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SUNUŞ 
 

Maarif müfettişlerimizin memur disiplin hukuku kapsamında yü-
rüttükleri soruşturma görevi sonucu ortaya çıkan rol karmaşasının 
eğitim çalışanlarında yarattığı epistemik inançların yıllardır araştırılıp 
sorun olarak tartışılıyor olması manidardır. Bu tartışmalar sürerken 
son düzenlemeyle yürütme görevi; “Bakanlığın denetimi altındaki her 
türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri 
önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, 
Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruş-
turma iş ve işlemleri…” ifadeleriyle tekrardan maarif müfettişlerine 
verilmiştir. Bu görevi üstlenen maarif müfettişlerinin inceleme ve so-

ruşturma süreçlerinin objektif yürütülmesinde konunun muhatapları-
nın soruşturma hukuku konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak 
adına bir grup maarif müfettişi meslektaşımızın faydacı bir yaklaşımla 
hazırladıkları bu çalışma çok anlamlı ve önemlidir. 

Deneyimlerimden hareketle eğitim çalışanlarının disiplin usulüne 
dayalı önceden belirlenmiş normatif düzenlemelerle -idari işlemlerle- 

karşılaştıklarında “Mevzuatı bilmemek mazeret değildir.” ilkesinin 

onlarda hayal kırıklığı yarattığını çok gözlemlediğimi söyleyebilirim. 

Değerli meslektaşım Maarif Başmüfettişi Metin Bulut’un editör-

lüğünde seçkin maarif müfettişlerimizin çalışmalarını bir araya geti-

ren temel kaynaklardan biri ve uygulamacıların el kitabı olma niteli-
ğine sahip bu eser, mevzuatı bilmeme mazeretini ortadan kaldırabile-

cek bir niteliktedir. 

Emeği geçen sayın editör ve yazarlara alana sağladıkları katkı 
için teşekkür ederim. 

 

Prof. Dr. Mehmet Metin ARSLAN 

 





 

 

ÖN SÖZ 

 

‘Kavramsal ve Uygulama Boyutlarıyla Memur Soruşturma Hu-

kuku’ başlıklı çalışma, öncelikle akademik birikim ile mesleki dene-

yimin birleştirilmesine odaklanan bir yaklaşıma sahiptir. Bu gerek-

çeyle öncelikli hedef, teorik bakış açısının yanında uygulama alanına 

yönelik idari olguları yansıtmaktır. Belirtilen metodolojik tutumun 

kaynağında temel olarak soruşturma işleminin geniş hukuksal bağ-
lantılar içinde ilerleyen kompleks yapısı bulunmaktadır. 

Soruşturma hukuku anayasa, idare ve ceza hukuku ile yakın ilgi-

si nedeniyle kamu hukuku alanının; kişiler, miras, eşya (medeni hu-

kuk), borçlar ve ticaret hukuku kapsamındaki düzenlemeler çerçeve-

sinde özel hukukun; kamu kaynaklarının kullanımı üzerinden mali 

hukukun; özel çalışma ilişkileri düzeyinde karma hukuk içinde sayı-
lan iş hukukunun; takip hukuku bakımından icra ve iflas hukuku-

nun; idari yaptırımlar alanında kabahatler kanununun; yönetim teş-
kilatı ve süreçlerinin analizi açısından ise kamu yönetimi ve yönetim 

bilimi branşlarının birleşim noktalarını kesen multi-disipliner özellik-

leri bünyesinde barındırır. Vurgulanan bu yoğun geçişkenlik alanları 
memur soruşturma hukukunu titiz incelemelerin, dinamik yorum 

çabasının ve farklı hukuk branşlarının sentez edilmesini gerektiren 

bir çalışma inşasına yöneltir. Memur güvenliğinin sağlanması, kamu 

yararının elde edilmesi, kamu düzenine ilişkin çıkarların zedelen-

memesi ve kamu hizmetler rejiminin korunması gibi hayli güç çıkar 

kümelerinin bağdaştırılarak sonuca ulaşılması ancak bu çok unsurlu 

bakış açılarının tutarlı bir temellendirilmesiyle mümkün kılınabilir. 
Dolayısıyla kamu hizmetinin personel yönünü temsil eden kamu 

görevlilerinin soruşturulması usulü, tek başına değerlendirme konu-

su yapılamayacak kadar hukuk sisteminin geneline yayılan bir etki 

ve nüfuz alanına hükmetmektedir. 

