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SUNUM 

 

TEPAV yolsuzlukla mücadele konusundaki çalışmalarını EPRI Yönetişim Etütleri Programı altında 
sürdürmektedir. 

Çalışmaların amacı tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de uzun yıllardır kamu yönetimi ve ekonomik 
sistem üzerinde ağır bir yük oluşturan, toplumun her kesimini sosyal ve ekonomik olarak olumsuz yönde 
etkileyen ve kamu yönetimi disiplininin geleneksel temalarından birini oluşturan “yolsuzluk” konusuna ve 
politika tartışmalarına, gerek kurumsal gerekse de siyasal sorumluluk mekanizmaları açısından bilgi ve 
platform sağlamaktır. TEPAV bu çerçevede yolsuzlukla mücadelenin farklı boyutlarını inceleyen 
toplantılar, araştırmalarla birlikte konuyla ilgili karar alıcılar, uygulayıcılar ve araştırmacılara yararlı 
olacağı düşünülen çalışmaları  “Yolsuzlukla Mücadele Kitapları” serisi altında yayınlamaktadır. 

“Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı” kitabıyla yolsuzlukla mücadele konusunda doğrudan ve dolaylı 
mevzuat, ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve eylem planları ilk kez bir araya 
getirilmektedir. Kitabın yolsuzlukla mücadele eden tüm kişi ve kuruluşlara yararlı olmasını diliyorum.  

 

Güven Sak 
Direktör 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 





İÇİNDEKİLER  
 

1. GİRİŞ........................................................................................................................................................ 7 
2. YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI ................................................................................... 11 

2.1. KANUNLAR ....................................................................................................................................11 
2.1.1. TÜRK CEZA KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ ve MADDE GEREKÇELERİ .............11 

MADDE 6. Tanımlar .................................................................................................................................. 11 
MADDE 13. Diğer suçlar ............................................................................................................................. 11 
MADDE 155. Güveni kötüye kullanma ......................................................................................................... 11 
MADDE 204. Resmî belgede sahtecilik ......................................................................................................... 12 
MADDE 207. Özel belgede sahtecilik............................................................................................................ 16 
MADDE 235. İhaleye fesat karıştırma ........................................................................................................... 17 
MADDE 236. Edimin ifasına fesat karıştırma................................................................................................ 19 
MADDE 239. Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması . 20 
MADDE 245. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ................................................................... 20 
MADDE 247. Zimmet .................................................................................................................................... 21 
MADDE 250. İrtikâp ...................................................................................................................................... 22 
MADDE 251. Denetim görevinin ihmali........................................................................................................ 23 
MADDE 252. Rüşvet...................................................................................................................................... 23 
MADDE 254. Etkin pişmanlık ....................................................................................................................... 25 
MADDE 255. Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama ............................................................................... 26 
MADDE 257. Görevi kötüye kullanma .......................................................................................................... 27 
MADDE 258. Göreve ilişkin sırrın açıklanması............................................................................................. 28 
MADDE 266. Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma ............................................................... 29 
MADDE 282. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama................................................................. 29 

2.1.2. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ .............................................30 
2.1.3. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE 
……..KANUNU ...................................................................................................................................36 
2.1.4. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI  KANUNLARDA 
……..DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN .................................................................44 
2.1.5. KAMU İHALE KANUNU.........................................................................................................48 
2.1.6. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU...........................................................................82 
2.1.7. KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU............................................................96 
2.1.8. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU .......................................................................................146 
2.1.9. DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN .............................................154 
2.1.10. SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN İLGİLİ HÜKMÜ...................................................157 
2.1.11. DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE 
….……DAİR KANUN ......................................................................................................................158 
2.1.12. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU .....................................................................160 
2.1.13. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ  ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN .............170 

2.2. ULUSLARARASI BELGELER.....................................................................................................178 
2.2.1. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER.......................................................................................178 

2.2.1.1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ ................................. 178 
2.2.1.2. SINIR AŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ               
……….(15 KASIM 2000) ............................................................................................................................. 209 
2.2.1.3. OECD KONSEYİ ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU 
……….GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ  21 KASIM 1997 ....... 233 
2.1.1.4. AVRUPA KONSEYİ YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ                             
……….(27 OCAK 1999) ............................................................................................................................... 238 
2.1.1.5. AVRUPA KONSEYİ YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ ............................ 248 

2.2.2. ULUSLARARASI DİĞER BELGELER .................................................................................253 
2.2.2.1. AVRUPA KONSEYİ Yolsuzlukla Mücadelede Yirmi Temel İlke Kararı (06 KASIM 1997) ......... 253 



2.2.2.2. AVRUPA BİRLİĞİ Aday Ülkelerde Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine İlişkin On İlke 255 
2.2.2.3. AVRUPA KONSEYİ Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları (11 MAYIS 2000)....................... 255 
2.2.2.4. AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ Siyasi Partilerin ve Seçim Kampanyalarının 
……….Finansmanında Yolsuzlukla Mücadele İçin Ortak Kurallar ............................................................. 262 
2.2.2.5. ARUSHA DEKLARASYONU Gümrük Kapılarında Dürüstlük İle İlgili Gümrükler İşbirliği 
……….Konseyi’nin Deklarasyonu (7 TEMMUZ 1993)................................................................................... 264 
2.2.2.6.  AVRUPA OMBUDSMANI İyi Yönetim İçin Davranış Kodu (06 EYLÜL 2001) ............................ 266 
2.2.2.7. ASYA-PASİFİK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ Devlet İhalelerine İlişkin Bağlayıcı Olmayan İlkeler           
………(5 MART 1999).................................................................................................................................... 272 

2.3. YÖNETMELİKLER.......................................................................................................................285 
2.3.1. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK .............................285 
2.3.2. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE 
…….ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK...............................................................................289 

EK-1..........................................................................................................................................298 
EK-2..........................................................................................................................................298 

2.3.3. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA  İLİŞKİN ESAS VE 
USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK.........................................................................................299 

EK-1..........................................................................................................................................311 
EK-2..........................................................................................................................................312 

2.4. EYLEM PLANLARI ......................................................................................................................313 
2.4.1. TÜRKİYEDE SAYDAMLIĞIN ARTTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN 
…......GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI (Bakanlar Kurulunun 12.01.2002 tarih, 2002/3 sayılı 
…......prensip kararı ile kabul edilmiştir.) ...........................................................................................313 
2.4.2. TÜRKİYE CUMHURİYETİ 58 NCİ HÜKÜMET ACİL EYLEM PLANI ............................319 

 



YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

7 

 

1. GİRİŞ 
 

Yolsuzluğun tarihi, neredeyse devletlerin tarihi kadar eskidir. Tarihin  her döneminde ve dünyanın 
her yerinde yolsuzluklarla karşılaşılmıştır. Sümerolog Veysel Donbaz'ın çözdüğü İstanbul Arkeoloji 
Müzesinde bulunan M.Ö. 4000 yıllarına ait “Sümer Okul Günleri” adlı bir Sümer tableti, rüşvetin ilk 
belgesi niteliğindedir: 2300 yıl önce Brahman Başbakanının yolsuzluğun 40 yolunu saydığı; eski Çin'de 
ise, rüşveti önlemek üzere memurlara maaşlarına ek olarak "yang-lien" adıyla bir ek ödemede 
bulunulduğu bilinmektedir. 

İki bin yıl önce Hint Kralı  Kathilya bu konuyu ele alan "Arthastra" adlı bir kitap yazmıştır.  
Dante, yedi yüz yıl önce, rüşvetçileri cehennemin en derinine koyarak, ortaçağda yolsuz 

davranışlara duyulan  nefreti yansıtmıştır. Shakespeare, bazı oyunlarında yolsuzluğa yer vermiştir. 
Bu örneklerle anlatmak istediğimiz tarihin her döneminde ve her coğrafyada yolsuzluklukların 

olabileceği gerçeğidir. 
Tarihçiler, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü hazırlayan önemli nedenler arasında “rüşvet”in 

de bulunduğunu yazmaktadır. 16 ncı yüzyıla kadar, Osmanlı devletinde güçlü bir otoritenin kurulduğu, 
devletin güçlü ve düzenli memur kadrosuyla, idare örgütüyle ülkenin her köşesine egemen olduğu 
söylenebilir.  

16 ncı yüzyıldan sonra, Osmanlı Devleti’nde idari sistem ile birlikte mali sistem de çözülmeye 
başlamış; devlet, yavaş yavaş otoritesini kaybetmiş, yolsuzluk ve rüşvet için uygun bir ortam oluşmuştur. 

Bu dönemde yazılan birçok eserde, kendileri de genelde birer yönetici olan yazarlar, rüşvetin 
olumsuz yanlarını belirtmekte ve önlenmesi için çareler önermektedirler. 

Bu eserlerden en önemlileri olarak, Lütfi Paşa’nın 16 ncı yüzyılda yazdığı Asafname’si, Koçi 
Bey’in 17 nci yüzyılda yazdığı kendi adıyla anılan Risalesi,17 nci yüzyılın fikir adamlarından Hazerfan 
Hüseyin Efendi’nin Talhis al-Bayan fi Kavanin-i Al-i Osman adlı eseri ve Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın 
1703 yılında Üçüncü Ahmet’e sunduğu Nasa-ih ul-Vuzara va al-Umara adlı eserleri sayılabilir. 

Tanzimat döneminde, ilk defa değişik toplumsal gruplar tarafından otoritenin paylaşımı gündeme 
gelmiş; dolayısıyla kamu yönetimi üzerinde de toplumsal grupların etkileme çabaları ortaya çıkmıştır. 

İkinci Mahmut döneminde, köklü reformlar gerçekleştirilmeye, özellikle de, o devir Avrupa’sını 
model alan modern bir bürokrasi oluşturulmaya çalışılmıştır. Örneğin, ehliyetsiz kişilerin memur olmasını 
önlemek için sıkı sınav usulleri uygulanmıştır 

Rüşvete karşı alınan en önemli önlem kamu görevlilerinin, görevlerine ilişkin suçların cezalandı-
rılması için bir ceza kanunnamesinin yürürlüğe konmasıdır. İkinci Mahmut kanunnamede, özellikle, 
rüşvet suçunun cezalandırılmasını emretmişti. Kanunda, en küçük rütbeli memurdan, en yüksek rütbeli 
memura kadar, herhangi bir memurun rüşvet aldığı tespit edildiği takdirde, cezalandırılacağı 
belirtilmektedir. 

Rüşveti önlemeye ilişkin daha ciddi önlemler, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı’nda yer 
almıştır. Tanzimat Fermanı ile rüşveti önlemeye ilişkin etkili tedbirler de öngörülmüş, Ferman yayınlan-
dıktan bir yıl sonra, 1840 yılında yürürlüğe giren Ceza Kanunnamesinin beşinci faslında rüşvet suçu geniş 
şekilde düzenlenmiştir. 

1849 yılında ise, bütün memurlara, rüşvet almayacaklarına ilişkin yemin etme usulü 
getirilmiş;1855 yılında yürürlüğe giren nizamname ile rüşvet sayılacak ve sayılmayacak hediyeler tespit 
edilmiştir. 
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1858 yılında ise, Fransız Ceza Kanunundan yararlanılarak yeni bir Ceza Kanunu yapılmış; bu Ka-
nun’da da rüşvet ile ilgili hükümler -Nizamnamenin rüşvet sayılan ve sayılmayan hediyeler ile ilgili hü-
kümleri de dahil olmak üzere- yer almıştır.  

Türkiye’de yolsuzlukla mücadelenin yakın tarihine baktığımızda ilk kilometre taşının 19 Nisan 
1990 tarihli  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
olduğunu görüyoruz.  

Türkiye; taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan “ OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı 
Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi”ni 1 Şubat 2003 tarihinde onaylamış ve 
sözleşme 6 Şubat 2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi tarafından 27 Ocak ve 4 Kasım 1999 tarihlerinde kabul edilen “Yolsuzluğa Karşı Özel 
Hukuk Sözleşmesi” ve “Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi” de 4852 ve 5065 sayılı kanunlarla 
kabul edilmiştir. “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi,” 15 Kasım 2000 tarihinde Palermo'da 
imzalanmış; 30.1.2003 tarih ve 4800 sayılı Kanunla onaylanmıştır. “Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin 
Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 27 
Eylül 2001'de imzalanmış, henüz onaylanmamıştır. 9-11 Kasım 2003 tarihleri arasında Meksika’nın 
Merida kentinde imzaya açılan “Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi” de Türkiye 
tarafından imzalanmıştır. Türkiye’nin çok sayıdaki önerisi anılan sözleşme metnine girmiş; Türkiye’nin 
önerilerinden olan “Özel Sektörde Zimmet” maddesi ilk defa bir uluslar arası sözleşme metninde yer 
almıştır. Bu sözleşme, 18.05.2006 tarihli, 5506 sayılı Kanunla onaylanmış; 24.05.2006 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır.  

Avrupa Konseyi’nin Yolsuzlukla Mücadelede Rehber İlkeler ( Guiding Principles for Fight 
Against Corruption) Avrupa Birliği’nin Aday Ülkelerde Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine 
İlişkin On İlke ( Ten Principles for Improving the Fight Against Corruption in the Candidate Countries) 
Avrupa Konseyi’nin Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları ( Codes of Conduct for Public Officials) 
isimli belgelerin de ülkemizin yolsuzlukla mücadele alanındaki çalışmaları sırasında dikkate alınması 
gerekmektedir. 

Söz konusu uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizden şu ana kadar -ağırlıklı 
olarak- OECD anlaşmasına uygun düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu çerçevede 2.1.2003 gün ve 4782 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununun 4, 211 ve 220 nci 
maddeleri ile Devlet İhale Kanunu ve 4208 sayılı Kanunda gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

 
01.03.1926 tarihli ve 765 sayılı (eski) Türk Ceza Kanununun 4 üncü 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 ülkede daha önce hüküm verilmiş ise 
Türkiye’de kovuşturma yapılmaz”. 

 
Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesine aşağıdaki fıkra üçüncü fıkra olarak eklenmiştir: 

 
“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 ticari işlemler 
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nedeniyle, bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir menfaatin elde edilmesi 
veya muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak birinci fıkranın öngördüğü 
menfaatlerin teklif veya vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet sayılır.” 
 
Türk Ceza Kanunu’nun mülga 220 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“Bu Fasılda yer alan rüşvet verme suçları, tüzel kişilerin yetkili temsilcileri 
tarafından işlendiğinde, bunlar cezalandırılmakla beraber tüzel kişi hakkında da suçla 
elde edilen menfaatin iki katından üç katına kadar ağır para cezasına hükmolunur.” 

 
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 Faslında 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 altında müteahhitlik yapamazlar.” 
 
12.12.2003 tarihli, 5020 sayılı Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunda yapılan düzenlemeler ile batık bankalardan alacakların tahsili ve tahsilatların hızlandırılması 
amaçlanmıştır. 

 
Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu, bütçe ve harcama disiplini yönünden Avrupa 

Birliği normlarına uygun hükümler içermektedir. 
 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve uygulama yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 
 

Kamu Etik Kurumu Kurulması Hakkında Kanun uyarınca Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
kurulmuş; ikincil mevzuatı yayımlanmış ve hazırlanan etik sözleşmeleri kamu görevlileri tarafından 
imzalanmıştır. 
 
 Yeni Türk Ceza Kanununda kısmen de olsa özel sektörde rüşvet suçu kabul edilmiş; ihaleye fesat 
karıştırma suçunun uygulama kapsamı genişletilmiş; suçun tanımı, uluslararası normlara uygun hale 
getirilmiştir. 
 

 58.Hükümetin Acil Eylem Planının “yolsuzlukla mücadele” alt başlıklı bölümünde taahhüt 
edildiği üzere kamu görevlilerinin kurduğu ve yönettiği dernek ve vakıflara kamu kurum ve ku-
ruluşlarından kaynak aktarılması 22.01.2004 gün, 5072 sayılı yasayla yasaklanmıştır. 
 

57 nci Hükümet döneminde sivil toplum kuruluşlarının ve Dünya Bankası’nın da katkılarıyla 
sürdürülen çalışmalar sonucunda Bakanlar Kurulu’nun 12.01.2002 tarihli 2002/3 sayılı prensip kararı ile 
yolsuzlukla mücadeleye ilişkin esaslı unsurları da kapsayan toplam 22 maddelik Türkiye’de Saydamlığın 
Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi isimli bir eylem planının uygulamaya konulması 
kabul edilmiştir.  

 58 nci Hükümet döneminde hazırlanan Acil Eylem Planı’nın 5 nci maddesinin 1/d bendi de 
yolsuzlukla mücadeleye ayrılmıştır. 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının    
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu (10/9) yaklaşık altı aylık bir çalışma sonucunda çeşitli alanlarda saptanan yolsuzlukları 
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belgeleriyle açıklayan toplam 1112 sayfadan oluşan bir rapor yazmış ve bu rapor TBMM Genel 
Kurulunda okunmuştur. Bu rapordaki öneriler doğrultusunda bir çok eski bakan ve bir başbakan hakkında 
Meclis Soruşturma komisyonları kurulmuştur. Raporun 149 sayfadan oluşan ilk bölümünde sistem 
analizleri ve çözüm önerileri yer almıştır. Bu bölümün sonuç kısmı yasama, yürütme, yargı alt başlıkları 
altında toplam 55 çözüm önerisini içermektedir. 

 Yukarıda sözü edilen yasaları ve onaylanan uluslararası anlaşmaları T.C. Anayasası’nın “Usulüne 
uygun olarak onaylanan uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir.” Hükmü ile birlikte 
değerlendirdiğimizde  mevzuat anlamında ciddi bir eksiğimizin olmadığı söylenebilir. 
 İyi yönetişim de demokrasinin bir bileşenidir ve yönetsel anomali olarak niteleyebileceğimiz 
demokrasiden sapmaların artmasıyla doğru orantılı olarak yolsuzluklar da geometrik olarak artmaktadır. 
Çözüm, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesi; yani ‘normalleşme’dir. Dolayısıyla 
saydamlıkla ve iyi yönetişimle bağlantılı tüm mevzuatın yolsuzlukla mücadeleyle de bağlantılı olduğu 
düşüncesiyle bu kitapçık kapsamında, örneğin bilgi edinme ve mali yönetim mevzuatı yada Sermaye 
Piyasası Kanunun ‘insider trading’le ilgili hükümleri gibi geniş bir mevzuat yelpazesine yer verilmiştir. 
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin seçiminde ağırlıklı olarak 3628 sayılı Kanunun ve Birleşmiş 
Milletler Yolsuzlukla Mücadele sözleşmesinin yolsuzluk suçu saydığı hükümler esas alınmıştır. 
Yolsuzlukla mücadele alanında Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmeler, kapsama alınmış; 
diğer uluslararası belgelerden en önemlileri ve ‘siyasi partilerin finasmanı’, ‘gümrük’, ‘kamu 
görevlilerinin davranış kuralları’ ‘ihale’ gibi değişik alanlardan seçilenlere yer verilmiştir.  
 Öte yandan, hükümetlerin yayımladığı yolsuzluğa karşı eylem planları, yolsuzlukla mücadele 
literatüründe bir anlamda mevzuat kabul edilmekte ve çok önemsenmektedir. Birleşmiş Milletler 
Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi tarafından -Hollanda ve Norveç Dışişleri bakanlıklarının 
katkılarıyla- hazırlanan Yolsuzluğa Karşı Küresel Program (The Global Programme Against Corruption, 
Anti-Corruption Toolkit) isimli kitabın 141-146’ncı sayfaları arasında -tam altı sayfa- yolsuzlukla 
mücadele planlarının önemi ve evrensel özellikleri anlatılmaktadır. 
 Bu nedenle; 57. Hükümet tarafından yayımlanan “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve 
Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi” isimli eylem planı ile 58. Hükümet döneminde yayımlanan 
“Acil Eylem Planı”nın ilgili bölümü de kitap içeriğinde yer almıştır. 
 Yolsuzlukla mücadele alanındaki doğrudan yada dolaylı tüm mevzuatı, ülkemizin taraf olduğu 
uluslararası anlaşmaları ve eylem planlarını içeren bu çalışmanın araştırmacılara ve konuyla ilgilenenlere 
yararlı olmasını diliyorum. 
 
