görüşünü ayrıca açıklama gereği hissetmiştir5. 

Danıştay, kamu düzenini sağlayan temelli ilkeleri içeren ilgili kanuna karşı yapılan 

eleştirilere “yürürlüğe girmesinden beri en üst düzeyde uygulamasını yapmış ve 

buna yön vermiş bir kuruluş olarak” cevap vermeyi görev saydığını belirtmesi 

ertesinde özetle, memurların özel soruşturma sistemine tabi olmalarındaki amacın 

memurların görevlerini yerine getirmelerinde her türlü korku ve endişeden uzak 

tutulmaları yoluyla kamu hizmetlerinin düzenli ve gerektiği biçimde yürütülmesini 

sağlamak olduğunu, memurların özel yargılama usulüne tabi tutulmasının eşitlik 

ilkesine aykırı olmadığı, memurlara bir ayrıcalık tanınmayıp bunun kamu hizmetinin 

yararı için gerekli olduğu, ilgili düzenlemelerin kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 

olmadığını6, memurların yabancı ülkelerde özel soruşturma usullerine tabi 

olmalarının giderek terk edilmesinin ülkemiz gerçekleri ile bağdaşmayacağını, yeri 

geldikçe yukarıda yer verilen Anayasa Mahkemesi kararlarına atıflarda da bulunarak 

Anayasa Mahkemesi ile benzer görüşte olduğunu belirtmiştir; sonuç olarak sistemin 

korunarak uygulamadan doğan bazı problemlerin kanun değişikliği yoluyla 

aşılmasının zorunlu olduğunu ifade etmiştir7. 

B. Sistemin Doğru ve Gerekli Olduğunu Savunan Görüşler 

Memur ve diğer kamu görevlilerinin özel soruşturma usulüne tabi olanlar, yukarıda 

Anayasa Mahkemesi’nin bahsedilen kararlarında ve Danıştay’ın “Memurin 

Muhakematı Hakkında Danıştay’ın Görüşü” adlı yazısında ifade edilenlere benzer 

nitelikte görüşleri ileri sürmüşlerdir.  

                                                 
4 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 04.02.1997/83-120 tarih ve sayılı görüşü için, İbrahim Pınar, a.g.e., 
s.26 vd.  
5 “Memurin Muhakematı Hakkında Danıştay’ın Görüşü”, a.g.e., s.3-8. 
6 Raşit Zengin, a.g.m., s.48. 
7 “Memurin Muhakematı Hakkında Danıştay’ın Görüşü”, a.g.e., s.8. 
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Memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları için özel yargılama sisteminin 

doğru ve gerekli olduğunu savunanlar, bunlar hakkında özel soruşturma usulü 

öngörülmesi ile korunanın kamu yararı olduğunu8, idari makamların bağımsız olduğu9, 

idari ve adli makamların birbirinden bağımsız kılınmalarının10 sağlanması için, idari ve 

adli makamların birbirlerini etki altında bırakamamaları adına bu konuda adli yargının 

değil idarenin görevli olması gerektiğinin düşünüldüğü11, memur ve diğer kamu 

görevlilerinin görevlerini yerine getirirken gelişigüzel şikayetlerle mahkemeler önüne 

çıkarılmaması gerektiği, bunun memurun ve dolayısıyla devletin otoritesini 

sarsacağını12, memurlar hakkında özel soruşturma usulünün öngörülmüş olması ile 

amacın, onlara zümre veya sınıf olarak ayrıcalık tanımak değil, görevlerini yerine 

getirirken korku, şüphe ve endişe duymamaları gereği olduğunu13, memurlar ve diğer 

kamu görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçların incelenmesinin ve anlaşılmasının 

uzmanlık gerektiren teknik bir konu olduğu, kendileri de suç işlediği iddia edilen 

görevlileri ile aynı hükümlere tabi olduğundan, idari makamlar ve onların 

görevlendirecekleri ön incelemecilerin işin gereğini iyi bilmeleri nedeniyle daha sağlıklı 

karar alınacağı14 ve memurlar hakkında özel soruşturma usulü öngören düzenlemelerin 

Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla bir çok kez Anayasa Mahkemesi’nce incelenmiş 

olmasıyla bu düzenlemelerin bir gerekliliği karşıladığının ve ülke gereklerine uygun 

düştüğünün bir başka kanıtı olduğunu15 ifade etmişlerdir. 

