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TÜRKİYE’DE SİYASAL YOZLAŞMALAR KONUSUNDA 

MEVCUT MEVZUAT 
 
 

Bu başlık altında ülkemizde yolsuzluklar ve diğer türde siyasal yozlaşmalar 
ile ilgili başlıca yasalar sunulmaktadır. Hemen belirtelim ki, sunulan yasala-
rın bir kısmı yolsuzluklar ile doğrudan ilgili iken, bir kısmı dolaylı olarak 
ilgilidir. Örneğin, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu yolsuzluklarla mücadele konusunda doğrudan ilgili bir 
yasadır. Buna karşın, örneğin, Siyasi Partiler Kanunu genel bir yasadır ve 
siyasi partilere ilişkin bir çok konuda hükümler içermektedir. Burada yol-
suzluklar ile doğrudan ilgili yasaların tam metnine yer verilirken, diğer 
yasaların ise sadece ilgili maddeleri verilmiştir. 
 
Bu bölümde sunulan yasalar şunlardır: 

 
-Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanu-
nu, 
 
-Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında Ka-
nun 

 
-Siyasi Partiler Kanunu 

 
-Türk Ceza Kanunu 

 
-Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkrami-
ye İtasına Dair Kanun 

 
-Sayıştay Kanunu 

 

-Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Veril-
mesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun 
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-Kamu Görevlerinden AyrılanlarınYapamayacakları İşler Hakkında Kanun 

 

-Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkinda Kanun  

 

-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hak-
kında Yönetmelik 

 

-Saydamliğin Artırılması Ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi 
Stratejisi (2010-2014) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  
-Yolsuzluklarla İlgili Hükümler- 

 
Kanun Numarası : 2709 
Kabul Tarihi : 18/10/1982 
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 9/11/1982   
Sayı : 17863 (Mükerrer)  

 

 
Mal bildirimi  
 
 Madde 71– Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları 

ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve 
yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.  

 

VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı 

Madde 74 – Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Tü-
rkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve 
şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu gecikmeksizin, dilekçe sa-
hiplerine yazılı olarak bildirilir. 

 (Mülga üçüncü fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) 
 (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Herkes, bilgi edinme ve kamu 

denetçisine başvurma hakkına sahiptir.  
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işley-
işiyle ilgili şikâyetleri inceler.  

Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye 
tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu 
aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en 
çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en 
fazla oy alan aday seçilmiş olur. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Bu maddede sayılan hakların 
kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, 
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çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve 
kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve 
esaslar kanunla düzenlenir. 

 
Devlet Denetleme Kurulu 
 Madde 108 – İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli 

şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhur-
başkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhur-
başkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve 
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her 
türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her 
düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı 
derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve 
denetlemeleri yapar.  

 (…) yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışın-
dadır.  

 Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca 
atanır. 

 Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve 
diğer özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. 

Sayıştay 
Madde 160 – Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu 

idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mal-
larını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hes-
ap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, 
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın 
kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş 
gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde 
bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz. 

Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile 
Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.  

 (Ek üçüncü fıkra: 29/10/2005-5428/2 md.) Mahallî idarelerin hesap 
ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından 
yapılır. 

 Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının niteli-
kleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer 
özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.  

(Mülga son fıkra: 7/5/2004-5170/10 md.)  
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MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE 
YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 

 

 Kanun Numarası : 3628 
 Kabul Tarihi : 19.4.1990  
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.5.1990 Sayı : 20508 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 29 Sayfa : 95 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 Amaç 

 Madde 1 – Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele 
cümlesinden olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmala-
rını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal 
edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hü-
kümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu gö-
revlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenle-
mektir.  

 Mal bildiriminde bulunacaklar  

 Madde 2 – a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üye-
leri hariç) (1) 
 b) Noterler, 
 c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme ku-
rulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlü-
ğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük 
teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları, 
 d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve 
bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri 
(İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı 
müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya Cumhur-
başkanlığı kararnamesiyle kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuru-
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luşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve 
ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşı-
mayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, (1) 
 e) (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.) 
 f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev 
alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri 
ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek 
yönetici ve deneticileri,  
 g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim 
ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazar-
ları,  
Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. 
 Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar 
da bu Kanun hükümlerine tabidir. 

 Hediye 

 Madde 3 – Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlera-
rası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer her-
hangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair 
milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan her-
hangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on 
aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı 
aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek 
zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş 
temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu 
madde hükümlerine dahil değildir. 
 Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca yapılır.  

 Haksız mal edinme  

 Madde 4 – Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat 
edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun 
olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu 
Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
Mal Bildirimleri 

 Bildirimlerin konusu 

 Madde 5 – Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşle-
rine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile 
görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 
inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından 
fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve 
tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve 
gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin ko-
nusunu teşkil eder. 

 Bildirimin zamanı  

 Madde 6 – Mal Bildirimlerinin; 
 a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için ge-
rekli belgelerle, 
 b) Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanmalarda, ata-
mayı izleyen bir ay içinde, (1) 
 c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen 
iki ay içinde,  
 d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, 
 e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine 
seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,  
 f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,  
 g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim 
ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, 
başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini 
izleyen bir ay içinde,  

Verilmesi zorunludur.  

 (a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz.  

 Bildirimin yenilenmesi 

 Madde 7 – Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu 
(0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini ye-
nilerler.Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile 
karşılaştırılırlar. 
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 Bildirimlerin verileceği merciler  

 Madde 8 – Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır: 
 a) Türkiye Büyük Millet Meclisi (…) (1) Üyeleri için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için 
Cumhurbaşkanlığı, (1) 
 b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriy-
le ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci,  
 c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yö-
netim ve denetim kurulu için ilgili Bakanlık, 
 d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin 
başkanı,  
 e) Noterler için Adalet Bakanlığı, 
 f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya 
yetkili makam veya merci,  
 g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar 
için kurum ve dernek genel başkanlığı,  
 h) (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.) 
 i) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerinin 
vermeleri gereken makam veya merci, 
 j) Siyasi parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,  
 k) Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve 
genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı 
kuruluşlar, 
 l) Yeminli mali müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı,  
 m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yara-
rına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üye-
leri için İçişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için bulundukları İl Vali-
likleri,  
 n) İl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için 
Belediye Başkanları, Belediye Başkanları için İçişleri Bakanlığı,  
 o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük 
işleri ile ilgili makam veya merci,  
 p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları 
bulundukları yer en büyük mülki amirliği,  
 r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü, 
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 Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gere-
kenler asli görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar.  

 Bildirimlerin gizliliği  

 Madde 9 – Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak 
kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği 
hakkında, 20 nci madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz 
ve bilgi verilemez. Ayrıca mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alı-
narak içeriği hakkında yayında bulunulamaz. 

 (Ek fıkra: 25/5/2004-5176/8 md.) Ancak, Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahiptir. Mal bild-
irimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve ku-
ruluşlar (bankalar ve özel finans kurumları dahil) talep edilen bilgileri en 
geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 Ceza Hükümleri  

 Madde 10 – 6 ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde 
bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın 
kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirim-
de bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir.  
 Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde 
bulunmayana üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

 Gerçeğe aykırı açıklama  

 Madde 11 – Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 uncu maddeye 
aykırı davranan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında 
artırılır. 

 Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma  

 Madde 12 – Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 
verilir.  

 Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme  

 Madde 13 – Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on 
milyon liraya kadar ağır para cezası verilir.  



548   YOLSUZLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ 

 Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir.  

 Zoralım  

 Madde 14 – Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. 
Bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme 
konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde 
haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir. 
Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine 
göre tahsil olunur. 

 Kamu hizmetlerinden yasaklanma 

 Madde 15 – Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeler hükümleri ile ceza-
landırılanlara ceza süresi kadar; 13 üncü madde hükmüne göre cezalandırı-
lanlara müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur. 

 Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı 

 Madde 16 – Bu bölümde yazılı olan cezalar 10 uncu maddenin birinci 
fıkrası hariç tecil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya ted-
bire çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi 
hükümleri uygulanamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü 

 Soruşturma 

 Madde 17 – (Değişik birinci fıkra: 12/12/2003-5020/12 md.) Bu Ka-
nunda ve 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlar-
la, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevin-
den dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, 
Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme 
suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 
2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar-
gılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. 
  Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hak-
kında uygulanamaz. 
 Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma 
usulüne tabi olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır.  

 Suçun ihbarı 
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 Madde 18 – Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğ-
rudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılır. İhbar üzerine derhal bir ihbar 
tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde 
sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir. 
Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz. İhbar asılsız çıktığın-
da aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır. 

 (Ek fıkra: 12/12/2003-5020/13 md.) Yukarıdaki fıkraya göre yapılan ihbar 
veya takipsizlik kararı ve iddianame Cumhuriyet başsavcılığınca, Maliye 
Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile varsa 
diğer ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına bildirilir. Hazine avukatının yazılı 
başvuruda bulunması hâlinde Maliye Bakanlığı, başvuru tarihinde müdahil 
sıfatını kazanır.  

 Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma netice-
sinde delil veya emare elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhu-
riyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet Başsavcılığı 
müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği 
halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere 
gerekçe göstererek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir. 
 17 nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden 
müfettiş ve muhakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılı-
ğına ihbar ve evrakı tevdi etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapıla-
cak takibattan dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat 
Hükümleri uygulanmaz.  
 İhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi ver-
mek ve yayın yapmak yasaktır. 

 Soruşturma usulü 

 Madde 19 – Cumhuriyet Savcısı 17 nci maddede yazılı suçların işlen-
diğini öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruş-
turmaya başlamakla beraber durumu atamaya yetkili amirine veya 8 inci 
maddede sayılan mercilere bildirir.  
 Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan 
emareler bulduğu takdirde sanıktan, haksız edinilen malın kaçırıldığı yo-
lunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanığın ikinci dereceye kadar 
kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmala-
rını ister. Bu istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi 
gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal bildiriminin verilmesi zorunludur. 
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Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde mü-
fettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildi-
rimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgililere ulaştığı tarihten 
itibaren yedi gün içinde müfettiş veya muhakkike mal bildiriminin verilme-
si keza zorunludur.  
 Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği 
yolunda delil veya emare elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alın-
masını görevli mahkemeden veya para veya malın bulunduğu yer hukuk 
mahkemesinden isteyebilir. 

  
 Bilgi verme zorunluluğu  

 Madde 20 – (Değişik: 12/12/2003-5020/14 md.) 

 Özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel 
kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları; bu Kanuna göre takip, soruşturma 
ve kovuşturmaya yetkili kişi, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğü veya temsilcisi ve bu Kanundaki diğer mer-
cilerce istenen bilgileri gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek zo-
rundadır. Aksine davranan kişiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. Bu ceza, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez 
ve ertelenemez. 

 Asker kişilerin soruşturması 

Madde 21 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK/700/114 md.) 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

 Çeşitli Hükümler  

 Yönetmelik 

 Madde 22 – Mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri 
kapsayacağı ve merciine nasıl ulaştırılacağı hususları ile Kanunun uygu-
lanması bakımından gerekli görülecek diğer konular, Cumhurbaşkanı tara-
fından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve bu yönetmelik Resmi 
Gazete'de yayımlanır. (1) 

 Kaldırılan hükümler  

 Madde 23 – 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile 
ilgili Mal Bildirimi Kanunu ile bu Kanunun yürürlükten kaldırdığı Kanunlar 
ve 15.5.1930 tarih ve 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve 



YOLSUZLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ  551 
 
Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir 
ay içinde 2 nci maddede sayılanlar mal bildiriminde bulunurlar. 
 Mal bildiriminde bulunmayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan-
lar hakkında üçüncü bölümdeki ceza hükümleri uygulanır. 
 Geçici Madde 2 – Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlardan 22 nci 
maddeye müsteniden çıkartılacak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Kanuna göre hazırlanan beyan-
namenin alınmasına devam olunur.  
 Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu 
Kanunla kapsama yeni alınan suçlardan dolayı, Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümlerine göre,kesinleşmiş lüzumu mu-
hakeme veya meni muhakeme kararları hariç, yapılan tahkikat evrakı der-
hal ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gereği için tevdi olunur.  

 Yürürlük 

 Madde 24 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 Yürütme  

 Madde 25 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER 

HAKKINDA KANUN 
 

Kanun Numarası : 3069 
Kabul Tarihi : 31/10/1984 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/11/1984 Sayı : 18587 
 
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ya-
pamayacakları görev ve işleri belirlemektir.  
 
Madde 2 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tü-
zelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu 
tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs 
ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış 
kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi 
muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 
sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya or-
taklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili ola-
mazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul 
edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı 
resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli 
konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir 
görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır.  
 
Madde 3 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ayrıca; 2 nci maddede be-
lirtilen kurum ve kuruluşlarda ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk, 
müşavirlik yapamazlar; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zim-
met, ihtilas, irtikap, kaçakçılık ve döviz suçları gibi Devletin maddi çıkarla-
rıyla ilgili davalarda Devlet aleyhine vekil olamazlar; serbest mesleklerini 
icrada, ferdi işletmelerini idarede milletvekilliği unvanlarını kullanamazlar.  
 
Madde 4 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 2 nci maddede belirtilen 
kurum ve kuruluşlarda genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir 
nam altında hiçbir yönetim görevi alamazlar. Milletvekilleri, yabancı bir 
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devlet veya milletlerarası bir kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, üc-
retli herhangi bir işi veya görevi Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı 
olmadıkça kabul edemezler.  
 