         

R. Bülent TARHAN 
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2. YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

2.1. KANUNLAR 

2.1.1. TÜRK CEZA KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ ve MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 6. -   Tanımlar 
(1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; 
(…) 

c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya 
da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,  

(…) 
Anlaşılır. 
(eski TCK md. 79) 

 
GEREKÇE:  (…) (Maddede) memur kavramını da kapsayan “kamu görevlisi” tanımına yer veril-

miştir. Yapılan yeni tanıma göre, kişinin kamu görevlisi sayılması için aranacak yegane ölçüt, gördüğü 
işin bir kamusal faaliyet olmasıdır.  

Bilindiği üzere, kamusal faaliyet, Anayasa ve kanunlarda belirlenmiş olan usullere göre verilmiş 
olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu adına yürütülmesidir. Bu faaliyetin yürütülmesine katılan 
kişilerin maaş, ücret veya sair bir maddî karşılık alıp almamalarının, bu işi sürekli, süreli veya geçici 
olarak yapmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, örneğin mesleklerinin icrası bağlamında 
avukat veya noterin kamu görevlisi olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Keza kişi, 
bilirkişilik, tercümanlık ve tanıklık faaliyetinin icrası kapsamında bir kamu görevlisidir. Askerlik görevi 
yapan kişiler de kamu görevlisidirler. Bu bakımdan örneğin bir suç vakıasına müdahil olan, bir tutuklu 
veya hükümlünün naklini gerçekleştiren jandarma subay veya erleri de, kamu görevlisidirler.  

Buna karşılık, kamusal bir faaliyetin yürütülmesinin ihaleye dayalı    olarak özel hukuk kişilerince 
üstlenilmesi durumunda, bu kişilerin kamu görevlisi sayılmayacağı açıktır.  

MADDE 13. -  Diğer suçlar  
(1) Aşağıdaki suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi hâlinde, Türk 
kanunları uygulanır:  
(…) 

h) Rüşvet (madde 252). 
 

GEREKÇE: Birinci fıkranın (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan suçların yurt dışında 
işlenmesi hâlinde; bu suç dolayısıyla, suçu işleyen kişinin Türk vatandaşı veya yabancı olması arasında 
fark gözetmeksizin, Türkiye’de Türk kanunları uygulanarak yargılama yapılabilecektir.  

MADDE 155. -  Güveni kötüye kullanma 
(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.  

(E.TCK 508 md.)  (Sulh Ceza)(Şikayete Tabi)      
(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. 
(E.TCK510md.)(Asliye  Ceza)(Re’sen)  
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GEREKÇE:  Madde metninde güveni kötüye kullanma suçu tanımlanmıştır. Söz konusu suçla 

korunan hukukî değer kişilerin mülkiyet hakkıdır. Bu suçla mülkiyetin korunması amaçlanmaktadır. 
Ancak, söz konusu suçun oluşabilmesi için eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kişi ile lehine 
zilyetlik tesis edilen kişi (fail) arasında bir sözleşme ilişkisi mevcuttur. Bu ilişkinin gereği olarak taraflar 
arasında mevcut olan güvenin korunması gerekmektedir. Bu mülahazalarla, eşya üzerinde mevcut 
sözleşme ilişkisiyle bağdaşmayan kasıtlı tasarruflar, cezai yaptırım altına alınmıştır.  

Güveni kötüye kullanma suçunun konusu, taşınır veya taşınmaz maldır. Bu mal üzerinde fail lehine 
zilyetlik tesis edilmiş olmalıdır. Güveni kötüye kullanma suçunda fail, suç konusu malın maliki değildir. 
Bu nedenle, müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete konu olan mallarla ilgili olarak, müşterek veya iştirak 
hâlinde malik olanlar birbirlerine karşı güveni kötüye kullanma suçunu işleyemezler. Fail, suç konusu şey 
üzerinde lehine zilyetlik tesis edilmiş olan kişidir. Ancak, bu zilyetliğin mutlaka malik tarafından tesis 
edilmesi gerekmez.  

Suçun konusunu oluşturan mal üzerinde belirli bir şekilde kullanmak üzere fail lehine zilyetlik tesisi 
gerekir. Bu nedenle, güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için hukuken geçerli bir sözleşme 
ilişkisinin varlığı gereklidir. Bu hukukî ilişki, örneğin kira sözleşmesi, ariyet sözleşmesi, karz sözleşmesi, 
vedia sözleşmesi, istisna sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, rehin 
sözleşmesi ile tesis edilmiş olabilir. Bu akdi ilişki, karma veya sui generis bir sözleşme ile de tesis edilmiş 
olabilir. Örneğin, bir bankada açılan carî hesaba veya bir “özel finans kurumu”nda açılan “katılım 
ortaklığı hesabı”na ilişkin sözleşme ile de bu hukukî ilişki tesis edilmiş olabilir. Keza, örneğin bir anonim 
şirket yönetim kurulu üyeleri ile şirket tüzelkişiliği arasındaki hukukî ilişki, hizmet ve/veya vekalet söz-
leşmesine dayanmaktadır. Hatta, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satın alınmış olan eşyanın meselâ bir 
üçüncü kişiye satılması durumunda dahi, güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğu kabul edilmelidir.  

Bu zilyetlik devri, malik olmayan kişiye, aradaki hukukî ilişkinin niteliğine göre, şey üzerinde belli 
bazı tasarruflarda bulunma hak ve yetkisini vermektedir. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, failin suç 
konusu mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta 
bulunması veya bu devir olgusunu inkar etmesi gerekir.  

Güveni kötüye kullanma suçunun soruşturma ve kovuşturması mağdurun şikâyetine bağlı 
kılınmıştır. 

Söz konusu suçun işlenmesi suretiyle bir yarar elde edilebileceği düşüncesiyle, yaptırım olarak 
hapis cezasının yanı sıra adlî para cezası da öngörülmüştür.  

Maddenin ikinci fıkrasında güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hâli düzenlenmiştir. Buna 
göre, söz konusu 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, failin suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılması 
gerekmektedir.  

MADDE 204. -  Resmî belgede sahtecilik  
(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. 
(E.TCK340,342md.) (AsliyeCeza) (Re’sen)        

(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 belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(E.TCK 339 md.) (Asliye  Ceza)(Re’sen)        
 

(3) Resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge 
niteliğinde olması hâlinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. (Asliye/Ağır Ceza )  
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GEREKÇE. Maddede, resmi belgede sahtecilik suçu tanımlanmıştır.  

Suçun konusu resmi belgedir.  

Belge, eski dilimizdeki “evrak” kelimesi karşılığında kullanılmakta olup, yazılı kağıt anlamına 
gelmektedir. Bu bakımdan, yazılı kağıt niteliğinde olmayan şey, ispat kuvveti ne olursa olsun, belge 
niteliği taşımamaktadır.  

Kağıt üzerindeki yazının, anlaşılabilir bir içeriğe sahip olması ve ayrıca, bir irade beyanını ihtiva 
etmesi gerekir.  

Bu yazının belli bir kişiye veya kişilere izafe edilebilir olması gerekir. Ancak, bu kişilerin gerçekten 
mevcut kişiler olması gerekmez. Bu itibarla, gerçek veya hayalî belli bir kişiye izafe edilemeyen yazılı 
kağıt, belge niteliği taşımaz. Kağıt üzerindeki yazının belli bir kişiye izafe edilebilmesi için, bu kişinin ad 
ve soyadının kağıda eksiksiz bir şekilde yazılması ve kağıdın bu kişi tarafından imzalanmış olması şart 
değildir.  

Ancak, bazı belgeler (örneğin poliçe gibi kambiyo senetleri) açısından, belge üzerinde kişinin kendi 
el yazısı ile imzasının atılmış olması gerekir. Zira, imza, ilgili kambiyo senedinin zorunlu şekil şartını 
(kurucu bir unsurunu) oluşturmaktadır.  

Bir kişinin, düzenlediği belgeye başkasının adını yazması ve belgeyi imzalaması durumunda da bir 
belge vardır; ancak, bu belge sahtedir. Belge altında adı yazılan ve adına imza konulan kişi, gerçek veya 
hayali bir kişi olabilir. Bunun, belgenin varlığına bir etkisi bulunmamaktadır.  

Bir belgeden söz edebilmek için, kağıt üzerindeki yazının içeriğinin hukukî bir kıymet taşıması, 
hukukî bir hüküm ifade eylemesi, hukukî bir sonuç doğurmaya elverişli olması gerekir.  

Resmi belge, bir kamu görevlisi tarafından görevi gereği olarak düzenlenen yazıyı ifade etmektedir. 
Bu itibarla, düzenlenen belge ile kamu görevlisinin ifa ettiği görev arasında bir irtibatın bulunması gerekir. 
Bu itibarla, bir kamu kurumu ile akdedilen sözleşme dolayısıyla özel hukuk hükümlerinin uygulama 
kabiliyetinin olması hâlinde dahi, resmi belge vardır. Çünkü sözleşme, kamu kurumu adına kamu görevlisi 
tarafından imzalanmaktadır.  

Ayrıca belirtilmelidir ki, her ne kadar, belgeden söz edilen durumlarda yazılı bir kağıdın varlığı 
gerekli ise de; bazı durumlarda belgenin varlığını kabul için, yazının kağıt üzerinde bulunması gerekmez. 
Bir metal levha üzerine yazı yazılması hâlinde de belgenin varlığını kabul etmek gerekir. Bu itibarla, araç 
plakaları da resmi belge olarak kabul edilmek gerekir.  

Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır.  

Birinci seçimlik hareket, resmi belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Bu seçimlik hareketle, resmi 
belge esasında mevcut olmadığı hâlde, mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmektedir.  

Sahtelikten söz edebilmek için, düzenlenen belgenin gerçek bir belge olduğu konusunda kişiyi 
yanıltıcı nitelikte olması gerekir. Başka bir deyişle, sahteliğin beş duyuyla anlaşılabilir olmaması gerekir. 
Özel bir incelemeye tâbi tutulmadıkça gerçek olmadığı anlaşılamayan belge, sahte belge olarak kabul 
edilmesi gerekir. 

İkinci seçimlik hareket, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmektir. Bu 
seçimlik hareketle, esasında mevcut olan resmi belge üzerinde silmek veya ilaveler yapmak suretiyle 
değişiklik yapılmaktadır. Mevcut olan resmi belge üzerinde sahtecilikten söz edebilmek için, yapılan 
değişikliğin aldatıcı nitelikte olması gerekir. Aksi takdirde, resmi belgeyi bozmak suçu oluşur.  

Birinci ve ikinci seçimlik hareketle bağlantılı olarak belirtilmek gerekir ki; sahteciliğin, belgenin 
üzerindeki bilgilerin bir kısmına veya tamamına ilişkin olmasının, suçun oluşması açısından bir önemi 
bulunmamaktadır. 
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Üçüncü seçimlik hareket ise, sahte resmi belgeyi kullanmaktır. Kullanılan sahte belgenin kişinin 
kendisi veya başkası tarafından düzenlenmiş olmasının bir önemi yoktur.  

Maddenin ikinci fıkrasında, resmi belgede sahtecilik suçunun kamu görevlisi tarafından işlenmesi 
ayrı bir suç olarak tanımlanmaktadır. Birinci fıkrada tanımlanan suçtan farklı olarak, bu suçun kamu 
görevlisi tarafından işlenmesinin yanı sıra, suçun konusunu oluşturan belgenin kamu görevlisinin görevi 
gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belge olması gerekir. Bu bakımdan, resmi belgede 
sahteciliğin kamu görevlisi tarafından yapılmasına rağmen, düzenlenen sahte resmi belgenin kamu 
görevlisinin görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu bir belge olmaması hâlinde, bu fıkra hükmü 
uygulanamaz.  

Söz konusu suçu oluşturan hareketler, birinci fıkrada tanımlanan suçu oluşturan seçimlik 
hareketlerden ibarettir. Ancak, bu bağlamda özellikle belirtilmelidir ki, kamu görevlisinin gerçeğe aykırı 
olarak bir olayı kendi huzurunda gerçekleşmiş gibi, bir beyanı kendi huzurunda yapılmış gibi göstererek 
belge düzenlemesi hâlinde, bu fıkra hükmünde tanımlanan suç oluşur.  

Maddenin üçüncü fıkrasında, resmi belgede sahtecilik suçunun konu bakımından nitelikli unsuru 
belirlenmiştir. Buna göre, suçun konusunu oluşturan resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit 
oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması hâlinde, cezanın belirlenen oranda artırılması gerekir. 
Bu hüküm, belgelerde sahtecilik suçları ile delil teorisi arasındaki ilişki göz önüne alınarak, daha üstün 
ispat gücüne sahip belgeyi daha fazla korumak ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak, değişik yorumlara son 
vermek maksadıyla bir belgenin böyle bir güce sahip olup olmadığının saptanması için kanunlarda bu 
hususu belirten bir hüküm bulunması gerekli sayılmıştır. 

 
MADDE 205. -  Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek  
(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.  

( E.TCK 275.md.) (Asliye  Ceza)(Re’sen) 
 

GEREKÇE: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine meşruiyet görüntüsü verilerek ekonomik 
sisteme sokulması, suç işlemenin kazanç elde etme açısından cazip bir yol olarak görülmesine neden 
olmaktadır.  

Suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olan ekonomik değerlerin meşruiyet görüntüsü 
kazandırılarak ekonomik sisteme sokulması, aynı zamanda suç delillerinin değiştirilmesi, gizlenmesi ve 
dolayısıyla, suçlunun kayrılması sonucunu doğurmaktadır.  

Bu düşüncelerle, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin, yurt dışına transfer edilmesi veya 
bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak 
maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.  

Bu suçun konusunu suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri oluşturmaktadır. Bu malvarlığı 
değerlerinin elde edildiği suçun türü veya mahiyeti önemli değildir. Önemli olan, bu suçun konusunu 
oluşturan ekonomik değerlerin, başka bir suçun işlenmesi suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş 
olmasıdır.  

Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır. Birinci seçimlik hareket, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerinin yurt dışına transfer edilmesidir. Bu seçimlik hareketin gerçekleştirilişi 
sırasında, yurt dışına transfer edilen malvarlığı değerlerinin suçtan elde edilmiş olduğunun bilinmesi 
gerekir. Başka bir deyişle, bu seçimlik hareket açısından kastın varlığı yeterlidir. 

İkinci seçimlik hareket ise, serbest hareket olarak belirlenmiştir. Bu hareketler açısından önemli 
olan, bunların gerçekleştirilişi sırasında güdülen amaçtır. Başka bir deyişle, suçtan elde edilen malvarlığı 
değerlerinin, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat 
uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması gerekir. Bu işlemler, değişik şekillerde 
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gerçekleşebilir. Örneğin, yurt dışında işlenmiş olan bir suçtan kaynaklanan gelirin, meşru yolla elde 
edilmiş bir para görüntüsüyle yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde ülkeye sokulması hâlinde 
de bu suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir.  

Maddenin ikinci fıkrasında bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâli düzenlenmiştir. Buna 
göre, söz konusu suçun kamu görevlisi tarafından görevini yaparken ve görevinin sağladığı kolaylıktan 
yararlanarak ya da belli bir meslek sahibi kişi tarafından mesleğinin icrası sırasında ve sağladığı 
kolaylıktan yararlanarak işlenmesi hâlinde, ceza artırılacaktır.  

Üçüncü fıkrada, bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın belli oranda artırılması öngörülmüştür. Ancak, belirtilmelidir ki, bu 
suçtan dolayı verilecek artırılmış ceza, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı 
ayrıca cezalandırılmaya engel teşkil etmemektedir.  

Dördüncü fıkraya göre, bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunacaktır.  

Maddenin beşinci fıkrasında bu suçla ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini gizleme nedeniyle kovuşturma başlamadan önce, bu malvarlığı 
değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele 
geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu suç nedeniyle cezaya hükmolunmayacaktır. 

Maddede, resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, resmi belgede sahtecilik suçundan 
ayrı bir suç olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır. Sahtecilik suçu, düzenlenen belgenin veya belgede 
yapılan değişikliğin başkasını aldatıcı nitelikte olmasını gerektirir. Bu maddede tanımlanan suçun 
işlenmesi, başkasını aldatma özelliği taşımayabilir.  

Suçun konusu, hukuken geçerli, yani gerçek bir resmi belgedir.  

Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemektir.  

Gerçek bir resmi belge üzerindeki yazıları örneğin boyamak veya silmek suretiyle okunamaz hâle 
getirmek, belge üzerindeki resmi koparmak, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu 
oluşturur.  

Dikkat edilmelidir ki; gizleme hâlinde, belge varlığını ve bütünlüğünü muhafaza etmektedir. 
Gizlenen belge, kişilerin nezdinde bulunan resmi belge olabileceği gibi, bir kamu kurum ve kuruluşunda 
ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunda muhafaza edilen belge de olabilir.  

Gizlemenin, belgenin nezdinde bulunduğu kişiye ya da kurum veya kuruluşa karşı olması gerekir. 
Bir belgenin, örneğin bir uyuşmazlık bağlamında mahkemeden istenmesine karşılık; gerçeğe aykırı olarak, 
mevcut olmadığının veya bulunamadığının bildirilmesi hâlinde, bu suç değil, suç delillerini gizleme suçu 
oluşur.  

Bir resmi belgenin, örneğin bir hukukî uyuşmazlık bağlamında mahkemeden istenmesine karşılık; 
gerçeğe aykırı olarak, mevcut olmadığının veya bulunamadığının bildirilmesi hâlinde, bu suç oluşur. 
Ancak, bir suça ilişkin olarak yapılan soruşturma veya kovuşturma kapsamında istenen belgelerin 
verilmemesi hâlinde, resmi belgenin gizlenmesi suçunun değil, suç delillerini gizleme suçunun oluştuğunu 
kabul etmek gerekir. 

Gizleme olgusu, belgenin nezdinde bulunduğu kişiden ya da kurum veya kuruluştan çalınması 
suretiyle de gerçekleşebilir. Ancak bu durumda, hırsızlık suçundan değil, resmi belgenin gizlenmesi 
suçundan dolayı hüküm tesis edilmelidir.  

Bu suç, herhangi bir kişi tarafından işlenebilir. Resmi belgenin kamu görevlisi tarafından 
bozulması, yok edilmesi veya gizlenmesi, bu suçun nitelikli şekli olarak tanımlanmıştır. Bu suç açısından 
özellik arzeden husus, suçun konusunu oluşturan belgenin, kamu görevlisinin görevi gereği düzenlemeye 
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yetkili olduğu belge olması gerekmez. Gerçek bir resmi belgenin kamu görevlisinin görevinin gereklerine 
aykırı olarak bozulması, yırtılması, yok edilmesi veya gizlenmesi hâlinde, bu suç oluşur.  