 

C. Sistemde Yanlışlar Bulunduğunu ve Sistemin Kaldırılması 

Gerektiğini Savunan Görüşler 

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında özel soruşturma usulünün kabul edilmiş 

olmasının aleyhindeki görüşleri savunanların daha çok bilim insanları olduğu ifade 

edilmiştir16.  

                                                 
8 Ömer Asım Livanelioğlu, “Ceza Usul Hukukumuzda Memur Yargılamaları”, s.44. 
9 Uğur Mumcu, a.g.m., s.181. 
10 İbrahim Topuz, a.g.m., s.333.  
11 Çetin Özek, a.g.m., s.78.  
12 Mehrigül Keleş, “Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun Kaldırılmalıdır”, İzmir Barosu 
Dergisi, Yıl:61, Ocak 1996, s.63. 
13 Hüsamettin Kırmızıgül, a.g.e., s.186.  
14 Ayhan Metin, “Türkiye’de Memurların Soruşturulması ve Yargılanması Rejimi”, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2003, s.22.  
15 Raşit Zengin, a.g.m., s.37. 
16 Ayhan Metin, a.g.m., s.26. 
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Bu eleştirilerden de kısaca bahsetmek gerekirse; özel soruşturma usulünün kuvvetler 

ayrılığı ilkesine17 ve eşitlik ilkesine18 aykırı olabileceği, atanan ön incelemecinin 

arkadaşlık ilişkisi dolayısıyla objektif davranmayabileceği19 veya ön inceleme 

yapanlarla “soruşturma izni hakkında karar verenler”in hakimlik teminatı bulunma- 

masının bu kimselerin etki altında kalabilmelerine yol açabileceği20, ön inceleme 

raporunun hazırlanmasının ve bu rapor üzerine “soruşturma izni hakkında karar 

verilmesi”nin ilgili düzenlemede 45 gün ile sınırlandırılmış olduğu ve bu sürenin 

sağlıklı bir inceleme yapılması için yeterli olmadığı21, ön incelemecinin raporu 

üzerine verilen karardaki incelemenin yüzeysel olduğu ve bu karar karşı yapılan 

itirazın Danıştayca “dosya üzerinden” incelendiği ve bunun yetersiz olduğu22, 

memur suçlarının uzmanlık gerektirmesi halinde adli makamlarca bilirkişi 

görevlendirilebileceği23, ilgili özel soruşturma usulü gereği maddi gerçeğin araştırıl 

madığı, böylece etkin soruşturma yapılması ilkesinin zedelendiği24 ifade edilmiştir. 

A.İ.H.M., konuları güvenlik güçlerinin kötü muamelesi olan Tepe ve Türkiye 

kararında25 ve Kurnaz ile diğerleri ve Türkiye kararında26 valinin başkanlık ettiği 

kurulların yapmış olduğu soruşturmaları “etkili ve bağımsız olmayan soruşturmalar” 

olarak tanımlamıştır. A.İ.H.M., konusu yine güvenlik güçlerinin kötü muamelesi 

olan Erdem ve Türkiye kararında27 ise ön incelemeci olarak bir güvenlik gücü 

mensubunun atanmış olmasını “şaşırtıcı” bulduğunu ifade etmiştir. Burada hemen 

ifade etmek gerekir ki, bahsedilen her üç karara konu eylem meydana geldiği 

zaman, 4483 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 5. fıkrasında işkence ve zor kullanım 

                                                 
17 Şahnaz Gerek, a.g.m., s.105. 
18 Erdener Yurtcan, a.g.e., s.613.  
19 Bahri Öztürk, “Memurların Özel Muhakeme Usulü”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi,  C:1, 
Sayı:1, Yıl:1978, s.62. 
20 İbrahim Topuz, a.g.m., s.330. 
21 Hamide Zafer, “4483 Sayılı ve 2.12.1999 tarihli, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun’un Değerlendirilmesi”, s. 1012.  
22 Ali Akyıldız, a.g.m., s.174. İsmail Malkoç, “itirazları karara bağlama görevinin adli yargıya 
verilmesi gerektiğini” ifade etmiştir. İsmail Malkoç, a.g.e., s.367. 
23 Nurullah Kunter, a.g.m., s.192, Sahir Erman, “Memurin Muhakematı Kanunu Kaldırılmalıdır”, 
Cumhuriyet Gazetesi, 12.6.1950. 
24 Bahri Öztürk, M. Ruhan Erdem, a.g.e., s.185. 
25 Tepe ve Türkiye davası, par. 84-85, Başvuru No: 31247/96.  
26 Kurnaz ile diğerleri ve Türkiye davası, par. 62-63, Başvuru No: 36672/97. 
27 Erdem ve Türkiye davası, par. 28, Başvuru No: 42234/02. 
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yetkisinde sınırı aşma suçlarında idari mercilerce soruşturma izninin verilmesinin 

