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Resmî
yazışmalarda dikkat edilmesi gereken
hususlar
Bakanlığımızın 01/01/2006 tarihli ve 25 sayılı Genelgesi ile tüm teşkilata
duyurulmuştu.
07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 2709 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişiklikler ve 11/12/2010
tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda
getirilen düzenlemeler karşısında anılan Genelgenin güncellenmesine ihtiyaç
duyulmuştur.
Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık,
Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlığımız ve diğer bakanlıklar ile uluslararası
kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalarda dikkat edilmesi gereken
hususların teşkilata duyurulmasının yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.
Bilindiği üzere;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Hâkimlik ve savcılık mesleği”
kenar başlıklı 140 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında; “Hâkimler ve savcılar
idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.”
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun, “Gözetim ve denetim
hakkı” kenar başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “...ağır ceza
Cumhuriyet başsavcıları, merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe
Cumhuriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları üzerinde, gözetim ve
denetim hakkına sahiptir.”
Hükümleri yer almaktadır.
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Cumhuriyet savcılarının yargıya ilişkin görevleri kanunlarla
belirlenmiş olup, Anayasanın yukarıda sözü edilen maddesinde de ifade
edildiği gibi, bu görevleri yanında ayrıca idarî görevleri de bulunmaktadır.
Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılarının sahip oldukları gözetim ve
denetim hak ve yetkileri uyarınca, yargı çevresindeki Cumhuriyet
savcılarının, idarî görevlerini yerine getirmelerini, hizmetin hukuka uygun,
düzenli, uyumlu ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamaları gerekmektedir.
Bu itibarla;
1- Merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet savcılarının Bakanlıkla olan
yazışmalarının, aksi istenmedikçe mutlak surette bağlı bulundukları ağır
ceza Cumhuriyet başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle yapılması ve yazıyı
imzalayanın adı, soyadı, unvanı, sicil numarası ve görev yerinin belirtilmesi,
2- Yazışmaların, resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge
alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak
amacıyla hazırlanan ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan
02/11/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Resmî
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine uygun olarak yapılması; yazılarda sayı, konu ve tarihlere yer
verilmesi, yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olması hâlinde veya
bazı belgelere başvurulması gerektiği durumlarda emek ve zaman israfının
önlenebilmesi için ilgilerin gösterilmesi, yazışmalarda yarım kâğıt
kullanılmayıp A4 kâğıt kullanılması, özellikle derkenar ile evrakın havale
edilmesi işleminden kaçınılması, gizlilik ve ivedilik derecesine dikkat
edilmesi, yazının Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Đmlâ Kılavuzu ve
Türkçe Sözlük esas alınarak dilbilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile
yazılması,
3- Bakanlıktan gönderilen yazılara ilişkin zarfların bizzat
Cumhuriyet başsavcıları veya görevlendireceği bir Cumhuriyet savcısı
tarafından ya da onların gözetimlerinde açılarak geliş tarihinin yazılması ve
yapılacak işlemlerin açık bir şekilde belirtilmesi suretiyle evrakın ilgili
birimlere havale edilmesi ve yazı gereğinin tekide mahal bırakılmaksızın
süratle yerine getirilmesi, yazının merkez ve mülhakat Cumhuriyet
başsavcılıklarını da ilgilendirmesi durumunda derhal ilgili yerlere
gönderilmesi, tüm bilgilerin ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığınca kontrol
edilmesinden ve varsa tespit edilen eksikliklerin giderilmesinden sonra, ilgili
olan bütün yazıların birlikte bir üst yazıya bağlanıp Bakanlığa gönderilmesi,
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4- Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık,
Genelkurmay Başkanlığı ve diğer bakanlıklar ile uluslararası kurum ve
kuruluşlarla yapılacak olan ve soruşturma kapsamı dışında kalan
yazışmaların, Bakanlığımız aracı kılınmak suretiyle yerine getirilmesi,
yürütülen soruşturmalar ve bu kapsamda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince
yapılan soruşturmalar dolayısıyla diğer bakanlıklarla yapılacak olan
yazışmaların Bakanlığımız aracı kılınmaksızın ağır ceza Cumhuriyet
başsavcıları aracılığıyla Başbakanlık tarafından yayımlanan “Resmî
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine uygun olarak yapılması,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

Sadullah ERGĐN
Bakan
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