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KAMU DENETCiLiGi KURUMU KANUNU

Kanun Numarast
Kabul Tarihi
Yayrmlandfl RGazete
Yayrmland{r Diistur

6328
t4t612012
Tarih: 291612012 Sap:28338
Tertip:5 Cilt:52

SIRiNCIBOLIIM
Genel lliikiimler

Amaf
MADDE I - (1) Bu Kanunun amacr; kamu hizmetlerinin iqleyiqinde baprmsrz ve etkin

bir gikdyet mekanizmasr olugturmak suretiyle, idarenin her ttirlti eylem ve iglemleri ile tutum ve

davramqlagm; insan haklanna dayah adalet anlayrqr iginde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk

yiinlerinden inceleme! ara5trrmak ve iinerilerde bulunmak iieere Kamu DenetqiliEi Kurumunu

olugturmakfr.
Kapsam
MADDE 2 - (l) Bu Kanun; Kamu Denetqili[i Kurumunun kurulug, gdrev ve galtgma

usullerine iligkin ilketer ile Kamu Baqdenetqisi ve kamu denetgilerinin niteliklerine, seqimlerine,

dzliik haklanna ve Kurum personelinin atanmalan ile tizliik haklanna iliqkin hiiklimleri kapsar.

Tanlmlar
MADDE 3 - (1) Bu Kanunun uygulanmasrnda;

a) Ba$denetgi: Kamu Bagdenetgisini,

b) Baqdenetgilik: Kamu Denetqili$ Kurumu Baqdenetgili[ini,

c) Baqkanlft: Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baqkanlfnl
q) Denetgi: Kamu denetgisini,

d) Genel Kurul: Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Genel Kurulunu,

e) idare: Merkezi ydnetim kapsamrndaki kamu idareleri ile sosyal giivenlik kurumlarmt,

mahalli idareleri, mahalli idarelerin bagh idarelerini, mahalli idare birliklerini, dtiner sermayeli

kuruluglal, kanunlarla kurulan fonlarr, kamu tiizel kiqili[ini haiz kuruluglan, kamu illisadi

tegebbiislerini, sermayesinin yiizde ellisinden fazlasr kamuya ait kuruluqlar ile bunlara ba[lt

ortaklklar ve miiesseseleri, kamu kurumu nitelilindeki meslek kuduqlmrnl kamu hizmeti

yiiriiten 6zel hukuk tiizel kiqilerini,

fy Komisyon: Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Dilekge Komisyonu ile Insan Haklartnt

inceleme Komisyonu iiyelerinden oluqan Karma Komisyonu,

g) Kurum: Kamu Denetgilifi Kurumunu'

ifade eder.

(2) Komisyonun Bagkanr, Bagkanvekili, Sdzciisii ve Kdtibi; Dilekge Komisyonunun

Bagkanr, Bagkanvekili, Sdzciisii ve Kdtibidir.
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iriuci n0rflu
Kurulug, Gbrev ve Qahqma itkeleri

Kurulug
MADDE 4 * (l) Bu Kanunda belirtilen gdrevleri yerine getirmek amacryla, Tiirkiye

Btiytik Millet Meclisi Bagkanhsrna ba!h, kamu tiizel kigili[ini haiz, 6zel biitgeli ve merkezi

Ankara'da bulunan Kamu Denetgili[i Kurumu kurulmugtur'

(2) Kurum, Bagdenetgilik ve Genel Sekreterlikten olugur.

(3) Kurumda, bir Baqdenetgi ve beg denetgi ite Genel Sekreter ve di[er personel gtirev

yapar.
(4) Kurum, gerekli gdrdti[ii yerlerde biiro aqabilir.

Kurumun gbrevi

MADDE 5 - (l) Kurumo idarenin iqleyiqi ile ilgili qikdyet tizerine, idarenin her tiirlii

eylem ve iqlemleri ile tutum ve davramqlannr; insan haklanna dayah adalet anlayrqr iginde,

hukuka ve hakkaniyete uygunluk y<inlerinden incelemek, araqtrrmak ve idareye dnerilerde

bulunmakla gtirevlidir.

(2) Ancak;

a) Cumhurbagkanrnrn tek bagrna yaptr[r iqlemler ile resen imzaladr[r kararlar ve emirler,

b) Yasama yetkisinin kullamlmasrna iligkin iglemler,

c) Yargr yetkisinin kullamlmasrna iliqkin kararlar,

q) Tiirk Silahh Kuwellerinin srrf askeri nitelikteki faaliyetleri,

Kurumun gdrev alam drgmdadtr.

Bapdenetgilik
MADDE 6 - (l) Baqdenetqilik; Baqdenetgi ve denetgilerden oluqur.

(2) Kurum, Bagdenetqi tarafindan yiinetilir ve temsil edilir.

Bagdenetginin ve denetgilerin giirevleri

MADDE 7 - (l) Bagdenetginin giirevleri qunlardrr:

a) Kuruma gelen gikAyetleri incelemelg aragtumak ve idareye iinerilerde bulunmak.

b) Bu Kanunm uygulanmasrna iligkin yiinetmelikleri hazrrlamak.

c) YilLk raporu hazrlamak.
q) Ytllrk raporu beklemeksizin gerek g<irdiilii konularda 6zel rapor hazrrlamak.

d) Rapoilan kamuoyuna duyurmak'

e) Yoklufunda kendisine vekdlet edecek denetgiyi belirlemek.

f) Birisi kadrn ve gocuk haklan alanrnda gdrevlendirilmek iizere, denetgiler arasrndaki iq

btiltimihii diizenlemek.

g) Genel Seketeri ve di[er personeli atamak.