Madde 5 – Milletvekillerinin yapamayacakları işlere ilişkin diğer kanunlar-
da yer alan hükümler saklıdır. 
Madde 6 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi seçilmeden önce bu Kanunla 
yasaklanan herhangi bir yükümlülük üstlenmiş bulunan üyeler mevcut 
durumlarını altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirirler.  
Madde 7 – Bu Kanuna aykırı hareket eden üyeler hakkında, İçtüzük hü-
kümleri uyarınca işlem yapılır. Üyeliğin düşmesine; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verilir.  
Madde 8 – Bu Kanun yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. Madde 9 – 
Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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SİYASİ PARTİLER KANUNU  

(Yolsuzluklarla Doğrudan ve/veya Dolaylı İlgili Maddeler) 
 
 

SİYASİ PARTİLER KANUNU  
 

Kanun Numarası : 2820  
Kabul Tarihi : 22/4/1983  

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027  
 

  
AMAÇ 
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, siyasî partilerle ilgili esasları düzenle-

mektir. 
KAPSAM 
MADDE 2 - (Değişik: 4445 - 12.8.1999) Bu Kanun, siyasi partilerin ku-

rulmaları, teşkilatlanmaları, faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlulukları, mal 
edinimleri ile gelir ve giderleri, denetlenmeleri, kapanma ve kapatılmala-
rıyla ilgili hükümleri kapsar. 

MADDE 66 - (Değişik: 4445 - 12.8.1999) Genel ve Katma bütçeli daire-
lerle mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ka-
nunla veya özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve 
diğer kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş 
sermayesinin bir kısmı Devlete veya bu fıkrada adı geçen kurum, idare, 
teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler siyasi partilere hiçbir 
suretle taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve 
bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı 
oldukları kanun hükümleri dışında siyasi partilere ayni hakların devrine 
dair tasarruflarda bulunamazlar. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, 
vakıflar ve kooperatifler, özel kanunlarında yer alan hükümlere uymak 
koşuluyla siyasi partilere maddi yardım ve bağışta bulunabilirler. 

(Değişik 2. fıkra: 3673 - 31.10.1990) Yukarıdaki fıkranın dışında kalan 
gerçek ve tüzel kişilerin her birinin bir siyasi partiye aynı yıl içerisinde iki 
milyar liradan fazla kıymette ayni veya nakdi bağışta bulunması (Ek ibare: 
4778 - 2.1.2003 / m.8) "veya yayınları kullandırması" yasaktır. Bağış veya 
bağışların bağışta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait ol-
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duğunun partice verilen makbuzda açıkça belirtilmesi gerekir. Böyle bir 
belgeye dayanılmaksızın siyasi partilerce bağış kabul edilemez. 

Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk 
uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni 
veya nakdi yardım ve bağış alamazlar. 

TİCARİ FAALİYET, KREDİ VE BORÇ ALMA YASAĞI (*) 
MADDE 67 - (Değişik 1. Cümle: 4445 - 12.8.1999) Siyasî partiler, ticari 

faaliyette bulunamazlar, kredi veya borç alamazlar. Ancak, ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla 66 ncı maddenin 1 ve 3 üncü fıkralarında gösterilenler 
dışında kalan gerçek ve tüzelkişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal 
satın alabilirler. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
PARTİLERİN GİDERLERİ 

  
GİDERLERİN YAPILMASINDA USUL 
MADDE 70 - (Ek 1. Fıkra: 4445 - 12.8.1999) Siyasi partilerin giderleri 

amaçlarına aykırı olamaz. 
Bir siyasi partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapı-

lır. 
Beşmilyon liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir bel-

ge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir. Ancak, bütün harcamaların yetkili 
organ veya merciin kararına dayanması şarttır. Şu kadar ki; yetkili organca 
onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla beşbin lirayı aşmayan 
harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına 
gerek yoktur. (*) 

Giderlere ait belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen da-
ha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, kesinhesabın Anayasa 
Mahkemesinin ilk inceleme kararının ilgili partiye bildirilme tarihinden 
itibaren beş yıldır. 

Parti teşkilatı bağlı bulunduğu üst kademeye, gelir ve giderleri hak-
kında parti tüzüğünde gösterilen sürede hesap vermekle yükümlüdür. Bu 
süre altı aydan fazla olamaz. 

(*) 70. Maddenin 2. Fıkrasındaki beş bin kelimesi, 12.8.1999 tarih ve 
4445 sayılı Kanunun 9. maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

MALİ SORUMLULUK 
MADDE 71- Siyasi partilerin yapacakları giderler, sözleşmeler ve giri-

şecekleri yükümlülükler; genel merkezde parti tüzelkişiliği adına, illerde il 
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yönetim kurulu adına ve ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yetkili kılınan 
kişi veya kurulca yapılır. 

Siyasi partilerin il ve ilçelerdeki teşkilat kademeleri tarafından parti 
tüzelkişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine 
ilişkin esaslar, merkez karar ve yönetim kurulunca tespit olunur. Bu esas-
lara aykırı olarak yahut siyasi partilerin tüzüklerine göre merkez karar ve 
yönetim kurulunca önceden yazılı yetki verilmediği veya sonradan bir 
kararla onaylanmadığı takdirde, partinin teşkilat kademelerinin yaptıkları 
sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı, parti tüzelkişiliği hiçbir 
suretle sorumlu tutulamaz; merkez karar ve yönetim kurulu veya genel 
başkan veya parti tüzelkişiliği aleyhine takipte bulunulamaz. Bu takdirde 
sorumluluk, sözleşmeyi yapan veya yükümlülük altına giren kişi veya kişi-
lere ait olur. 

BORÇ VERME YASAĞI 
MADDE 72 - Siyasi partiler, üyelerine ve diğer gerçek ve tüzelkişilere 

hiçbir şekilde borç veremezler. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
PARTİ İÇİ MALİ İŞLEMLER 

  
PARTİ BÜTÇELERİ VE KESİNHESABI 
MADDE 73 - Siyasi partilerin, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teş-

kilatı ayrı ayrı gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık 
bütçe hazırlarlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar 
genel merkeze gönderirler. Bu bütçeler ile aynı süre içinde hazırlanacak 
genel merkez bütçesi en geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna 
kadar parti merkez karar ve yönetim kurulunca incelenir ve karara bağla-
nır. 

Siyasi partilerin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. 
Parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilatı her 

bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait uygulama 
sonuçlarını gösteren kesinhesaplarını hazırlarlar. İller teşkilatından gön-
derilenler ve parti merkezine ait olan kesinhesaplar, merkez karar ve yö-
netim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir. 

Siyasi partilerin bütçeleri, bilançoları, gelir ve gider cetvelleri ile ke-
sinhesaplarının nasıl düzenleneceği partilerin iç yönetmeliklerinde göste-
rilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ANAYASA MAHKEMESİNCE YAPILACAK MALİ DENETİM 

  
  
KESİNHESABIN GÖNDERİLMESİ 
MADDE 74 - (Değişik: 4445 - 12.8.1999) Siyasi partilerin mali denetimi 

Anayasa Mahkemesince yapılır. Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin mal 
edinimleri ile gelir ve giderlerinin Kanuni uygunluğunu denetler. 

Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bu-
lunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşki-
latının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar 
Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 
vermek zorundadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasi partinin aynı hesap döne-
minde edindiği taşınmaz ve değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır malların, 
menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve 
şekillerini de belirten listeleri eklenir. 

DENETİM 
MADDE 75 - Anayasa Mahkemesi, kesinhesaplara ait bilgilerin belge-

lendirilmesini siyasi partilerden her zaman isteyebilir. 
Anayasa Mahkemesi denetimini evrak üzerinde yapar. (Değişik 2. 

Cümle: 4445 - 12.8.1999) Bu denetimi, Sayıştaydan yardım sağlanarak ha-
zırlatacağı raporlar üzerinden yapabileceği gibi, siyasi partilerin genel 
merkezlerinde ve mahalli teşkilatlarında doğrudan doğruya veya kendi 
üyeleri arasından görevlendireceği bir naip üye veya mahallin en kıdemli 
adli veya idari yargı hakimi niyabetinde yaptıracağı inceleme ve araştırma-
lar üzerinden de yapabilir. Bu maksatla, yeminli bilirkişi görevlendirebilir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasi partinin başkanından veya temsilci-
sinden yazılı mütalâa isteyebilir; gerekli görürse sorumlu uzman muhasip-
ler de dahil ilgililerin sözlü açıklamalarını dinleyebilir. 

Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve gi-
derlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun ol-
mayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedil-
mesine karar verir. 

Siyasi partilerin büyük kongrelerinin kesinhesaplar hakkındaki karar-
ları, Anayasa Mahkemesinin denetimini etkilemez. (Ek cümle: 4445 - 
12.8.1999) Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonucunda vereceği karar-
lar kesindir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
MALİ HÜKÜMLERİN MÜEYYİDELERİ 

  
HAZİNECE ELKOYMA 
MADDE 76 - (Değişik 1. Fıkra: 4445 - 12.8.1999) Bu Kanun hükümlerine 

aykırı olarak bağış kabul ettiği, mal veya gelir edindiği, Anayasa Mahke-
mesince tespit edilen siyasi partilerin, bu yolla elde ettikleri gelirlerin ta-
mamının, Kanunda belirtilen miktarlardan fazla gelirlerle, taşınmaz malla-
rın kanuni miktarı geçen kısmının karşılığının Hazineye irad kaydedilmesi-
ne, taşınmaz malların ise Hazine adına tapuya tesciline karar verilir. 

Bu Kanunun 67 nci madesi hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağ-
lanan kredi veya borçlar üzerine Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazinece 
elkonulur, kredi veya borcu verene karşı Hazine hiçbir yükümlülük altına 
girmez. 

Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir 
siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, 
Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irad kaydedilir. 

Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri 
miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad 
kaydedilir. 

PARAYA ÇEVİRME 
MADDE 77 - Bu Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen esaslara aykırı 

olarak bir siyasi partinin taşınmaz malları sahip olduğu anlaşılırsa, Anayasa 
Mahkemesinin kararıyla ve bu Mahkemenin göstereceği süre içinde siyasi 
parti tarafından bu malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir. 
 

YEDİNCİ KISIM 
CEZA HÜKÜMLERİ 

  
OYLAMAYA HİLE KARIŞTIRILMASI 
MADDE 112 - Önseçimler ile siyasi parti kongrelerinin seçimleri ve ka-

rarları için yapılan oylamalarla, her kademedeki her çeşit parti görevlileri 
ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların sayım ve 
dökümüne hile karıştıranlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılırlar. 

PARTİ DEFTER VE KAYITLARININ TUTULMAMASI, TAHRİFİ, DEFTER-
LERİN YOK EDİLMESİ VEYA GİZLENMESİ 
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MADDE 113 - Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde yazılı defter ve kayıtları 
tutulmayanlar, altı aydan bir yıla, bu defter ve kayıtları tahrif veya yok 
edenler veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılırlar. 

MÜKERRER KAYIT 
MADDE 114 - Bu Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarına 

aykırı hareket edenler, (Değişik ibare: 4445 - 12.8.1999) “otuz milyon lira-
dan yetmişbeş milyon liraya kadar hafif para cezası” ile cezalandırılırlar. 

Aynı kişiyi bilerek mükerreren üye kaydedenler ile başvurusu bulun-
mayan veya mevcut olmayanları üye gibi gösterip kaydedenler, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

ORGANLARDA GÖREV ALANLARIN BİLDİRİLMEMESİ 
MADDE 115 - (Değişik: 3270 - 28.3.1986) Bu Kanunun 33 üncü madde-

sinde yazılı bildirimi yerine getirmeyen parti sorumluları, (Değişik ibare: 
4445 - 12.8.1999) “onbeş milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para 
cezası”na mahkum edilirler. 

Aynı hüküm, her kademedeki parti görevlileri ile yedeklerinin seçimi 
için yapılacak toplantıların gün ve yerlerini, kongre veya toplantıdan yedi 
gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmeyen parti sorumlula-
rı hakkında da uygulanır. 

KANUNA AYKIRI BAĞIŞ, KREDİ VEYA BORÇ ALINMASI, BORÇ VERİL-
MESİ 

MADDE 116 - (Değişik: 4445 - 12.8.1999) Bu Kanun hükümlerine aykırı 
olarak bağışta bulunan kimse ve bağışı kabul eden parti sorumlusu, altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kredi veya borç veren veya alan-
lar ile bu krediyi veya borcu alan veya veren parti sorumlusu hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda 
olmayan gerçek ve tüzel kişilerden yardım veya bağış kabul eden parti 
sorumlusu veya aday veya aday adayı bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 
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TÜRK CEZA KANUNU 
(Yolsuzluklarla Doğrudan ve/veya Dolaylı İlgili Maddeler) 

 

 

TÜRK CEZA KANUNU 

 
Kanun Numarası  : 5237 
Kabul Tarihi  : 26/9/2004 
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611  

 

Güveni kötüye kullanma 
MADDE 155. - (1) Başkasına ait olup da, belirli bir şekilde kullanmak 

üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya 
başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta 
bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikâyet üzerine, altı aydan 
iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi 
nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek 
yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi 
hâlinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para 
cezasına hükmolunur. 

Resmî belgede sahtecilik 

MADDE 204. - (1) Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir 
resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî 
belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi sahte 
olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde 
değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmî bel-
geyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(3) Resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya ka-
dar geçerli olan belge niteliğinde olması hâlinde, verilecek ceza yarısı 
oranında artırılır. 
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Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 

MADDE 205. - (1) Gerçek bir resmî belgeyi bozan, yok eden veya 
gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun 
kamu görevlisi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında 
artırılır. 