söz konusu olmadığına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmemiş olmasıdır. 

Tüm bunlardan başka, izin vermekle görevli idari merci konusunda bir önemli 

hususu da ifade etmek gerekir. İlçe belediye başkanlarının görevleri sebebiyle 

işledikleri iddia edilen suçlarda İçişleri Bakanı’nın izin vermesi konusunda, ilçe 

belediye başkanı ile İçişleri Bakanı’nın ayrı siyasi görüşlere mensup olmaları 

halinde, İçişleri Bakanı’nın soruşturma izni kararına karşı Danıştay’da itiraz 

yolunun açık olmasına rağmen, İçişleri Bakanı’nın kendi siyasi görüşünden olmayan 

ilçe belediye başkanları hakkında hemen her başvuruda “soruşturma izni 

verilmesine” ilişkin karar alacağı ancak İçişleri Bakanı ile aynı siyasi görüşten olan 

ilçe belediye başkanlarının soruşturulmalarına izin vermeyeceği konusundaki inanışı 

yıkmanın güç olduğu söylenebilir.  

D. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerini Haksız İsnadlara Karşı 

Ayrıca Koruyan Maddeler 

İzin sistemi ile yukarıda bahsedildiği üzere, kamu hizmetlerinin aksamamasının, 

etkili verimli, süratli ve saygın bir kamu yönetiminin sağlanmasının hedeflendiği 

ifade edilmektedir. Bunlardan başka, 4483 sayılı Kanun’un genel gerekçesinde28, 

“memurlar ve diğer kamu görevlilerini asılsız isnad  ve iftiralar karşısında korumak 

için bunların görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında adli makamların 

kovuşturma yapmasından önce idarenin bir inceleme yapmasını ve bu incelemenin 

sonucuna göre olayın yetkili ve görevli adli mercie intikal ettirilmesini ön gören 

sistemler geliştirilmiştir. Nitekim Anayasamızın 129. maddesinin son fıkrasında da 

“Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan 

ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun 

gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır” hükmüne yer verilmek suretiyle sözü edilen 

sistem, Anayasal güvence altına alınmıştır.” ifadesine yer verilmiş ve izin 

sisteminin diğer hedefleri yanında “memurlar ve diğer kamu görevlilerini asılsız 

isnad ve iftiralar karşısında korumak” hedefinin bulunduğu da kabul edilmiştir. 

                                                 
28 4483 sayılı Kanun’un genel gerekçesi için, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, a.g.e., s.808. 
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Memurlar ve diğer kamu görevlilerini haksız isnadlara ve iftiralara karşı korumak 

için kanunlarda görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı idari 

mercilerce verilecek soruşturma izninden başka hükümlerin de bulunduğu ifade 

edilmelidir. Bu bölümde, bu hükümlerden kısaca bahsedilecektir.  

1. 4483 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi  

Yukarıda 2. bölümde “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerini Mağdur Etmek 

Amacıyla Uydurma Suç İsnat Edenler Hakkında Soruşturma” başlığı altında 

bahsedildiği üzere, 4483 sayılı Kanun’un 15. maddesinde memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin ihbar veya şikayet edileni mağdur etmek 

amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması 

sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnadda 

bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re'sen 

soruşturmaya geçileceği ve bundan başka ilgili memur ve diğer kamu görevlisinin 

haksız isnadda bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma 

hakları saklı olduğu düzenlenmiştir. İlgili ihbar veya şikayetin Kanun metninde yer 

alan ifadesiyle ihbar veya şikayet edileni “mağdur etmek amacıyla” ve “uydurma bir 

suç isnadı suretiyle” yapıldığının anlaşılmasının önemli olduğu ancak “mağdur 

etmek amacıyla” ve “uydurma bir suç isnadı suretiyle” ifadelerinin içeriğinin 

yorumlanmasında sıkıntılar yaşanabilecektir. 4483 sayılı Kanun’un 15. maddesinde 

yer alan bu hükümde yer verilen eylemlerin işlenmesi halinde, ilgililerin T.C.K.’nın 