[) Kanunlarla verilen difer gdrevleri yapmak.

(2) Denetgilerin giirevleri gunlardrr:

a) Bu Kanunda verilen gtirevlerin yaprlmasnda Baqdenetgiye yardrmct olmak.

b) Bagdenetgi tarafindan verilen g<irevleri yapmak.
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Qalryma ilkeleri
MADDE 8 - (1) Baqdenetgi, denetgiler arasmda iq birlilini saSlar ve bunlann uyumlu

gahqmasrm giizetir.

(2) Denetgiler, Bagdenetgi tarafindan gdrevlendirildikleri konu veya alanlarda tek
baglarma gafuqrr ve iinerilerini Baqdenetgiye sunarlar.

(3) Kurum, faaliyetlerinde elekhonik ortam ve iletiqim araglannm kullanrlmasrm gtizetir.
(4) Denetgilerin Baqdenetgi tarafindan gdrevlendirilecekleri konu veya alanlara ve

aralanndaki iq biiltiLrntine iligkin ilkeler y<inetmelikle belirlenir.
Genel Sekreterlilin olugumu ve gOrevleri
MADDE 9 - (1) Genel Sekreterlik; Kurumun idari ve mali iqleriyle sekretarya

hizmetlerini yerine getirir, Genel Seketerlikte Genel Sekreter ve difer idari personel gairev yapax.

(2) Genel Sekreterligin g<irevleri gunlardrr:

a) Kurumun btiro iglemini yiiriitmek.

b) Personelin qahsi dosyalannr tutmak,

c) Kurumun argiv hizmetlerini yiiriltmek.

$ 10/1212003 tarihli ve 5018 sayrl Kamu Mali Yiinetimi ve Konhol Kanunu ile
22/12/2005 tarihli ve 5436 sayh Kamu Mali Ycinetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazr Kanun ve

Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degigiklik Yaprlmasr Hakkrnda Kanunun 15 inci maddesi ve

di[er mevzuatla mali hizmetler birimi ve strateji geligtirme birimlerine verilen gdrevleri yapmak.

d) Personelin izin ve emeklilik iglemlerini yiiriitmek.

e) Kurumda galt$an personelin dzliik iqleri ile sa[Lk ve sosyal hizmet faaliyetlerini
yiiriitmek.

f) Kurumun giirev alamyla ilgili hususlarda biligim sisteminin kullanrlmasrm saSlamak.

g) Kanunlarla verilen veya Baqdenetqilik tarafindan verilen di[er igleri yapmak.

Bagdenetgi ve denetgilerin nitelikleri
MADDE l0 - (l) Baqdenetgi veya denetgi segilebilmek igin aqagrdaki $artlaf, aranr:
a) Ti,irk vatandaqr olmak.

b) Segimin yaprldrlr tarihte Bagdenetgi igin elli, denetgi igin krrk yagrnr doldurmuq olmak.

c) Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve igletme

fakiiltelerinden olmak iizere diirt ydltk e[itim veren fakiiltelerden veya bunlara denkli[i kabul
edilmig yurt igi veya yurt drqrndaki yiiksekdSretim kurumlarmdan mezun olmak.

g) Kamu kurum ve kuruluglalnd4 uluslararasr kuruluglarda" sivil toplum kuruluglannda
veya kamu kurumu niteligindeki meslek kurulu$lannda ya da 6zel sekttirde toplamda en az on yrl
galqmrg olmak.

d) Kamu haklanndan yasakh olmamak.

e) Bagvuru srasrnda herhangi bir siyasi partiye iiye olmamak.
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D 261912004 tarihli ve 5237 sayrh Tiirk Ceza Kanumrnun 53 iincii maddesinde belirtilen
siireler gegmiq olsa bile kasten iglenen bir sugtan dolayr hapis cezasna ya da affa u[ramrg olsa

veya hiikmiin agrklanmasmrn geri brrakrlmasr karan verilmiq olsa bile Tiirk Ceza Kanununun

ikinci kitabrnrn birinci krsmrnrn bir ve ikinci b<iliimiindeki suqlar, Devletin giivenliline karqt

suglar, anayasal dtizene ve bu diizenin igleyigine kargr suglar, milli savunmaya kargr suglar, Devlet

srlarma kargr suglar ve casusluk suglan ile yabancr devletlerle olan iliqkilere kargr suglardan veya

zimmet, irtikap, rii$vet, hrsrzllg dolandrncrllg sahtecilik, giiveni k<itiiye kullanma" hileli iflas,

ihaleye fesat kanqtrrm4 edimin ifasrna fesat kari$trmq sugtan kaynaklanan malvarhlt de$erlerini

aklama veya kagakgilk suQlarindan mahk0m olmamak.

Adayhkve segim

MADDE 11 - (l) Bagdenetgi veya denetgilerden birinin giirev siiresinin bitmesinden

doksan giin tince, bu gdrevlerin herhangi bir sebeple sona ermesi hdlinde ise sona erme tarihinden

itibaren onbeq giin iginde dururq Kurum tarafindan Baqkanl{a bildirilir.
(2) Baqkanhk tarafindan ildn edilen baqvuru siiresi iginde, l0 uncu maddede yazrh

nitelikleri ta,gryanlardan, Baqdenetgi veya denetgi aday adayr olmak isteyenler Bagkanlt[a

bagvuruda bulunurlar.