Özel belgede sahtecilik 
MADDE 207. - (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek 

bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yu-
karıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

İhaleye fesat karıştırma  

MADDE 235. - (1) Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya 
hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihalelere fesat 
karıştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Aşağıdaki hâllerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır: 
a) Hileli davranışlarla; 
1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin 

ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek, 
2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin 

ihaleye katılmasını sağlamak,  
3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip 

olduğu hâlde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak, 
4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip 

olmadığı hâlde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak. 
b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre 

gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak. 
c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer dav-

ranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin 
ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek. 

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özel-
likle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları. 

(3) İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya ku-
ruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş ise, ceza yarı oranında artırılır. 
Zararın meydana gelmiş olduğu sabit olmakla birlikte miktarının belir-
lenememiş olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını engellemez. 
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(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli 
kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar. 

(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları 
aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların 
bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler 
veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya 
da kiralamalara fesat karıştırılması hâlinde de uygulanır. 

Edimin ifasına fesat karıştırma  

MADDE 236. - (1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bun-
ların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan 
dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına 
fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması hâlinde, edimin ifasına 
fesat karıştırılmış sayılır: 

a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir 
malın teslim veya kabul edilmesi. 

b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın 
teslim veya kabul edilmesi. 

c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa 
edilmemesine rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi. 

d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname 
veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun ol-
mamasına rağmen kabul edilmesi. 

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belir-
tilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş 
gibi kabul edilmesi.  

(3) Edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden 
görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar. 

Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 
belgelerin açıklanması 

MADDE 239. - (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf 
olduğu ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 
belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikâyet üzerine, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
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cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler 
tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi hâlinde de bu 
fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

(2) Birinci fıkra hükümleri, fennî keşif ve buluşları veya sınaî uygula-
maya ilişkin bilgiler hakkında da uygulanır. 

(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memur-
larına açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 
Bu hâlde şikâyet koşulu aranmaz. 

 (4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına 
giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

  
  

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar 
  

Zimmet 

MADDE 247. - (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş 
olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya 
başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli dav-
ranışlarla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade 
edilmek üzere işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indi-
rilebilir. 

İrtikâp 
MADDE 250. - (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak sure-

tiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte 
bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle 
gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar 
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sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden 
kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak 
işlenmiş olması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolu-
nur. 

Denetim görevinin ihmali 

MADDE 251. - (1) Zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz 
yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili 
olarak sorumlu tutulur. 

(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikâp suçunun 
işlenmesine imkân sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Rüşvet 
MADDE 252. - (1) Rüşvet alan kamu görevlisi, dört yıldan oniki yıla ka-

dar hapis cezası ile cezalandırılır. Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi 
cezalandırılır. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması hâlinde, suç 
tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 

(2) Rüşvet alan veya bu konuda anlaşmaya varan kişinin, yargı görevi 
yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması hâlinde, 
birinci fıkraya göre verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. 

(3) Rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak 
bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde 
bir yarar sağlamasıdır. 

(4) Birinci fıkra hükmü, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet 
icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler, kooperatifler ya da 
halka açık anonim şirketlerle hukukî ilişki tesisinde veya tesis edilmiş 
hukukî ilişkinin devamı sürecinde, bu tüzel kişiler adına hareket eden 
kişilere görevinin gereklerine aykırı olarak yarar sağlanması hâlinde de 
uygulanır. 

(5) Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî 
veya adlî bir görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya 
görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine 
getirenlere, uluslararası ticarî işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya 
yapılmaması veya haksız bir yararın elde edilmesi veya muhafazası 
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amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak yarar teklif veya vaat edilmesi 
veya verilmesi de rüşvet sayılır. 

Etkin pişmanlık 

MADDE 254. - (1) Rüşvet alan kişinin, soruşturma başlamadan önce, 
rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara aynen teslim etmesi 
hâlinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Rüşvet 
alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin soruşturma 
başlamadan önce durumu yetkili makamlara haber vermesi hâlinde de 
hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz. 

(2) Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşmaya varan 
kişinin, soruşturma başlamadan önce, pişmanlık duyarak durumdan 
soruşturma makamlarını haberdar etmesi hâlinde, hakkında rüşvet 
suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz; verdiği rüşvet de kamu görevlis-
inden alınarak kendisine iade edilir. 

(3) Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, soruşturma başlamadan 
önce, pişmanlık duyarak durumdan soruşturma makamlarını haberdar 
etmesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz. 

Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama 

MADDE 255. - (1) Görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapa-
bileceği veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar sağlayan kamu 
görevlisi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Görevi kötüye kullanma 
MADDE 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, 

görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriye-
tine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç 
sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin 
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriye-
tine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç 
sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uy-
gun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir 
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başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır.  

Göreve ilişkin sırrın açıklanması 

MADDE 258. - (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle 
bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve 
diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun 
başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan 
dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı 
fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir. 

Kamu görevlisinin ticareti 
MADDE 259. - (1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, 

bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.  

Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma 
MADDE 266. - (1) Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve 

gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, 
ilgili suçun tanımında kamu görevlisi sıfatı esasen göz önünde bulundu-
rulmamış ise, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

MADDE 282. - (1) Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerek-
tiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran 
veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edild-
iği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan 
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır. 

(2) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi 
tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi hâlinde, verilecek hapis 
cezası yarı oranında artırılır. 

(3) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 

(4) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(5) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu mal-
varlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili 
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makamlara haber vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu 
maddede tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



568   YOLSUZLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ 

KANUNA MUGAYİR TAHAKKUK VE TEDiYE MUAMELATINI İHBAR EDEN-
LERE İKRAMİYE İTASINA DAİR KANUN 

 
Kanun Numarası : 1156 
Kabul Tarihi  : 25.06.1927 
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19.07.1927 Sayı :637  

 

 

Madde 1 

Usulüne tevfikan tahakkuk ettirilerek tediye olunan veya tediye emrine 
raptedilip de Hazinece vacibüttediye halini iktisap etmiş bulunan bir mas-
rafın kanunen istirdadı veya verilmemesi muktazi olduğunu ihbar edenle-
re ihbarlarının sübutu halinde istirdat veya tevkif olunacak meblağın yüz-
de yirmisine kadar miktarı ikramiye olarak verilir.  

Madde 2 

Birinci madde mucibince verilecek ikramiyeler Maliye Vekaleti bütçesinde 
açılacak rakamsız bir faslı mahsusa tahsisat kaydedilerek tesviye olunur.  

Madde 3 

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.  

Madde 4 

Bu kanunun ahkamını icraya Maliye Vekili memurdur.  
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SAYIŞTAY KANUNU  

 (Yolsuzluklarla Doğrudan ve/veya Dolaylı İlgili Maddeler) 
 

 

 Kanun Numarası : 6085 
 Kabul Tarihi : 3/12/2010 
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 19/12/2010 Sayı : 27790 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50  

 
 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; kamuda hesap verme sorumluluğu 

ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, 
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynak-
larının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere 
uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına yapılacak denetimleri, sorumluların hesap ve 
işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını ve kanunlarla verilen inceleme, 
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak üzere Sayıştayın ku-
ruluşunu, işleyişini, denetim ve hesap yargılaması usullerini, 
mensuplarının niteliklerini ve atanmalarını, ödev ve yetkilerini, haklarını ve 
yükümlülüklerini ve diğer özlük işlerini, Başkan ve üyelerinin seçim ve 
teminatını düzenlemektir. 
 
 

Denetim alanı  
MADDE 4 – (1) Sayıştay; 
a) (Değişik: 12/7/2013-649 5/73 md.) Merkezi yönetim bütçesi 

kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî 
idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel 
kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),  

b) (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) (…) (a) bendinde sayılan 
idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da 
dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, 
işletme ve şirketleri,  
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c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, 
borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin 
kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yöne-
timi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve 
kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlan-
an diğer kaynakların ve fonların kullanımını, 

 
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel 
hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini 

denetler. 
 
(Ek paragraf: 14/1/2016-6661/19 md.) (a) ve (b) bentleri kapsamına 

giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den az 
olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bun-
ların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca 
düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan bağımsız denetim raporları 
esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız 
denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunar. 

(2) Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar 
çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de 
denetler. 

(3) 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fon-
ların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş 
ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun 
ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. 

Sayıştayın görevleri 
MADDE 5 – (1) Sayıştay; 
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. 

b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve 
mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzen-
lemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlem-
lerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar. 

c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 
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ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işle-
rini yapar. 

 
Sayıştayın yetkileri 
 
MADDE 6 – (1) Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla 

yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu idareleri ve 
görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve 
kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç 
dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan 
ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir. 

(2) Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve bel-
geyi, kamu idareleri ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden 
isteyebilir. 

(3) Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili 
kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği 
mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her 
safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve 
sorumluluğu genel hükümlere tabidir. 

 (4) Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mal-
larını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar 
itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında 
da denetleyebilir. 

(5) Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışın-
dan uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine 
ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. 
 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Denetim ve Raporlama 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Denetim ve Denetim Süreci 

Denetimin amacı 
MADDE 34 – (1) Denetim; 
a) Bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları 

hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve yeter-
li bilgi sunulması, 

b) Kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve 
kamu kaynaklarının korunması, 
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c) Kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesi, 
ç) Hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması, 
amacıyla gerçekleştirilir. 
Denetimin genel esasları 
MADDE 35 – (1) Denetimin genel esasları şunlardır: 
a) Denetim; kamu idarelerinin hesap, mali işlem ve faaliyetleri ile iç 

kontrol sistemlerinin incelenmesi ve kaynakların etkili, ekonomik, verimli 
ve hukuka uygun olarak kullanılmasının değerlendirilmesidir. Sayıştay 
tarafından yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini 
sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz. 

b) Denetim genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına 
uygun olarak yürütülür. 

c) Sayıştay ve denetçiler denetim faaliyetini bağımsız ve tarafsız 
olarak yürütür. Sayıştaya denetim görevinin planlanması, programlanması 
ve yürütülmesinde talimat verilemez. 

ç) Denetimler, güncel denetim metodolojilerinin uygulanmasında 
gerekli özen gösterilerek gerçekleştirilir. 

d) Denetim görevinin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için Kurum 
mensuplarının teknik ve mesleki yeterlikleri geliştirilir. 

e) Kalite güvencesinin sağlanması için, denetimin her aşaması de-
netim standartlarına, stratejik planlara, denetim programlarına ve mesleki 
etik kurallarına uygunluğu açısından sürekli gözden geçirilir. 

(2) (Ek: 4/7/2012- 6353/45 md.) Denetimin yürütülmesi ve kamu 
zararının tespitinde aşağıdaki hususlara uyulur: 

a) Düzenlilik denetimi, kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile 
bunlara ilişkin mali nitelikteki tüm hesap ve işlemlerinin kanunlara ve 
diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespitini kapsayacak 
şekilde yapılır. (İptal ikinci ve üçüncü cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 
27/12/2012 tarihli ve E.: 2012/102 K.: 2012/207 sayılı Kararı ile.) 

b) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin mali ni-
telikteki tüm hesap ve işlemlerinin denetiminde; yetkili merci ve organlar 
tarafından usulüne uygun olarak alınan karar veya yapılan iş ve işlemlerin 
mevzuata ve idarelerce belirlenen hedef ve göstergelere uygun olmasına 
rağmen, yönetsel bakımdan gerekliliği, ölçülülüğü, (…)(1) uygun bulun-
madığı yönünde görüş ve öneri içeren yerindelik denetimi sayılabilecek 
denetim raporu düzenlenemez. Denetim raporlarında, kamu idaresinin 
yerine geçerek belirli bir iş ve işlemin yapılmasını veya belirli bir politikanın 
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uygulanmasını zorunlu kılacak, kamu idaresinin takdir yetkisini 
sınırlayacak veya ortadan kaldıracak görüş ve talep içeren rapor düzen-
lenemez.(1) 

c) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2012/102 
K.: 2012/207 sayılı Kararı ile.) 

ç) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2012/102 
K.: 2012/207 sayılı Kararı ile.) 

d) Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonu-
cunda düzenlenen taslak denetim raporları denetim grup başkanlıkları 
tarafından Başkanlığa sunulmadan önce üç uzman denetçiden oluşturu-
lacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından ilgili kanunlar ile bun-
lara dayanarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda 
uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş olan kamu idareleri 
tarafından yapılan düzenleme ve verilen görüşler ile bu fıkrada yer alan 
diğer hususlara uygunluğu yönünden değerlendirilir. Rapor değer-
lendirme komisyonlarının teşekkülü ile bunların çalışma usul ve esasları 
yönetmelikle düzenlenir. 

Sayıştay denetimi 
MADDE 36 – (1) Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve perfor-

mans denetimini kapsar. 
(2) Düzenlilik denetimi; 
a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup 
olmadığının tespiti, 

b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak 
oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bun-
ların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi, 

c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, 
suretiyle gerçekleştirilir. 
(3) Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 

idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet 
sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir. 

(4) Bu denetimler sonucunda denetimle ilgili olan veya denetimden 
kaynaklanan ve açıklanması gerekli görülen diğer hususlar da rapor edile-
bilir. 