267. maddesinde düzenlenmiş olan “iftira suçu” olduğu söylenebilir29. Ancak 

T.C.K.’nın 267. maddesinde yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak, 

işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da 

idarî bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil 

isnad eden kişinin iftira suçunu işlemiş olacağı, böyle bir ihbar veya şikayette 

bulunan kimsenin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunması hâlinde, 

verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı düzenlenmiştir. 

                                                 
29 Yıldızhan Yayla, memurların iftiralardan korunmaya ihtiyaç duyulduğu iddiasının yanlış olduğunu, 
eğer iftiralardan korunmaya bir ihtiyaç varsa, bunu herkes için geçerli olduğunu ifade etmiştir. 
Yıldızhan Yayla, a.g.m., s.272. 
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4483 sayılı Kanun’un 15. maddesinde yer alan “mağdur etmek amacıyla” ve 

“uydurma bir suç isnadı suretiyle” ifadelerine göre, böyle isnadda bulunan 

kimselerin cezalandırılmasının, T.C.K.’da düzenlenmiş olan iftira suçunun oluşması 

için gereken eylemlerden daha soyut ve genel kriterlerle cezalandırılacağı 

düşünülebilir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin 2004/76 E. ve 2008/108 K. sayılı 

ve 21.5.2008 tarihli olan ve 03.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 

kararında, 4483 sayılı Kanun’un 15. maddesinde yapılan anılan değişiklik ile 

yürürlüğe giren hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu görüşünde olan Anayasa 

Mahkemesi üyesi Zehra Ayla Perktaş, karşı oy gerekçesinde, “...Yapılan değişiklikle 

daha önce nesnel ve belirli olan “garez, kin veya mücerret hakaret için” ibaresi 

madde metninden çıkarılmak suretiyle yerine genel ve soyut bir kavram olan “ihbar 

ve şikayet edileni mağdur etme amacı” ibaresi konulmak suretiyle, ihbar ve şikayet 

hakkını kullanan her kişi için doğrudan soruşturma açılmasına neden olacak bir 

düzenleme getirilmiştir. Ülke gerçekleri gözetildiğinde, suç isnadında bulunmanın 

suçlanan yönünden her zaman mağduriyet sonucunu doğuracağı nazara 

alındığında, bütün ihbar ve şikâyet edenlerin doğrudan soruşturulması 

gerekecektir.” ifadesine yer verilmiştir.  

Ayrıca, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 76. maddesinde hakim ve 

savcılar hakkında disiplin soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte olan kötü 

niyetle şikayet eden kimselerin, yukarıda bahsedilen öneriyle paralel biçimde,  

“hakimler ve savcılar hakkında disiplin cezasını gerektirecek mahiyette olan ihbar 

ve şikayetin kötü niyetle yapıldığı veya delillerin uydurulduğu anlaşılan hallerde, 

mahkemece yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmakla birlikte 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 267 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza hükmolunacağı” 

düzenlenmiştir. 

2. Devlet Memurları Kanunu’nun 25. Maddesi 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 24. maddesinde, Devlet memurlarının 

görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve 
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kovuşturma yapılmasının ve haklarında dava açılmasının özel hükümlere tabi 

olduğu düzenlenmiştir. 

 Aynı Kanun’un 25. maddesinde ise, “Devlet memurları hakkındaki ihbar ve 

şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle 

yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu 

isnad sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, 

isnadda bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından 

isterler.” hükmüne yer verilmiştir. Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerini 

koruyan30 bu madde hakkında ilk olarak, 25. maddedeki ifadenin 4483 sayılı 

Kanun’un 07.7.2004 tarihli ve 5232 sayılı Kanun ile değiştirilmesinden önceki 

metni ile paralel olarak “garez veya mücerret hakaret” ifadelerini içerdiği 

söylenmelidir. Bu maddeye göre, haksız ihbar veya şikayet sonucunda ilgili memur 

veya diğer kamu görevlisi hakkındaki isnadın sabit olmaması halinde merkezde bu 

memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnadda bulunanlar hakkında kamu davası 

açılmasını Cumhuriyet savcılığından istemelerinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir31. 