Soruşturmanın genel anlam çerçevesini oluşturmaya, konunun 

ceza muhakemesi usulüne ilişkin kurum ve kavramlarla bağını orta-
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ya koymaya, genel ceza hukuku hükümleriyle soruşturma düzeninin 

irtibat noktalarını kurmaya, hukuksal ispat araçları ve soruşturma 

usulü alanında ceza muhakemesi düzenlemelerinin kamu görevlileri 
soruşturma düzenine aktarılma düzeyini göstermeye yönelen tespit 

ve değerlendirmeler çalışmanın teorik veçhesini oluşturan kısımlara 

ayrılmıştır. 

Metin BULUT tarafından ‘Memur Soruşturma Hukuku: Bir An-

lam, Kapsam ve Tasvir Denemesi’ başlığıyla kaleme alınan yazıda 

kamu görevlilerine yönelik soruşturma işlemi çeşitli yönleriyle tanım-

lanmaya çalışılmış ve bu çerçevede soruşturmacının kimliği, soruş-
turma raporlarının hukuksal yönü ve idari işlemler tasnifindeki yeri 

gibi unsurlar birlikte ele alınarak temel kavramlara açıklık getirmek 

amaçlanmıştır. 

Mahmut GÖKPINAR’ın titiz ve ayrıntılı ceza hukuku araştırma-

larını büyük bir yetkinlikle memur soruşturma hukukuna transfer 

ettiği ‘Türk Ceza Kanunu Genel Hükümlerinin Disiplin Hukukundaki 

Görünümü’ ile ‘Memur Soruşturma Hukukunda İspat’ başlıklı anali-

tik çalışmaları, ceza muhakemesi usulü ve genel ceza hukuku teorisi-

nin memur soruşturma hukukuyla bağdaştırılmasını hedefleyen 

önemli bir çabaya karşılık gelmektedir. Bu itibarla giriş niteliğindeki 
çalışma ile ceza hukuku kurumlarının soruşturma işlemine adaptas-

yonunu üstlenen yazıların teorik açıklamalar kısmına dahil edilebilen 

yönlere sahip olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. 

Teorik çalışmanın uygulama sahasında aldığı biçimlere açıklık 

getirmek için ise örnek uygulamalar kapsamında soruşturma işlemi-

nin özel görünümlerine yer verilmiştir. Bu amacı gerçekleştirmede 

daha ziyade tartışmalı, güncel ve yaygın nitelikler arz eden konu 

alanlarından seçimler yapılmıştır. Teorik bakış açısının uygulama 

düzeyinde somutluk kazanmasını sağlamaya hizmet etmesi düşünü-
len bu çalışmalardan ilki ‘Sosyal Medya Kullanımı ve Bilişim Suçla-

rının Memur Soruşturma Hukukuna Yansımaları’ başlığıyla Abdul-

kadir DURSUN tarafından telif edilmiştir. Sosyal medya araçlarının 

ulaştığı devasa boyutlar, kullanıcı kimlik tespitinde yaşanan güçlük-

ler, dolaşım kazanan veri, enformasyon ve bilgi parçacıklarının teşhis 

edilmesi ile sınır aşan veri güvenliği konusunda kapasite açıklarının 
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doğurduğu araştırma engelleri bu alanı soruşturma hukukunun risk 

arz eden zorluklarıyla baş başa bırakmaktadır. Zikredilen çalışma 

aktüel bilişim sorunlarıyla kamu görevlilerinin soruşturma gerektiren 

sanal ortam, siber güvenlik ve online platformlardaki hukuka aykırı 
fiillerini araştırmada kılavuz niteliği taşıyan öğeler içermektedir. 