Denetim süreci 
MADDE 37 – (1) Denetimler; 
a) Denetimin planlanması, 
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b) Denetim programının hazırlanması ve uygulanması, 
c) Sonuçların ve tavsiyelerin raporlanması, 
ç) Raporların, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve ilgili 

kamu idaresine gönderilmesi, 
d) Raporların izlenmesi, 
aşamalarından oluşur. 
(2) Denetim sürecine ilişkin hususlar, kanunlar dikkate alınmak ve 

genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarından yararlanmak 
suretiyle hazırlanacak yönetmelik, standart ve rehberlerde belirtilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sayıştay Raporları 

Dış denetim genel değerlendirme raporu 
MADDE 38 – (1) Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans dene-

timleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim 
raporları, idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca 
ilgili kamu idaresine gönderilir. Denetim raporları, kamu idaresinin üst 
yöneticisi tarafından, raporun alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde 
cevaplandırılır. Bu cevaplar da dikkate alınarak yeniden düzenlenen dene-
tim raporları Sayıştay dairelerinin görüşleri alınmak üzere raporun ilgili 
olduğu yılın bitimini takip eden mayıs ayı sonuna kadar Sayıştay 
Başkanlığına sunulur. Bu raporlara kamu idarelerinin cevapları da eklenir. 
Daireler, raporlar hakkındaki görüşlerini temmuz ayının onbeşine kadar 
Sayıştay Başkanlığına sunar. Daireler denetim raporları hakkında görüş 
oluştururken, söz konusu raporların bu Kanunda öngörülen amaç, 
çerçeve ve sınırlar içinde olup olmadığı yönünden inceleme yapar ve bu 
hususlara uygunluk taşımayan raporların düzeltilmesine ilişkin görüşünü 
Sayıştay Başkanlığına sunar. 

(2) Dairelerce görüş bildirilen denetim raporları ile Sayıştayca mali 
konularda belirtilmesi uygun görülen diğer hususları da içeren dış dene-
tim genel değerlendirme raporu hazırlanır ve Rapor Değerlendirme Ku-
rulunun görüşü alınır. Dış denetim genel değerlendirme raporu ile Kurulca 
görüş bildirilen kamu idarelerine ilişkin denetim raporları Sayıştay 
Başkanınca genel uygunluk bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

(3) Dış denetim sonuçları kurum veya konu bazında müstakil rapor-
lar halinde de hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulabilir. 
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(4) Dış denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değer-
lendirme raporu ve bu Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen raporlar ve 
değerlendirmeler çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, kamu 
kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin 
yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere 
Sayıştay Başkanı veya denetimden sorumlu başkan yardımcısı ile kamu 
idarelerinin üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla 
birlikte katılması zorunludur. 

(5) Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere kamu idarelerinin 
sermayesinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yarısından fazlasına 
sahip bulundukları kuruluş ve ortaklıklarının denetimi, bu idarelerin dene-
timi ile birlikte gerçekleştirilir ve denetim sonucunda hazırlanan raporlar 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bilgi ve gereği için ilgili kamu 
idarelerine gönderilir. 

Faaliyet genel değerlendirme raporu 
MADDE 39 – (1) Kamu idareleri tarafından gönderilen idare faaliyet 

raporları, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan mahallî idareler genel 
faaliyet raporu ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan genel faaliyet raporu 
denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları da dikkate alınarak 
değerlendirilir. 

(2) Denetim grup başkanlıklarınca bu konuda hazırlanan değer-
lendirme raporları esas alınarak hazırlanan faaliyet genel değerlendirme 
raporu, Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alındıktan sonra Sayıştay 
Başkanı tarafından mahallî idarelere ait olanlar hariç olmak üzere idare 
faaliyet raporları, genel faaliyet raporu ve mahallî idareler genel faaliyet 
raporu ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği 
Maliye Bakanlığına gönderilir. Mahallî idarelerin idare faaliyet raporları 
hakkındaki Sayıştay değerlendirmesinin bir örneği İçişleri Bakanlığına, bir 
örneği de ilgili mahallî idarenin meclisine gönderilir. 

Mali istatistikleri değerlendirme raporu 
MADDE 40 – (1) Maliye Bakanlığınca yayımlanan bir yıla ait malî 

istatistikler izleyen yılın mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, 
doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk 
bakımından denetim grup başkanlıklarınca değerlendirilir. 

(2) Bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu, Sayıştay 
Başkanınca Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü de alındıktan sonra 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve Maliye Bakanlığına gönderilir. 
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Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı gerekli 
önlemleri alır. 

Genel uygunluk bildirimi 
MADDE 41 – (1) Sayıştay, merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun 
tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunar. 

(2) Genel uygunluk bildirimi taslağı; denetim grup başkanlıklarınca 
denetim sonuçları ve faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanır. Uygun-
luk değerlendirmesinde kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi 
yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçları, kamu idare hesapları esas 
alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada bunların 
uygunluk derecesiyle birlikte kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor 
ve tablolar ile kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belge-
lerin güvenilirliği ve doğruluğu da değerlendirilir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulması gereken diğer hususlar da belirtilerek düzenlenen 
genel uygunluk bildirimi taslakları grup başkanlıklarınca Sayıştay 
Başkanlığına sunulur. 

 (3) Genel uygunluk bildirimi taslakları Sayıştay Genel Kurulunda 
görüşülerek son şekli verilir. Genel uygunluk bildiriminin görüşülmesi 
sırasında açıklamalarda bulunması için ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi 
veya görevlendireceği yardımcısı çağrılabilir. Bu görüşmeler sırasında 
Maliye Bakanlığı adına bir yetkili ile Sayıştay Başsavcısı da hazır bulunur. 

(4) Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Tü-
rkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca 
sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve 
hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmez. Genel uygunluk bild-
iriminin sunulmasından sonra kesin hesaplara ilişkin olarak ortaya çıkacak 
bulgular ilk genel uygunluk bildirimi ile birlikte ek olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

(5) Kesin hesap kanunu tasarılarına, kesin hesapların ait olduğu yılın 
sonuna kadar kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını 
gösteren bir cetvel eklenir. 

Diğer raporlar 
MADDE 42 – (1) Denetim ve incelemeler sonucunda hazırlanan ve 

bu Kanunun diğer maddelerinde öngörülenler dışında kalan raporlardır. 
İlgili daire ve Rapor Değerlendirme Kurulu Sayıştay Başkanı tarafından 
belirlenen süreler içinde bu raporlar hakkında görüş bildirir. 
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(2) Sayıştay Başkanı, bu raporları Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar 
veya ilgili kamu idaresine gönderir. 
 
 

ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLE-
RİNE RÜŞVET VERİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN BAZI KANUNLARDA DE-

ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
 

Kanun No. 4782  
Kabul Tarihi : 2.1.2003  

Resmi Gazete Tarihi 11/01/2003 Resmi Gazete Numarası 24990 
 
MADDE 1. — 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 4 ün-

cü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bu Kanunun" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "211 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 213," ibaresi eklenmiş 
ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 
Bunlar hakkında yabancı bir ülkede daha önce hüküm verilmiş olsa 

bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye’de yeniden yargılama yapılır. 
Ancak, fiil yabancı paraların taklidine veya 211 inci maddenin üçüncü fıkrası 
ile 213 üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olduğu takdirde yabancı ül-
kede daha önce hüküm verilmiş ise Türkiye’de kovuşturma yapılmaz. 

 
MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesine aşağıdaki fık-

ra üçüncü fıkra olarak eklenmiştir. 
 
Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî ve-

ya adlî bir görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya 
görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine geti-
renlere, uluslararası ticari işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya yapıl-
maması veya haksız bir menfaatin elde edilmesi veya muhafazası amacıy-
la, doğrudan veya dolaylı olarak birinci fıkranın öngördüğü menfaatlerin 
teklif veya vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet sayılır. 

 
MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun mülga 220 nci maddesi aşağıdaki 

şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 220. — Bu Fasılda yer alan rüşvet verme suçları, tüzel kişilerin 
yetkili temsilcileri tarafından işlendiğinde, bunlar cezalandırılmakla bera-
ber tüzel kişi hakkında da suçla elde edilen menfaatin iki katından üç katı-
na kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

 
MADDE 4. — 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

85 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Babının Üçüncü Fas-

lında yer alan rüşvet verme suçu ile 339, 340 ve 342 nci maddelerine göre, 
bu Kanun kapsamındaki suçlar nedeniyle haklarında tekerrür hükümleri 
uygulananlar, mesleklerini icradan men olunurlar ve herhangi bir ad altın-
da müteahhitlik yapamazlar. 

 
MADDE 5. — 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanması-

nın Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkın-
da Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye 
Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinin 
(6) numaralı alt bendine, "192," numarasından sonra gelmek üzere "211 ilâ 
220," ibaresi eklenmiştir. 

 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN 
YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN 

  

 Kanun Numarası : 2531  
 Kabul Tarihi : 2/10/1981 
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/10/1981 Sayı : 17480 

  

 Kapsam:  
 

 Madde 1 – Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile 
katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 
kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, 
belediyelerde, özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 
1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesi-
nin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, 
idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek 
almak suretiyle görev yapmış olanlar hakkında uygulanır.  
 
 Yasak ve süresi: 
 
 Madde 2 – Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi 
sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde 
hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldık-
ları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki 
görev ve ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk 
ve temsilcilik yapamazlar.  
 
 Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır. 

İstisnalar : 
 

 Madde 3 – Seferberlik, manevra, tatbikat, atış ve konferans gibi öğrenim 
ve eğitim maksadıyla silah altına alındıktan sonra terhis edilen yedek su-
baylar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.  
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 Ancak, muvazzaflık hizmetini bitiren yedek subaylar, sadece kadrosunda, 
hizmet gördükleri kıta, karargah ve askeri kuruma ait işlerde ikinci madde 
hükmüne tabidirler. 
 
 (Ek üçüncü fıkra: 26/4/2007-5635/1 md.) Uzman tabipler, tıpta uzmanlık 
tüzüğüne göre uzman olanlar, tabipler, diş tabipleri ve eczacılar kendi 
nam ve hesabına yaptıkları mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak kurum ve 
kuruluşlarla tip sözleşmeler yapabilirler. 
 
 Ceza:  
 

 Madde 4 – (Değişik: 23/1/2008-5728/378 md.) 

 Bu Kanuna aykırı harekette bulunanlar altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. 
 

 Kaldırılan hükümler: 
 
 Madde 5 – 28 Mayıs 1926 tarih ve 1339 sayılı Orduya Müteahhitlik 
ve Komisyonculuktan Memnu Olanlar Hakkında Kanun ile 3 Ocak 
1940 tarih ve 3762 sayılı Hizmetten Ayrılan Bazı Memur ve Müstahdem-
lerin Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YOLSUZLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ  581 
 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN ileti5176 
  

 Kanun Numarası   : 5176 
 Kabul Tarihi  : 25/5/2004 
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486  
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43  
 

Amaç ve kapsam 
Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken 

saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme 
gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu 
Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının 
belirlenmesidir. 

Bu Kanun, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, 
kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve 
bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, 
enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst 
kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsar. 

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhur-
başkanı Yardımcıları ve Bakanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı 
mensupları ve üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.  

Kuruluş  
Madde 2- Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere (…) (2) 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) kurulmuştur. 
Cumhurbaşkanı, bu Kanun kapsamındaki konularda her türlü 

kararları almak ve uygulamak üzere;  

a) Bakanlık görevi yapmış olanlar arasından bir üye, 
b) İl belediye başkanlığı yapmış olanlar arasından bir üye, 
c) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliği görevlerinden emekliye 

ayrılanlar arasından üç üye, 
 d) Müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, bağımsız ve düzenleyici kurul 

başkanlığı görevlerinde bulunmuş veya bu görevlerden emekliye ayrılan-
lar arasından üç üye, 

e) Üniversitelerde rektörlük veya dekanlık görevlerinde bulunmuş 
öğretim üyeleri veya bunların emeklileri arasından iki üye, 
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f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe 
yöneticiliği yapmış olanlar arasından bir üye, 

Olmak üzere toplam onbir üyeyi biri Başkan olmak üzere seçer ve 
atar. 

Kurul başkan veya üyeliğine atanacaklar hakkında, 5434 sayılı Türki-
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci 
fıkrası hükmü ile ek 68 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygu-
lanmaz ve bu kişiler Kurulda emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılır. 
 Üyelerin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler Cumhurbaşkanınca 
yeniden seçilebilirler. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine 
son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya engellilik nedeniyle iş 
görememeleri veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde, 
atandıkları usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler, görevi 
kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmaları 
halinde ise Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınır. Görevden alma 
nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeli-
klerine bir ay içerisinde Cumhurbaşkanınca yeniden atama yapılır. Bu 
şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. 
 Kurul, Başkanın daveti üzerine en az altı üyeyle toplanır ve üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir. Toplantı 
kararları ilgililere duyurulur. Kurul ayda dört defa toplanır. Kurul Başkan 
ve üyelerinin toplantılara katılmaları esastır. Arka arkaya üç toplantıya 
veya bir yıl içinde toplam on toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiş 
sayılırlar. 
 Kurulun sekretarya hizmetleri Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 
tarafından yerine getirilir. (2) 
 Kurul Başkan ve üyelerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı 
kalmak koşuluyla, fiilen görev yapılan her gün için (3000) gösterge raka-
mının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur 
hakkı ödenir. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti 
yapılmaz. 
 Huzur hakkı ve Kurulun diğer ihtiyaçları için her yıl Çalışma, Sosyal Hiz-
metler ve Aile Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur. (2) 

 Kurulun görevleri 
 Madde 3- Kurul, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları ger-
eken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, etik 
davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular 
üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara 
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bildirmek, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak 
veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla 
görevli ve yetkilidir. 
 
 Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru 
 Madde 4- Bu Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik 
davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel 
müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurula-
bilir. Hangi unvanların genel müdür eşiti sayılacağı kurum ve kuruluşların 
teşkilât yapısı ve yürüttükleri hizmetlerin niteliği dikkate alınarak Kurul 
tarafından belirlenir. 
 Diğer kamu görevlilerinin, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları 
bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvurular, ilgili kurumların yetkili disiplin 
kurullarında, Kurul tarafından çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik 
davranış ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Değer-
lendirme sonucu alınan karar, ilgililere ve başvuru sahibine bildirilir. 
 Başvurular, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda belir-
lenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de ikamet eden yabancı gerçek kişiler 
tarafından yapılabilir. Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güden, 
haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve 
belge sunulmamış başvurular değerlendirmeye alınmaz. 
 Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara 
bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin 
kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği 
anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. 
 
 İnceleme ve araştırma 
 Madde 5- Kurul, başvurular hakkındaki inceleme ve araştırmasını etik 
davranış ilkelerinin ihlâl edilip edilmediği çerçevesinde yürütür. Kurul, 
kendisine şikâyet veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı 
inceleme ve araştırmayı en geç üç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. 
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Kurul, inceleme ve araştırma sonucunu ilgililere ve Cumhurbaşkanlığı ve 
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Makamına yazılı olarak bildirir.  
 (İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 4/2/2010 tarihli ve E.: 
2007/98, K.:2010/33 sayılı Kararı ile.)  
 Bu Kanuna göre yapılan inceleme ve araştırmalar, genel hükümlere göre 
ceza kovuşturmasına veya tâbi oldukları personel kanunları hükümlerine 
göre disiplin kovuşturmasına engel teşkil etmez. 
 Bilgi ve belge istenmesi 
 Madde 6- Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kurulun 
başvuru konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgeleri vermek zorun-
dadırlar. 
 Kurul, bu Kanunun kapsamındaki kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan 
ilgili temsilcileri çağırıp bilgi alma yetkisine sahiptir. 
 Yönetmelik (3) 

 Madde 7- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar, Kurulca hazırlana-
cak yönetmeliklerle belirlenir. Kurul tarafından hazırlanacak yönetmelikler 
Cumhurbaşkanı onayı ile yürürlüğe konulur. 
 Madde 8- (19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili olup yerine 
işlenmiştir.) 
 Madde 9- (14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
 Yürürlük 
 Madde 10- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 Yürütme (4) 
 Madde 11- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 
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KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL 
VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
Resmi Gazete Tarihi: 13.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25785 

 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleş-

tirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik 
davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri 
açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde ada-
let, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda 
güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yöneti-
mine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye 
hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru 
usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik; genel bütçeye dahil daireler, katma 

bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, 
mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak ku-
rul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla ku-
rulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve 
denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli 
kapsar. 

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kuru-
lu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı mensupları ve üniversiteler hak-
kında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

Hukuki dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Gö-

revlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Kanun: 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kuru-

lu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, 
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b) Kurum ve kuruluş: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil kamu 
kurum ve kuruluşlarını, 

c) Kamu görevlileri: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil kamu 
kurum ve kuruluşlarında görevli tüm personeli, 

d) Kurul: Kamu Görevlileri Etik Kurulunu, 
e) Etik davranış ilkeleri: Kamu görevlilerinin uyması gereken etik 

davranış ilkelerini, 
f) Başvuru sahibi: Kanun kapsamında başvuru hakkını kullanarak 

Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuran gerçek kişileri, 
g) Bilgi: Kurum ve kuruluşların kayıtlarında yer alan 5176 sayılı Ka-

nun kapsamında yapılacak inceleme ve araştırmalara ilişkin her türlü veri-
yi, 

h) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları 5176 sayılı Kanun 
kapsamında yapılacak inceleme ve araştırmalarla ilgili yazılı, basılı veya 
çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, 
talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik 
ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, 

ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Etik Davranış İlkeleri 

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 
Madde 5 — Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilme-

sinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, 
kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmet-
te yerindenliği ve beyana güveni esas alırlar. 

Halka hizmet bilinci 
Madde 6 — Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilme-

sinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı 
ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın mem-
nuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin 
sonucuna odaklı olmayı hedeflerler. 

Hizmet standartlarına uyma 
Madde 7 — Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer per-

soneli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şe-
kilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açık-
layıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar. 
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Amaç ve misyona bağlılık 
Madde 8 — Kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun 

amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun 
refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler. 

Dürüstlük ve tarafsızlık 
Madde 9 — Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, 

adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görev-
lerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi 
inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz-
lar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat 
eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar. 

Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri 
doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine 
uygun olarak kullanırlar. 

Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, ta-
raflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi 
bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir 
davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikala-
rını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler. 

Saygınlık ve güven 
Madde 10 — Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak 

şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık oldukları-
nı davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu 
zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda 
bulunmaktan kaçınırlar. 

Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaa-
tin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket 
eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte 
standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. 

Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, 
keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda buluna-
maz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata 
aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya benzeri çıkarlar talep ede-
mez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler. 

Nezaket ve saygı 
Madde 11 — Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer 

personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve 
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gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yet-
kiliye yönlendirirler. 

Yetkili makamlara bildirim 
Madde 12 — Kamu görevlileri, bu Yönetmelikte belirlenen etik dav-

ranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmaları-
nın talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem 
veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetki-
li makamlara bildirirler. 

Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin 
kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerek-
li tedbirleri alırlar. 

Çıkar çatışmasından kaçınma 
Madde 13 — Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız 

ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözü-
ken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi 
ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da 
diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade 
eder. 

Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve 
çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler 
oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konu-
sunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları 
atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve 
çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 
Madde 14 — Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullana-

rak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve 
aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal 
kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapa-
mazlar. 

Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin 
veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve 
dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulü-
büne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar. 

Kamu görevlileri, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin so-
nucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, 
yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, 
siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, 
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görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiç-
bir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar. 

Kamu görevlileri, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun 
kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramaz-
lar. 

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 
Madde 15 — Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını 

veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, eko-
nomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul 
edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. 

Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye ve-
rilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir. 

Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya men-
faat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçün-
cü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir 
hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. 

Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, 
resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çe-
lenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, 
duyuru ve anma ilanları veremezler. 

Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gereğince, ya-
bancı kişi ve kuruluşlar tarafından verilen hediyelerden, 3628 sayılı Kanu-
nun 3. maddesi hükümleri saklı kalmakla birlikte, sözkonusu maddede 
belirtilen sınırın altında kalanlar da beyan edilir. 

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır: 
a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin 

hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tah-
sis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açık-
lanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin 
hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve 
kuruluşlara yapılan bağışlar, 

b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte 
olanlar, 

c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kaza-
nılan ödül veya hediyeler, 

d) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, re-
sepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hedi-
yeler, 
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e) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri 
bulunan reklam ve el sanatları ürünleri, 

f) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler. 
Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır: 
a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunan-

lardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücret-
siz konaklama ve hediye çekleri, 

b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken ve-
ya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapı-
lan işlemler, 

c) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya 
gıda türü hediyeler, 

d) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan 
alınan borç ve krediler. 

Bu Yönetmelik kapsamına giren en az genel müdür, eşiti ve üstü 
görevliler, bu maddenin 5 inci fıkrası ve 6 ncı fıkranın (a) bendinde sayılan 
hediyelere ilişkin bir önceki yılda aldıklarının listesini, herhangi bir uyarı 
beklemeksizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kurula bildirirler. 

Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı 
Madde 16 — Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu 

malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kulla-
namaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde 
bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar. 

Savurganlıktan kaçınma 
Madde 17 — Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu 

malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; me-
sai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanır-
ken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar. 

Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 
Madde 18 — Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkile-

rini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya 
girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler. 

Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık 
Madde 19 — Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını kullanma-

sına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen 
bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen 
istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler. 
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Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının 
ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuo-
yunun bilgisine sunarlar. 

Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazır-
lanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamala-
rından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadık-
ça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda 
bulunmasını sağlamaya dikkat ederler. 

Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 
Madde 20 — Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilme-

si sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve 
kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar. 

Yönetici kamu görevlileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uy-
gun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin 
gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. 

Yönetici kamu görevlileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yap-
masını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari 
düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun ça-
lışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar 
konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline ör-
nek olmayı kapsar. 

Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konu-
sunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetle-
mek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusun-
da rehberlik etmekle yükümlüdür. 

Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 
Madde 21 — Kamu görevlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmet-

lerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamele-
de bulunamaz. 

Kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve 
süreler saklı kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuru-
luştan, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyon-
culuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilemez. 

Mal bildiriminde bulunma 
Madde 22 — Kamu görevlileri, kendileriyle eşlerine ve velayeti al-

tındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca-
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dele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulu-
nurlar. 

Kurul, gerek gördüğü takdirde mal bildirimlerini inceleme yetkisine 
sahiptir. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla 
ilgili kişi ve kuruluşlar (bankalar ve özel finans kurumları dahil) talep edi-
len bilgileri, en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler. 

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Etik Davranış İlkelerinin Uygulaması ve Etik Kültürün  
Yerleştirilmesi 

Etik davranış ilkelerine uyma 
Madde 23 — Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken bu Yönetme-

likte belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler, 
kamu görevlilerinin istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir 
parçasını oluşturur. 

Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay içinde, Ek-1�fde yer 
alan "Etik Sözleşme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, 
personelin özlük dosyasına konur. 

Kurum ve kuruluşların yetkili sicil amirleri, personelin sicil ve per-
formansını, bu Yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkelerine uygunluk 
açısından da değerlendirirler. 

Personeli bilgilendirme 
Madde 24 — Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her 

düzeydeki personel, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik dav-
ranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirilir. 

Etik kültürün yerleştirilmesi ve eğitimi 
Madde 25 — Kurul, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi ko-

nusunda her türlü çalışmayı yapar, yaptırır, araştırma, yayın, anket, kamu-
oyu yoklaması, bilimsel toplantılar ve benzeri etkinlikler düzenler, kamu 
görevlileri için eğitim programları hazırlar, koordine eder, yürütür veya bu 
konularda bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 
mahalli idareler ve konusunda uzman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 
yapabilir. 

Etik davranış ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazır-
layıcı ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması, kurum ve kuruluş 
yöneticilerince sağlanır. 

Kurumsal etik ilkeleri 
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Madde 26 — Bu Yönetmelikle belirlenen etik davranış ilkeleri, kap-
sama dahil kurum ve kuruluşlarda uygulanır. Ayrıca, yürüttükleri hizmetin 
veya görevin niteliğine göre kurum ve kuruluşlar kendi kurumsal etik dav-
ranış ilkelerini düzenlemek üzere Kurulun inceleme ve onayına sunabilir. 

 
Bilgi ve belge isteme yetkisi 
Madde 27 — Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kuru-

lun başvuru konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgeleri süresi içinde 
vermek zorundadırlar. 

Kurul, bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlardan ve özel kuruluş-
lardan ilgili temsilcileri çağırıp bilgi alma yetkisine sahiptir. 

İnceleme ve araştırma yetkisi 
Madde 28 — Kurul, etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygu-

lamalar hakkında, resen veya yapılacak başvurular üzerine, gerekli ince-
leme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir. Kurul, etik ilkelere aykırı davranış 
ve uygulamalar hakkında yapacağı inceleme ve araştırmalara esas olmak 
üzere gerektiğinde yetkili makamlar kanalıyla kurum ve kuruluşlardan 
bilgi ve belge toplayabilir. 

Kurul inceleme ve araştırmasını etik davranış ilkelerinin ihlal edilip 
edilmediği çerçevesinde yürütür. Kurul yapacağı inceleme ve araştırmayı, 
en geç üç ay içinde sonuçlandırır. 

Kurul, ayrıca kurum ve kuruluşlarda etik davranış ilkelerinin yerleşti-
rilmesi ve geliştirilmesi konusunda faaliyet, inceleme ve araştırma yapabi-
lir. 

Etik komisyonu 
Madde 29 — Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve 

geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları so-
runlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uy-
gulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi 
tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur. 

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer 
hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu 
üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul�fa bildirilir. Etik 
komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır. 

Görüş bildirme 
Madde 30 — Kurul, kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri ko-

nusunda uygulamada karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak görüş bildir-
meye yetkilidir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Başvuru ve Resen İnceleme Usul ve Esasları 

Başvuru hakkı 
Madde 31 — 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Ka-

nunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye'de oturan yabancı gerçek 
kişiler başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir nedenle Türkiye�fde bulu-
nup da başvuru nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına 
tanık olan yabancı, başvuru hakkı açısından Türkiye�fde oturuyor kabul 
edilir. Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi 
koşulu aranmaz. 

Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan 
ve başvuranın kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye 
alınmaz. 

Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulu-
nan uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru 
yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların 
işlemi durdurulur. Daha önce Kurulca incelenmiş şikayet konusu, yeni 
kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelene-
mez. 

Başvuru biçimleri 
Madde 32 — Başvurular; 
a) Yazılı dilekçe, 
b) Elektronik posta, 
c) Tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılır. 
Başvuru usulü 
Madde 33 — Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma 

yeri veya iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçelerle, en az genel müdür ve 
Kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen EK-2 listede bulu-
nan unvanlarda bulunanlar için Kurul Başkanlığına, diğer görevliler için ise 
kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine 
yapılır. 

Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler 
açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. 
Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek so-
mut biçimde gösterilir. 

Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması veya bilgisayar çıktısı ol-
ması koşulu aranmaz. Dilekçelerin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. 
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Başvurunun Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru tarihidir. Başvuru di-
lekçeleri posta yoluyla da Kurula gönderilebilir. Bu durumda dilekçenin 
Kurul kayıtlarına geçtiği tarih süre başlangıcına esas alınır. Başvurunun 
tutanağa geçirilmek koşuluyla sözlü yapılması durumunda başvuranın 
imzası ve adresi de tutanağa alınır. 

Elektronik ortamda yapılacak başvurular 
Madde 34 — Başvurunun; gerçek kişiler tarafından elektronik posta 

yoluyla yapılması halinde, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri 
veya iş adresi belirtilir. Türkiye�fde oturan yabancıların bu yolla yaptıkları 
başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu gösterilir. Elektronik posta 
yolu ile yapılacak başvurularda, başvurunun Kurulun elektronik posta 
adresine ulaştığı tarih başvuru tarihidir. 

Başvuruların kabulü ve işleme konulması 
Madde 35 — Başvuru dilekçeleri kaydedilir ve başvuran hazır ise ta-

rih ve sayı içeren alındı verilir. Kurum ve kuruluşların herhangi bir birimine 
yanlışlıkla ulaşan başvuru dilekçeleri işleme konulmadan ilgisine göre yet-
kili disiplin kuruluna veya Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına gön-
derilir. 

a) Kaydedilen başvuru en kısa zamanda Kurul Başkanı veya görev-
lendireceği üye tarafından bir raportöre verilir. 

b) Raportör başvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerin-
den inceleyerek bir ön rapor hazırlayıp Kurul Başkanına sunar. 

c) Raportörün raporunda, başvuranın adı, soyadı, şikayet edilen 
kamu görevlisinin adı, soyadı, görevi, başvuru konusu, raportörün önerisi, 
adı, soyadı ile tarih ve imzası yer alır. 

d) Rapor, Kurul Başkanı veya ilgili üye tarafından, gerekirse ilgili yer-
lerden gerekli ek bilgi ve belgeler de istenip eklenerek görüşülmek üzere 
Kurul gündemine alınır. 

e) Kurul raporu görüşerek gerekirse incelemeyi derinleştirmek su-
retiyle ilgili yerlerden gerekli bilgi ve belgelerin istenmesine karar verir. 
Başvurunun kabul edilebilir bulunması durumunda, şikayet edilen kamu 
görevlisinin savunması alınır. Savunma süresi, istem yazısının kendisine 
bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren 10 gündür. Sürenin son gününün 
resmi tatil gününe rastlaması durumunda, tatili izleyen çalışma günü sü-
renin son günü olarak kabul edilir. 

f) Kendisinden bilgi istenen resmi ve özel kurum ve kuruluşlar iste-
nen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde Kurula vermekle yükümlüdür-
ler. 
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g) Kurul incelemesini en geç üç aylık süre içinde bitirerek üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Bu süre, başvurunun kayda alındığı 
tarihte başlar. 

h) Kurul Üyelerine, incelemelerin gerektirdiği durumlarda iş bölümü 
çerçevesinde görev verilebilir. 

ı) İsim ve imza bulunmayan başvuru dilekçeleri ile 33 ve 34 üncü 
maddelerde belirtilen unsurları içermeyen elektronik posta yolu ile gön-
derilmiş başvurular işleme konulmaz ve mümkünse durum başvuru sahi-
bine bildirilir. 

Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular, bu 
durumun anlaşıldığı tarihte işlemden kaldırılır. 

Elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru sahibi ger-
çek kişilerin verdiği T.C. kimlik numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatan-
daşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından başvuru sahibi 
tarafından verilen kimliğin doğru olup olmadığının tespiti amacıyla gerek-
tiğinde sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve soyadı ile yapılan başvurular işle-
me konulmaz. 

Elektronik ortamda veya yazılı olarak alınan başvuruların bilgi veya 
belge güvenliği kurum ve kuruluşlarda genel hükümlere göre sağlanır. 
Kurula gönderilen bilgi ve belgeler ile Kurul tarafından edinilen bilgilerin 
değerlendirme ve incelenmesinde gizlilik derecesi bulunanların korunma-
sında ve saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur. Kurul Başkanı ve Üyeleri ile 
sekretarya personeli, gizlilik ilkesinin gereklerine uymakla yükümlüdür. Bu 
yükümlülük Kurul Başkan ve Üyeleri ile diğer personelin görevlerinden 
ayrılmalarından sonra da devam eder. İncelenmesi biten belgeler yerine 
geri gönderilir. 

Resen inceleme 
Madde 36 — Kurulun inceleme yetkisi içinde bulunan bir kamu gö-

revlisinin etik ilkelere aykırı davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi üze-
rine Kurul resen inceleme yetkisini kullanabilir. 

a) Bu konuda Kurul Başkanınca görevlendirilecek bir üyenin ve-
ya raportörün gözetiminde gerekli bilgiler toplanarak hazırlanan rapor 
Başkana sunulur. 

b) Başkan tarafından belirlenecek gündemde konu Kurulda görüşü-
lerek gerekirse inceleme derinleştirilmek suretiyle gerekli bilgi ve belgeler 
getirtilir. İnceleme 35 inci maddede belirlenen usule göre tamamlanır, 
gerekli karar verilir. 
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Toplanma ve karar yeter sayısı ile kararlarda bulunacak hususlar 

Madde 37 — Kurul, Başkan veya Başkanın özrü nedeniyle toplantı-
ya katılamaması durumunda vekil olarak belirlediği Üyenin Başkanlığında 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve aynı çoğunlukla karar ve-
rir. 

Kararlarda, başvuranın adı, soyadı ile şikayet edilen kamu görevlisi-
nin adı, soyadı, görevi, karar tarih ve sayısı ile kararın dayandığı belge ve 
bilgiler, savunma ve inceleme sonucu ile karara katılan Başkan ve Üyelerin 
ad ve imzaları, varsa azlık oyu, raportörün adı, soyadı yer alır. 

İncelenmekte olan başvuru konusunun yargıya götürüldüğü anlaşı-
lırsa inceleme bulunduğu aşamada durdurulur ve yargı kararı sonucuna 
göre değerlendirilir. 

Disiplin kurullarında inceleme ve karar verme usulü 
Madde 38 — 5176 sayılı Kanun ile bu Yönetmelik kapsamında bulu-

nan ve Kurulun görev alanı dışındaki kamu görevlilerinin etik ilkelere aykırı 
davrandığı yolunda disiplin kurullarına yapılan başvurular, yetkili disiplin 
kurullarınca bu Yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkeleri ile başvuru 
usul ve esasları çerçevesinde incelenir. 

Bu kurulların verdiği etik ilkeye aykırı davranışın varlığı veya yokluğu 
konusundaki kararlar ilgili kurum veya kuruluş yetkilisine, hakkında başvu-
ru yapılan kamu görevlisine ve başvuru sahibine bildirilir. Disiplin kurulla-
rının kararları kamu oyuna duyurulmaz. 

Kararlar üzerine yapılacak işlem 
Madde 39 — Kararlar Başkan ve Üyeler tarafından imzalanmakla 

kesinleşir. Kesinleşen karar Başbakanlık Makamına sunulur. Kararlara 
karşı idari yargı yolu açıktır. 

Kurul, başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu gö-
revlisinin etik davranış ilkelerine aykırı işlem ve eylemi olduğunu tespit 
etmesi halinde bu durumu Başbakanlık, Kurul kararı olarak Resmî Gazete 
aracılığıyla kamu oyuna duyurur, ancak, Kurul kararlarının yargı tarafından 
iptali halinde Kurul, yargı kararını yerine getirir ve 
Resmî Gazete�fde yayımlatır. 

Etik ilkeye aykırı davranışın saptanamadığına ilişkin kararlar da Baş-
bakanlık Makamına ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Bu kararlar kamu 
oyuna duyurulmaz. Kabul edilebilirliliği bulunmayan başvurular hakkında 
verilen kararlar yalnızca başvuru sahibine iletilir. 
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Madde 40 — Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde 
yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelen-
mez. 

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete�fde yayımı tari-
hinden önce gerçekleşen etik ilkelere aykırı davranışlar şikayetve ihbar 
konusu yapılamaz. 

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay 
içinde kapsam içindeki kamu görevlileri, 23 üncü maddede düzenlenen 
"etik sözleşme" belgesini imzalarlar ve bu belgeler personelin özlük dos-
yasına konulur. 

Yürürlük 
Madde 41 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür. 
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EK-1 
  

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 
  
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu 

görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; 
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı 

ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun 
memnuniyetini artırmak için çalışmayı, 

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, 
hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri 
doğrultusunda yerine getirmeyi, 

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve 
cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygula-
malara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun 
davranmayı, 

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden 
hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir 
çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan 
yerine getirmeyi, 

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri 
dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf et-
memeyi, 

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına say-
gılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer 
muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, 

* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belir-
lenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hiz-
met sunmayı taahhüt ederim. 
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EK-2 
  

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULUNUN YETKİ ALANINA GİREN EN 
AZ GENEL MÜDÜR, EŞİTİ VE ÜSTÜ KAMU GÖREVLİLERİ 

  
A) TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde 
- Genel Sekreter 
- Genel Sekreter Yardımcısı 
- Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri 
B) 
1 — Başbakanlık ve Bakanlıklarda 
- Müsteşar 
- Müsteşar Yardımcısı 
- Genel Müdür 
- Teftiş Kurulu Başkanı 
 - Kurul Başkanı (Ek göstergesi 6400 ve üzerinde olanlar) 
- Valiler 
- Kaymakamlar 
- Büyükelçiler, Daimi Temsilciler 
- Başbakan Başmüşaviri 
2 — Bağlı-İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlarda 
- Müsteşar 
- YÖK Başkanı, Yürütme Kurulu Üyeleri, Genel Sekreteri ve ÖSYM 

Başkanı 
- Müsteşar Yardımcısı 
- Genel Müdür 
- Teftiş Kurulu Başkanı ve Diğer Denetim Kurullarının Başkanları 
- Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları (ek göstergesi 6400 

ve üzeri) 
- Başkan (ek göstergesi 6400 ve üzeri olanlar) 
- Düzenleyici ve denetleyici Kurum ve Kurul Başkan ve Yardımcıları 
- Kurul Üyeleri 
- Kurum ve Kuruluş Başkan Yardımcıları (ek göstergesi 6400 ve üze-

ri olanlar) 
- Kamu İktisadi Teşekkülleri ve bağlı ortaklıklarının Genel Müdürü 
- Kamu İktisadi Teşekkülleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri 
C) Mahalli İdarelerde 
- Büyükşehir Belediye Başkanı 
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- İl ve İlçe Belediye Başkanları 
- Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcı-

ları 
- Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşları Genel Müdürü 
- Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı 
- İl Belediye ve İl Özel İdare Birlikleri ile bunların Üst Birlik Başkanları 
- Büyükşehir Belediye Şirketleri Genel Müdürleri, Yönetim ve Dene-

tim Kurulu Üyeleri 
- Büyükşehir sınırları içindeki Belediye Başkanları 
D) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında 
- Yönetim Kurulu Başkanı 
- Üst Birliklerde Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter 
E) 5176 sayılı Kanun çerçevesinde; ilgili mevzuatında özlük hakları 

veya emeklilik yönünden müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür 
statüsünde olduğu belirtilenler, Kanun kapsamında bulunan kurum ve 
kuruluşlardaki diğer yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile teşkilat yapısı 
ve yürüttükleri hizmetlerin niteliği dikkate alınarak Kurul tarafından en az 
genel müdür veya eşiti sayılan diğer Kamu Görevlileri. 
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SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ STRATEJİSİ 

(2010-2014) 
 

Resmi Gazete: 22 Şubat 2010 Sayı: 27501 
 

1. GİRİŞ 

Kamu gücü ve kaynakları ile özel kuruluşlardaki görev, yetki ve 
kaynakların, toplumun zararına olarak özel çıkarlar için kullanılması 
şeklinde tanımlanabilen yolsuzluk; rekabeti engelleyerek ekonomik 
büyümeyi yavaşlatmakta, doğrudan yabancı sermaye girişini ve vergi ge-
lirlerini azaltmakta, gelir dağılımını bozarak yoksulluğu artırmakta, kamu 
kaynaklarının israf edilmesine yol açarak eğitim, sağlık, güvenlik gibi zo-
runlu kamu yatırımlarını olumsuz etkilemekte, kamu kurumlarına, yöneti-
cilerine ve adalet sistemine duyulan güveni zedelemekte ve toplumda 
ahlakî bozulmaya yol açmaktadır. 

Saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede başarının sağlana-
bilmesi için, önceden belirlenmiş tedbirler ve faaliyetler içeren stratejiler 
önem taşımaktadır. Böylece, yolsuzlukla mücadelede öncelikli alanlar 
belirlenerek sonuca daha kararlı ve etkili bir şekilde gidilmesi mümkün 
olmaktadır. Ayrıca, yolsuzlukla mücadele dönemsel bir çaba olmayıp, 
ekonomik ve sosyal hayattaki gelişmelere göre süreklilik gerektiren faali-
yetler bütünüdür. 