(3) Komisyon, Baqdenetgi segiminde baqvuruda bulunan aday adaylarr arasrndan iig

adayr, baqvuru siiresinin bittiSi tarihten itibaren onbe$ giin iginde belirleyerek Genel Kurula

sunulmak iizere Bagkanl{a bildirir.
(4) Genel Kurul, bildirim tarihinden itibaren onbeq giin iginde, Bagdenetgi segimlerine

baqlar. Bagdenetgi gizli oyla segilir.
(5) Bagdenetgi, iiye tamsayrsmln iiqte iki qo$mlufiu ile seqilir. Birinci oylamada bu

qo[unluk safilanamadrlr takdirde ikinci oylamaya geqilir. Ikinci oylamada da tiye tamsaylslmn

iigte iki gogunlugunun oyu aranlr. Bu oylamada iiye tamsayrsrrun iigte iki qo[unlu[u

sa[lanamadrfir takdirde iigiincii oylamaya gegilir ve iiye tamsaylsmm salt gofunlufiunun oyunu

alan aday seqilmig sayrlrr. Ugiincti oylamada iiye tamsayrsrnrn salt qolunluEu saElanamazsA bu

oylamada en gok oy alan iki aday igin d<irdiincii oylama yaprlrr. Ddrdiincii oylamada karar yeter

sayrsr olmak qartryla en fazlaoy alan aday segilmig olur.
(6) Komisyon tarafmdan olugturulacak alt komisyon, bagvuruda bulunan aday adaylart

arasndan, segilecek denetgi sayrsrmn ii9 katr kadar adayr, bapuru siiresinin bittili tarihten
itibaren onbeg gtin iginde belirler ve Komisyona sunar. Komisyon sonraki onbeq giin iginde

denetgi segimlerini yapar. Denetgiler, iiye tamsayrsmrn iigte iki go[unlu[u ile segilir. Birinci
oylamada bu go[unluk saglanamadrlr takdirde ikinci oylamaya geqilir. ikinci oylamada da iiye

tamsayrsmm iigte iki gogunlugunun oyu axanr. Bu oylamada iiye tamsaylsmm iigte iki golunluSu

sa[lanamadrfr takdirde iiqiincii oylamaya geqilir ve iiye tamsaylsmrn salt go[unlulunun oyunu

alan aday segilmiE olur. Ugiincii oylamada tiye tamsayrsrnrn salt gogunlu[u sallanamadrlr

takdirde en gok oy alan adaylardan, segilecek aday sayrsrmn iki katr kadar aday ile segime gidilir.
D6rdtincii oylamada karar yeter sayrsr olmak gartryla en fazla oy alan aday seqilmig olur. Birden

fazla denetgi segimi yapilacapr durumlarda adaylar igin birlegik oy pusulasr diizenlenir. Adaylann
adlannrn kargrsrndaki <izel yer iqaretlenmek suretiyle oy kullanrlrr. Segilecek denetgilerin

sayrsrndan fazla verilen oylar gegersiz sayrlr.
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(7) Segimler, Kurumun Bagkanhsa baqvuruda bulundu[u tarihten itibaren en geg doksan
giin iginde sonuglandrnlrr.

(8) Bu maddede yer alan si.ireler, Ttirkiye Biiyiik Millet Meclisinin tatilde olmasr veya
araverme srasmda iglemez.

Baflmsrzhk ve tarafsrzhk
MADDE 12 - (l) Higbir organ, makam, merci veya kiqi, Baqdenetgiye ve denetgilere

giirevleriyle ilgili olarak emir ve talimat veremez, genelge giinderemez. tavsiye ve telkinde
bulunamaz.

(2) Bagdenetgi ve denetgiler, gdrevlerini yerine getirirken tarafsrzhk ilkesine uygun
davranmak zorundadrr.

Andigme
MADDE 13 - (l) Giirevlerine baglarken Baqdenetgi Genel Kurulda, denetqiler ise

Komisyonda aga[rdaki qekilde andigerler:

"Gdrevimi tam bir tarafsrzlk" dtriistliik, hakkaniyet ve adalet anlayrqt iginde yerine
getirecelime, namusum ve qerefim iizerine andigerim."

Giirev siiresi
MADDE 14 - (l) Baqdenetgi ve denetgilerin grirev siireleri d6rt yildr.
(2) Istifa 6liim veya gdrevden ahnma gibi herhangi bir nedenle siiresi bitmeden

gtirevinden ayrrlan Bagdenetgi veya denetqinin yerine yeni segilen Bagdenetgi veya denetginin
giirev siiresi de ddrt yrldrr.

(3) Bir ddnem Bagdenetgi veya denetgi olarak gdrev yapan bir kimse sadece bir ddnem
daha Ba5denetqi veya denetgi segilebilir.