MADDE 207. -  Özel belgede sahtecilik  
(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.  
( E.TCK 345 md.)     

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

( E.TCK 346 md.)  (Asliye  Ceza)(Re’sen)      
 

GEREKÇE: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine meşruiyet görüntüsü verilerek ekonomik 
sisteme sokulması, suç işlemenin kazanç elde etme açısından cazip bir yol olarak görülmesine neden 
olmaktadır.  

Suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olan ekonomik değerlerin meşruiyet görüntüsü 
kazandırılarak ekonomik sisteme sokulması, aynı zamanda suç delillerinin değiştirilmesi, gizlenmesi ve 
dolayısıyla, suçlunun kayrılması sonucunu doğurmaktadır.  

Bu düşüncelerle, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin, yurt dışına transfer edilmesi veya 
bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak 
maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.  

Bu suçun konusunu suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri oluşturmaktadır. Bu malvarlığı 
değerlerinin elde edildiği suçun türü veya mahiyeti önemli değildir. Önemli olan, bu suçun konusunu 
oluşturan ekonomik değerlerin, başka bir suçun işlenmesi suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş 
olmasıdır.  

Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır. Birinci seçimlik hareket, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerinin yurt dışına transfer edilmesidir. Bu seçimlik hareketin gerçekleştirilişi 
sırasında, yurt dışına transfer edilen malvarlığı değerlerinin suçtan elde edilmiş olduğunun bilinmesi 
gerekir. Başka bir deyişle, bu seçimlik hareket açısından kastın varlığı yeterlidir. 

İkinci seçimlik hareket ise, serbest hareket olarak belirlenmiştir. Bu hareketler açısından önemli 
olan, bunların gerçekleştirilişi sırasında güdülen amaçtır. Başka bir deyişle, suçtan elde edilen malvarlığı 
değerlerinin, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat 
uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması gerekir. Bu işlemler, değişik şekillerde 
gerçekleşebilir. Örneğin, yurt dışında işlenmiş olan bir suçtan kaynaklanan gelirin, meşru yolla elde 
edilmiş bir para görüntüsüyle yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde ülkeye sokulması hâlinde 
de bu suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir.  

Maddenin ikinci fıkrasında bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâli düzenlenmiştir. Buna 
göre, söz konusu suçun kamu görevlisi tarafından görevini yaparken ve görevinin sağladığı kolaylıktan 
yararlanarak ya da belli bir meslek sahibi kişi tarafından mesleğinin icrası sırasında ve sağladığı 
kolaylıktan yararlanarak işlenmesi hâlinde, ceza artırılacaktır.  

Üçüncü fıkrada, bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın belli oranda artırılması öngörülmüştür. Ancak, belirtilmelidir ki, bu 
suçtan dolayı verilecek artırılmış ceza, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı 
ayrıca cezalandırılmaya engel teşkil etmemektedir.  

Dördüncü fıkraya göre, bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunacaktır.  
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Maddenin beşinci fıkrasında bu suçla ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini gizleme nedeniyle kovuşturma başlamadan önce, bu malvarlığı 
değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele 
geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu suç nedeniyle cezaya hükmolunmayacaktır. 

Maddede, özel belgede sahtecilik suçu tanımlanmaktadır.  

Suçun konusu, özel belgedir.  

Söz konusu suçu oluşturan hareketlerden biri, özel belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Özel belge 
esasında mevcut olmadığı hâlde, mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmektedir.  

Suç, gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek suretiyle de işlenebilir. Bu 
seçimlik hareketle, esasında mevcut olan özel belge üzerinde silmek veya ilaveler yapmak suretiyle 
değişiklik yapılmaktadır. Mevcut olan özel belge üzerinde sahtecilikten söz edebilmek için, yapılan 
değişikliğin aldatıcı nitelikte olması gerekir. Aksi takdirde, özel belgeyi bozma suçu oluşur.  

Söz konusu suçun tamamlanabilmesi için, bu iki seçimlik hareketten birinin gerçekleşmesinin yanı 
sıra, düzenlenen sahte belgenin kullanılması gerekir.  

Suçun oluşması için, bir unsur olarak kullanmanın gerçekleşmesi gerekir. Kullanmadan maksat, bu 
sahte belgenin herhangi bir hukukî ilişkide veya herhangi bir hukukî işlem tesisinde dikkate alınmasını 
sağlamaya çalışmaktır.  

Maddenin ikinci fıkrasında, başkaları tarafından sahte olarak düzenlenmiş olan bir özel belgenin 
kullanılması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, kullanan kişinin, belgenin sahte 
olduğunu bilmesi gerekir. Yani bu suç, ancak doğrudan kastla işlenebilir. 

MADDE 235. -  İhaleye fesat karıştırma   
(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 davranışlarla, ihaleye katılma 

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

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

(3) İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar 
meydana gelmiş ise, ceza yarı oranında artırılır. Zararın meydana gelmiş olduğu sabit olmakla birlikte 
miktarının belirlenememiş olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını engellemez.  

(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle 
ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.  
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(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. ( E.TCK 366-
368 md.) (Ağır  Ceza)(Re’sen)  

   
GEREKÇE: Madde metninde ihaleye fesat karıştırma suçu tanımlanmıştır.  

Bu hükümle korunmak istenen hukukî değer, kamusal faaliyetlerin dürüstlük ilkesine uygun olarak 
yürütüldüğüne dair ve özellikle, kamu adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımı gibi ihale 
işlemlerinin yapılmasıyla ilgili olarak, kamu görevlilerine duyulan güvendir.  

Suçun konusu, mal veya hizmet alım veya satımına ilişkin ihale ya da kiralama ihalesidir. İhalenin 
konusunun, suçun oluşması açısından bir önemi yoktur. İhaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi 
için, yapılan ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine 
tabi bir ihale olması şart değildir. Söz konusu suçun oluşabilmesi için önemli olan, yapılan ihalenin kamu 
kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin 
ihale olmasıdır.  

Kamu adına yapılan satım ve kiraya verme işlemlerinde bedel artırım esası; buna karşılık mal veya 
hizmet alımları ve kiralama gibi işlemlerde ise, bedel eksiltme esası kabul edilmiştir. Buna göre, 
artırmalarda tahmin olunan bedelden aşağı olmamak üzere, teklif olunan bedellerin en yükseği; eksilt-
melerde ise, tahmin olunan bedelden fazla olmamak üzere, teklif olunan bedellerden tercihe layık görüleni 
bulunup; iş, o teklifi verenin üzerine bırakılmaktadır. En çok artıranın veya eksiltenin icabını kabul 
mahiyetindeki irade bildirimi ve bu iradenin oluşumunu sağlayan şartlar esas alınmak suretiyle sözleşme 
imzalanmasına kadarki idari işlemlerin tümü, ihale sürecini oluşturmaktadır. Sözleşmenin imzalanması ile 
birlikte ihale süreci de sona ermektedir. 

Suç, ihaleye fesat karıştırmakla oluşur. Hangi hareketlerin ihaleye fesat karıştırma niteliğinde 
olduğu, maddenin ikinci fıkrasında tek tek sayılmıştır.  

Fıkranın (a) bendinde hileli davranışlarla ihaleye fesat karıştırma hâlleri belirlenmiştir. Bu fiillerden 
herhangi birinin hileli davranışlarla gerçekleşmesi gerekir ki, ihaleye fesat karıştırmadan söz edilebilsin. 
Bu fiiller sırasıyla şöyledir:  

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. 

Bu fiiller yeterli açıklıkta tanımlandığı için, ayrıca izaha gerek görülmemiştir.  

Fıkranın (b) bendine göre, ihale sürecinde, tekliflerle ilgili olup da,    ihale mevzuatına veya 
şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak, ihaleye fesat 
karıştırma suçunu oluşturur. Aslında bu durumda hile yoktur. Ancak, gizli kalması gereken bilgilerin 
başkalarının bilgisine sunulması, ihalenin objektif ve serbest rekabet şartlarında yapılmasını engeller.  

Fıkranın (c) bendinde, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, 
ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere 
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katılmalarını engellemek, ihaleye fesat karıştırma olarak kabul edilmiştir. İsteklilerin ihalenin gün veya 
saatinde, ihalenin yapılacağı yer konusunda yanıltılması ve bu suretle teklif veya pazarlık için öngörülen 
süreyi geçirmesi, bu fiillere ilişkin örnek oluşturmaktadır.  

Fıkranın (d) bendine göre, ihaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle 
fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları, ihaleye fesat karıştırma suçunu 
oluşturmaktadır. Çünkü bu fiiller, ihalenin objektif ve serbest rekabet şartlarında yapılmasını engeller. 

Bütün bu seçimlik hareketlerden herhangi birinin veya birkaçının gerçekleştirilmesi durumunda, 
ihaleye fesat karıştırma suçu işlenmiş olur.  

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için, ilgili kurum 
veya kuruluşun herhangi bir zarar görmesi gerekmemektedir. Bu bakımdan, ihaleye fesat karıştırma 
sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş olması, bu suçun 
nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu nitelikli hâl dolayısıyla cezanın artırılabilmesi için, zararın 
meydana gelmiş olması yeterlidir, meydana gelen zararın miktarının tam olarak belirlenmesine gerek 
bulunmamaktadır.  

Dördüncü fıkraya göre, ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için, kamu görevlilerinin ve 
sair kişilerin bir menfaat temin etmiş olmaları da gerekli değildir. Aksi takdirde, yani ihaleye fesat 
karıştırma dolayısıyla menfaat temin edilmiş olması hâlinde, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre 
ceza sorumluluğu cihetine gidilir.  

Maddenin beşinci fıkrasında ihaleye fesat karıştırma suçunun uygulama alanı genişletilmiştir. Buna 
göre; 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 uygulanacaktır.  

MADDE 236. -  Edimin ifasına fesat karıştırma   
(1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle 
kurulmuş şirketler, bunların 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 olmamasına rağmen kabul edilmesi. 
e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre 

verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş g ibi kabul edilmesi.    
(3) Edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu 

nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.  
( E.TCK 366-368 md.) (Asliye  Ceza)(Re’sen)     
 

GEREKÇE: Bu maddede, edimin ifasına fesat karıştırma suçu tanımlanmıştır.  

Sözleşmenin imzalanmasıyla ihale süreci sona ermekte ve edimin ifası süreci başlamaktadır. Bu 
süreçte edimin ifasına fesat karıştırılması bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.  



YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

20 

Söz konusu suç, kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına 
çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştırmak suretiyle 
işlenebilir. Bu bakımdan söz konusu suçun uygulama alanı sadece kamu kurum veya kuruluşlarına karşı 
girişilen taahhütlerin yerine getirilmesiyle sınırlı tutulmamıştır.  

Maddenin ikinci fıkrasında, edimin ifasına fesat karıştırma niteliğindeki hareketler sayılmıştır. 
Sayılan bütün bu hareketlerin ortak özelliği hileli davranışlar olmasıdır. Fıkra metninde beş bent olarak 
sayılan bu seçimlik hareketler yeterli açıklıkta tanımlandığı için, ayrıca izaha gerek görülmemiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, edimin ifasına fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için, kamu 
görevlilerinin ve sair kişilerin bir menfaat temin etmiş olmaları gerekli değildir. Aksi takdirde, yani 
edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin edilmiş olması hâlinde, ayrıca bu nedenle ilgili 
suç hükmüne göre ceza sorumluluğu cihetine gidilir.  

MADDE 239. - Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 
açıklanması  
(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 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 uygulamaya ilişkin bilgiler 
hakkında da uygulanır.  

(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya 
veya onun memurlarına 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.  
(E.TCK 364 md.) (Asliye  Ceza)(Re’sen-3 f hariç)    
( Yeni Suç )   

GEREKÇE: Maddenin birinci fıkrasında ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki 
bilgi veya belgelerin yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bir bilgi 
veya belgenin bu nitelikte olup olmadığı, ilgili kanunda belirlenen bu hususa ilişkin ölçütler göz önünde 
bulundurularak hâkim tarafından belirlenir.  

Maddenin ikinci fıkrasında, fennî keşif ve buluşlar ile sınaî uygulamaya ilişkin bilgiler koruma 
altına alınmıştır. Genel anlamda fennî veya sınaî sır, sanayicinin işletmesinin yararı gereği gizli tutmak 
istediği hususlardır.  

Üçüncü fıkrada, sırrın Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya memurlarına açıklanması hâlinde 
daha ağır ceza öngörülmüştür.  

Maddenin dördüncü fıkrasında, bir kimsenin cebir veya tehditle bu madde kapsamına giren bir sırrı 
açıklamaya mecbur edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.  

MADDE 245. -  Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması  
(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde 
bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu 
kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis 
cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.  
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(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak 
suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 
oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(Asliye  Ceza)(Re’sen)   ( Yeni Suç )   
 

GEREKÇE: Madde, banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle 
bankaların veya kredi sahiplerinin zarara sokulmasını, bu yolla çıkar sağlanmasını önlemek ve failleri 
cezalandırmak amacıyla kaleme alınmıştır. 

Banka kartı, bankanın kurduğu sisteme hukuka uygun olarak girmeyi sağlamaktadır. Bu kart, 
saptanan ve kart sahibince bilinen bir numara marifetiyle, banka görevlisinin yardımı olmadan, kart 
sahibinin kendi hesabından para çekmesini sağlamaktadır. 

Kredi kartları ise, banka ile kendisine kart verilen kişi arasında yapılmış bir sözleşme gereğince, 
kişinin bankanın belirli koşullarla sağladığı kredi olanağını kullanmasını sağlayan araçtır. 

İşte bu kartların kötüye kullanılmaları, söz konusu maddede suç olarak tanımlanmıştır.  

Maddeye göre, aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilen hareketler bu suçu oluşturmaktadır: 

1. Başkasına ait bir banka veya kredi kartının, her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesinden sonra, 
sahibinin rızası bulunmaksızın kullanılması veya kullandırttırılması ve bu suretle failin kendisine veya 
başkasına haksız yarar sağlaması. 

2. Aynı fiilin, aynı koşullarla sahibine verilmesi gereken bir banka veya kredi kartının bunu elinde 
bulunduran kimse tarafından kullanılması veya kullandırttırılması; söz gelimi kartı sahibine vermekle 
görevli banka memurunun kartı kendi veya başkası yararına kullanması. 

Aslında hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlarının ratio legis’lerinin 
tümünü de içeren bu fiillerin, duraksamaları ve içtihat farklılıklarını önlemek amacıyla, bağımsız suç 
hâline getirilmeleri uygun görülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre; birinci fıkrada belirtilen fiillerin, oluşturulmuş sahte bir banka veya 
kredi kartını kullanmak suretiyle işlenmesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Ancak, 
bu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedilebilmesi için, fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 
oluşturmaması gerekir. 

MADDE 247. -  Zimmet 
(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 davranışlarla 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 indirilebilir.  
( E.TCK 202.md.)  (Ağır  Ceza)(Re’sen)   
 

GEREKÇE: Kamu görevlisi, bu görevi dolayısıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya 
koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu mallar üzerinde ancak görevinin gerektirdiği şekilde tasarrufta 
bulunabilir. Madde metninde, kamu görevlisinin bu mallar üzerinde görevinin gerekleriyle bağdaşmayan 
bir surette tasarrufta bulunması, bu malları kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi suç olarak 
tanımlanmıştır.  

Zimmet suçunun konusu, taşınır veya taşınmaz maldır. Bu malın zilyetliğinin kamu görevlisine 
devredilmiş olması veya kamu görevlisinin bu mal üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğünün 
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bulunması gerekir. Bu malın mülkiyetinin devlete, herhangi bir kamu kurumuna ya da herhangi bir kişiye 
ait olması arasında fark bulunmamaktadır.  

Zimmet suçunun oluşabilmesi için, suç konusu malın zimmete geçirilmesi gerekir. Zimmete 
geçirme, suç konusu mal üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunmayı ifade eder. Bu tasarruflar, suç 
konusu şeyin mal edinilmesi, amacı dışında kullanılması, tüketilmesi şeklinde olabileceği gibi, bir 
başkasına satılması, verilmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Zimmete geçirme olgusu, icraî bir davranışla 
gerçekleşebileceği gibi, ihmalî bir davranışla da gerçekleştirilebilir. Zimmet suçunun oluşabilmesi için, 
suç konusu malın kamu görevlisinin şahsının veya bir başkasının zimmetine geçirilmiş olması arasında 
fark bulunmamaktadır.  

Zimmet suçunun faili, kamu görevlisidir. Kişinin kamu görevlisi olup olmadığını belirlerken, ifa 
ettiği görevin niteliği göz önünde bulundurulmak gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli 
davranışlarla işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın artırılması öngörülmüştür.  

Zimmet suçunda, suç konusu mal kamu görevlisinin zilyetliğinde veya koruma ve gözetim 
sorumluluğunda olduğu için, bunun zimmete geçirilmesi için herhangi bir kişinin aldatılmış olması 
gerekmez. Burada hile, sadece zimmet olgusunun sonradan anlaşılmasının önüne geçilmek amacıyla ger-
çekleştirilmektedir. Bu bakımdan, zimmet suçundaki hile, suçun delillerini gizlemeye yönelik bir 
davranıştır. 

Maddenin son fıkrasında, kullanma zimmetine ilişkin hükme yer verilmiştir. Bu hükümde, zimmet 
suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi hâlinde, verilecek cezada 
indirim yapılması öngörülmüştür.  

Suç konusu mal üzerinde malikin bulunabileceği tasarruflarla zimmet olgusu ortaya çıktığına göre; 
kullanmanın malikin bulunabileceği tasarruf niteliğinde olup olmadığına bakmak gerekir. Bu nedenle, her 
bir kullanmanın, ilgili somut olayın koşulları göz önünde bulundurularak yapılacak bir değerlendirmeyle, 
zimmeti oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi gerekir. Bu bakımdan, kullanmanın salt belli bir süreyle 
sınırlı olması, zimmetin oluşumuna engel değildir.  

MADDE 250. -  İrtikâp  
(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle 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 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 hükmolunur.             ( E.TCK 209 md.) (Asliye  Ceza)(Re’sen)  

    
GEREKÇE: Madde metninde çeşitli şekillerde gerçekleştirilen irtikap fiilleri suç olarak 

tanımlanmıştır. İrtikabın varlığı için, kamu görevlisinin kişilerden kendisine veya başkasına yarar 
sağlaması gerekir. Ancak, bu yarar sağlama olgusu çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Madde metninde bu 
yararlanma olgusunun gerçekleştiriliş şekilleri göz önünde bulundurularak suç tanımlaması yapılmıştır.  

Maddenin birinci fıkrasında icbar suretiyle irtikap suçu tanımlanmıştır. İcbar suretiyle irtikâp 
suçunun oluşabilmesi için; kamu görevlisinin, bir başkasını kendisine veya başkasına yarar sağlamaya 
veya bu yolda vaatte bulunmaya icbar etmesi gerekir. Bu icbarın, yürütülen görevin sağladığı nüfuz 
kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmiş olması gerekir. Ancak, bu icbarın, yağma suçunun 
oluşumuna neden olan cebir veya tehdit boyutuna varmaması gerekir. Aksi takdirde, gerçekleşen suç, 
icbar suretiyle irtikâp değil, gasp suçu olur.  
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İcbar teşkil eden fiillerin etkisinde kalan kişi, hukuka aykırı olduğunu bilmesine rağmen, 
karşılaşabileceği daha ağır zararların önüne geçebilmek için, bu baskının etkisiyle, kamu görevlisinin 
şahsına veya gösterdiği üçüncü kişiye bir yarar sağlamaktadır.  

