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SORU 

7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu 7 inci maddesinde 

yer alan “Değerlendirme Komisyonu; Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanının 

görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında 

genel sekreter yardımcısının, bakanlıklarda bakan yardımcısının, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, 

üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde vali yardımcısının başkanlığında, 

teftiş/denetim, personel ve hukuk birimleri ile uygun görülecek diğer birimlerden birer üyenin 

katılımıyla başkan dahil en az beş kişiden ve tek sayıda olacak şekilde oluşturulur.” 

Hükmünde yer alan “denetim” ifadesi İç Denetim Birimlerini kapsamakta mıdır?  

CEVAP 

           5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa tabi olan kurumlarda İç denetim, 

kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik 

yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu 

faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim 

ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli 

ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.1  

           Bu görevleri yürütecek olan iç denetçiler görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli 

görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.2  

 Ancak İDKK tarafından 23.11.2011 tarih ve 11 sayılı kararında; 1) İç denetçilerin, 

sadece 5018 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen görevlerle sınırlı olmak kaydıyla iç 

denetim faaliyetlerini yürütmelerinin esas olduğuna, 

2) Rızalarının aranması şartıyla, iç denetçilerin idari görevlere asaleten atanmadan 

önce geçici süreyle vekâleten atanması veyahut tedviren görevlendirilmesinin mümkün 

olduğuna, 

3) İç denetçilerin istekleri dahilinde idareleri içinde denetim kurulu üyeliği, idareleri 

dışında ise gerek yönetim kurulu gerekse denetim kurulu üyeliği yapabileceklerine,  

4) İç denetçilerin Kurulumuz bünyesinde oluşturulan çalışma komiteleri/ekipleri hariç 

olmak üzere, diğer kamu idarelerinde değişik görevleri yürütmek üzere geçici olarak 

görevlendirilemeyeceklerine, 

5) İç denetçilerin, kendi kurumlarında ve diğer kamu idarelerinde düzenlenecek eğitim 

programlarında sınırlı süreyle eğitici olarak görev alabileceklerine 

oybirliğiyle karar vermiş bulunmaktadır. 3 

                                                 
1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Mad. 63. 
2 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Mad. 64. 
3 https://www.hmb.gov.tr/ic-denetcilerin-gorev-kapsami-hakkinda 
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Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 64 üncü maddesi ile 

7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun 7 inci maddesi nasıl 

değerlendirilecektir? 

 

Özel hükmün kapsamına giren olaylarda genel hüküm onun yanında alternatif (seçimlik) 

olarak veya onu tamamlamak üzere uygulanmaktadır. Bu sebeple özel hükmün daima, her 

hâlükârda genel hükmü bertaraf edeceğini söylemek asla doğru ve isabetli değildir4. Başka 

bir deyişle, iki hükmün bir birine nispetle özel ve genel hüküm teşkil etmeleri genel hükmün 

bertaraf edilmesi için yeterli değildir. Kanun koyucunun bir özel hüküm sevk ederken bunun 

kapsamına giren olaylara artık genel hükmün uygulanmayıp münhasıran özel hükmün 

uygulanmasını, özel hükmün genel hükmü bertaraf edici nitelikte olmasını arzu ve irade etmiş 

olması da lâzımdır. Diğer bir deyişle özel hüküm genel hükmü bertaraf eder esası da tıpkı 

sonraki kanun kendisine aykırı olan önceki kanunu yürürlükten kaldırır esası gibi bağlayıcı 

nitelikte bir müspet hukuk normu olmayıp5 ancak kanun koyucunun bunu arzu ve irade etmiş 

olması halinde geçerlidir. Kanun koyucunun kastının bu yönde olduğu nereden anlaşılacaktır? 

Kanun bazen bunu direkt veya dolaylı olarak bizzat açıkça ifade eder.6 

İç denetime ilişkin olarak yukarıda yer alan düzenlemeler ile birlikte 7315 Sayılı 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa ilişkin Kanun Koyucunun (TBMM) 

bakış açısının da yapacağımız değerlendirmede önem arz edeceği kesindir. 

 

TBMM 6 Nisan 2021 Salı günkü görüşmelerinde söz alan İstanbul Milletvekili Sayın 

Abdullah Güler; “……….kanun teklifimizin birinci bölümünün 3’üncü maddesiyle hakkında 

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak kişiler belirlenmiştir. 4’üncü maddesiyle 

arşiv araştırmasının kapsamı belirlenmiştir. Arşiv araştırması; kişinin adli sicil kaydının, 

kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hâlen aranıp aranmadığının, kişi hakkında herhangi bir 

tahdit olup olmadığının çerçevesi çizilmiştir. 5’inci maddesiyle güvenlik soruşturması 

kapsamında bakılacak hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu maddenin son fıkrasındaki 

“Güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci 

derece kan ve sıhri hısımları da dâhil edilir.” hükmü bir önergemizle çıkartılacaktır, bunu da 

ifade etmek istiyorum. 6’ncı maddesiyle, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının hangi 

birimler tarafından yapılacağı açıklanmış. Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve mahallî mülki idare amirlikleri tarafından bu güvenlik soruşturmasının 

yapılacağı ifade edilmiştir. 7’nci maddemiz çok önemli. Burada da bir önergemizle mevcut 

değerlendirme komisyonu sayısını 5’e çıkartıyoruz ve burada da özellikle Teftiş Kurulu, iç 

denetim ve bu konuda uzman olan kamu kurumu içerisindeki uzman olan yapıların mutlaka 

değerlendirme komisyonu içerisinde üye olarak belirlenmesi hususunu getiriyoruz. Özellikle 

7’nci maddede “Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini 

                                                 
4 Enneccerus-Nipperdey I § 54a N 4: “Özel hükmün genel hükmü daima bertaraf edeceğini söylemek doğru 

değildir.” 
5 “Lex posterior legi priori”nin bu niteliği hakkında bak. W. Burckhardt, Methode und System des Rechts, Zürich 

1936, s. 89 Z. Giacometti, 
6 Prof. Dr. Tahir ÇAĞA, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1991/3, sf 366. 
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sağlayacak yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 

yapmakla görevli birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde kurulan değerlendirme 

komisyonuna iletilir.7” açıklamaları ile kanun koyucunun iç denetçilerin “Değerlendirme 

Komisyonlarında” görevlendirilmek suretiyle uzmanlıklarından yararlanmak istedikleri 

açıktır. 

 

Sonuç olarak; 

 

a. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 7 inci 

maddesindeki “teftiş/denetim” ifadesinde yer alan “denetim” in, iç denetimi kapsamakta 

olduğu, 

b. Yapılan düzenleme ile iç denetçinin mesleki bilgi birikimi ve deneyiminden 

yararlanılmak istendiği, 

c.  İDKK tarafından 23.11.2011 tarih ve 11 sayılı kararında da belirtildiği üzere, iç 

denetçilerin rızaları alınmak suretiyle idari görevlerde ve komisyonlarda görevlendirilmesinin 

mümkün olduğu, 

d. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu 7 inci 

maddesinde yer alan Değerlendirme Komisyonunda iç denetçilerin görev alabilecekleri, 

 

Değerlendirilmektedir. 

                                                 
7 https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem27/yil4/ham/b06801h.htm 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem27/yil4/ham/b06801h.htm