Ayrıca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun mülga 14. maddesinde memurlar 

hakkında ihbar ve şikayetler garaz ve mücerret hakaret için uydurma ve bir suç 

isnadı suretiyle yapıldığı ve tahkikatın tabi olduğu kanuni muamele mucibinde 

neticesi de sabit olmadığı takdirde valinin, isnadda bulunanlar hakkında kamu 

davası açılmasını savcıdan isteyebileceği düzenlenmişti32. 

E. Değerlendirme 

Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda bahsedilen kararları, memurlar hakkında özel 

soruşturma usulünün Anayasa’ya aykırı olmadığına, aykırılık iddiasında olanların 

ileri sürdüğü bir çok husus cevaplanarak verilmiştir. Kaldı ki, Anayasa’nın 

                                                 
30 Mehrigül Keleş, a.g.m., s.64.  
31 İsmail Malkoç, a.g.e., s.431. 
32 Enver Salihoğlu, Selami Demirkol, Teori ve Uygulamada 4483 Sayılı Kanun ile Memurlar ve 
Diğer Kamu görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya İlişkin Usul ve İşlemler, 2. Baskı, 
İstanbul, Beta Yayıncılık, 2005, s.89. 
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memurların soruşturulmalarının kanunlarda gösterilen istisnalar dışında izne bağlı 

olduğuna ilişkin 129. maddesi hükmü açıktır. 

Anayasa’nın ilgili hükmü ve bu hükme uygun olarak yürürlüğe girmiş olan 4483 

sayılı Kanun’daki izin sistemine ilişkin düzenlemelerden başka, memur ve diğer 

kamu görevlilerini koruyan maddelerin yeterliliği ve bu maddelerde yapılacak 

değişikler ile “memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında özel soruşturma 

usulüne gerek olup olmadığı veya bu “memur ve diğer kamu görevlilerini koruyan 

maddeler”deki ifadelerin değerlendirildiği birkaç örneğe kısaca yer vermek yararlı 

olabilir.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 25. maddesinin işlevi hakkında, Ramazan 

Yıldırım’ın bu tezin 2. Bölümünde bahsedilen, “2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanununun 53.  ve 65. Maddelerinin Ceza ve Disiplin Kovuşturması Açısından 

Değerlendirilmesi” adlı makalesinde, makalenin inceleme konusu olan “2547 sayılı 

Kanun’a tabi görevliler” hakkında akademik özerkliğin güvence altına alınmasının 

ardından bu kimselerin görevleri sebebiyle işledikleri suçlarda haklarında genel 

hükümlerin uygulanması, genel hükümlerin uygulanması ile oluşacak boşluğun ise, 

657 sayılı Devlet memurların Kanunu’nun 25. maddesine, cezanın ertelenememesi, 

paraya çevrilememesi, üst sınırdan ceza verilmesi gibi önerilerde bulunduğuna 

kısaca yeniden değinmek yararlı olabilir. 

Ayrıca, yine aynı bölümde yer verilen Anayasa Mahkemesi’nin 2004/76 E. ve 

2008/108 K. sayılı ve 21.5.2008 tarihli olan ve 03.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanan kararında, üye Zehra Ayla Perktaş’ın karşı oy gerekçesinde yer verdiği 

“Anayasa’dan kaynaklanan ihbar ve şikâyet hakkının kullanılması nedeniyle bu 

haklarını kullanırken suç işleme amacı taşımayan kişilerin ciddi soruşturma tehdidi 

altında kalmasına neden olan “ihbar ve şikâyet edileni mağdur etme amacıyla ve” 

ibaresi Anayasa’nın 36 ve 74. maddelerine aykırıdır.” ifadesinde yer alan çekinceler 

dikkat çekicidir. 