(4) Bagdenetgi veya denetgilige segilenlerin gdrev yaptrklan siirede eski gdrevleriyle olan
iliqikleri kesilir. Ancak kamu giirevlisiyken Bagdenetgili[e veya denetgilifie segilenler.
memuriyete giriq qartlarrnr kaybetme drgrndaki herhangi bir nedenle gdrevlerinin sona ermesi,
gdrevden ayrrlma iste$inde bulunmasr veya g<irev siirelerinin dolmasr durumund4 otuz giin
iqinde eski kurumlarrna bagvutmalan hdlinde, atamaya yetkili makamlar tarafrndan otuz giin
iginde miikteseplerine uygun bir kadroya atanrlar. Yiiksek mahkeme iiyeli[inden segilenlerden
g<irevi sona erenler, herhangi bir igleme gerek olmaksrzm ve boq kadro gartr aranmakszm,
geldikleri yiiksek mahkeme i.iyeli[i gdrevine geri ddnerler ve botalan ilk tiye kadrosu kendilerine
tahsis olunur. Belirtilen atama yaprlrrken Bagdenetgi veya denetgilerin Kurumda gegirdikleri
stireler makam veya hdkim smrfindan olup da yiiksek hdkimlik tazminatrnr almaya baqladrktan

sonra seqilenler iqin yiiksek hdkimlik tazminai ddenmesini gerektiren gdrevlerde gegmig olarak
def,erlendirilir. Bu htiktimler, akademik unvanlarm kazanrlmasrna ili;kin htikiiLrnler sakh kalmak
kaydryla iiniversitelerden gelen personel hakkrnda da uygulamr. Miikteseplerine uygun bir
kadroya atamalan gerqekleginceye kadar stiresi dolmasr sebebiyle gdrevi sona eren Bagdenetgi ve

denetgilere almakta olduklan ayhk iicret ile sosyal hak ve yardrmlaln Kurum tarafindan

ddenmesine devam olunur. Miikteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yaprldrfr tarih
itibartyla Kurum tarafindan ridemede bulunulmasrna son verilir.
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Giirevden ehnma ve giirevin sona ermesi

MADDE 15 * (l) Baqdenetginin veya denetgilerin 10 uncu maddede sayrlan nitelikleri

tagrmadrklarrmn sonradan anlagrlmasr veya bu nitelikleri segildikten sonra kaybetmeleri hAlinde,

durumun Komisyon tarafindan tespit edilmesini takiben Bagdenetqinin g<irevinin sona ermesine

Genel Kurul tarafindan giiriigmesiz olarak; denetgilerin gdrevinin sona ermesine ise Komisyon

tarafindan karar verilir.
(2) Segilmeye engel bir suqtan dolayr kesin hiikiim giyen veya krsrtlanan Bagdenetgi

hakkrndaki kesinlegmig mahkeme kararnm Genel Kurulun; denetgi hakkrndaki kesinleqmig

mahkeme karannrn Komisyonun bilgisine sunulmasryla Bagdenetgi veya denetgi stfafi sona erer.

Bagdenetgi ve denetgilerin mali ve sosyal haklarl

MADDE 16 - (l) Bagdenetgiye Baqbakanhk Miistregarr; denetgilere Balbakanlk miistesar

yardrmcrlan igin belirlenen her tiirlii tidemeler ddhil mali haklar tutannda ayhk [cret <idenir.

Baqbakanhk Miisteqan ve mtisteqzu yardlmcdanna tidenenlerden, vergi ve diper kesintilere tabi

olmayanlar bu Kanuna g<ire de vergi ve diler kesintilere tabi olmaz. 141711965 tarihli ve 657

sayr! Devlet Memurlan Kanunu ve di$er mevzuat uyarmca Bagbakanlft Miistegartntn

yararlanmrg oldulu sosyal hak ve yardrmlardan Baqdenetgi, Baqbakanhk miisteqar yardrmcrlannm

yararlanmrg oldufu sosyal hak ve yardrmlardan da denetgiler aynt esas ve usuller gergevesinde

yararlanlr.

UQUNCUBOLUM
Kuruma Bagvuru ve Yapllacak iglemler

Bagvuru ve usulii
MADDE 17 - (l) Kurum4 gerqek ve tiieel kiqiler baqvurabilider. Bagvuru sahibinin

talebi tizerine bagluru gizli tutulur.
(2) Baqvuru; bagvwu sahibinin adt ve soyadt, imzasr, yerleqim yeri veya i9 adresini ve

Tiirkiye Cumhuriyeti vatanda$lan iqin vatandaqlk kimlik numarasln! yabancllar igin pasaport

numarasrnl bagvuru sahibi tiizel kiqi ise tiizel kiqinin unvam ve yerlegim yeri ile yetkili kiginin

imzasrnr, varsao merkezi tiizel kiqilik numarasml ve yetki belgesini igeren Tiirkge dilekge ile

yaprlrr. Bu bagvuru, ytinetmelikte belirlenen gartlara uyulmak kaydryla elektronik ortamda veya

difer iletigim araglarryla da yaprlabilir.
(3) Yaprlan baqvurulardan;

a) Belli bir konuyu igermeyenler.

b) Yargr organlarrnda gdriilmekte olan veya yargl organlarinca karara ba[lanmry

uyuqmazhklara iligkin olanlar,

c) ikinci fikada belirtilen qartlarr tagrmayanlar,

g) Sebepteri, konusu ve taraflan aynl olanlar ile daha iince sonuglandnlanlar,

incelenmez.