Yarar vaadinde bulunulması hâlinde de, kamu görevlisinin tamamlanmış icbar suretiyle irtikap 
suçundan dolayı sorumlu tutulması gerekmektedir. Bu durumda aslında icbar suretiyle irtikâp suçu henüz 
tamamlanmamıştır; ancak, izlenen suç politikası gereğince, failin tamamlanmış suçun cezası ile 
cezalandırılması öngörülmüştür.  

Maddenin ikinci fıkrasında ikna suretiyle irtikap suçu tanımlanmıştır. İkna suretiyle irtikâp suçunun 
oluşabilmesi için; kamu görevlisinin, hileli davranışlarla bir kimseyi kendisine veya başkasına yarar 
sağlamaya veya bu yolda vaatte bulunmaya ikna etmesi gerekir.  

İkna suretiyle irtikâp suçunu oluşturan hileli davranışların da kişinin yerine getirdiği kamu 
görevinin sağladığı güven kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerekir.  

İkna suretiyle irtikâp suçunu oluşturan hilenin icraî veya ihmali davranışla gerçekleştirilmesi 
mümkündür. Bu bakımdan, hatadan yararlanmak suretiyle irtikap, ikna suretiyle irtikap suçunun sadece 
bir işleniş şeklinden ibarettir. Maddenin üçüncü fıkrasına göre, bu durumda ikna suretiyle irtikap suçunun 
cezasında indirim yapılması gerekmektedir. 

MADDE 251. -  Denetim görevinin ihmali  
(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.  

( E.TCK 203.md.) (Ağır/Asliye  Ceza)(Re’sen)   
 

GEREKÇE: Madde metninde denetim görevinin ihmali, ceza yaptırımına bağlanmıştır. Birinci 
fıkrada zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman kamu görevlisinin, işlenen suçun 
müşterek faili olarak sorumlu tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda, kamu görevlisi, zimmet 
veya irtikap suçunun işlendiğinden haberdardır ve buna rağmen denetim görevini kasten ihmal etmektedir.  

Buna karşılık, denetimle yükümlü kamu görevlisinin bu görevini ihmal etmesinden yararlanılarak 
zimmet veya irtikap suçunu işlenmesi hâlinde; kamu görevlisinin, denetim görevini kasten ihmal etmesi 
dolayısıyla, ceza hukuku bakımından sorumluluğu kabul edilmiştir. Bu durumda, kamu görevlisinin 
zimmet veya irtikap suçu açısından kastı yoktur. Ancak, denetim görevini kasten ihmal etmektedir. 
Maddenin ikinci fıkrasında, denetim görevinin kasten ihmal edilmiş olması, ayrı bir suç olarak 
tanımlanmıştır.  

MADDE 252. -  Rüşvet   
(1) Rüşvet alan kamu görevlisi, dört yıldan oniki yıla kadar 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 
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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 amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak yarar teklif 
veya vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet sayılır. 

(E.TCK211md.)(Ağır  Ceza)(Re’sen)     
 

GEREKÇE: Kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatlilik    açısından adalet ilkelerine uygun 
yürütüldüğü, kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmez ve “satın alınamaz” oldukları hususunda toplumda 
hâkim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir. Rüşvete ilişkin suç tanımı, bu güveni korumayı 
amaçlamıştır.  

İzlenen suç siyaseti gereğince, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi 
yapması veya yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması, rüşvet olarak 
tanımlanmıştır.  

Rüşvet suçunun oluşabilmesi için, kamu görevlisinin elde ettiği menfaatin belli bir amaca yönelik 
olması gerekir. Başka bir ifadeyle, haksız menfaatin, hukukî olmayan bir işin yapılması ya da yapılmaması 
amacıyla temin edilmiş olması gerekir. Buna karşılık, izlenen suç siyaseti gereğince, haklı bir işin 
gördürülmesi amacıyla kamu görevlisine menfaat temininin, rüşvet suçunu oluşturmayacağı kabul 
edilmiştir. Çünkü, bu gibi durumlarda, menfaati temin eden kişi, işinin en azından zamanında 
yapılmayacağı konusunda bir endişeyle hareket etmektedir. Bu nedenle, haklı bir işin gördürülmesi 
amacına yönelik olarak menfaat sağlanması hâlinde, icbar suretiyle irtikap suçunu oluştuğunu kabul etmek 
gerekir.  

Rüşvet suçu, menfaatin kamu görevlisi tarafından temin edildiği anda tamamlanmış olur. Ancak, 
izlenen suç siyaseti gereği olarak, rüşvet suçunun kamu görevlisi ile iş sahibi arasında belli bir işin 
yapılması veya yapılmaması amacına yönelik menfaat teminini öngören bir anlaşmanın yapılması 
durumunda dahi rüşvet suçu tamamlanmış gibi cezaya hükmedilecektir.  

Rüşvet suçu, bir karşılaşma suçudur; bu nedenle, çok failli bir suçtur. Bir tarafta, rüşvet veren; diğer 
tarafta ise rüşvet alan kamu görevlisi yer almaktadır. Rüşvet veren ve alan, aynı amacın gerçekleşmesini 
hedeflemektedirler. Bu itibarla, veren ve alan açısından rüşvet suçu tek bir suçtur. Söz konusu suç, 
menfaatin temin edildiği anda tamamlanmış bulunmaktadır. Menfaat temin edilinceye kadar suça iştirak 
mümkündür. Bu nedenle, söz konusu suç tanımı kapsamında “rüşvete aracılık eden” kavramına yer veril-
memiştir.  

Rüşvet suçunun oluşabilmesi için amaçlanan şeyin yapılmasına veya yapılmamasına gerek yoktur. 

Rüşvet suçunun oluşabilmesi için, amaçlanan şeyin kamu görevlisinin görevine giren bir iş olması 
gerekir. Kamu görevlisinin görevine girmeyen bir işin yapılması amacıyla menfaat temini hâlinde, rüşvet 
suçu oluşmaz.  

Rüşvet alan kişinin kamu görevlisi olması gerekir. Maddenin ikinci fıkrasında, bu kişinin yargı 
görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması hâlinde, cezanın artırılması 
öngörülmüştür.  

Maddenin dördüncü fıkrasında rüşvet suçunun uygulama alanı, sadece kamu görevlisine rüşvet 
verilmesiyle sınırlı tutulmayıp, genişletilmiştir. Buna göre, 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 
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sağlanması hâlinde de rüşvet suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Fıkra metninde sayılan tüzel kişiler adına 
hareket eden kişilere, görevlerinin gereklerine aykırı olarak sağlanan yararlar da, rüşvet olarak 
nitelendirilmiştir.  

Maddenin beşinci fıkrası, 17 Aralık 1997 tarihinde, Türkiye’nin de    aralarında bulunduğu otuz 
ülke tarafından Paris’te imzalanmış ve Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD) üyesi 10 ülkenin 
onay belgelerini tevdi etmeleri ile 15 Şubat 1999 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan “Uluslararası Ticarî 
İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” hükümlerinin 
uygulanmasına imkan tanınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1.2.2000 tarih ve 4518 sayılı Kanunla 
söz konusu Sözleşmenin onaylanmasını ülkemiz açısından uygun bulmuştur. Bakanlar Kurulu’nun 
9.3.2000 tarih ve 2000/385 sayılı Kararı ile Sözleşme onaylanmıştır.  

Beşinci fıkra hükmüyle, rüşvet suçuna yeni bir içerik kazandırılarak, “yabancı kamu görevlisi”ne 
rüşvet verilmesi ceza yaptırımı altına alınmaya çalışılmıştır. Burada söz konusu olan “yabancı kamu 
görevlileri”nin “yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî veya adlî bir görevi 
yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya görevlileri” olması gerekir. Keza, “yabancı bir ... 
ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine getirenler” de “yabancı kamu görevlisi” addedilmişlerdir.  

Bu kişilere “uluslararası ticari işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız 
bir menfaatin elde edilmesi veya muhafazası amacıyla” maddî bir menfaat temin edilmiş ve hatta bu 
yönde vaadde bulunulmuş olması da, rüşvet olarak nitelendirilmiştir.  

Bu anlamda rüşvetten söz edebilmek için, “yabancı kamu görevlisi”ne “uluslararası ticari işlemler 
nedeniyle” maddî menfaat temin veya vaadinde bulunulmalıdır. Keza, “yabancı kamu görevlisi”ne “bir 
işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir menfaatin elde edilmesi veya muhafazası amacıyla” 
maddî bir menfaat temin edilmiş ve hatta bu yönde vaadde bulunulmuş olması hâlinde de rüşvet söz 
konusu olacaktır.  

MADDE 254. -  Etkin pişmanlık  
(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 görevlisinden 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.  

( E.TCK 215.md.) 
 

GEREKÇE: Maddede rüşvet suçunda etkin pişmanlık hâline ilişkin hükme yer verilmiştir. Cezayı 
ortadan kaldıran bir şahsî sebep hâlini düzenleyen bu hükümden yararlanabilmesi için; kamu görevlisinin, 
rüşvet suçundan dolayı hakkında soruşturmaya başlanmadan önce, durumu soruşturmaya yetkili 
makamlara haber vererek, rüşvet konusu şeyi aynen teslim etmesi gerekir. Keza, rüşvet alma konusunda 
başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin soruşturma başlamadan önce durumu yetkili makamlara haber 
vermesi hâlinde de hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmayacaktır. 

Etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için kamu görevlisi hakkında, idarî de olsa, herhangi bir 
soruşturmaya girişilmemiş bulunulması gerekir.  
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Etkin pişmanlık, bu suç açısından cezayı ortadan kaldıran şahsî sebeptir. Yani, şartları 
gerçekleşmişse, sadece cezaya hükmedilmez. Ancak, işlenmiş olan suç, işlenmemiş duruma irca 
edilemeyeceği için, rüşvet konusu şeyin müsadere edilmesi gerekir.  

Rüşvet anlaşmasının yapılmış olmasına rağmen, kamu görevlisi, anlaşmayla kabul edilen rüşvet 
konusu menfaati temin etmeden önce de etkin pişmanlık gösterebilir. Bu durumda, rüşvet konusu menfaat 
kamu görevlisi tarafından henüz temin edilmediği için, artık teslimden ve müsadereden söz edilemez.  

Rüşvet veren kişinin de, bu nedenle henüz soruşturma başlatılmadan önce etkin pişmanlık duyarak 
durumdan soruşturma makamlarını haberdar etmesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı cezaya 
hükmedilmez. Rüşvet olaylarının açıklığa kavuşturulabilmesini temin için, bu durumda, kamu görevlisine 
rüşvet olarak verdiği şey alınarak kendisine iade edilir. Yani, bu durumda, rüşvet suçu tamamlanmış 
olmasına rağmen, rüşvet konusu menfaatin müsaderesine hükmedilmeyecektir.  

Maddenin üçüncü fıkrasında, rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, bu nedenle soruşturma 
başlamadan önce, durumdan soruşturma makamlarını haberdar etmeleri hâlinde, cezalandırılmayacakları 
hususu hüküm altına alınmıştır.  

MADDE 255. -  Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama  
(1) Görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak 
yarar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.  
( E.TCK 218.md.) (Asliye  Ceza)(Re’sen)    

 
GEREKÇE: Kamu görevlisinin görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya 

yaptırabileceğinden bahisle kişiden menfaat temin etmesi, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu 
suçun oluşabilmesi için, menfaati temin eden kişinin, yapılmasını arzuladığı işin kamu görevlisinin 
görevine girmediğini ve bu hususta yetkisi olmadığını bilmesi gerekir. Ancak, kamu görevlisi, özel 
ilişkileri nedeniyle bu konuda yetkili olan kişilere işi yaptırabileceğine veya herhangi bir şekilde işi 
yapabileceğine inandırarak menfaat temin etmektedir. Şayet kamu görevlisi, görülmesi istenen iş 
konusunda kendisi esasen görevli ve yetkili olmadığı hâlde, görevli ve yetkili olduğundan ve işi 
yapacağından bahisle kişiyi yanıltarak menfaat temin etmiş ise, artık bu suçun değil, dolandırıcılık 
suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir.  

Bu madde kapsamına giren olaylarda kişi, kamu görevlisine sağladığı menfaatin haksız bir menfaat 
olduğunu bilmektedir. Kişi, yasal olan veya olmayan bir işinin görülmesi amacına yönelik olarak kamu 
görevlisine bir menfaat temin etmektedir.  

Söz konusu suç, kamu görevlisinin, görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapacağı veya 
yaptıracağı kanaatini uyandırarak menfaat sağlamasıyla tamamlanmış olur. Bu durumda, söz konusu 
suçun oluşumu açısından, menfaati sağlayan kişinin işinin görülüp görülmediğini araştırmaya gerek 
yoktur.  

Bu suç, çok failli bir suçtur. İşinin gördürülmesini isteyen ve bu amaçla kamu görevlisine menfaat 
temin eden kişi de aslında hukuka aykırı bir zemindedir. Bu itibarla, hem kamu görevlisi hem de işinin 
gördürülmesini isteyen ve bu amaçla kamu görevlisine menfaat temin eden kişi söz konusu suçun 
failidirler.  

Söz konusu suçun oluşabilmesi için kamu görevlisinin görevi başında bulunması da gerekmez. 
Görev mahalli dışında da bu suç oluşabilir. Bu suç açısından önemli olan, haksız menfaati temin eden 
kişinin bir kamu görevlisi olması ve aslında görevine girmediği bilinen bir işi özel bağlantıları nedeniyle 
yapabileceğinden söz ederek kişilerden haksız bir menfaat temin etmesidir.  

Kamu görevlisinin, görülmesi istenen iş konusunda kendisi esasen görevli ve yetkili olmadığı hâlde, 
görevli ve yetkili olduğundan ve işi yapacağından bahisle kişiyi yanıltarak menfaat temin etmiş olması 
hâlinde ise, dolandırıcılık suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir.  
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MADDE 257. -  Görevi kötüye kullanma  
(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek 
suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç 
sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(E.TCK 228, 240.md.) (Asliye  Ceza)(Re’sen)      
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal 

veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız 
bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(E.TCK 230.md.) (Sulh Ceza)(Re’sen)      
(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu 

nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır.   (E.TCK. md.212/1) (Asliye  Ceza)(Re’sen)  

   
GEREKÇE: Bir kamu göreviyle görevlendirilen kişi, bu kamu faaliyetinin yürütülmesi sırasında, 

görevinin gerekli kıldığı yükümlülüklere uygun hareket etmek zorundadırlar. Öyle ki; kamu faaliyetlerinin 
gerek eşitlik gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü hususunda toplumda hâkim 
olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir.  

Bu yükümlülükle bağdaşmayan davranışlar, belli koşullar altında suç olarak tanımlanmıştır. Görevi 
kötüye kullanma suçu, bu bakımdan genel, tali ve tamamlayıcı bir suç olarak tanımlanmıştır.  

Görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, gerçekleştirilen fiilin, kamu görevlisinin görevi 
alanına giren bir hususla ilgili olması gerekir.  

Kamu görevinin gereklerine aykırı olan her fiili cezai yaptırım altına almak, suç ve ceza siyasetinin 
esaslarıyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, görevin gereklerine aykırı davranışın belli koşulları taşıması 
hâlinde, görevi kötüye kullanma suçunun oluşturabileceği kabul edilmiştir. Buna göre, kamu görevinin 
gereklerine aykırı davranışın, kişilerin mağduriyetini sonuçlamış olması veya kamunun ekonomik 
bakımdan zararına neden olması ya da kişilere haksız bir kazanç sağlamış olması hâlinde, görevi kötüye 
kullanma suçu oluşabilecektir.  

Görevin gereklerine aykırı davranışın, kişinin mağduriyetine neden olması gerekir. Bu mağduriyet, 
sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararı ifade etmez. Mağduriyet kavramı, zarar kavramından daha 
geniş bir anlama sahiptir. Örneğin kişi, tabi tutulduğu sınavda başarılı olmasına rağmen, başarısız 
gösterilmiş olabilir. Bir imar planı uygulamasında, belli bir parsel, sahibine duyulan husumet dolayısıyla, 
plan tekniğine aykırı olarak, yeşil alan olarak gösterilmiş olabilir. Kişinin, kamusal bir finans kaynağından 
yararlanması için gerekli şartları taşıdığı hâlde, yararlanması engellenmiş olabilir. Kişinin, belli bir sınai 
veya ticari faaliyetle ilgili olarak gerekli izin koşullarını taşıdığı hâlde, bu faaliyeti engellenmiş olabilir. 

Haklı olan işin görülmesinden sonra kişilerden yarar sağlanması da, görevi kötüye kullanma suçunu 
oluşturur. Çünkü, bu yarar, kamu görevlisi sıfatını taşıması ve işi görmüş olması dolayısıyla kişiye 
sağlanmaktadır. Bu gibi durumlarda, kişiler hakkının teslim edilmesi konusunda en azından bir kaygıyla 
hareket etmektedirler. Kamu görevlisine yarar sağlanması görünüşte rızaya dayalı olsa bile; kamusal 
görevlerin eşitlik ve liyakat esasına göre yürütüldüğü hususunda taşınan kaygı dolayısıyla, burada da bir 
mağduriyetin varlığını kabul etmek gerekir.  

Görevin gereklerine aykırı davranış dolayısıyla, kamu açısından bir zarar meydana gelmiş olabilir. 
Örneğin orman alanında veya kamu arazisinin işgaliyle yapılan işyeri veya konutlara elektrik, su, gaz, 
telefon ve yol gibi alt yapı hizmetleri götürülmekle, görevin gereklerine aykırı davranılmış olabilir.  

Görevin gereklerine aykırı davranmak suretiyle kişilere haksız bir kazanç sağlanmış olabilir. 
Örneğin kişi, kamusal bir finans kaynağından yararlanması için gerekli şartları taşımadığı hâlde, 
yararlandırılmış olabilir. Kişiye, belli bir sınai veya ticari faaliyetle ilgili olarak gerekli izin koşullarını 
taşımadığı hâlde, bu faaliyetin icrasına yönelik olarak izin verilmiş olabilir. Bir imar planı uygulamasında, 
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belli bir parsel üzerinde, plan tekniğine veya imar planına aykırı olarak yapılaşmaya imkan sağlanmış 
olabilir.  

Böylece, İtalyan hukukunun etkisiyle gerek doktrinimizde gerek Yargıtay’ın kimi kararlarında 
kabul gören sübjektif sınırlama ölçütü terk edilmiştir.  

Görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, görevin gereklerine aykırı davranışın mutlaka 
icrai davranış olması gerekmemektedir. Görevin gereklerine aykırı davranışın, ihmalî bir hareket olması 
hâlinde de, görevi kötüye kullanma suçu oluşabilecektir. Görevi kötüye kullanma suçunun icrai veya 
ihmali davranışla işlenmesinin sadece ceza miktarı üzerinde bir etkisi olabilecektir.  