Saadettin GÜZEL tarafından hazırlanan ‘Ceza Yargılaması ve Di-

siplin Hukuku Bakımından Kamu Avukatları Hakkında Soruşturma 
Usulü’ başlıklı uygulama alanından örnek seçilen çalışmada ise perso-

nel sisteminin çok az bilinen ve çatışmalı yönlerine fazla değinilmeyen 
kamu avukatları konusu soruşturma düzeni kapsamında tahlil edil-
miştir. Kamu avukatlarının personel sınıflandırması içindeki konumu, 
ceza ve disiplin soruşturmaları ile genel yargılama düzeni açısından 
kadro çeşitliliği de göz önünde bulundurularak soruşturma hukukuyla 
bağlantılı bir açıklama içinde ele alınmış; Değişik soruşturma ihtimal-

leri, nihai idari/adli formüller düzeni içinde geçerli hukuksal çözümle-

re bağlanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla belirli bir açıdan kamu yöne-

tim sisteminin geneline hitap eden hukuksal çıkarımların bu tartışmalı 
kadro pozisyonu bağlamındaki soruşturma rejimine rasyonel katkılar 
sunduğunu ifade etmek gerekmektedir. 

‘Disiplin Soruşturmalarında Temel İlkeler Bağlamında İhale ve 
Sözleşmesi’ başlığını taşıyan Serdar ŞEN imzalı son çalışmanın idari 
uygulama içinde adli, mali, inzibati ve idari sonuçları olan bir konu 
alanına tekabül etmesi nedeniyle geniş hacimli bir ilgi alanını kuşat-

tığını gözlemlemek mümkündür. Kamunun ihtiyaç duyduğu mal ve 

hizmet alımı, tasarım yarışması ile yapım işleriyle ilgili genel prensip-

lerin tespiti, aynı zamanda memur soruşturmasının planlanması, yü-
rütülmesi ve sonuçlandırılması sürecine yön veren çekirdek kuralla-

rın varlığını ifşa etmektedir. Bu nokta-i nazar ihale dokümanlarının 
teşkil edilmesi, ilan prosedürü, ihalenin yapılma hazırlıkları, ihale 
usulleri, ihalenin sonuçlandırılması ve sözleşmenin imzalanması gibi 
genel ihale düzenlemelerini önceleyen ilke düzeyindeki kuralların 
öncelikle vurgulanması gereğini ön plana çıkarır. Bu nedenle temel 
ihale ilkelerinin ve ihale usulüne yönelik ayrıntılı açıklamaların bu 

alandaki usulsüzlüklerin soruşturulmasındaki tartışmasız önemine 
değinen çalışmanın değerli uyarıcı bilgiler ihtiva ettiği düşünülmek-

tedir. 
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Nihayet Müfettiş unvanlı ancak akademik ilgilerle de donatılmış 

yazarların ürünü olan kolektif nitelikli bu çalışma, üç seriden oluşan 
kitapların ilk cildi olarak tasarlanmıştır. Mevcut kitap yukarıda yer 
verilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere pratik örneklerle destek-

lenen ‘Memur Soruşturma Hukukunun Genel Teorisi’ne ayrılmıştır. 
‘Memur Soruşturma Hukukunun Özel Görünümleri’ ve ‘Memur So-

ruşturma Hukukunda Özel Soruşturma Usulleri’ başlıkları ise diğer 

iki kitabın konusu olarak planlanmıştır. Elinizdeki kitabın başarısı 
duyurusunu yaptığımız tasarı halindeki muhtemel çalışmalara güç 
ve moral desteği veren bir etkide bulunacağından okurların görüş ve 
düşüncelerini bizimle paylaşmaları bir hayli değer taşıyacaktır. Bu-

nun için kıymetli okurlarımızın yazar özgeçmişleri altındaki mail 
adreslerinden bizlere ulaşmalarını önemle hatırlatmak isteriz. Çalış-
manın Türk kamu yönetimi ve hukuk dünyasına yararlı olması en 
büyük dileğimizdir. 

Son olarak kitap projesine göstermiş olduğu yakın destek ve ilgi 
için Adalet Yayınevi sahibi Hakan KARAASLAN’a, titiz çalışmaları 
için Bilgin TEREN’e ve Yasin ÖZBUDAK’a içten teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

 

Metin BULUT 

Editör 

 

 

 