(4) Kuruma baqvuruda bulunulabilmesi igin, 6/l/1982 tarihli ve 2577 sayrh idari

Yargrlama Usulii Kanununda tingOr0len idari baqvuru yollan ile iizel kanunlarda yer alan zonrnlu

idari bagvuru yollanmn ttiketilrnesi gereklidir. Idari baqvuru yollan ttiketilmeden yaprlan

bagvurular ilgili kuruma g<inderilir. Ancak Kurum, telafisi giig veya imkdnsrz zuarlarrn do[mast

ihtimali bulunan hdllerde, idari baqvuru yollan tiiketilmese dahi bagvurularr kabul edebilir.
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(5) Kurum4 illerde valilikler, ilgelerde kaymakamlklar aracrhgryla da bagrurulabilir.
(6) Baqvurulardan herhangi bir iicret ahnmaz.

(7) Kuruma dOrdiincii fikra uyalnca yaprlacak bagvuruya idare tarafindan verilecek

cevabrn teblifi tarihinden, idare bagvuruya altmrg giin iginde cevap vermedi$i takdirde bu siirenin

bitmesinden itibaren altr ay iginde baqvurulabilir. Bagvuru tarihi, dilekgenin Kuruma, valilik veya

kaymakamhklara verildili, di[er hdllerde bagvurunun Kuruma ulagtl$r tarihtir.

(8) Dava agma siiresi iginde yaprlan baqvuru, iglemeye baqlamrq olan dava agma siiresini

durdurur.

Bilgi ve belge istenmesi

MADDE 1S - (l) Kurumun inceleme ve ara$trma konusu ile ilgili olarak istedi[i bilgi ve

belgelerin, bu istegin tebli[ edildifi tarihten itibaren otuz gtin iginde verilmesi zorunludur, Bu

stire iginde istenen bilgi ve belgeleri hakh bir neden olmaksurn vermeyenler hakkrnda Baqdenetqi

veya denetginin baqvurusu iizerine ilgili merci soruqturma agar.

(2) Devlet silfl veya ticari sr niteli[indeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en iist

makam veya kurulunca gerekgesi belirtiknek suretiyle verilmeyebilir. Ancak, Devlet srrt
niteligindeki bilgi ve belgeler Baqdenetgi veya gdrevlendirece[i denetgi tarafindan yerinde

incelenebilir.
Bilirkigi gdrcvlendirilmesi ve tanrk dinlenmesi

MADDE 19 - (l) Inceleme ve ara$tlrma konusu ile ilgili olarak Bagdenetqi veya

denetgiler bilirkigi giirevlendirebilir.
(2) l0l2ll954 tarihli ve 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hiikiimleri sakh kalmak iizere,

bilirkiqi olarak g<irevlendirilen kamu g<irevlilerine her inceleme ve ara;tlrma konusu iqin (1.000),

di[er kigilere her inceleme ve aragtrma konusu igin (2.000) gdsterge rakammm memur ayhk

katsayrsryla qarpml sonucu bulunacak miktarr gegmemek iizere gcirevlendirmeyi yapanln kararl

ile bilirkiqi iicreti 6denir, Bu ddemeler, damga vergisi hariq herhangi bir vergi ve kesintiye tabi

tutulmaz.
(3) inceleme ve ara$trrma konusu ile ilgili olarak Bagdenetgi, denetgiler veya uzmanlar

tanrk ya da ilgili kigileri dinleyebilir.

lnceleme ve ara$tlrma
MADDE 20 - (l) Kurum, inceleme ve ara$trmasmr baqvuru tarihinden itibaren en geq

altr ay iginde sonuglandrrr.

(2) Kurum, inceleme ve ara$tlrma sonucunu ve varsa <inerilerini ilgili mercie ve

bagvurana bildirir. Kurum, bagvurana, igleme kargr baqvuru yollannt, baqwru siiLresini ve

baqvurulacak makamr da giisterir.

(3) llgili merci, Kurumun rinerileri do!rultusunda tesis etti[i iglemi veya Kurumun

iinerdi[i giiziimii uygulanabilir nitelikte gtirmedili takdirde bunun gerekgesini otuz giitt iginde

Kuruma bildirir.

KANUNLAR, AGUSTOS 2011 (Ek-81)



LL642

Dava agma siiresinin yeniden iglemeye baglamasl

MADDE 21 - (1) Baqvurunun Kurum tarafindan reddedilmesi hdlinde, durmug olan dava

agma siiresi gerekgeli ret kararmln ilgiliye tebli[inden itibaren kaldr[r yerden iqlemeye baglar.

(2) Baqvurunun Kurum tarafindan yerinde gdriilerek kabul edilmesi hdlinde; ilgili merci

Kurumun dnerisi iizerine otuz giin iginde herhangi bir iqlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz

ise durmug olan dava agma siiresi kaldrlr yerden iglemeye baglar.

(3) Kurumun, inceleme ve arattrmasrm, bagvuru tarihinden itibaren alh ay iginde

sonuglandramamasr h6linde de durmu; olan dava agma stiresi kaldrfr yerden illemeye ba$lar.

Raporlar
MADDE 22 - (l) Kurunr" her takvim yrh sonunda yiirtitiilen faaliyetleri ve dnerileri

kapsayan bir rapor hazrrlayarak Komisyona sunar. Komisyorq bu raporu araverne ve tatil
dtinemleri harig olmak iiaere iki ay iginde gdriiq0p kendi kanaat ve giiriiqlerini de igerecek gekilde

<izetleyerek Genel Kurula sunulmak tizere hazrrladrgl raporu Bagkanlga g<inderir. Komisyonun

raporu Genel Kurulda ivedilikle g<iriiqiiliir.