Bu düzenlemeyle, 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer verilen keyfi muamele, görevi kötüye 
kullanma ve görevi ihmal suçları ayırımından vazgeçilmiştir.  

Görevin gereklerine aykırı davranış sonucunda, bir insan ölmüş veya yaralanmış olabilir. Bu 
durumda; kamu görevlisinin görevinin gereği olan belli bir icraî davranışta bulunmak yönündeki 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi dolayısıyla, görevi kötüye kullanma suçunun oluştuğunda kuşku 
yoktur. Ancak, bu durumda aynı zamanda ihmalî davranışla öldürme veya yaralama suçu oluşmaktadır.  

Görevi kötüye kullanma suçu, genel, tali ve tamamlayıcı bir suç tipidir. Bu nedenle, görevin 
gereklerine aykırı davranışın başka bir suçu oluşturmadığı hâllerde, kamu görevlisini bu suça istinaden 
cezalandırmak gerekir. Buna karşılık, görevle bağlantılı yükümlülüğün ihmali sonucunda şayet bir kişi 
ölmüş veya yaralanmış ise, kişi artık görevi kötüye kullanma suçundan dolayı cezalandırılamaz. Bu 
durumda, ihmalî davranışla işlenmiş öldürme veya yaralama suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir.  

Maddenin üçüncü fıkrasına göre; kamu görevlisinin, görevinin gereklerine uygun davranması için 
veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlaması, bazı hâllerde görevi kötüye 
kullanma suçunu oluşturacaktır. Ancak, bunun için, fiilin icbar suretiyle irtikap suçunu oluşturmaması 
gerekir. Kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için, 
kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması, rüşvet suçunu oluşturacaktır. Buna karşılık, 
kamu görevlisinin, görevinin gereklerine uygun davranmak amacıyla kişilerden menfaat temin etmesi 
durumunda ise, rüşvet suçu değil, kural olarak icbar suretiyle irtikap suçu oluşur. Ancak, somut olayda, 
kişinin menfaat sağlama yönünde icbar edildiği yönünde somut dayanak noktalarının bulunmaması du-
rumunda, fiil görevi kötüye kullanma olarak değerlendirilerek cezaya hükmedilecektir.  

MADDE 258. -  Göreve ilişkin sırrın açıklanması  
(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. 

( E.TCK 229.md.) (Asliye  Ceza)(Re’sen)    
 

GEREKÇE: Maddede, kamu görevine ilişkin sırrın ifşası cezalandırılmaktadır. Söz konusu suç, 
gizli kalması gereken hususları açıklamak, yayınlamak veya ne suretle olursa olsun bunlardan başkasının 
bilgi edinmelerini kolaylaştırmak suretiyle oluşacaktır. Suçun faili, bir kamu görevlisi olacaktır. Suçun 
konusu, ifa edilen kamu göreviyle ilgili olan ve gizli tutulması yani sır olarak saklanması gereken 
bilgilerdir.  

Kamu görevlisinin, ifa ettiği göreve ilişkin sırları bu görevi sona erdikten sonra da açıklamaması 
gerekir. Maddenin ikinci fıkrasında, söz konusu yükümlülüğe aykırı davranışlar ceza yaptırımı altına 
almıştır.  
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MADDE 266. -  Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma  
(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 bulundurulmamış 
ise, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. ( E.TCK 281.md.)  

 
GEREKÇE: Madde metninde, kamu görevlisinin görevi gereği    olarak elinde bulundurduğu araç 

ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanması, ilgili suç açısından daha ağır cezayı gerektiren bir 
nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Ancak, bunun için, kanunda kamu görevlisi sıfatının ilgili suçun bir 
unsuru olarak öngörülmemiş olması gerekir.  

MADDE 282. -  Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama  
(1) Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde 
edildiği 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. ( Yeni  ) 

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

(Asliye  Ceza)(Re’sen)  ( Yeni Suç )   
 

GEREKÇE: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine meşruiyet görüntüsü verilerek ekonomik 
sisteme sokulması, suç işlemenin kazanç elde etme açısından cazip bir yol olarak görülmesine neden 
olmaktadır.  

Suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olan ekonomik değerlerin meşruiyet görüntüsü 
kazandırılarak ekonomik sisteme sokulması, aynı zamanda suç delillerinin değiştirilmesi, gizlenmesi ve 
dolayısıyla, suçlunun kayrılması sonucunu doğurmaktadır.  

Bu düşüncelerle, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin, yurt dışına transfer edilmesi veya 
bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak 
maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.  

Bu suçun konusunu suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri oluşturmaktadır. Bu malvarlığı 
değerlerinin elde edildiği suçun türü veya mahiyeti önemli değildir. Önemli olan, bu suçun konusunu 
oluşturan ekonomik değerlerin, başka bir suçun işlenmesi suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş 
olmasıdır.  

Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır. Birinci seçimlik hareket, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerinin yurt dışına transfer edilmesidir. Bu seçimlik hareketin gerçekleştirilişi 
sırasında, yurt dışına transfer edilen malvarlığı değerlerinin suçtan elde edilmiş olduğunun bilinmesi 
gerekir. Başka bir deyişle, bu seçimlik hareket açısından kastın varlığı yeterlidir. 

İkinci seçimlik hareket ise, serbest hareket olarak belirlenmiştir. Bu hareketler açısından önemli 
olan, bunların gerçekleştirilişi sırasında güdülen amaçtır. Başka bir deyişle, suçtan elde edilen malvarlığı 
değerlerinin, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat 
uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması gerekir. Bu işlemler, değişik şekillerde 
gerçekleşebilir. Örneğin, yurt dışında işlenmiş olan bir suçtan kaynaklanan gelirin, meşru yolla elde 
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edilmiş bir para görüntüsüyle yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde ülkeye sokulması hâlinde 
de bu suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir.  

Maddenin ikinci fıkrasında bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâli düzenlenmiştir. Buna 
göre, söz konusu suçun kamu görevlisi tarafından görevini yaparken ve görevinin sağladığı kolaylıktan 
yararlanarak ya da belli bir meslek sahibi kişi tarafından mesleğinin icrası sırasında ve sağladığı 
kolaylıktan yararlanarak işlenmesi hâlinde, ceza artırılacaktır.  

Üçüncü fıkrada, bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın belli oranda artırılması öngörülmüştür. Ancak, belirtilmelidir ki, bu 
suçtan dolayı verilecek artırılmış ceza, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı 
ayrıca cezalandırılmaya engel teşkil etmemektedir.  

Dördüncü fıkraya göre, bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunacaktır.  

Maddenin beşinci fıkrasında bu suçla ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini gizleme nedeniyle kovuşturma başlamadan önce, bu malvarlığı 
değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele 
geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu suç nedeniyle cezaya hükmolunmayacaktır. 

 

2.1.2. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ 
 

Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma  
MADDE 128.– (1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde 

edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait;  
a) Taşınmazlara, 
b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına,  
c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba, 
d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara,  
e) Kıymetli evraka,  
f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına,  
g) Kiralık kasa mevcutlarına,  
h) Diğer malvarlığı değerlerine, 
Elkonulabilir. Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir 

kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir. 
(2) Birinci fıkra hükmü;  
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan; 
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),  
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 
3. Hırsızlık (madde 141, 142),  
4. Yağma (madde 148, 149),  
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155), 
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),  
7. Hileli iflas (madde 161),  
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
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9. Parada sahtecilik (madde 197), 
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220), 
11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),  
12. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236),  
13. Zimmet (madde 247),  
14. İrtikap (madde 250), 
15. Rüşvet (madde 252),  
16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308),  
17. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) suçları, 
18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) 

suçları.  
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 

12) suçları, 
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, 
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, 
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar, 
Hakkında uygulanır.  
(3) Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyle icra edilir.  
(4) Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen elkoyma kararı, bu araçların kayıtlı bulunduğu 

sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur.  
(5) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba elkonulması kararı, teknik iletişim araçlarıyla 

ilgili banka veya malî kuruma derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili banka veya malî 
kuruma ayrıca tebliğ edilir. Elkoyma kararı alındıktan sonra, hesaplar üzerinde yapılan bu kararı etkisiz 
kılmaya yönelik işlemler geçersizdir.  

(6) Şirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgili şirket yönetimine ve şirketin kayıtlı bulunduğu 
ticaret sicili müdürlüğüne teknik iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili 
şirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir.  

(7) Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel kişiye teknik iletişim araçlarıyla derhâl 
bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ayrıca tebliğ edilir.  

(8) Bu madde hükmüne göre alınan elkoyma kararının gereklerine aykırı hareket edilmesi halinde, 
Türk Ceza Kanununun “Muhafaza görevini kötüye kullanma” başlıklı 289 uncu maddesi hükümleri 
uygulanır.  

(9) Bu madde hükmüne göre elkoymaya ancak hâkim karar verebilir.  
 

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması  
MADDE 135.– (1) (Değişik birinci cümle: 25.05.2005 – 5353/17 md.) Bir suç dolayısıyla yapılan 

soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle 
delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit 
edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını 
derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya 
hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır.  
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(2) Şüpheli veya sanığın1[9] tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. 
Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir. 

(3) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak 
kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren 
kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa 
daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi 
halinde, hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.2[10] 

 (4) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, ...3[11] mobil telefonun yeri, hâkim veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa ilişkin 
olarak verilen kararda, ...11 mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok 
üç ay için yapılabilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. 

(5) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli tutulur.  
(6) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin 

hükümler4[12] ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir:  
a) Türk Ceza Kanununda yer alan;  
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),  
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. İşkence (madde 94, 95), 
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),  
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
7. Parada sahtecilik (madde 197), 
8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 
9. (Ek: 25.05.2005 – 5353/17 md.) Fuhuş (madde 227, fıkra 3), 
10.5[13] İhaleye fesat karıştırma (madde 235),  
11. Rüşvet (madde 252),  
12. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 
13. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 

                                                 
1[9] 25.05.2005 tarih ve 5353 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle 135’inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Şüphelinin” 

ibaresi “Şüpheli veya sanığın” olarak değiştirilmiş ve madde metnine işlenmiştir. 

2[10] 25.05.2005 tarih ve 5353 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle 135’inci maddenin 3’üncü fıkrasına “Ancak, örgütün faali-
yeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit 
defalar uzatılmasına karar verebilir.” cümlesi eklenmiş ve madde metnine işlenmiştir.  

3[11] 25.05.2005 tarih ve 5353 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle 135’inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan 
“kullanmakta olduğu” ve “kullanılan” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

 

4[12] 25.05.2005 tarih ve 5353 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle 135’inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan “hükümleri” 
ibaresi “kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler” olarak değiştirilmiş ve 
madde metnine işlenmiştir.  

5[13] 25.05.2005 tarih ve 5353 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle 135’inci maddenin altıncı fıkrasının (a) bendine 9’uncu alt 
bent eklenmesi nedeniyle diğer bentler sırasıyla 10, 11, 12, 13 ve 14’üncü alt bentler olarak teselsül ettirilmiştir.  
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14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) 
suçları.  

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 
12) suçları. 

c) (Ek: 25.05.2005 –5353/17 md.) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı 
fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, 

d)6[14] Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. 
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar. 
(7) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla 

iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz. 
Teknik araçlarla izleme 
MADDE 140.– (1) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebepleri bulunması ve 

başka suretle delil elde edilememesi hâlinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve 
işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı alınabilir: 

 
 
a) Türk Ceza Kanununda yer alan;  
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),  
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
4. Parada sahtecilik (madde 197), 
5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 
6. (Ek: 25.05.2005 – 5353/19 md) Fuhuş (madde 227, fıkra 3), 
7.7[16] İhaleye fesat karıştırma (madde 235),  
8. Rüşvet (madde 252),  
9. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 
10. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 
11. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337), 
Suçları.  
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 

12) suçları. 
c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. 
d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar. 

                                                 
6[14] 25.05.2005 tarih ve 5353 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle 135’inci maddenin altıncı fıkrasına eklenen “c” bendi 

nedeniyle “c” ve “d” bentleri “d” ve “e” bentleri olarak teselsül ettirilmiştir. 

7[16] 25.05.2005 tarih ve 5353 sayılı Kanunun 19’uncu maddesiyle 140’ıncı maddenin birinci fıkrasının a bendine 6’ncı alt 
bent eklenmesi nedeniyle diğer bentler sırasıyla 7, 8, 9, 10 ve 11’inci alt bentler olarak teselsül ettirilmiştir. 
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(2) Teknik araçlarla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı 
tarafından karar verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmidört saat içinde hâkim onayına 
sunulur. 

(3) Teknik araçlarla izleme kararı en çok dört haftalık süre için verilebilir. Bu süre gerektiğinde bir 
defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak 
gerekli görülmesi halinde, hâkim bir haftadan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına 
karar verebilir.8[17] 

(4) Elde edilen deliller, yukarıda sayılan suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma dışında kullanılamaz; 
ceza kovuşturması bakımından gerekli olmadığı taktirde Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhâl yok 
edilir. 

(5) Bu madde hükümleri, kişinin konutunda uygulanamaz. 
Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi  
MADDE 248.– (1) Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye’de bulunan 

mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla elkonulabilir ve gerektiğinde 
idaresi için kayyım atanır. Elkoyma ve kayyım atama kararı müdafiine bildirilir.  

(2) Birinci fıkra hükmü;  
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan; 
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),  
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 
3. Hırsızlık (madde 141, 142),  
4. Yağma (madde 148, 149),  
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155), 
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),  
7. Hileli iflas (madde 161),  
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
9. Parada sahtecilik (madde 197), 
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220), 
11. Zimmet (madde 247),  
12. İrtikâp (madde 250), 
13. Rüşvet (madde 252),  
14. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),  
15. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236),  
16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308),  
17. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315),  
18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),  
Suçları,  
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 

12) suçları, 
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, 
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, 

                                                 
8[17] 25.05.2005 tarih ve 5353 sayılı Kanunun 19’uncu maddesiyle 140’ıncı maddenin üçüncü fıkrasına üçüncü cümle olarak 

“Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim bir haftadan fazla olmamak 
üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.” cümlesi eklenmiş ve madde metnine işlenmiştir.  
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e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar, 
Hakkında uygulanır.  
(3) Elkonulan mal, hak ve alacakların korunmasında, elkoymaya ilişkin hükümler uygulanır. Tedbirlere 

ilişkin kararların özetinin bir gazetede ilânına mahkemece karar verilebilir.  
(4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda elkoymanın kaldırılmasına 

karar verilir.  
(5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince, sulh ceza hâkimi veya mahkeme 

tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir. 
(6) Mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, kaçağın yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu 

yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini 
sağlamak üzere, elkonulan mal varlığından sosyal durumları ile orantılı miktarda yardımda bulunulması 
konusunda kayyıma izin verir. 

(7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır.  
(8) Bu kararlara karşı itiraz edilebilir. 
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2.1.3. 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 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

             Amaç 

             Madde 1 – Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu 
Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin 
denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, 
bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve 
muhakeme usulünü düzenlemektir.  

             Mal bildiriminde bulunacaklar  

             Madde 2 – a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar 
Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)  

             b) Noterler, 

             c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez 
teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, 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 özel kanunların verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında 
veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği 
taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,  

             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 yazarları,  
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             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, milletlerarası protokol, mücadele veya 
nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası 
kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi 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.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Mal Bildirimleri 

             Bildirimlerin konusu 

             Madde 5 – Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine 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 
konusunu teşkil eder. 

             Bildirimin zamanı  

             Madde 6 – Mal Bildirimlerinin; 

             a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle, 

             b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde, 

             c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde,  

             d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, 
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             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 yenilerler.Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki 
bildirimler ile karşılaştırılırlar. 

             Bildirimlerin verileceği merciler  

             Madde 8 – Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır: 

             a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı, 

             b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge 
raporlarının bulunduğu makam veya merci,  

             c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim 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,  
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             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 yararına sayılan derneklerin 
genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için 
bulundukları İl Valilikleri,  

             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 Müdürlüğü, 

             Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler 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 
alınarak içeriği hakkında yayında bulunulamaz. 

             (Ek fıkra: 25/5/2004-5176/8 md.) Ancak, Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal bildirimlerini 
gerektiğinde inceleme yetkisine sahiptir. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla 
ilgili kişi ve kuruluşlar (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 bildirimde 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  
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             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.  

             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 cezalandırılanlara ceza süresi 
kadar; 13 üncü madde hükmüne göre cezalandırılanlara 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 tesil edilemez, 
şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire 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 Kanunda ve 18.6.1999 tarihli 
ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev 
sırasında veya görevinden 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 
Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. 
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             Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz. 

             Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili 
kanun hükümleri saklıdır.  

             Suçun ihbarı 

             Madde 18 – Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan 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 çıktığında 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 neticesinde delil veya emare elde 
ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet 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 Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi etmedikleri takdirde bunlar 
hakkında da yapılacak takibattan dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri 
uygulanmaz.  

             İhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın yapmak yasaktır. 

             Soruşturma usulü 

             Madde 19 – Cumhuriyet Savcısı 17 nci maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde sanıklar 
hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya 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 yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanığın ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister. Bu 
istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal 
bildiriminin verilmesi zorunludur. Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde 
müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar. 
Bu istemin sanık ve ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya muhakkike mal 
bildiriminin verilmesi keza zorunludur.  

             Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil veya emare elde 
edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden veya para veya malın bulunduğu 
yer hukuk mahkemesinden isteyebilir. 
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             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 mercilerce 
istenen bilgileri gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek zorundadır. 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 – Bu Kanunda yazılı suçların asker kişiler tarafından işlenmesi halinde soruşturmaları 
askeri savcılar tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

             Yönetmelik 

             Madde 22 – Mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı ve merciine nasıl 
ulaştırılacağı hususları ile Kanunun uygulanması bakımından gerekli görülecek diğer konular, Kanunun 
yayımını izleyen altı ay içinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve bu 
yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanır.  

             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 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 bulunanlar 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 beyannamenin 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 muhakeme veya meni muhakeme kararları hariç, yapılan tahkikat evrakı derhal ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına gereği için tevdi olunur.  



YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

43 

             Yürürlük 

             Madde 24 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

             Yürütme  

             Madde 25 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

3628 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe 

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi 

_________ __________________________________________________________ __________ 

  

KHK-557                                                        –                                                               27/6/1995  

     5020                                                           –                                                             26/12/2003  

     5176                                                           9                                                                 8/6/2004  

 

3628 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ 

GÖSTERİR LİSTE 

                                                                                          Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 

                                                                                                ______________________________  

                        Yürürlükten Kaldırılan 

                 Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi 

_______________________________________________ ___________ _________ __________ 

 3628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) bendi ile 8 inci 

 maddesinin (h) bendi                                                                 24/6/1995     KHK-557        21  
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2.1.4. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI  KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  

          Kanun Numarası           : 5176 

          Kabul Tarihi                  : 25/5/2004 

          Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486  

          Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 5  Cilt : 43  Sayfa: 

  

            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, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

            Kuruluş 

            Madde 2- Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere Başbakanlık bünyesinde Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) kurulmuştur. 

            Bakanlar Kurulu, 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 ayrılanlar 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 on bir üyeyi biri Başkan olmak üzere seçer ve atar. 

            Kurul başkan veya üyeliğine atanacaklar hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası hükmü ile ek 68 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
hükmü uygulanmaz ve bu kişiler Kurulda emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılır. 

