
 

 

ÖZET: Bakanlığınız bünyesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan …’ın mesleği 

dışında göreviyle ilgili olmayan konularda köşe yazarlığı yapmasının disiplin yönünden 

suç teşkil edip etmediği ve söz konusu eyleme yönelik disiplin cezası uygulanıp 

uygulanamayacağı hk. (31/05/2012-8276) 

 

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun tarafsızlık ve devlete bağlılık 

başlıklı 7 nci maddesinde; Devlet memurlarının siyasi partiye üye olmaları ve herhangi bir 

siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunmaları 

yasaklanmıştır. Mezkur Kanunun 28 inci maddesinde ise; “Memurlar Türk Ticaret Kanununa 

göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve 

sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif 

şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları 

kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, meslekî 

faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri 

yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.” 

hükmü yer almaktadır. 

Öte yandan; 5/12/2012 tarihi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1 inci 

maddesinde; “ Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile 

bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan 

fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-

televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, 

bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı 

yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.” hükmü yer almakta olup, aynı maddenin (B) 

bendinde sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya 

sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri eser olarak tanımlanmıştır. 

Ayrıca 18 inci maddesinde; “Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile 

yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir.” hükmüne yer verilmiştir. 

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; Devlet memuru olarak görev yapan personelin; bir 

gazetede hizmet akdine bağlı olarak köşe yazarlığı yapamayacağı, 657 sayılı Kanunun ödev 

ve sorumluluklar ile yasaklara ilişkin hükümlerine riayet etmek kaydıyla 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser çıkarabileceği, mezkur Kanun kapsamında eser 

çıkarmasının disiplin suçu sayılmayacağı mütalaa edilmektedir. 

Diğer taraftan; ilgilinin yazdığı yazıların eser niteliğinde olup olmadığı, herhangi bir 

siyasi parti; kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alıp almadığı, gazete sahibi 

gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeye dayalı bir ilişki içersinde olup olmadığı hususları 

dikkate alınarak konunun Bakanlığınızca değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

 

 
 