Burada, 4483 sayılı Kanun’un 15. maddesinde yer verilen “Memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin ihbar veya şikayet edileni mağdur etmek 
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amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması 

sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnadda 

bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re'sen 

soruşturmaya geçilir.” ifadesinde “mağdur etmek amacı” ve “uydurma suç isnadı” 

yerine T.C.K.’nın 267 maddesi altında yer verilen “iftira” suçu için yapılan 

tanımlara yer verilmesi veya eylemleri T.C.K.’nın “iftira” suçunu düzenleyen 

maddelerine göre işlem yapılacağının ifade edilmesi ve haksız isnada maruz kalan 

kimsenin memur veya diğer kamu görevlisi olması halinde cezanın ağırlaştırılması, 

memur ve diğer kamu görevlileri hakkında ihbar ve şikayette bulunacak tüm 

bireyler açısından daha güvenli olacaktır. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar 

Kanunu’ndaki “haksız isnadlara” ilişkin ilgili düzenlemede, “T.C.K.’nın 267. 

maddesinde yer alan “iftira suçu”na ilişkin hükümlerin uygulanacağına ilişkin 

düzenlemeye paralel bir düzenleme, 4483 sayılı Kanun’un 15. maddesi için de bir 

kez daha, 2802 sayılı Kanun düzenlemesi dikkate alınarak yapılabilir. 

A.İ.H.M’nin izin sisteminin öngörülmüş olması neticesinde yapılan işlemler 

hakkında “etkili soruşturma yapılmadığına” ilişkin tespitlerinin tamamının, 4483 

sayılı Kanun’un 2. maddesine 02.01.2003 tarihinde 4778 sayılı Kanun’un 33. 

maddesi ile eklenen “işkence ve zor kullanım yetkisinde sınırı aşma suçları”nda özel 

soruşturma usulünün uygulanmayacağına ilişkin düzenlemeden önceki tarihte 

meydana gelen eylemler için olduğunu yeniden ifade etmek gerekir. 

Anayasa’nın ilgili hükmü ve Anayasa Mahkemesi’nin bahsedilen kararları 

karşısında, izin sistemine yapılan eleştiriler, bu sistemin Anayasa’ya aykırılığından 

çok, ancak Anayasa’nın ilgili hükmünün değişmesi halinde ortaya çıkacak olan 

hukuki boşluğun doldurulması için yapılacak düzenlemelere ilişkin bu konuda fikir 

yürüten hukukçuların temennileri olarak değerlendirilebilir.  
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SONUÇ 

Anayasa’nın 129. maddesinin 6. bendinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri 

hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılmasının, 

kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlı 

olduğu düzenlenmiştir. İdari merciin izni istisnai olarak Türk Ceza Kanunu’nun 301. 

maddesinde düzenlenmiş olan Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 

Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunda olduğu gibi, bir suçu işleyen 

herhangi bir kişiye verilmesi veya memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 

görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması 

açılması hususunda olduğu gibi, belli sıfat taşıyan kimseler için verilmesi söz 

konusu olabilir. İlgili Anayasa hükmünün aynı bendinde yer alan “kanunla 

belirlenen istisnalar” ise, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan 

soruşturulmalarının idari mercii iznine bağlı olduğu düzenlenen memurlar ve diğer 

kamu görevlileri için, bu tezde anlatılmaya çalışıldığı üzere, rüşvet, zimmet, ihaleye 

fesat karıştırma suçları, ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde işlenmiş olan suçlar, 

işkence ve zor kullanım yetkilerinin aşılması, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanun’a tabi 

suçlar, C.M.K.’nın 161., 250. ve 251. maddesinde öngörülen istisnalar 

kapsamındaki suçlar, Atatürk aleyhine suçlar, evlendirme memurlarının suçları, 

hakimler ve savcıları usulsüz arama, yakalama, sorguya çekme ve bunlar hakkında 

disiplin soruşturması yapılmasını sağlayacak nitelikte olan kötü niyetle şikayet etme 

suçları, Çocuk Koruma Kanunu’na göre yapılacak işlemlerde görevlilerin suçları 

gibi, oldukça geniştir.  