(2) Kurumun yrlhk raporu, ayrrca Resmi Gaz"etede yayrmlanmak suretiyle kamuoyuna

duyurulur.
(3) Kurum; agrklanmasrnda fayda gtirdti[ii hususlarr yrlhk raporu beklemeksizin her

zaman kamuoyuna duyurabilir,
Agrklama yapma yetkisi
MADDE 23 - (1) Kurumun faaliyetleri hakknda agtklama yapmaya Baqdenetqi veya

gtirevlendireceli denetgi yetkilidir.
ndnntnvcUBOLUM

Personele iligkin Hiikiimler
Personelin atanmasr
MADDE 24 - (l\ Genel Sekreter, en 

^z 
diirt yilltk yiiksekdlretim kurumu mezunu,

Devlet Memurlan Kanununa tabi gdrevlerde on yrl hizmeti bulunan ve ayfi Kanunun 48 inci

maddesinde yazh qartlara sahip olanlar arasmdan Bagdenetgi tarafindan atamr.

(2) DiSer personel Baqdenetgi tarafindan atanlr.

Kamu denetgili[i uzman yardlmclltlt
MADDE 25 - (l) Kamu denetgili[i uzman yardrmcrh[rna atanabilmek igin, Devlet

Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde sayrlan genel qartlar yanrnda a5a[rdaki nitelikler de

iuanlr:
a) Ddrt yilhk e[itim veren fakiiltelerden veya bunlara denklili kabul edilmig yurt igi veya

yurt drgrndaki yiiksek<i[retim kurumlanndan mezun olmak.

b) Yapilacak girip smavtnda baqartlt olmak.

c) Srnavrn yaprldrfr yrhn ocak ayrnrn ilk giinii itibanyla otuzbeq yaqrnr doldurmamrg

olmak.

KANUNLAR, AGUSTOS 2011 (Ek-81)



t1643

Kamu denetgilifi uzmanhfr
MADDE 26 - (l) 25 nci maddeye giire kamu denetgilifii uzman yardrmcrlfirna

atananlar, en az iig yrl gaLqmak kaydryla agdacak yeterlik smavma girmeye hak kazanrrlar.
Snavda baganfu olanlar, Kamu Personeli Yabancr Dil Bilgisi Seviye Tespit Smavrnda en az (C)
di.izeyinde puan veya uluslararast kabul grirmtiq yabancr dil seviye tespit smavlanndan bu puana
denk puan almrg olmak gartryla kamu denetgili[i uzmanr unvrulnr alrrlar. Srnavda baqarrlt
olamayanlar, istekleri hdlinde Kurumunda veya Devlet Personel Bagkanhlrnca di[er kamu kurum
ve kuruluqlannda uygun kadrolara atamrlar.

(2) Kamu denetgiliSi uzman yardrmcrlarmrn mesle[e alnmalan, yetigtirilmeleri ve
yeterlik smavlnrn gekli ile kamu denetgilifii uzman ve uzman yardlmcllaxmm grirev, yetki ve
gahgmalanna iliqkin esas ve usuller y<inetmelikle diizenlenir.

Personele uygulanacak hiikiimler ile personelin mali ve sosyal haklan
MADDE 27 - (l) Bu Kanunda hiikiim bulunmayan hususlarda Kurum personeli hakkrnda

Devlet Memurlan Kanunu hiikiimleri uygulanrr.
(2) Genel Sekretere Bagbakanhhaki genel miidiirlere uygulanan mali ve sosyal hak ve

yardmlara iliqkin htikiimler uygulamr.
(3) Kamu denetgilili uzmanlanna aynr derecede bulunan Baqbakanhk uzmanlan, kamu

denetgili[i uzman yardtmcrlanna Bagbakanhk uzman yardrmcrlan ve Kurumun di[er personeline
ise Bagbakanhkta aynr unvanlt ve aynl dereceli kadrolarda gahganlara uygulanan mali ve sosyal
hak ve yardrmlara iligkin hiikiimler uygulamr. Baqbakanhkta emsali personele ridenenlerden vergi
ve diler kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye g<ire de vergi ve diSer kesintilere tabi olmaz.

Kamu kurum ve kuruluglarrndaki personelin gdrevlendirilmesi
MADDE 28 - (Deliqik rA7nW3-6495l54 md.)
Merkezi ydnetim kapsamurdaki kamu idarelerinde, sosyal giivenlik kurumlarrnd4 mahalli

idarelerde, mahalli idarelerin balh idarelerinde, mahalli idare birliklerinde. ddner sermayeli
kuruluqlarda, kanunlarla kurulan fonlard4 kamu tiizel kigili[ini haiz kuruluglard4 sermayesinin
yiizde ellisinden fazlasr kamuya ait kuruluglarda, kamu iktisadi tegebbiisleri ile bunlara bagh
ortakhklar ve miiesseselerde qahqanlar ile hdkim ve savcdar, kendilerinin muvafakatlan ahnmak
kaydtyla Kurumda giirevlendirilebilir. Bu qekilde g<irevlendirilenlerin sayrsr Kamu Denetgilig
Uzmant kadro saytsrnm yiizde yirmisini aqamaz ve bu qekilde yaprlacak grirevlendirme siiresi iki
ytlt gegemez. Ancak ihtiyag h6linde bu stire bir yrlhk d<inemler hAlinde uzatrlabilir. Kurumun bu
konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluqlarca on i9 giinii iqinde yerine getirilir. Bu gekilde
gtirevlendirilen personel, kurumlarrndan ayhkh izinli sayrlrr. Bu personelin izinli olduklarr siirece
memuriyetleri ile ilgileri ve dzltik haklan devam etti[i gibi, bu siireler yiikselme ve
emekliliklerinde de hesaba katrlrr ve yiikselmeleri baqkaca bir iqleme gerek duyulmadan
siiresinde yaptlr. Bunlann Kurumda gegirdikleri siireler, kendi kurumlannda geqirilmiq sayrlr.
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BE$iNciBOLtiM
Qegitli Hiikiimler