Bu vizyon çerçevesinde ilgili tüm kesimlerin katılımıyla “Saydamlığın 
Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi” 
geliştirilmiştir. Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin 
Güçlendirilmesi Stratejisi (Strateji) hazırlanırken, 58 inci, 59 uncu ve 60 
ıncı Hükümet programları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolsuzlukları 
Araştırma Komisyonu Raporu, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Avrupa Birliği 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ve çeşitli 
uluslararası kuruluşların Ülkemizle ilgili değerlendirmelerinden 
yararlanılmıştır. Ayrıca bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil top-
lum kuruluşları ve ilgili uluslararası kuruluşların görüşleri de alınmıştır. 
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2. SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADE-
LE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER 

Saydamlığın artırılması ve yolsuzlukların önlenmesi çerçevesinde 
Ülkemizde son yıllarda yapılan başlıca düzenlemeler aşağıda sıralanmıştır: 

a) Kamu ihale sisteminde saydamlığın geliştirilmesi, kaynakların da-
ha etkin ve verimli kullanılması ve daha az kaynakla daha fazla kamu hiz-
meti üretilmesi amacıyla, kamu kaynağı kullanan bütün kurumları kapsa-
yan ve ihalelerde açıklığın ve rekabetin sağlanmasını ve şikâyetlerin 
incelenmesini teminen Kamu İhale Kurumu kurulmasını düzenleyen 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu. 

b) Doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesi, yabancı 
yatırımcıların haklarının korunması, yatırım ve yatırımcı tanımlarında 
uluslararası standartlara uyulması ve doğrudan yabancı yatırımların 
artırılması amacıyla; yatırımcıların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak 
hazırlanan, Ülkemizin uluslararası yatırımlara yönelik eşitlikçi ve liberal 
yaklaşımının yansıtılması olarak yatırımcıya açık ve anlaşılır mesajlar 
veren, yatırımcının değişik mevzuat gereği sahip olduğu haklar ve tâbi 
olduğu yükümlülükleri gösteren yasal bir rehber niteliğinde 4875 sayılı 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu. 

 c) Herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğunu ve kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunda 
belirtilen istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların 
yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularının etkin, süratli ve 
doğru sonuçlandırılması için gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla 
yükümlü olduklarını hüküm altına almak ve medya organlarının ve kişilerin 
kamuya ait bilgilere daha kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla 4982 
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. 

ç) Harcama birimlerine gerekli esnekliğin sağlanması ve bütün kamu 
gelir ve giderlerinin bütçede gösterilmesi ile kamu kaynaklarının 
kullanımında uluslararası standartlara uygun iç kontrol ve denetim 
mekanizmalarının oluşturulması ve malî saydamlık bakımından güvenilir 
ve periyodik malî verilerin üretilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Malî Yöne-
timi ve Kontrol Kanunu. 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini ve kamu perso-
nelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medeni Kanununa 
göre kurulan vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerinin ye-
niden düzenlenmesi suretiyle, kamu düzenini olumsuz yönde etkileyen ve 
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toplumda hoşnutsuzluklara neden olan uygulamalara son verilmesi ve 
kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması amacıyla 5072 sayılı Dernek 
ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun. 

e) Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, 
dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış 
ilkelerinin ve standartlarının belirlenmesi ve bu ilkelere aykırı davranan üst 
düzey kamu görevlilerine ilişkin şikâyetlerin Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
tarafından incelenmesi ve sonuçlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla 
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 

f) Basında demokratikleşmenin sağlanması ve özgür bir basın 
düzeninin oluşturulması ile düşüncelerin ve haberin en yaygın ve hızlı bir 
şekilde dolaşımını sağlayarak kamuoyunun bilinçli bir şekilde oluşması ve 
işlemesi amacıyla 5187 sayılı Basın Kanunu. 

g) Yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, katılım ve 
saydamlığın sağlanarak yerinden yönetim ilkesi ve demokrasinin 
güçlendirilmesi amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu ve 
5393 sayılı Belediye Kanunu. 

ğ) Kamu görevlileri tarafından işlenebilen rüşvet, irtikâp, zimmet ve 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi yolsuzluk suçlarıyla 
birlikte, zamanaşımı sürelerini, suç işlemek yoluyla kazanç elde edilmesini 
engelleyecek etkin bir yaptırım olarak kazanç müsaderesini ve özel hukuk 
tüzel kişilerine uygulanacak güvenlik tedbirlerini yeniden düzenleyerek, 
yolsuzluk suçlarıyla mücadele bakımından etkin bir sistem kurulabilmesi 
amacıyla uluslararası sözleşmeler de dikkate alınarak hazırlanan 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu. 

h) Sivil toplumun güçlendirilmesi amacıyla dernek ve vakıf kurma 
hakkına ve faaliyetlerine getirilen kısıtlamaların kaldırılması, dernek işlem-
leri ve denetimlerinin basitleştirilmesi amacıyla 5253 sayılı Dernekler 
Kanunu ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu. 

ı) Yolsuzluk suçlarıyla mücadelede etkin bir sistem kurulabilmesi için 
uluslararası sözleşmeler de dikkate alınarak; tutuklama, arama, hak ve 
alacaklara el koyma, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcısının kararıyla telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişi-
min denetlenmesi, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçla 
izleme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen 
suçlarla mücadele amacıyla özel ağır ceza mahkemeleri kurulması gibi 
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yeni koruma tedbirleri ve düzenlemeler getiren 5271 sayılı Ceza Muhake-
mesi Kanunu. 

i) Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasını, kredi sis-
teminin etkin bir şekilde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin hak ve 
menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla, sistemi engelleyen, 
bozan, verileri yok eden veya değiştiren ve gerçeğe aykırı mu-
hasebeleştirme yapan banka ve finans kurumları için ağır yaptırımlar ön-
gören 5411 sayılı Bankacılık Kanunu. 

j) Sosyal sigortalar sisteminin yönetimini, işleyişi ile ilgili usûl ve 
esasları, finansman ve karşılanma yöntemlerini belirleyen, yönetim organ-
larında ve karar süreçlerinde ilgili sosyal tarafların etkin katılımını ön-
gören, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunu 
birleştirerek sosyal güvenlik alanında mükerrer emeklilik ve hak sahipliğini 
ortadan kaldıran 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu. 

k) Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası hak ve yükümlülüklerini 
düzenleyen, kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile bankalar ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında bilgi paylaşım 
usûllerini belirleyen, Sosyal Güvenlik Kurumuna en geniş anlamıyla el-
ektronik ortamda hizmet sunum yetkisi veren, ayrıca işçi ücretlerinin 
bankalar vasıtasıyla ödenmesi yükümlülüğü getirerek ücretlerde kayıtlılığı 
öngören 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. 

l) Ulusal ihtiyaçların yanı sıra uluslararası düzenlemeler de göz 
önünde bulundurularak hazırlanan ve suçla mücadelede malî sektörle 
işbirliğinin güçlendirilmesi, güçlü bir veri sistemi kurulması, bu suretle malî 
bilgilerden hareketle suça ve suçluya ulaşılması, yükümlülüklere uyumun 
takibinde etkinlik ve uluslararası gelişmelerle paralellik sağlanması 
amacıyla 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 
Kanun ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu. 

m) Petrol piyasasının sağlıklı işleyebilmesini teminen, petrol ka-
çakçılığından kaynaklanan haksız rekabetin önlenerek, adil bir rekabet 
ortamının ve ürün güvenliğinin sağlanması ve petrol kaçakçılığı ile daha 
etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 5576 sayılı Petrol Piyasası Kanunun-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 

n) Yolsuzlukla mücadele bağlamında uluslararası yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi amacıyla, yabancı ülkede işlenen rüşvet suçundan yar-
gılama yapılabilmesi için Adalet Bakanının izin vermesi şartının kaldırıl-
ması, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi ve suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarının kapsamının genişletilmesi, 
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özel hukuk çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin or-
gan veya temsilcisi ya da görevlileri tarafından; dolandırıcılık, ihaleye veya 
edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama, zimmet, kaçakçılık, kaçak petrole ilişkin suçlar ile terö-
rün finansmanı suçlarının tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi hâlinde 
ayrıca bu tüzel kişiye idarî para cezası verilebilmesi amacıyla 5918 sayılı 
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 

Yapılan kanunî düzenlemelere ek olarak, akaryakıt kaçakçılığı ile 
mücadele kapsamında yürürlüğe konulan ulusal marker uygulaması, e-
Devlet kapsamındaki uygulamalar, suç gelirlerinin aklanmasının önlen-
mesine ilişkin çalışmalar, kamu yönetiminde saydamlık ekseninde 
yürütülen diğer çalışmalar, mevzuatın basitleştirilmesi, idarî yüklerin ve 
kırtasiyeciliğin azaltılması ile yerli ve yabancı yatırımcılar açısından yatırım 
ortamının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar ve Ülkenin her yerinden 
vatandaşların şikâyet ve taleplerine ilişkin başvuruları alan ve izleyen 
Başbakanlık İletişim Merkezinin (BİMER) kurulması, yolsuzlukların önlen-
mesi ve saydamlığın artırılması bağlamında önemli katkılar sağlamıştır. 

Ayrıca, yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesine doğrudan katkı 
sağlayacak nitelikte hazırlanarak kabul edilen Yargı Reformu Stratejisi ve 
Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi de uygulanmaya başlamıştır. 
Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda, suç 
kavramının ülke sınırlarını aşan bir yapıya büründüğü, suçlularla ve yolsu-
zlukla mücadelenin daha da zorlaştığı bir gerçektir. Bu kapsamda, ülke 
tecrübelerinin paylaşımı ile ikili teknik ve adlî işbirliği büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu çerçevede Ülkemiz; 
a) Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesini 2003 

yılında, 
b) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Uluslararası Ticari İşlem-

lerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi 
Sözleşmesini 2003 yılında, 

c) Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesini 
2003 yılında, 

ç) Avrupa Konseyinin Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, 
Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmesini 2004 
yılında, 

d) Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesini 2004 
yılında, 
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e) Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması 
Hakkında Sözleşmeyi 2004 yılında, 

f) Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesini 2006 yılın-
da, 

onaylamıştır. 
Ayrıca, Ülkemiz yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren 

Avrupa Konseyinin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubuna (GRECO) 2004 
yılında üye olmuştur. 
Yukarıda bahsedilen düzenlemeler, çalışmalar ve uluslararası işbirliğine 
ilişkin uygulamalar neticesinde, Ülkemizin yolsuzlukla mücadele alanında 
önemli ilerlemeler kaydettiği ve bu ilerlemelerin yolsuzlukla ilgili değer-
lendirmeler yapan uluslararası kuruluşların çalışmalarına da yansıdığı 
görülmektedir. Örneğin, Ülkemiz, Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafın-
dan yayınlanan Yolsuzluk Algılama Endeksinde 2003 yılında 3.1 puanla 133 
ülke arasında 77 nci sırada yer alırken, 2009 yılında 4.4 puanla 180 ülke 
arasında 61 inci sıraya yükselmiştir. 

Katedilen mesafe, yolsuzlukla mücadelede siyasi kararlılık ve sa-
hiplenmenin önemini göstermekte, ancak suç ve suçlunun dinamik ve 
değişken profili, yolsuzlukla mücadelede aynı dinamizm ve kararlılığın 
sürdürülmesi gerektiğine de işaret etmektedir. 

3. STRATEJİNİN AMACI 

Bu Stratejinin amacı; 2002 yılından bu yana kararlılıkla sürdürülen 
reformların bir devamı niteliğinde, gelişen ve değişen şartları da göz 
önünde bulundurarak, saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu besleyen fak-
törlerin ortadan kaldırılması suretiyle daha adil, hesap verebilir, saydam 
ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesidir. 

4. STRATEJİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ 

2010–2014 yılları arasında uygulanacak olan Stratejinin temel bileşen-
leri; 
 A) Önlemeye, 
 B) Yaptırımların Uygulanmasına, 
 C) Toplumsal Bilincin Artırılmasına, 

yönelik tedbirler olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. 
Bu temel bileşenler altında öngörülen ve aşağıda sıralanan tedbirl-

erin bazılarının hayata geçirilebilmesi için başta Anayasa olmak üzere 
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kanunlarda ve diğer düzenleyici işlemlerde değişiklikler gerekebilecektir. 
Bu tedbirlere ilişkin Faaliyet Tablosu, Stratejinin ekinde yer almaktadır. 

A) Önlemeye Yönelik Tedbirler 
Saydamlığın, hesap verebilirliğin, etkin denetimin ve kurumsal kapa-

sitenin artırılması suretiyle yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan 
kaldırılmasına ilişkin olarak; 
 a) Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanında, açıklık ve 
şeffaflığa ilişkin uygulamalarıngeliştirilmesi ve denetimin etkinleştirilme-
si, 
 b) Siyasi etik ile ilgili çalışmaların tamamlanması, 
 c) Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) kurulmasına ilişkin çalışma-
ların tamamlanması, 
ç) Genel İdari Usul Kanununa ilişkin çalışmaların tamamlanması, 
d) Yeni Sayıştay Kanununun yasalaşma sürecinin tamamlanması, 
e) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunundaki mal bildirimlerine ve diğer uygulamalara ilişkin 
hükümlerin gözden geçirilmesi, 
 f) Kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işlerle ilgili kanunî düzen-
lemelerin ve uygulama etkinliğinin gözden geçirilmesi, 
g) Devlet sırları ve ticari sırlara ilişkin çalışmaların tamamlanması, 
ğ) Kamu ihale sisteminin gözden geçirilmesi, 
 h) Yerel yönetimlerin imar, ruhsat ve diğer işlem süreçlerinde saydamlık 
ve hesap verebilirliğin artırılması, 
 ı) Yerel yönetimlerin iştirakleri üzerindeki denetim mekanizmalarının 
etkinliğinin gözden geçirilmesi, 
i) Yerel yönetimlerde seçimle işbaşına gelenler için etik ilkelerin belir-
lenmesi ve izleme mekanizmalarının kurulması, 
j) Denetim birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi, 
k) Denetim raporlarından hareketle yolsuzluğa açık risk alanlarının belir-
lenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, 
 l) Kamu Görevlileri Etik Kurulu rehberliğinde kamu yönetimi içerisindeki 
her bir meslek grubu için ayrı etik ilkelerin belirlenmesi ve çıkar çatışma-
larının engellenmesi, 
m) Özel sektör kuruluşlarında saydamlığın artırılması ve yolsuzluğun 
önlenmesi, 
n) Sivil toplum kuruluşlarında saydamlığın artırılması ve yolsuzluğun 
önlenmesi, 
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 o) Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçları ile Devlet Personel 
Başkanlığında disiplin cezası alan kamu görevlileri hakkında oluşturulan 
veri tabanlarından yararlanılarak risk alanlarının belirlenmesi, 
 yönünde tedbirlerin alınması öngörülmektedir. 
 