Şikayet üzerine veya bir ceza soruşturması sırasında re’sen Cumhuriyet 

başsavcılıklarının, kovuşturma sırasında ise mahkemelerin görevi sebebiyle suç 

işlediği ihtimali olduğunu düşündüğü bir memur veya diğer kamu görevlisi 

hakkında tahkikat yapmak istemesi halinde, bu kimsenin bu suçu hakkında 

soruşturma yapılması için idari merciin izninin gerektiği gerçeği karşısında, 

Anayasanın 9. maddesinde düzenlenen “yargı yetkisinin, Türk Milleti adına 

bağımsız mahkemelerce kullanılacağı”na ilişkin hükme bir aykırılık teşkil etmemesi 

bakımından “itiraz” müessesi getirilmiş; bazı hallerde ise “idari merciin soruşturma 
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izni vermemesi kararının ise re’sen yargı organlarınca inceleneceği”, ilgili kanunda 

hüküm altına alınmıştır. İtirazlar, Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay’ın 1. 

Dairesi’ne yapılacaktır ve bu yargı organları itirazları, öncelikle inceleyecek, en geç 

üç ay içinde karara bağlayacak ve bu kararlara karşı bir başka başvuru yolu 

olmayacaktır. Böylece, memurun görevi sebebiyle işlediği suçlarda, ceza hukukunda 

maddi gerçeğin aranması ilkesi zedelenecektir1.  

4483 sayılı Kanun ve “izin sistemi”ni düzenleyen diğer kanunların Anayasa’nın 

129. maddesi hükmüne uygun olmalarına rağmen, şüphelinin sıfatının memur ve 

diğer kamu görevlisi olması ile isnad olunan suçun “görev sebebiyle” işlenmiş 

olması şartlarının birlikte varlığı halinde, idari merciin görevlendirdiği ön 

incelemeci ve idari merciin kararlarını öncelikle inceleyen ve en geç üç ay içinde 

kesin karara varan yargı organlarının incelemelerinde devlet memuru olmanın ve 

idari yargı mensubu olmanın gerektirdiği hassasiyet ile ciddi, disiplinli ve özverili 

çalışmaya rağmen, “maddi gerçeği arayan” bir inceleme olmadığı için, eleştirilere 

maruz kalması kaçınılmaz olacaktır.  

Burada, ilk olarak, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararların, mülga Memurin 

Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat’ta ve bugün yürürlükte olan 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nda olduğu gibi, “re’sen yargı organınca incelenmesi” 

önerilebilir. Bundan başka, itirazı inceleyecek yargı organlarının “üç ay içinde” 

karar verecek olmalarının2 ve verecekleri karara itiraz yolunun bulunmamasıyla 

böylece “kesin karara varacak” olmalarının hak arama özgürlüğünü zedeleyeceği3, 

ceza muhakemesi hukukunun amacı olan “maddi gerçeğin aranması4” ile 

bağdaşmayacağı söylenebilir. 

Anayasa’nın 129. maddesi yürürlükte olduğu sürece, “izin sistemi” meşrudur ve izin 

sisteminde Anayasa’ya aykırılık bulunmamaktadır. Birtakım sıkıntılar, Anayasa’nın 

                                                 
1 Bahri Öztürk, M. Ruhan Erdem, a.g.e., s.185. 
2 Ali Akyıldız, Danıştay’ın itiraz üzerine gerçekleştirdiği incelemesini “dosya üzerinden” yaptığını 
ifade etmiştir. Ali Akyıldız, a.g.m., s.173-174. 
3 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s.586. 
4 Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, a.g.e., s.610. 
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aynı maddesinde yer alan “kanunlarda sayılan istisnalar” ifadesine dayanılarak 

yapılan düzenlemelerle aşılmaya çalışılmıştır.  

Bu düzenleme karşısında, ancak Anayasa’nın 129. maddesinde yer alan, memurlar 

ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza 

soruşturması yapılmasının, kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlı olduğu 

hükmünün değiştirilmesinin veya kaldırılmasının ardından, bir çok eleştiriye maruz 

kalmış olan izin sisteminin yerine, kanun koyucunun iradesini, idarenin memur veya 

diğer kamu görevlisini koruduğu izlenimini uyandırmadan ve maddi gerçeğin 

araştırılmasını engellemeden yansıtan düzenlemelerin, ki hukukumuzda maddi 

gerçeğin aranması görevi Cumhuriyet savcılarına ve ceza mahkemelerine 

verilmiştir, yürürlüğe girmesi mümkün olacaktır. 
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