            Üyelerin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler Bakanlar Kurulunca yeniden seçilebilirler. 
Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya 
sakatlık 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 Başbakan onayıyla görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi 
dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde Bakanlar Kurulunca 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 Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 
yerine getirilir. 

            Kurul Başkan ve üyelerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla, fiilen 
görev yapılan her gün için (3000) gösterge rakamının 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 Başbakanlık bütçesine gerekli ödenek 
konulur. 

            Kurulun görevleri 

            Madde 3- Kurul, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken 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 
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 başvurulabilir. Hangi unvanların genel müdür eşiti sayılacağı kurum ve kuruluşların teşkilât yapısı 
ve yürüttükleri hizmetlerin niteliği dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir. 
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            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. 
Değerlendirme sonucu alınan karar, ilgililere ve başvuru sahibine bildirilir. 

            Başvurular, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda belirlenen 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. 

            Kurul, inceleme ve araştırma sonucunu ilgililere ve Başbakanlık Makamına yazılı olarak bildirir. 

            Kurul, başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin, etik davranış ilkelerine 
aykırı işlem veya eylemi olduğunu tespit etmesi ve bu kararın kesinleşmesi halinde, bu durumu 
Başbakanlık, Kurul kararı olarak Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurur. Ancak, Kurul 
kararlarının yargı tarafından iptali halinde Kurul, yargı kararını yerine getirir ve Resmi Gazetede 
yayımlatır. 

            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 zorundadırlar. 

            Kurul, bu Kanunun kapsamındaki kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan ilgili temsilcileri çağırıp 
bilgi alma yetkisine sahiptir. 

            Yönetmelik 

            Madde 7- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar, Kurulca hazırlanacak yönetmeliklerle 
belirlenir. Kurul tarafından hazırlanacak yönetmelikler Başbakan onayı ile yürürlüğe konulur. 
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            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 

            Madde 11- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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2.1.5. KAMU İHALE KANUNU 
  

Kanun Numarası               : 4734 

Kabul Tarihi                     : 4.1.2002 

Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 22/1/2002    Sayı: 24648 

Yayımlandığı Düstur         : Tertip: 5,  Cilt: 42,  Sayfa: 

    
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Uygulama İlkeleri 

  
            Amaç 
            Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan 
veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve 
usulleri belirlemektir. 
             

Kapsam 
            Madde 2- Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal 
veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: 
            a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara 
bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler. 
            b) (Değişik: 30/7/2003-4964/1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden 
oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. 
            c) (Değişik: 30/7/2003-4964/1 md.) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş 
ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek 
öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar. 
            d) (Değişik: 12/6/2002-4761/10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya 
dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit 
kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler. 
            e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri. 

    (Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/1 md.) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun 
hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( (e) 
bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde 
faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır. 
             

İstisnalar 
            Madde 3- (Değişik: 30/7/2003-4964/2 md.)  
            a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, 
değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım 
veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma 
kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları, 
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            b) Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi gerektiği, 
her bir ihale için ihale yetkilisince onaylanan; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze 
gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ve harp malzemeleri ile bunların araştırma-
geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon, yazılım ve mühimmat ihaleleri ile bunlarla ilgili sefer stokları, 
bakım, işletme ve idameye yönelik mal ve hizmetler, Devlet güvenliği ve istihbaratı kapsamındaki hizmet, 
malzeme, teçhizat ve sistem alımları, 
            c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman 
anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım 
işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi 
derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve 
basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları,(Ek İbareler:27/4/2004 – 5148/ 2 md.) özelleştirme 
uygulamaları için 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık 
hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve 
hizmet alımları, 
            d) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurt 
dışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları, 
            e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, 
tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve 
yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım  ve  
Köyişleri  Bakanlığına  bağlı  enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından 
bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan 
mal ve malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri 
için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için 
Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar, 
            f) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri 
için gerekli olan mal ve hizmet alımları, 
            g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî 
faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının 
temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak 
suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk 
Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları, 
            h) Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları 
teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi 
sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbî malzemelerin kişilerce alımları, 
            i) (Ek: 14/7/2004-5226/21 md.) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak 
sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil 
işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları, 
            j) (Ek: 3/3/2005-5312/25 md.) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle 
Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri 
kapsamında, acil müdahale plânlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe 
müdahale ve acil müdahale plânlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, 
gereç ve malzeme alımı, 
            Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir. 
             

Tanımlar 
            Madde 4- Bu Kanunun uygulanmasında; 
            Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, 
            Hizmet: (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma 
ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, 
harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek 
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hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, 
film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve 
taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, 

  
            Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, 
viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, 
rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu 
işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, 
sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,  
            Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları 
ortak girişimleri, 
            Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların 
oluşturdukları ortak girişimleri, 
            Danışman : Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını 
yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı 
dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, 
            Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların 
oluşturdukları ortak girişimleri, 
            Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak 
girişimleri, 
            Ortak girişim: (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya 
tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, 
            İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet 
sunucusu veya yapım müteahhidini, 
            Yerli istekli: (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri, 
            Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 
            İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, 
            İhale yetkilisi: (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve 
sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, 
            Başvuru belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından  
yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, 
            İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları 
da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı 
ve gerekli diğer belge ve bilgileri, 
            Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları 
yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları 
dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya 
birkaç çözümü içeren projeyi, 
            Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin 
araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri 
ile teknik özelliklerinin  belirtildiği projeyi, 
            Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının 
belirtildiği projeyi, 

 
            (…)(1) 
            İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler 
arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin 
imzalanması ile tamamlanan işlemleri, 
            Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile 
değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, 
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            Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, 
            Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet 
edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, 
            Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak 
gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli 
hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü, 
            Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen 
isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,  
            Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı  
anlaşmayı, 
            Kurum: Kamu İhale Kurumunu, 
            Kurul : Kamu İhale Kurulunu, 
            İfade eder. 
             

Temel ilkeler 
            Madde 5- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, 
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve 
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 
            Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım 
işleri birarada ihale edilemez.  
            Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara 
bölünemez. 
            Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel 
usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.  
            Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.  
            (Değişik altıncı fıkra: 30/7/2003-4964/4 md.) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin 
alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED 
raporu aranmaz. 
____________________ 
(1) Bu maddede yer alan “Röleve Projesi”, “Restorasyon projesi” ve “Restitüsyon Projesi” tanımları, 

14/7/2004 tarihli ve 5226 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle madde metninden çıkartılmıştır. 
 

            İhale Komisyonu 
            Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması 
şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye 
memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en 
az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.  
            (Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte 
personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. 
            Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya 
daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. 
            İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda 
çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan 
komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. 
            İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin 
adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. 
            

 İhale işlem dosyası 
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            Madde 7- İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden 
alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar 
veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve 
kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

İhaleye Katılım Kuralları 
             

Eşik değerler 
            Madde 8- Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate 
alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir: 
            a) (Değişik: 12/6/2002-4761/12 md.) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal 
ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası. 
            b) (Değişik: 12/6/2002-4761/12 md.)Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet 
alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası. 

    c) (Değişik: 12/6/2002-4761/12 md.) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon 
Türk Lirası. 
            (Mülga: 12/6/2002-4761/12 md.) 
             

Yaklaşık maliyet 
            Madde 9- (Değişik: 30/7/2003-4964/6 md.)  
            Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat 
araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla 
birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, 
isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 

  
            İhaleye katılımda yeterlik kuralları 
            Madde 10 - İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik 
yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: 
            a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için; 
            1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,  
            2) (Değişik: 30/7/2003-4964/7 md.) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan 
bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, 
            3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve 
bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.    
            b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; 
            1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye 
yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,  
            2)  (Değişik: 30/7/2003-4964/7 md.) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet 
alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait 
sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut 
yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 
            3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi 
sağlamasına yönelik belgeler, 
            4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve 
nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, 
            5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik 
personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,  
            6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer 
ekipmana ilişkin belgeler, 
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            7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik 
personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, 
            8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası 
kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, 
            9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, 
katalogları ve/veya fotoğrafları. 
            İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik 
değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet 
belgelerinde belirtilir. 
            (Ek fıkra: 12/6/2002-4761/13 md.) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde 
belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle 
alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı  aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim 
suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından 
kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları 
veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine 
sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi 
zorunludur. Yönetim (...)(1) faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler, en fazla beşte bir oranında dikkate 
alınır. 
________________ 
(1)  Bu arada yer alan “ve denetim” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 

fıkra metninden çıkarılmıştır. 
 

            Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: 
                a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, 
işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 
                b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda 
olan. 

        c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik 
prim borcu olan. 
                d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. 
                e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm 
giyen. 
                f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya 
meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. 
                g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men 
edilmiş olan. 
                h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge 
verdiği tespit edilen. 
                i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 
                j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. 
                 
            İhaleye katılamayacak olanlar 
            Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya 
başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: 
            a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine 
katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve 
organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. 
            b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 
            c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 
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            d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 
            e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye 
kadar kayın  hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 
            f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında 
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). 
            İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı 
şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, 
bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına 
sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.  

            (Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/8 md.) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya 
idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu 

kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. 
            Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle 
bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.   
            

 Şartnameler 
            Madde 12- İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten 
idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım 
işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından 
onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.  

    İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir 
parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği 
sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği 
sağlayacaktır. 
            Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya 
yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli 
bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik 
özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. 
            Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin 
belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya 
model belirtilebilir. 
             

İhale ilân süreleri ve kuralları 
            Madde 13- (Değişik: 30/7/2003-4964/9 md.) 
            Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; 
            a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan 
ihalelerden;    
            1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce, 
            2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru 
tarihinden en az ondört gün önce, 
            3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce, 
            Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. 
            Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak 
ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk 
gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. 
            b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden; 
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            1) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar 
Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin 
yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, 
            2) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar ile altmışmilyar Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet 
alımları ile altmışmilyar ile beşyüzmilyar Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale 
tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 
            3) Yaklaşık maliyeti altmışmilyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya 
hizmet alımları ile beşyüzmilyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin 
ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin 
birinde,   
            En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. 
            Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında 
yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre 
hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara 
ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur. 
            İlân edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında 
dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir. 
            İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet 
ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler 
bir tutanakla belgelenir. 
            İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, 
uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik 
haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir. Ancak, uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda 
belirtilen asgarî ilân sürelerine oniki gün eklenir.    
             

Ortak girişimler   
            Madde 14- (Değişik: 30/7/2003-4964/10 md.) 
            Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak 
iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, 
konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını 
yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı 
uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale 
dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya 
konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum 
anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması 
halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin 
verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 
taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve 
sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri 
ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu 
sağlayacakları belirtilir. 
             

Alt yükleniciler 
            Madde 15 - İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında 
isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de 
alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin 
yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

  
            İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi (1) 
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            Madde 16- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin 
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği 
hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. 
            Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek 
duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin 
iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın 
isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde 
bulunulamaz. 
            İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. 
             

Yasak fiil veya davranışlar  
            Madde 17- İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: 
            a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka 
yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.  
            b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak 
veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 
            c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.  
            d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları 
adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. 
            e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 
            Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen 
hükümler uygulanır. 

 
 

İKİNCİ KISIM  
İhale Süreci 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

İhale Usulleri ve Uygulaması 
             

Uygulanacak ihale usulleri 
            Madde 18- İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki 
usullerden biri uygulanır: 
            a) Açık ihale usulü. 
            b) Belli istekliler arasında ihale usulü. 
            c) Pazarlık usulü. 
            d) (Mülga: 30/7/2003-4964/12 md.) 
             

Açık ihale usulü 
            Madde 19- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 

  
_________________ 
(1) Bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasındaki “gününden” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı 

Kanunun 11 inci maddesiyle “saatinden” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
  

            Belli istekliler arasında ihale usulü  
            Madde 20- Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda 
idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek 
teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım 
işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.  
            (Mülga ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/13 md.) 
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            10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında 
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari 
yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. (Mülga son cümle: 30/7/2003-4964/13 md.) 
            Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama 
gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 40 ıncı maddeye 
uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre 
tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten 
az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. (1) 
            Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale 
dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği  tespit edilen 
bütün istekliler tekrar davet edilerek  ihale sonuçlandırılabilir. 
            

 Pazarlık usulü 
            Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 
            a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif 
çıkmaması. 
            b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya 
idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak 
yapılmasının zorunlu olması. 
            c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak 
yapılmasının zorunlu olması. 
            d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan 
nitelikte olması. 
            e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması 
nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.  
            f) (Ek: 30/7/2003-4964/14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına kadar olan 
mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.   
            (Değişik birinci cümle: 30/7/2003-4964/14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilân 
yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. 
            İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit 
edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, 
sadece idare tarafından 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen 
değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır. 

  
_______________ 
(1)  Bu fıkrada yer alan “10 uncu maddeye” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesiyle “40 ıncı maddeye” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
  

            (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik 
detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin 
ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile 
görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek 
isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de 
içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.(1) 
            (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi 
yapılarak ihale sonuçlandırılır.  
            (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması 
halinde ihale iptal edilir.  
            (Ek fıkra: 30/7/2003-4964/14 md.) (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme 
yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve 
kesin teminat alınması zorunlu değildir. 
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Doğrudan temin 

            Madde 22- (Değişik: 30/7/2003-4964/15 md.)  
            Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini 
usulüne başvurulabilir: 
            a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. 
            b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.   
            c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için 
zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı 
geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. 
            d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar, diğer idarelerin 
beşmilyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak 
konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. 
            e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. 
            f) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, 
tıbbî sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları. 
            g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun 
kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık 
ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. 
            h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.) 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk 
veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları. 
            Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan 
yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler 
tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. 
             

Tasarım yarışmaları  
            Madde 23- İdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım 
projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde 
edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak 
şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma 
yaptırabilir. 

________________ 

(1) Bu fıkrada yer alan “(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde,” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 
4964 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi 

            
 İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar  

            Madde 24- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında 
aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 
            a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. 
            b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. 
            c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. 
            d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. 
            e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. 
            f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. 
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            g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı 
uygulanıp uygulanmayacağı. 
            h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. 
            i) (Değişik: 30/7/2003-4964/16 md.) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı. 
            j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. 
            k) Teklif ve sözleşme türü. 
            l) (Değişik: 30/7/2003-4964/16 md.) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice 
belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. 
            m) Tekliflerin geçerlilik süresi. 
            n) (Ek: 30/7/2003-4964/16 md.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. 
            

 Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar  
            Madde 25- Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik 
ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 
            a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. 
            b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. 
            c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. 
            d) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi. 
            e) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. 
            f) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. 
            g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı 
uygulanıp uygulanmayacağı. 
            h) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. 
            i) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati. 
            j) (Ek: 30/7/2003-4964/17 md.)İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. 
             

İlânın uygun olmaması 
            Madde 26- 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu 
durumda, ilân bu Maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. 
            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri 
hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 
idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak 
suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.  
             

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar  
            Madde 27- İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak 
işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. 
Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve 
bilgilere yer verilir. 
            İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 
            a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı. 
            b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. 
            c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği. 
            d) İsteklilere talimatlar. 
            e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. 
            f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. 
            g) Tekliflerin geçerlilik süresi. 
            h) (Değişik: 30/7/2003-4964/18 md.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale 
konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde 
alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği. 
            i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı. 
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            j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanunda 
belirtilen usul ve esaslar. 
            k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu 
Kanunda belirtilen usul ve esaslar. 
            l) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı 
uygulanıp uygulanmayacağı. 
            m) Teklif ve sözleşme türü. 
            n) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar. 
            o) (Değişik: 30/7/2003-4964/18 md.) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin 
serbest olduğu. 
            p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. 
            r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde 
alınacak cezalar. 
            s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile 
sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. 
            t) (Değişik: 30/7/2003-4964/18 md.) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme 
kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.   
            u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. 
            v) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. 
            y) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. 
            z) Anlaşmazlıkların çözümü. 
            

İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi 
            Madde 28- İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya 
ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım 
maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.(1) 
            

 İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması 
            Madde 29- İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik 
yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki 
ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. 
            Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini 
etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı 
olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin 
ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün 
öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir. 
Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması 
halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. 
Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri 
çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.   
            Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan 
hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep 
edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı 
alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek 
şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması 
            

  Tekliflerin hazırlanması ve sunulması 
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            Madde 30- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak 
istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, 
tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın 
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. 
  
________________ 
(1)  Bu maddenin son cümlesinde geçen “hazırlanma maliyetini” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesiyle, “basım maliyetini” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
            Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen 
okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça 
yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret 
unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale 
dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı 
şekilde hazırlanarak sunulur. 
            Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında 
idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli 
taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale 
saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 
alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 
            Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 
değiştirilemez.  
             

Başvuru belgelerinin sunulması 
            Madde 31- Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 30 uncu maddenin birinci 
ve üçüncü fıkralarında belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur.  
            

 Tekliflerin geçerlilik süresi 
            Madde 32- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması 
halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale 
dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.  
             

Geçici teminat  
            Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) 
            İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda 
geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici 
teminat alınması zorunlu değildir. 
            

 Teminat olarak kabul edilecek değerler 
            Madde 34- Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: 
            a) Tedavüldeki Türk Parası. 
            b) (Değişik: 30/7/2003-4964/21 md.)Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat 
mektupları. 
            c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine 
düzenlenen belgeler. 
            İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi 
kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans 
kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.(1) 
_________________ 
(1) Bu fıkrada yer alan “veya özel finans kurumlarının” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 

21 inci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir. 
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            (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz 
dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. 
            Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların 
saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.  
            İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat 
mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait 
teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik 
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. 
            Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 
            Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz. 
             

Teminat mektupları(1) 
            Madde 35-  Bu Kanun kapsamında (...)(1) verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini 
tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. 
            32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak 
kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici 
teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin 
bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.  
            İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tekliflerin Değerlendirilmesi 
           

 Tekliflerin alınması ve açılması 
            Madde 36- (Değişik birinci cümle: 30/7/2003-4964/23 md.) Teklifler ihale dokümanında 
belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç 
teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. 
İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun 
olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır 
bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. 
            İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne 
uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun 
olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin 
hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar 
verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen 
değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.  
_________________ 
(1)  Bu maddenin başlığındaki “Banka” ibaresi ile birinci fıkrasındaki “bankalarca” ibaresi, 30/7/2003 

tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle metinden çıkarılmıştır. 
 

            Tekliflerin değerlendirilmesi  
            Madde 37- İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini 
açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya 
ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez 
ve yapılmaz.  
            Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici 
teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin 
değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması 
kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece 



YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

63 

belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. 
Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk 
değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne 
uygun olan isteklilerin  tekliflerinin  ayrıntılı  değerlendirilmesine  geçilir.  Bu aşamada,  isteklilerin ihale 
konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında 
belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri 
değerlendirme dışı bırakılır.  
            En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı 
kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik 
hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar 
ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas 
teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul 
edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin 
düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi 
halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.  
             