Biitce
MADDE 29 - (1) Kurumun gelirleri qunlardr:

a) Tiirkiye Btiytik Millet Meclisi biitgesinden alnacak Hazine yardrmt.

b) Di[er gelirler.
(2) Kurum btitgesinden bu Kanun kapsamrndaki gdrevlerin gerQeklegirilmesine iligkin

giderler yapdrr.

Yasaklar
MADDE 30 - (l) Baqdenetgi, denetgiler, Genel Sekreter, kamu denetqilili uzman ve

uzman yardlmcrlarr ile diper personel, siyasi partilere tiye olamazlar; herhangi bir siyasi parti, kigi

veya ztimrenin y,trannl veyazaraxrnr hedef alan bir davramgta bulunamazlar; g<irevlerini yerine

getirirken dil, rrk, cinsiyet, siyasi diigiince, felsefi inang, din ve mezhep ayrtmt yapamazlar;

giirevleri sebebiyle herhangi bir qekilde dfirendikleri mesleki veya ticari srlart g<irevlerinden

aynlmrq olsalar bile aqrklayamazlar, kendilerinin veya bagkalarrmn yaranna kullanamazlar.

(2) Baqdenetqi, denetgiler, Genel Sekreter, kamu denetqili$ uzman ve uzman

yardrmcrlan; kendilerinin, eglerinin ve iigiincii dereceye kadar (bu derece d6hil) kan ve kaym

hrsrmlannm gikAyetlerini inceleyemezler.

(3) Bagdenetgi, denetgiler, Genel Sekreter, kamu denetgili[i uzman ve uzman yardlmctlarl

ile di[er personel, bu gdrevleri siiresince resmi veya 6zel higbir giirev alamazlar, ticaretle

u[raqamazlar. Bilimsel yayrnlarda bulunma, gtirevleri veya meslekleri ile ilgili olarak davet

edildikleri ulusal veya uluslararasr kongre, konferans ve benzeri toplantrlara katrlma" derneklerde

iiyelik ve kdr amacr giitmeyen kooperatiflerde ortakhk hAlinde bu madde hiikiimleri uygulanmaz.

Baqdenetgi veya denetgiler hakkrnda ceza soru$turmasr ve kovuqturmasl usulii

MADDE 31 - (l) Baqdenetgi ve denetqilerin giirevleri sebebiyle bir sug igledikleri tine

siiriildiilii takdirde haklalnda ceza soru$turmasr ve kovugturmasl yapllabilmesi Tiirkiye Biiyiik
Millet Meclisi Bagkanrmn iznine bafhdrr. izin verilmesi veya verilmemesine iliqkin karara kargr

itiraz mercii, Danrgtayrn ilgili dairesidir.

(2) Bagdenetgi ve denetgiler hakkrndaki soru$turma Yargrtay Cumhuriyet Bagsavctst

tarafindan yapdrr. Agrlacak kamu davasl Yargrtayrn ilgili ceza dairesinde gtiriiliir. Temyiz

mercii, Yargrtay Ceza Genel Kuruludur.
(3) Bu maddede hiikiiLrn bulunmayan hususlarda 2ll2ll999 tarihli ve 4483 sayrlt

Memurlar ve Di[er Kamu Giirevlilerinin Yargrlanmasr Hakkrnda Kanun hiikiimleri uygulanr.
(4) A[rr ceza mahkemesinin gdrev alaruna giren suglara iliqkin sugiistii hdli genel

hiiktimlere tabidir.
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Genel Sekreter ve personel haklundr ceza sorugturmasr ve kovugturmesl usulii
MADDE 32 - (l) Genel Sekreter, kamu denetgili[i uzman ve uzman yardrmcrlannrn

gdrevleri sebebiyle bir sug igledikleri <ine stiriildtipii takdirde ceza soru$turmasr ve kovuqturmast
yaprlabilmesi Baqdenetqinin iznine baghdrr. izin verilmesi veya verilmemesine iliqkin karara
karqr itiraz mercii Ankara Btilge idare Mahkemesidir.

(2) Genel Sekretero kamu denetqilili uzman ve uznmn yardrmcrlan ile di[er personel
hakkmdaki soru$turm4 sugun iglendifi yer Cumhuriyet baqsavcrsr veya giirevlendireceli
Cumhuriyet savctsr tarafindan yaprlr. Agrlacak kamu davasr aym yer mahkemesinde gdriiliir.

(3) Bu maddede hiiktim bulunmayan hususlard4 Memurlar ve Di[er Kamu G<irevlilerinin
Yargrlanmasr Hakkrnda Kanun hiikiimleri uygulanrr.

