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Kolluk Gözetim Komisyonunca, 01.10.2020 tarihinde yapılan toplantıda 2020/8 sayılı; 

6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair 

Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “Kanunun temel amacı dikkate alınarak ve 

gerekçesi ortaya konulmak kaydıyla, katalog suçlara yönelik işlemler valilik ve kaymakamlıklarca da 

yürütülebilir.” hükmüne yer verilmiş ve aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin ikinci fıkrasında da “katalog 

suçlar ile ilgili araştırma, ön inceleme ve/veya disiplin soruşturmalarının mülkiye müfettişleri, bağlı kuruluş 

müfettişleri, mülki idare amirlikleri veya muhakkikler tarafından yerine getirilmesine ilişkin 

değerlendirmelerde göz önünde bulundurulacak kriterler”in tespit edilmiş olduğu dikkate alınarak; 

1- a) Bahsedilen Yönetmeliğin 67 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca,  katalog suçlarla ilgili olarak; 

bağlı kuruluşların en üst amirleri ve bunların yardımcıları, başkanlar ve daire başkanları, jandarma veya sahil 

güvenlik bölge komutanları, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları hakkındaki araştırma, ön inceleme 

ve/veya disiplin soruşturmalarının mülkiye müfettişlerince yürütülmesine, 

b) Katalog suçlarla ilgili olarak, Yönetmeliğin 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan görevliler 

dışında kalan diğer kolluk personeli hakkında (mezkûr Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve 

(c) bentlerinde belirlenmiş usule uyularak) ilgisine göre valilik veya kaymakamlıklarca,  

c) “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

olmak” suçlarıyla ilgili olarak ise yine öncelikle bağlı kuruluşların müfettişlerince, 

Araştırma, ön inceleme ve/veya disiplin soruşturması yapılması cihetine gidilmesine; 

2- Bu çalışmalar sırasında anılan Yönetmeliğin 67/2 maddesinde tadat edilen; 

a) Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde tanımlanan temel hak ve hürriyetlerin ihlali,  

b) İsnat konusu eyleme ilişkin delillerin toplanmasındaki engeller,  

c) İşin karmaşıklık derecesi,  

ç) Hukuki meselenin çözümündeki güçlük,  

d) Müşteki veya mağdur, tanık ve/veya isnada maruz görevli sayısı,  

e) İsnat konusu eylemin kamuoyunda yarattığı etki,  

f) Olayın niteliği gereği ülke genelini ilgilendirmesi,  

g) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,  

ğ) Kolluk personelinin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı ve benzeri kriterlere göre yapılacak 

değerlendirme sonucunda ve gerekçeleri açıkça ortaya konulmak kaydıyla, iddia ve olayın “mülkiye müfettişi 

görevlendirilmesini gerektirir nitelik ve kapsamda” olduğunun tespit edilmesi halinde, mülkiye müfettişi talep 

edilmesine; 

3- Mülkiye müfettişi talebine ilişkin yazıların ilgisine göre; 

a) Merkezde, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı, 

  b) İllerde, valiler tarafından bizzat imzalanmasına, 

Karar verilmiştir. 