Aşırı düşük teklifler  
            Madde 38- İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer 
tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu 
teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit 
ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.  
            İhale komisyonu;  
            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, 
            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine 
getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 
            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, 
            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük 
teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı 
açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.  

  
            Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali 
            Madde 39- (...)(1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek 
ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. 
İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. (Değişik son 
cümle: 30/7/2003-4964/24 md.) Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme 
gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. 
            

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması  
            Madde 40- 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik 
açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 
            Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün 
olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi 
fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan 
en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale 
dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak 
ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir. 
            Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı 
sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.  
            En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden 
fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
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olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.  
            İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda 
isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi 
gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 
            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya 
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. (1) 
            İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 
            İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci 
Maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale 
kararına eklemek zorundadır. 
             

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi  
            Madde 41- (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/26 md.) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale 
yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye 
teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine 
postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere 
tebliğ tarihi sayılır. 
_________________ 
(1)  39 uncu maddede yer alan, “İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin 

onayından önceki herhangi bir aşamada,” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesiyle metinden çıkarılmıştır, 25 inci madde ile de 40 ıncı maddede yar alan “yirmi gün” 
ibaresi, “beş iş günü” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

  
            İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ 
tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde 
yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. 
            İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde 
bildirim yapılır. 
            

 Sözleşmeye davet  
            Madde 42-  (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/27 md.) 41 inci maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının 
bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 
on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir 
veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya 
verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye 
oniki gün ilave edilir.   
            43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet 
ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır. 
             

Kesin teminat  
            Madde 43- Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini 
sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli 
üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.  
            Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat 
sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında 
yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur. 
             

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu  
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            Madde 44- İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek 
sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.  
            Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 
ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en 
avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de 
Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı 
ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin 
bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede 
belirtilen şekilde tebligat yapılır.  
            Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, 
bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.  
             

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu 
            Madde 45- İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda 
kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, 
istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi 
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat 
vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara  tazmin 
ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır. 

  
             İhalenin sözleşmeye bağlanması 
            Madde 46- (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/28 md.)Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye 
bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin 
ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale 
dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.   
            İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. 
             

İhale sonucunun ilânı 
            Madde 47- (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/29 md.) Sözleşme bedeli, mal veya hizmet 
alımı ihalelerinde birtrilyon Türk Lirasını, yapım ihalelerinde ise ikitrilyon Türk Lirasını aşan ihalelere 
ilişkin ihale sonuçları, sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği, bu tescilin 
gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen en geç onbeş gün içinde 
Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle ilân edilir. 
            İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarını, yurt içinde ve yurt dışında 
çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de 
ayrıca ilân edebilirler. 
            İlânlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir: 
            a) İhaleyi yapan idare. 
            b) İhale tarihi. 
            c) İhale usulü.   
            d) İhale konusu işin adı, niteliği, türü, miktarı ve yeri. 
            e) İhaleye katılan istekli sayısı. 
            f) Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya  ticaret  unvanı. 
            g) Sözleşme bedeli. 
            h) Sözleşme bedelinin hangi kaynaktan karşılanacağı ve kaynağın miktarı. 
            i) İşin başlama ve bitiş tarihi. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler 
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  Danışmanlık hizmetleri     
            Madde 48- (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/30 md.) ÇED raporu hazırlanması, plân, 
yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim gibi teknik, malî, hukukî veya benzeri 
alanlarda niteliği itibarıyla kapsamlı ve karmaşık olduğu, özel uzmanlık ve deneyim gerektirdiği idarece 
tespit edilen hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınabilir. 
            Danışmanlık hizmet ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak, aday ve istekli seçimi ile 
değerlendirilmesinde bu bölümde belirtilen özel hükümler uygulanır. Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde 
yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir.  
             

Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi  
            Madde 49 - Ön yeterlik ilânları 13 üncü maddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde yapılır. 
            Bu Kanun hükümlerine göre yapılan ön yeterlik ilânında, adayların genel uygunluklarını, malî 
kapasitelerini ve teknik yeteneklerini değerlendirmek üzere belirlenen ön yeterlik kriterlerine ilişkin 
bilgiler yer alır. Ayrıca bu ilânda, kısa listeye alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adayların 
sayısı veya sayı aralığı belirtilir. 
            Ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan adayların, ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilen 
ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az üç en 
fazla on adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur.  
            

 İhaleye davet  
            Madde 50- 49 uncu maddeye göre oluşturulan listede yer alan adaylara, teknik ve malî tekliflerini 
hazırlayabilmeleri için en az 13 üncü maddedeki süreler verilerek, ihale dokümanı ile birlikte ihaleye 
davet mektubu gönderilir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kısa listede 
yer verilmeyen adaylara yazılı olarak bildirim yapılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az 
olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz.(1) 
            İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili 
olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. İdarece 
açıklama yapılması halinde yapılan açıklama, kısa listede yer alan bütün isteklilere son teklif verme 
gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir. 
            Davet mektubu gönderildikten sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini 
etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı 
olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin 
ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname kısa listede yer alan bütün isteklilere, son teklif 
verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde  gönderilir. 
Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması 
halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname 
düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, 
yeniden teklif verme imkanı sağlanır.   
             

Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi  
            Madde 51- İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu 
ile geçici teminat isteklinin malî teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine malî teklif olduğu yazılmak suretiyle 
bir zarfa konulur. Teklif mektuplarının 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun olması zorunludur. 
            Teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu 
teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.  
            Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve 
teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. 
_________________ 
(1)   Bu fıkrada yer alan “kırk gün süre” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 31 inci 

maddesiyle “13 üncü maddedeki süreler” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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            Malî ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak, üzerine 
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi 
yapan idarenin açık adresi yazılmak suretiyle sunulur. 
             

Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması  
            Madde 52- İhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla 
tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını 
alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile 
belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar 
önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir 
ve durum bir tutanakla tespit olunur. Malî teklifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın 
ihale komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu aşamada; 
hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve 
tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.  
            Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 
değiştirilemez.  
            Danışmanlık hizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi, teknik ve malî değerlendirme olmak 
üzere iki aşamada yapılır. İlk aşamada teknik teklif, ikinci aşamada ise malî teklif değerlendirilir ve her iki 
aşama için ayrı puanlama yapılır. Teknik ve malî puan için belirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak 
yapılan hesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. Teknik ve malî puan ağırlık katsayıları, teknik 
puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre farklı oranlarda 
belirlenebilir.  
            Bu ihalelerde teknik değerlendirme kriterleri, 10 uncu Maddede belirtilen kriterlere uygun olarak 
belirlenir. İhale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlenmesinde; benzer nitelik ve 
ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici 
kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki nitelikleri esas alınır. 
            Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün 
belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. 
Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri 
değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin 
eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede 
isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik 
belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. 
            İhale komisyonu ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değerlendirme 
kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarını belirler. İhale 
dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı 
bırakılır.  
            Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen veya asgari teknik puanın 
altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve malî tekliflerinin açılmadan malî tekliflerin 
açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir. Aynı 
tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de malî tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı 
olarak bildirilir.   
            İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik 
puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. İhale komisyonunca toplu halde muhafaza altına alınmış olan 
ve malî teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin malî teklif zarfları 
açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. Bu 
işlemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin malî teklif zarfları açılır ve teklif 
fiyatları okunarak bir tutanakla tespit edilir. İade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin 
sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir. 
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            Malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan 
istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir. Teklif mektubu ile geçici teminatı uygun 
olan isteklilere ait malî puanlar belirlenir. 
            Bu isteklilere ait teknik ve malî puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık katsayılarıyla 
çarpılarak toplam puanlar tespit edilir. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş tanımı, sözleşme şartları, 
personel ve malî teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. Ancak bu görüşme, ihale 
dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olmamalıdır. Görüşme sonucunda 
şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekliye ihale yapılır.  
            İhale komisyonu tarafından alınan karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. 
            Yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı halde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalama 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, teklif 
fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ikinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile de 
görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır.  İkinci isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi halinde, idarece geçici teminatı gelir kaydedilir.  
            Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda üçten az aday 
veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz. 

  
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kamu İhale Kurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamu İhale Kurumu 

             
Kamu İhale Kurumu 

            Madde 53-  a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve malî 
özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul 
ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir.  
            Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara'dadır.  
            Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun 
kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 
            Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve  hizmet birimlerinden oluşur. 
            b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda 
sayılmıştır: 
            1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan 
işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek 
sonuçlandırmak. 
            2) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale 
dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek. 
            3) İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak. 
            4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, 
tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak. 
            5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak. 
            6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. 
            7) İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale 
Bültenini yayımlamak. 
            8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit 
edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan 
ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını 
sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak. 
            9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum 
bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak. 
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            Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna 
ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır. 
            Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün  kurum, kuruluş ve kişilerden belge, 
bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur. 
            Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına 
ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve 
Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Standart ihale 
dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 
            c) Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere on üyeden oluşan Kamu İhale 
Kuruludur. Kamu İhale Kurulu üyeleri; Maliye Bakanlığınca önerilecek iki kişi, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığınca önerilecek üç kişi, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Danıştay ve Sayıştay 
Başkanlıklarınca önerilecek birer kişi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu tarafından kamu alımları ile ilgili meslek gruplarından önerilecek birer kişi olmak üzere 
Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, atanan üyelerden birini Başkan olarak görevlendirir. Kurul 
Başkanı, Kurumun da başkanıdır. Üyelerden biri Kurul tarafından ikinci başkan olarak seçilir.  
            Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari 
bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen 
yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekir. Kurul üyeliğine önerilecek kişilerin; 
kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl hizmetinin bulunması (konunun uzmanı olması dışında, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek 
adayların kuruluşta çalışma şartı aranmaz), kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, 
uygulama veya danışma konularında fiilen en az dört yıl çalışarak ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı 
açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday 
gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde 
belirtilen şartları taşıması zorunludur. 
            (Değişik: 12/6/2002-4761/15 md.) Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Bir üye bir defadan 
fazla seçilemez. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi 
bir hastalık veya sakatlık 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 Başbakan onayıyla görevden alınır. Görevden alma 
nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukarıda 
belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. Bu durumlarda atanan üye, yerine atandığı üyenin görev 
süresini tamamlar. 
            Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi başkana aittir. 
Başkanın izin, hastalık, yurt içi veya yurt dışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde ikinci başkan 
başkana vekalet eder. 
            d) Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı süresince 
görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine, bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata 
aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru 
Yargıtay'ca acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. 
            e) Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiç bir görev alamaz, ticaretle 
uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, ücret karşılığı konferans veya ders veremez, her türlü 
ticari amaçlı ortaklıklarda hissedar veya yönetici olamazlar. Kurul üyeleri, göreve başlamadan önce sahip 
oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, 
piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul 
kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlar ve evlatlıkları 
dışındakilere, görev sürelerinin başlamasını izleyen otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle 
elden çıkarmak zorundadır. Bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.  
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            Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü 
kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan 
mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Bu 
yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri 
nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar ve bunlar 
hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri 
uygulanır. Soruşturma izni, Kurul Başkan ve üyeleri için ilişkili Bakan, Kurum personeli için ise Kurum 
Başkanı tarafından verilir.  
            f) Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini izleyen bir ay içinde ve görevleri 
devam ettiği sürece her yıl genel mal beyanında bulunmak zorundadır.   
            g) Kurul, başkanın veya başkanın bulunmadığı durumda ikinci başkanın çağrısı üzerine üye tam 
sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf 
çoğunlukta kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararlarından 
sorumludur. İzin, rapor, görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde en az 
yedi üye ile toplanılabilir. 
            Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları 
ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.    
            Bu maddede belirtilen haller dışında bir nedenle bir takvim yılında beş toplantıya katılmayan 
üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. 
            h) Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla üç başkan yardımcısı atanabilir. 
Başkan yardımcıları, Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasından veya en az 
dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve 
mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli 
olarak çalışmakta bulunanlar arasından atanır. 
            Kurumun hizmet birimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları 
şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.  
            Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, kamu ihale uzman ve uzman 
yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Bunlar, sözleşmeli olarak 
istihdam edilir. 
            Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların; yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az 
birini iyi derecede bilmeleri, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi 
ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen 
yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları, yönetmelikte belirtilen özel yarışma 
sınavında başarılı olmaları ve sınavın yapıldığı yılın  Ocak  ayının  ilk  gününde  otuz yaşını  
doldurmamış  olmaları gerekir. Bu şekilde kamu ihale uzman yardımcılığına atananlardan, en az üç yıl 
fiilen çalışan, her yıl olumlu sicil alan ve katılmış olduğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki performansı gibi 
yönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanlığı görevini başarılı bir şekilde 
yürütebileceği anlaşılanlar kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavında 
başarılı olanlar kamu ihale uzmanı olarak atanırlar, kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak 
kazanamayanlar ile bu sınavda başarılı olamayanların Kurumda durumlarına uygun başka bir göreve 
atamaları yapılır.(1)  Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına, görev, yetki ve 
sorumluluklarına, çalışma esas ve usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla yürürlüğe konulacak 
yönetmelikle düzenlenir. 
  
___________________ 
(1) Bu fıkrada geçen “Kurum ile ilişikleri kesilir.” İbaresi, 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanunla 

“Kurumda durumlarına uygun başka bir göreve atamaları yapılır” şeklinde değiştirilmiş ve metne 
işlenmiştir. 
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            Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, personelin atanma ve çalışma usul 
ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı, sayısı, nitelikleri Kurulun önerisi ve Maliye 
Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
            Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tâbidir. 
            i) Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca 
belirlenir. 
            Kurum personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal hakları, Kurulun önerisi ve Maliye 
Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar, usul ve esaslar çerçevesinde Kurul 
tarafından belirlenir. 
            Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerine tâbidir. Emeklilik açısından Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyelerine 
Bakanlık Müsteşar Yardımcısı, Kurum Başkan Yardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü, Kurum Daire 
Başkanlarına Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için tespit edilen ek gösterge, makam ve temsil 
tazminatları ile diğer malî hükümler uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı  ve 
yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır.  
            Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal 
güvenlik kurumlarına bağlı olanların istekleri halinde bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar 
hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 
            (Değişik: 12/6/2002-4761/15 md.) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev 
yaptıkları sürede eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, 
memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden 
ayrılma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına 
başvurmaları halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun 
bir kadroya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken Kurul Başkan ve üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler 
makam veya hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatını almaya başladıktan sonra atananlar 
için  yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. Kurumda 
görev alanlar görevden ayrılma isteğinde bulunmaları halinde, durumları daha önce tâbi oldukları Kanun 
hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya, yetkili 
makamlarca atanır. Bu hükümler akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak 
kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır. 
            (Ek: 12/6/2002-4761/15 md.) Kurumun görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil 
daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının, hâkimler ve 
savcılar ise kendilerinin muvafakatı ile Kurumda görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından maaşsız 
izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları 
Kurumla ilgili arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili 
özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir 
işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Üniversite öğretim elemanları uzmanlıklarına uyan işler için, 
4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda 
görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının % 10'unu aşamaz. 
            j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir: 
           1) (Değişik: 30/7/2003-4964/32 md.) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek 
sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme 
bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını 
sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.). 
            2) Şikâyette bulunan isteklilerden alınacak yüzelli milyon Türk Lirası. 
            3) Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler. 
            4) Her türlü basılı evrak, form, doküman ve yayınlardan elde edilecek gelirler. 
            5) Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar. 
            6) Diğer gelirler. 
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            Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankası veya Türk bankalarından birisi nezdinde açılacak bir 
hesapta toplanır.  
            Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. Kurumun tahsil 
edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
mal sandıklarınca tahsil edilerek bir ay içerisinde Kurum hesaplarına aktarılır. 
            k) Kurumun giderleri, Kurul kararıyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. Kurumun bütçe 
yılı takvim yılıdır. Bütçe, bütçe yılının başlamasından önceki otuz gün içinde hazırlanır.  
            Kurumun bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık malî raporu ve bütçe kesin hesabı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ibra edilir.   
            Kurumun yıllık hesapları ile gelir ve harcamalarına ilişkin  iş ve işlemleri,  Sayıştay denetimine 
tâbidir.  

  
İKİNCİ BÖLÜM 

İnceleme Talebinde Bulunulması ve  
Şikâyetlerin İncelenmesi 

             
İnceleme talebinde bulunulması  

            Madde 54- İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun 
olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu 
sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel 
olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip 
ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.  
             

 İdare tarafından inceleme 
            Madde 55- İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından 
öncelikle idareye şikâyette bulunulur. 
            Bu şikâyetler; 
            a) Sözleşme imzalanmamışsa, 
            b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına 
vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa, 
            İdarece dikkate alınır. 
            (Mülga üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/33 md.)  
            (Mülga dördüncü fıkra: 30/7/2003-4964/33 md.)  

      (Değişik beşinci fıkra: 30/7/2003-4964/33 md.) İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün 
içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması 
gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi 
gün içinde bildirilir. 
            (Değişik altıncı fıkra: 30/7/2003-4964/33 md.) Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya 
süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini 
veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilir.   
            Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale 
işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. (Değişik ikinci 
cümle: 30/7/2003-4964/33 md.) İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu 
onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş 
olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim 
yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır. 
            (Değişik sekizinci fıkra: 30/7/2003-4964/33 md.) İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme 
imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikâyette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim 
yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilir. 
             

Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme 
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            Madde 56- İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, 
Kurumun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu 
Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi 
kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet 
başvurusunda bulunulabilir.(1) 
            Kurul, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle 
aşağıdaki işlemlerden birine karar verir: (1) 
            a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye 
uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlemi belirler.  
            b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu 
Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerini iptal eder. 
            c) İtirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığını belirler. (1) 
            İtirazen şikâyet konusunun açıkça bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı olması veya ihale 
sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu, idare veya diğer 
isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması durumlarında, kesin karar 
verilinceye kadar ihale sürecini durdurur. (1) 
            İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi 
kararı üzerine yapılan itirazen şikâyet başvuruları, gerekli görülmesi halinde ihale süreci durdurularak 
öncelikle incelenir. (1) 
            Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikâyet başvuruları Kurul tarafından 
değerlendirmeye alınmaz. Usulüne uygun olarak yapılan itirazen şikâyet başvurularının Kurul tarafından 
sözleşme imzalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandırılması zorunludur. (1) 
__________________ 
(1) 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle bu maddenin; birinci fıkrasındaki 

"şikâyette" ibaresi, "itirazen şikâyet başvurusunda", ikinci fıkrasının ilk cümlesindeki "şikâyetlerle ilgili 
olarak" ibaresi, "itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak"; ikinci fıkrasının (c) bendindeki 
"Şikâyetin" ibaresi, "İtirazen şikâyet başvurusunun"; üçüncü fıkrasındaki "Şikâyet" ibaresi, "İtirazen 
şikâyet"; dördüncü fıkrasındaki ve beşinci fıkrasının ilk cümlesindeki "şikâyetler" ibareleri "itirazen 
şikâyet başvuruları"; beşinci fıkrasının ikinci cümlesindeki "şikâyetlerin" ibaresi, "itirazen şikâyet 
başvurularının" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

  
            (Ek: 12/6/2002-4761/16 md.; Değişik: 30/7/2003-4964/ 34 md.) İtirazen şikâyet, dava açılması 
öncesinde kullanılması zorunlu bir başvuru yoludur. Kurum, yapılan itirazen şikâyet başvuruları üzerine, 
idarece ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde beş gün, diğer hallerde ise onbeş gün 
içinde ihale sürecinin devamına ilişkin karar alır. Kurum, nihaî kararını başvuruyu izleyen kırkbeş gün 
içinde verir. 
            Kurul tarafından verilen bütün kararlar, taraflara karar tarihini izleyen beş gün içinde tebliğ edilir. 
Ayrıca, bu kararlar Resmî Gazetede Kurum tarafından yayımlattırılır.  
             