(a) Altt ceza mahkemesinin giirev alanrna giren suglara iligkin sugiistii hAli genel
hiikiirnlere tabidir.

Emeklilik
MADDE 33 - (l) Bagdenetgi, denetgilero Genel Seketer, kamu denetgili[i uzman ve

uzman yardrmcdan ile diper personel, 311512006 tarihli ve 5510 sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa[ltk Sigortast Kanununun 4 iincii maddesinin birinci fikrasrnrn (c) bendi kapsamrnda sigortah
saydr. Baqdenetgi ve denetgilerin sigorta primine esas kazang tutarlan, Bagdenetgi igin
Bagbakanltk Miistegan. denetgiler igin Bagbakanhk miistegar yardrmcrlan esas ahnarak belirlenir.
Bu gcirevleri srastnda 5510 sayrh Kanunun geqici 4 iincii maddesi kapsamrna girenlerin bu
g<irevde gegen siheleri makam tazminatr ile temsil tazminai <jdenmesi gereken siire olarak
de[erlendirilir ve emeklilik ydni.inden Ba;denetqi Bagbakanhk Mtste$an, denetgiler Baqbakanlft
mtistesar yardrmcrlarr igin belirlenmig olan ek gtisterge, makam tazminatr ile temsil tazminatrndan
aynr usul ve esaslara gdre yararlandnhr.

(2) Sosyal giivenlik kuruluglarrmn herhangi birinden emekli ayh[r almakta olanlardan

Bagdenetgi ve denetgi segilenlerin, istekleri hAlinde emekli ayhklarr kesilir ve 5510 sayrh

Kanunun 4 iincii maddesinin birinci fikrasrmn (c) bendi kapsamrnda yeniden sigortah sayrlr. Bu
qekilde emekli ayhklannr kestirmek suretiyle yeniden sigorta primi ddeyenlerin gtirev stirelerinin
bitiminde emekli aylklan genel htiki.imlere gdre yeniden belirlenir.

(3) Bagdenetgi ve denetgiler hakkrnda8l6ll949 tatihli ve 5434 sayrh Tiirkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandrfl Kanununun 40 rncr maddesinin birinci fikrasr ile 5510 sayrh Kanunda yer alan

yag haddine iligkin htkiimler uygulanmaz.

Kadrolar
MADDE 34 - (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 1311211983 tarihli ve 190

sayrl Genel Kadro ve Usulii Hakkrnda Kanun Hiikmiinde Kararnamenin eki (I) sayrh cetvele

Kamu Denetgili[i Kurumu biiliimU olarak eklenmigtir.
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Delipiklik yaprlan hiikiimler
MADDE 35 - (1) (l4l711965 tarihli ve 657 sayrh Devlet Memurlerr Kenunu ile ilgili

olup yerine iqlenmigtir.)
(2) (lOlI2l2OO3 tarihli ve 5018 sayrh Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanunu ile

ilgili olup yerine iglenmigtir.)

Q) 6111196l tarihli ve 237 sayrh Tagrt Kanunu ile ilgili olup yerine iqlenmigtir.)
Gejig hiikiimleri
GECiCi MADDE I - (l) Baqdenetqi ve denetqilerin segimi ile Kamu Denetqili$

Kurumu kurulur,
(2) Bu maddenin yiiriirliife girdi[i tarihten onbeg giin sonra Baqkanhk tarafindan

Bagdenetgi ve denetqi segimi igin aday adayh[r bagvuru stireci baglatrlrr ve ll inci maddede

<ingtirtilen usule uyularak segim sonuglandrnlr.
(3) Bu Kanunun uygulanmasma iligkin ydnetmelikler, bu maddenin ytirtirltige girdifii

tarihten itibaren dokuz ay iginde ytiriirliife konulur.
(4) Baqdenetgi ve denetgilerin segimi tamamlandrktan sonra Bagdenetgi tarafindan doksan

giin iginde; bir defaya mahsus olmak ve ekli listede yer alan Kamu Denetgili[i Uzmanr unvanlr

serbest kadro adedinin yiizde ellisini gegmemek iiznre,2S inci ve 26 ncl maddelerdeki qartlar

aranmakszrn, doktora yapmrg iiniversite 6$retim elemanlan veya kamu kurum ve kuruluglarrnda
g<irevli olup, mesle[e 6zel yarrqma smavr ile girilen ve belirli siireli meslek iqi elitimden sonra

tizel bir yeterlik srnavr sonunda atanmr$ olanlardan kamu denetgili[i uzmam olarak atama
yaprlabilir. Kamu denetgilipi uzmam olarak atanacaklann mesleklerinde en az beg yrlLk
deneyime sahip olmalan gerekir.

(5) Bu Kanun hiikiimleri, mahalli idarelerin eylem ve iglemleri ile tutum ve davrantglart

hakland4 bu Kanunun biitiin hiikiirnlerinin yi.iri.irliige girdi$i tarihten bir yrl sonra uygulanmaya

baglamr.

Ytiriirliik
MADDE 36 - (1) Bu Kanunun 17 nci maddesi yayrmr tarihinden dokuz ay sonr4 di[er

maddeleri yayrmr tarihinde yiiriirliiSe girer.

Yiiriitme
MADDE 37 - (l) Bu Kanun hiiktimlerini Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Bagkanr ve

Bakanlar Kurulu yiiriitiir.
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