 B) Yaptırımların Uygulanmasına Yönelik Tedbirler 
Saydamlığın artırılması, yolsuzluk ile mücadelede ilgili kurumlar arasında 
koordinasyonun sağlanması ve bazı sınırlamaların kaldırılması suretiyle 
soruşturma, kovuşturma ve cezalandırmada etkinliğin geliştirilmesine 
ilişkin olarak; 
a) Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sisteminin gözden 
geçirilmesi, 
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşların-
da meydana gelen yolsuzluk olaylarını yetkili mercilere bildirenlerin ko-
runmasına ilişkin düzenlemelerin oluşturulması, 
c) Yolsuzlukla mücadelede görev alan birimler arasında etkin işbirliği, 
bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sağlanması, 
 yönünde tedbirlerin alınması öngörülmektedir. 
 
C) Toplumsal Bilincin Artırılmasına Yönelik Tedbirler 
Toplumsal bilincin artırılmasına ilişkin olarak; 
 a) Vatandaşların, haksız bir uygulama ile karşılaştıklarında kanunlar ve 
idarî düzenlemelerle kendilerine tanınan haklar ile başvuruda buluna-
bilecekleri merciler konusunda bilgilendirilmesi, 
 b) Düzenli aralıklarla yolsuzluk algılama anketi yaptırılması, 
 c) Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında dürüstlük konularının işlen-
mesi, 
 ç) Yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum temasını içeren sosyal ak-
tivitelerin desteklenmesi, 
 d) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca televizyon ve radyo yayınlarında 
dürüstlük konularına yer verilmesinin sağlanması, 
 e) Medya organlarının yolsuzlukla mücadeledeki rollerinin 
güçlendirilmesi, 
 f) Strateji doğrultusunda oluşturulan temel ilke ve yöntemlerin tüm 
kamuoyu, sivil toplum kuruluşları ve kamu görevlileri tarafından ben-
imsenmesi amacıyla seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlenmesi, 
yönünde tedbirlerin alınması öngörülmektedir. 
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5. STRATEJİNİN UYGULANMASI 

5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/19 
sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; Stratejinin uygulamasını gerçekleştirmek 
üzere “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin 
Güçlendirilmesi Komisyonu” ve “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve 
Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu” kurulmuştur. 
Başbakanlık Teftiş Kurulu ise Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsu-
zlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu (Komisyon)’na ve Türki-
ye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi 
Yürütme Kurulu (Yürütme Kurulu)’na görevlerini yerine getirmede teknik 
destek sağlamak ve sekretarya hizmeti vermekle görevlendirilmiştir. Bu 
kapsamda, Komisyon yılda en az iki defa toplanmak suretiyle stratejide 
belirtilen amaçlara ulaşılmasında etkinliği ve koordinasyonu sağlayacaktır. 

Yürütme Kurulu, üç ay içerisinde Stratejide yer alan tedbirler 
doğrultusunda ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla, yapılması 
gerekenleri ve sorumlu kuruluşları gösteren detaylı eylem planını 
hazırlayarak Komisyonun onayına sunacaktır. Yürütme Kurulu yılda en az 
dört kez toplanacaktır. 

Yürütme Kurulu; yargı reformu çalışmaları, e-Devlet uygulamaları, 
kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması, örgütlü suçlar ve kara para ak-
lama suçu gibi yolsuzlukla mücadele ile ilgili diğer konularda yürütülen 
çalışmaları da göz önünde bulunduracaktır. 

 
6. SONUÇ 

Bu Strateji, ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen, ahlakî 
değerleri aşındıran, vatandaşın kamu kurumlarına olan güvenini derinden 
zedeleyen yolsuzluğa karşı kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve saydam-
lığın artırılması amacıyla hazırlanmıştır. 

Stratejideki tedbirlerin uygulanmasıyla; adil, hesap verebilir, saydam 
ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve yolsuzluğa karşı top-
lumsal bilincin artırılarak yolsuzluk suçlarına yönelik eğilimlerin engellen-
mesi suretiyle sistemin etkinliğini artırmak amaçlanmaktadır. 

Saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede son yıllarda 
önemli ilerlemeler kaydedilmiş olup, Stratejide belirlenen tedbirlerin 
hayata geçirilmesi ile bu çabalar daha da ileriye taşınmış olacaktır. 
Stratejide belirlenen tedbirlerin hayata geçirilmesi, toplumun tüm kes-
imlerinin refah düzeyinin artmasına da katkı sağlayacaktır. 
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EK 

FAALİYET TABLOSU 

00     HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

  01   Çalışma usûl ve esasları ile detaylı eylem planının belir-
lenmesi 

    01 Yürütme Kurulu ve çalışma gruplarının çalışma usûl ve 
esaslarının belirlenmesi 

    02 Detaylı eylem planının hazırlanması ve kabulü 

01     ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER 

  01   
Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanın-
da, açıklık ve şeffaflığa ilişkin uygulamaların geliştirilmesi 
ve denetimin etkinleştirilmesi 

    01 Çalışma Grubunun oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kurulunateslim edilmesi 

    03 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

    04 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  02   Siyasi etik ile ilgili çalışmaların tamamlanması 

  03   Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) kurulmasına 
ilişkin çalışmaların tamamlanması 

  04   Genel İdari Usul Kanununa ilişkin çalışmaların 
tamamlanması 

  05   Yeni Sayıştay Kanununun yasalaşma sürecinin 
tamamlanması 

  06   

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanunundaki mal bildirimlerine ve diğer uygulamalara 
ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi 
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    01 Uygulamaya ilişkin aksaklıklar ve sorunların tespiti amacıy-
la çalışma grubu oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kuruluna teslim edilmesi 

    03 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

    04 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  07   
Kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işlerle ilgili 
kanunî düzenlemelerin ve uygulama etkinliğinin gözden 
geçirilmesi 

    01 Uygulamaya ilişkin aksaklıklar ve sorunların tespiti amacıy-
la çalışma grubu oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kurulunateslim edilmesi 

    03 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
sunulması 

    04 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  08   Devlet sırları ve ticari sırlara ilişkin çalışmaların 
tamamlanması 

  09   Kamu ihale sisteminin gözden geçirilmesi 

    01 Uygulamaya ilişkin aksaklıklar ve sorunların tespiti amacıy-
la çalışma grubu oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kuruluna teslim edilmesi 

    03 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

    04 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  10   Yerel yönetimlerin imar, ruhsat ve diğer işlem sü-
reçlerinde saydamlık ve hesap verebilirliğin artırılması 

    01 Uygulamaya ilişkin aksaklıklar ve sorunların tespiti amacıy-
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la çalışma grubu oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kurulunateslim edilmesi 

    03 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

    04 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  11   Yerel yönetimlerin iştirakleri üzerindeki denetim 
mekanizmalarının etkinliğinin gözden geçirilmesi 

    01 Uygulamaya ilişkin aksaklıklar ve sorunların tespiti amacıy-
la çalışma grubu oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kurulunateslim edilmesi 

    03 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

    04 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  12   
Yerel yönetimlerde seçimle işbaşına gelenler için etik 
ilkelerin belirlenmesi ve izleme mekanizmalarının ku-
rulması 

    01 Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından, etik ilkelerin belir-
lenmesinde izlenecek genel ilkelerin tespit edilmesi 

    02 Bu genel ilkeler çerçevesinde etik ilkelerin belirlenmesi 

    03 
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun uygun görüşüyle etik il-
kelerin yayımlanması ve uygulama etkinliği için gerekli 
idarî tedbirlerin alınması 

  13   Denetim birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi 

    01 
Denetim elemanlarının kamuda mevcut veri tabanlarına 
(tapu, araç, banka, vergi v.s) ulaşabilmelerinin sağlanması 
için bir çalışma grubunun oluşturulması 

    02 
Uygulamaya ilişkin aksaklıklar ve sorunların tespiti amacıy-
la çalışma grubu oluşturulması 
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    03 Kamuda denetim standartlarının oluşturulması 

    04 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kurulunateslim edilmesi 

    05 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

    06 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  14   Denetim raporlarından hareketle yolsuzluğa açık risk 
alanlarının belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması 

    01 Uygulamaya ilişkin aksaklıklar ve sorunların tespiti amacıy-
la çalışma grubu oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kuruluna teslim edilmesi 

    03 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

    04 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  15   
Kamu Görevlileri Etik Kurulu rehberliğinde kamu yöne-
timi içerisindeki her bir meslek grubu için ayrı etik il-
kelerin belirlenmesi ve çıkar çatışmalarının engellenmesi 

    01 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından, mesleki etik il-
kelerin belirlenmesinde izlenecek genel ilkelerin tespit 
edilmesi 

    02 
Mesleki etik ilkelerin belirlenmesi için çalışma gruplarının 
görevlendirilmesi ve mesleki etik ilkeleri taslaklarının hazır-
lanması 

    03 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kuruluna teslim edilmesi 

    04 
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun uygun görüşüyle mesleki 
etik ilkelerin yayımlanması ve 

uygulama etkinliği için gerekli idarî tedbirlerin alınması 

  16   Özel sektör kuruluşlarında saydamlığın artırılması ve 
yolsuzluğun önlenmesi 
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    01 
Uygulamaya ilişkin aksaklıklar, sorunlar ve mevzuattaki 
boşluklar çerçevesinde riskli alanların tespiti amacıyla 
çalışma grubu oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kuruluna teslim edilmesi 

    03 
Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

    04 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  17   Sivil toplum kuruluşlarında saydamlığın artırılması ve 
yolsuzluğun önlenmesi 

    01 
Uygulamaya ilişkin aksaklıklar, sorunlar ve mevzuattaki 
boşluklar çerçevesinde riskli alanların tespiti amacıyla 
çalışma grubu oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kuruluna teslim edilmesi 

    03 Sivil toplum kuruluşlarının denetim ve malî bilgilerini 
kamuoyuna açıklama zorunluluğunun getirilmesi 

    04 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

    05 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  18   

Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçları ile Devlet 
Personel Başkanlığında disiplin cezası alan kamu 
görevlileri hakkında oluşturulan veri tabanlarından 
yararlanılarak risk alanlarının belirlenmesi 

    01 Adli Sicil veri tabanındaki bilgilerden yararlanılarak yolsu-
zluk suçlarına ilişkin istatistiklerin oluşturulması 

    02 
Yolsuzluk suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarla 
ilgili veri tabanlarındaki bilgilerin ve istatistiklerin analiz 
edilerek risk alanlarının belirlenmesi 

    03 
Devlet Personel Başkanlığında oluşturulan disiplin 
suçlarına ilişkin veri tabanının tüm kamu görevlilerini 
kapsayacak şekilde uygulamaya konulması ve bu veri 
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tabanından tüm kamu kurumlarının yararlanması 

02     YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER 

  01   
Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sistemi-
nin gözden geçirilmesi 

    01 Konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak 
amacıyla çalışma grubu oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kuruluna teslim edilmesi 

    03 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

    04 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  02   

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarında meydana gelen yolsuzluk olaylarını yetkili 
mercilere bildirenlerin korunmasına ilişkin düzen-
lemelerin oluşturulması 

    01 Konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak 
amacıyla çalışma grubu oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kurulunateslim edilmesi 

    03 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

    04 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  03   
Yolsuzlukla mücadelede görev alan birimler arasında 
etkin işbirliği, bilgi paylaşımı ve koordinasyonun 
sağlanması 

    01 Konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak 
amacıyla çalışma grubu oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kuruluna teslim edilmesi 

    03 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
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gönderilmesi 

    04 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

03     TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASINA YÖNELİK 
TEDBİRLER 

  01   

Vatandaşların, haksız bir uygulama ile karşılaştıklarında 
kanunlar ve idarî düzenlemelerle kendilerine tanınan 
haklar ile başvuruda bulunabilecekleri merciler ko-
nusunda bilgilendirilmesi 

    01 Konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak 
amacıyla çalışma grubu oluşturulması 

    02 Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin bir rapor hazır-
lanması ve Yürütme Kuruluna teslim edilmesi 

    03 Rapora ilişkin Yürütme Kurulu önerisinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

    04 Öneri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması 

  02   Düzenli aralıklarla yolsuzluk algılama anketi yaptırılması 

  03   Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında dürüstlük 
konularının işlenmesi 

  04   Yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum temasını içeren 
sosyal aktivitelerin desteklenmesi 

  05   
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca televizyon ve radyo 
yayınlarında dürüstlük konularına yer verilmesinin 
sağlanması 

  06   
Medya organlarının yolsuzlukla mücadeledeki rollerinin 
güçlendirilmesi 

  07   

Strateji doğrultusunda oluşturulan temel ilke ve yöntem-
lerin tüm kamuoyu, sivil toplum kuruluşları ve kamu 
görevlileri tarafından benimsenmesi amacıyla seminer, 
çalıştay ve konferanslar düzenlenmesi 

  
 