Yargısal inceleme 
            Madde 57- Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti 
Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür. 

 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu 
             

İhalelere katılmaktan yasaklama 
            Madde 58- (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/ 35 md.) 17 nci maddede belirtilen fiil veya 
davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az 
olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre 
sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler 
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ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 
verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir 
bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri 
ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.  
            Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının 
tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek 
veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında 
yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde 
ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde 
yasaklama kararı verilir. 
            İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o 
ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare 
tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler. 
            Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en 
geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün 
içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu 
ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.(1)  
_________________ 
(1)   Bu fıkrada geçen “en geç otuz gün” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 35 inci 

maddesiyle “en geç kırkbeş gün” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
 

            İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları 
takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle 
yükümlüdür. 
             

İsteklilerin ceza sorumluluğu 
            Madde 59- Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 
nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya 
davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza 
Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama 
kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla 
kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan 
mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.  
            Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza 
kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında 
sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 
katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine 
işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir. 
            Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza 
hükmolunanlar  ile  bu  kişilerin  sermayesinin  yarısından  fazlasına  sahip   olduğu   sermaye şirketleri 
veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine 
katılmaktan yasaklanır.  
            Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, 
Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek 
üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir. 
            Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu 
İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. 
             

Görevlilerin ceza sorumluluğu 
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            Madde 60- İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden 
sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede 
belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla 
yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde 
bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, 
fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile 
birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. (Değişik son 
cümle: 30/7/2003-4964/36 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare 
görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. 
            Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, 
bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın 
uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. 
            (Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/36 md.)5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci 
maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da 
yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.    
             

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı 
            Madde 61- (Değişik: 30/7/2003-4964/37 md.)  

Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün 
işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması 
gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların 
yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen 
müeyyideler uygulanır. 

 
BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

  
             

İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar 
            Madde 62- Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için 
ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: 
            a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, 
birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle 
ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl 
için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için 
programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. 
            b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin 
zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle 
yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. (Ek ibare: 
30/7/2003-4964/38 md.)(1) Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet 
alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. 
            c) (Değişik: 12/6/2002-4761/17 md.)  Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, 
kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan 
ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak 
suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için 
yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda 
arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri  
hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen 
kısımlar  için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş 
için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. (Ek ibare: 30/7/2003-4964/38 md.)(1). (...)(2) Arsa 
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temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj, büyük sulama, petrol ve 
doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz. 
_____________ 
(1)      30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “ (b) bendinin sonuna "Ancak ertesi 

malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona 
ermeden ihaleye çıkılabilir." ibaresi eklenmiş, (c) bendinin sonuna "Kültür varlıklarının rölöve, 
restorasyon ve restitüsyon projelerine göre yapılacak onarım işleri, her bir kalem iş için birim fiyat 
teklif almak suretiyle ihale edilebilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin 
tamamlanması şartı baraj, büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz." 
ibaresi eklenmiş” hükümlerine istinaden “ek ibare” ifadeleri kullanılmıştır. 

(2)     Bu arada yer alan “Kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine göre 
yapılacak onarım işleri, her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilebilir.” 
cümlesi, 14/7/2004 tarihli ve 5226 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle madde metninden 
çıkartılmıştır. 
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            d) (Değişik: 30/7/2003-4964/38 md.) İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise 
isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet 
isteklilere duyurulmaz. 
            e) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya 
sayıda olmaması halinde, (...)(1) ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler 
için ihaleye çıkılabilir. 
            f) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın 
yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 13 üncü maddede 
belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân 
yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.  
            g) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili 
takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale 
saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen 
saatte yapılır.  
            h) Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların,  
yapım  ihalelerine  girebilmeleri  için  mezuniyetinden  sonra  geçen  her  yıl  için altmış milyar lira olarak 
hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik 
yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz. 
            ı) (Ek: 30/7/2003-4964/38 md.) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler 
dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin 
%10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz. 
             

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler  
            Madde 63- Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin 
katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün 
yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, 
% 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler 
konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu 
hükümden yararlanamaz. 
             

Sürelerin hesabı 
            Madde 64- Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar 
Kanunu hükümleri uygulanır. 
             

Tebligat 
            Madde 65- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat 
Kanunu hükümleri uygulanır. 
             

Değişiklik yapılması 
            Madde 66- Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya 
bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 

  
_________________ 
(1)  Bu arada yer alan “en üst” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle 

metinden çıkarılmıştır. 
 

            Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi  
            Madde 67- Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya 
Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden 
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geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk 
Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, 
olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 
güncellenebilir. 

ALTINCI KISIM 
Son Hükümler 

             
Uygulanmayacak hükümler  

            Madde 68- a) Bu Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
            b) Diğer kanunların 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan 
hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz. 
            c) (Ek: 30/7/2003-4964/39 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki toplu konut 
projelerinde, 5 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) 
bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar 
aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme 
imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur. 
            Ek Madde 1- (30/7/2003-4964/41 md.)  
            Bu Kanunun 13 ve 47 nci maddelerinde geçen Resmî Gazetede yayım zorunluluğuna ilişkin 
hükümlerden, Kanunun 53 üncü maddesinde öngörülen Kamu İhale Bülteninde yayım zorunluluğu 
anlaşılır. 
              Standart ihale dokümanları ve yönetmelikler     
            Geçici Madde 1- Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart ihale 
dokümanları ve yönetmelikler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu 
tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 
            Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini 
uygulamaya devam eder. 
            Başlanmış olan ihaleler 
            Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak 
duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.  
            Güncelleme  
            Geçici Madde 3- Bu Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kanunun Resmî Gazetede 
yayımlandığı tarih ile yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen süre için Kurum tarafından 67 nci maddede 
belirtilen şekilde güncellenir. 
            İstisnalara ilişkin esas ve usuller 
            Geçici Madde 4- a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendine ilişkin esas ve usuller  ilgili 
kurumlar tarafından, 
            b) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine ilişkin esas ve usuller, Kamu İhale Kurumunun 
uygun görüşü üzerine, Dışişleri, Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları tarafından, 
            c) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi gereğince yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin 
esas ve usuller, Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine, ilgili kurumlar tarafından,  
            İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 
hazırlanarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. 
            Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi gereğince (Ek ibare: 12/6/2002-4761/18 md.) yapılacak 
alımlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından,(1) Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlara 
ilişkin esas ve usuller ise gerekli görülmesi halinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenebilir.  
            (Ek: 12/6/2002-4761/18 md.; Değişik son fıkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 3 üncü 
maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından 
belirlenir. 
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            (Ek fıkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine ilişkin esas ve 
usuller, Sağlık Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
yönetmelikle belirlenir. 
            (Ek fıkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet 
gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü 
maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım 
işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tâbi olurlar.  
 (Ek fıkra: 3/3/2005-5312/26 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (j) bendine ilişkin esas ve 
usûller, Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Denizcilik Müsteşarlığının görüşleri alınarak Çevre ve 
Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
            (Ek son fıkra: 14/7/2004-5226/24 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendine ilişkin esas ve 
usuller Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir.   
            Kamu İhale Kurumunun kurulması 
            Geçici Madde 5- Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen Kamu İhale Kurulu, Kanunun Resmî 
Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden otuz gün içinde atanır. Kamu İhale Kurulu üyeliğine yapılacak ilk 
atamalarda, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının önereceği adaylar arasından seçilecek 
üyelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek birer üye yedi yıl süreyle görev yapar. 
            Kurul, Kanunda yer alan görevleri yerine getirmek üzere atandığı tarihi izleyen altmış gün içinde 
Kurum teşkilatını oluşturarak bu tarihe kadar Kurumun faaliyete geçmesini sağlar.  
            Kurumun bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapacağı ihalelerle ilgili esas ve usuller 
Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
            Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yönetmelikler ile üçüncü fıkrada belirtilen yönetmelik 
Kurumun faaliyete geçeceği tarihe kadar çıkarılır. 
            Kurumun her türlü giderleri, gelirleri ile karşılanacak aşamaya gelinceye kadar, genel bütçeden 
sağlanacak yardımlardan finanse edilir. 
            Geçici Madde 6 – (Ek: 12/6/2002-4761/19 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde;  
_____________ 
(1)  Bu fıkrada bulunan “yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından,” ibaresi 

12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanunla eklenmiştir. 
  

            a) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, 53 üncü maddenin (h) fıkrasında sayılan 
yüksek öğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi 
eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar ile hâkimler, savcılar ve bu meslekten 
sayılanlar, 
            b) Kurumun görev alanı ile ilgili dallardan olmak kaydıyla en az lisans üstü eğitimini tamamlamış 
üniversite öğretim elemanları, 
            c) Mühendislik veya mimarlık fakültelerinde lisans eğitimi yapmış olanlardan en az beş yıl, lisans 
eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü eğitim yapmış olanlardan ise en az üç yıl 
süre ile kamu kurum ve kuruluşlarında kendi görev alanıyla ilgili konularda çalışmış olanlar, 
            Kırk yaşından gün almamış olmaları, (a) ve (c) bentlerinde sayılanların kamu ihale mevzuatı ile 
ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında çalışmış olmaları koşuluyla 
kurumlarının muvafakatı alınmak suretiyle, Kurulca kamu ihale uzmanı olarak atanabilirler. 

            31.12.2003 tarihine kadar Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardımcısı dışındaki kadrolarına, 
genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı 
ortaklıkları, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar 
ile bağımsız bütçeli kuruluşlarda çalışan personel kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile 
atanabilirler. 
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      Geçici Madde 7- (Ek: 10/11/2004-5255/15 md.) 
      2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olarak  İcra 

Kurulunca ve bu Kurulun talebi üzerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca  yapılacak her türlü mal ve 
hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden  yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerinden 
müstesnadır. 
             

Yürürlük 
            Madde 69- Bu Kanunun 53 üncü maddesi ile geçici 1 ve geçici 5 inci maddeleri yayımı tarihinde, 
diğer maddeleri 1.1.2003  tarihinde yürürlüğe girer. 
             

Yürütme 
            Madde 70- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

  
4/1/2002 TARİHLİ VE 4734 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 

  
1) 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanunun hükmüdür: 

            Madde 20 - Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini ve idarî ve malî özerkliği haiz olarak kurulmuş 
veya 31.12.2006 tarihine kadar kurulacak kurul, üst kurul, kurum ve kuruluşların Başkan ve üyelerinin 
aylık ücretleri ile malî ve sosyal hak ve yardımları,  bu kurul, üst kurul, kurum ve kuruluşların 
fonksiyonları, ücret adaleti ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi 
uygulaması dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Bakanlar Kurulu gerektiğinde ücret 
adaletini sağlamak amacıyla kamu görevlilerine ödenmekte olan temsil ve görev tazminatı tavan gösterge 
rakamlarını üç katına kadar artırmaya ve artırılan miktar içerisinde kadro ve görev unvanı itibarıyla 
düzenlemeler yapmaya yetkilidir. 
            Yukarıdaki fıkradaki düzenleme yapılıncaya kadar, Kamu İhale Kurulu Başkanına, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu Başkanına aylık olarak ödenen net ücret ve diğer ödemeler toplamı kadar, Kamu İhale 
Kurulu üyelerine ise Kurul Başkanına yapılan toplam ödemelerin yüzde doksanyedisi oranında aylık net 
ödeme yapılır. 
  

2) 30/7/2003 tarihli ve 4964  sayılı Kanunun hükmüdür: 
            Geçici Madde 1- 4734 ve 4735 sayılı kanunlarda bu Kanunla yapılan değişikliklerden dolayı 
yeniden düzenlenmesi gereken standart ihale dokümanı, Tip Sözleşme ve yönetmelikler, bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde Kurum tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 4734 
sayılı Kanundaki parasal limitlerde bu Kanunla yapılan değişiklikler ve yeni eklenen parasal limitler, 
22.1.2002 tarihinde geçerli kabul edilerek 1.1.2003 tarihine göre 4734 sayılı Kanunun 67 nci 
maddesindeki esaslar dahilinde Kurum tarafından güncellenir. Bu düzenlemelerin yürürlüğe konulmasına 
kadar, idareler, mevcut usul, esas ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam ederler. 
            4734 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerinde bu Kanunla yapılan değişikliklerden 
dolayı hazırlanması ve yürürlüğe konulması gereken esas ve usuller, bu Kanunun   yayımlandığı  tarihten  
itibaren  otuz   gün   içinde  hazırlanır  ve  yürürlüğe   konulur. Bu düzenlemelerin yayımlanmasına kadar 
idareler, 4734 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilmeden önce yürürlükte bulunan 3 üncü ve geçici 4 
üncü maddeleri gereği hazırlanan ve yürürlüğe konulan esas ve usulleri uygulamaya devam ederler. 
            4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendindeki istisna hükmünden yararlanan kuruluşların 
sözleşme altında yüklenici oldukları yapım işi alımları da on yıl süreyle aynı bentte öngörülen istisna 
hükümlerine tâbidir. 
 3) 3/7/2005 tarihli ve 5398  sayılı Kanunun hükmüdür: 
 Geçici Madde 2 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rekabet 
Kurumu, Sermaye Piyasası  Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Telekomünikasyon 
Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü 
İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca elde edilen her türlü gelirin 30.6.2005 tarihine kadar birikmiş 
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tutarlarından Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile kurum ve kuruluşlar itibarıyla belirlenecek 
oranlara göre hesaplanacak kısmı; bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanı 
tarafından belirlenecek süre içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Ayrıca, anılan kurum ve kuruluşların 
31.12.2005 tarihine kadar kasalarında oluşacak nakit fazlaları da bunların görüşü alınmak suretiyle bu 
fıkrada belirlenen esaslara göre kesilerek ilgili hesaba aktarılır. 
 Söz konusu kurum ve kuruluşlar 30.6.2005 tarihine kadar birikmiş gelir tutarları ile kasa ve banka 
mevcutlarını 15.7.2005 tarihine kadar; her ayın gelir ve giderleriyle kasa ve banka mevcutlarını gösterir 
malî bilgileri ise izleyen ayın yedinci günü sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirirler. Bu maddede 
belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı da uygulanmak suretiyle 
takip ve tahsil edilir. 

  
4734 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 
  
Kanun, KHK                                                                                                                Yürürlüğe 
       No.            Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                                        giriş tarihi 
___________ _______________________________________________________ __________ 
   4761        Madde 10-18      1/1/2003 

       Madde 19-20      22/6/2002 
   4964        Madde 41       1/1/2004 

       Diğer maddeleri      15/8/2003 
   5020        -        26/12/2003 

 
   5148        3        7/5/2004 
   5226        3, 4, 62 ve Geçici Madde 4     27/7/2004 
   5255        Geçici Madde 7      13/11/2004 
   5312        3        13/11/2004 
11/3/2005 tarihinden itibaren 3 ay sonra 
   5398        İşlenemeyen Hüküm     21/7/2005 
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2.1.6. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 

 

Kanun Numarası : 4735  
Kabul Tarihi : 5.1.2002  
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 
Düstur  : Tertip : Cilt: Sayfa: 

 BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler 

        Amaç 

        Madde 1- Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. 

        Kapsam 

        Madde 2- Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun 
hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar. 

        Tanımlar  

        Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlar geçerlidir. 

        İlkeler 

        Madde 4- Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı 
hükümlere yer verilemez.  

        Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme 
düzenlenemez.  

        Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin 
uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir.  İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu 
prensibe aykırı maddelere yer verilemez.  Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde 
bulundurulur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sözleşmelerin Düzenlenmesi 
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        Tip sözleşmeler  

        Madde 5- Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları 
ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır.  

        İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. (Ek cümle: 
30/7/2003-4964/42 md.) Mal ve hizmet alımlarında, Tip Sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve Kurumun 
uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından matbu olarak hazırlanması mutat olan sözleşmeler 
kullanılabilir. 

        Sözleşme türleri 

        Madde 6- Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda;  

        a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı 
için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme,  

        b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için 
isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme, 

        c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, 
mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde 
yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, 

        Düzenlenir.    

        Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar 

        Madde 7- Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 

        a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı. 

        b) İdarenin adı ve adresi. 

        c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. 

        d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları. 

        e) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi. 

        f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı. 

        g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. 

        h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı. 

        i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. 
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        j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar. 

        k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. 

        l) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. 

        m) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları. 

        n) Gecikme halinde alınacak cezalar. 

o) (Değişik: 30/7/2003-4964/43 md.) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme 
kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler. 

        p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. 

        r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. 

        s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. 

        t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. 

        u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları. 

        v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. 

        y) Anlaşmazlıkların çözümü. 

İKİNCİ KISIM 

Sözleşmenin Uygulanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri 

         Fiyat farkı verilebilmesi 

        Madde 8- Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu 
İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

        Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik 
yapılamaz. 

        İş ve işyerinin sigortalanması 

        Madde 9- Yapım işlerinde yüklenici;  işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet 
makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama 
tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, 



YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

85 

fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen 
şekilde sigorta yaptırmak zorundadır. 

        Mücbir sebepler  

        Madde 10- Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: 

        a) Doğal afetler. 

        b) Kanuni grev. 

        c) Genel salgın hastalık. 

        d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. 

        e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

        Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından 
yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir 
kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu 
engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 
yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından 
belgelendirilmesi zorunludur. 

        Denetim, muayene ve kabul işlemleri 

        Madde 11- Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, 
idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan 
iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. 

        Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene 
ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen 
kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından  belirli aşamalarda ve  
aralıklarla denetlenebilir.   

        Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kesin Teminata İlişkin Hükümler 

        Ek kesin teminat  

        Madde 12- (Değişik: 30/7/2003-4964/44 md.)  

        Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme 
bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen 
değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek 
kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. 
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        Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi  

        Madde 13- Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve 
yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan 
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; 

        a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından 
sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve  kesin kabul tutanağının 
onaylanmasından sonra kalanı, 

        b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği 
saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti 
süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, 

        Yükleniciye iade edilir. 

        Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret 
sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde 
kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve 
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, 
varsa kalanı yükleniciye geri verilir.  

        İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar 
Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. 

        İade edilemeyen teminatlar 

        Madde 14- 13 üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım 
işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden 
veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep 
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. 
Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin 

Devri ve Feshi 

        Sözleşmede değişiklik yapılması 

        Madde 15- Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin 
karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik 
yapılabilir: 

        a) İşin yapılma veya teslim yeri. 

        b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak 
ödeme şartları.  
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        Sözleşmenin devri 

        Madde 16- Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. 
Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği 
gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı 
yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir 
alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan 
sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. 

        Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti  

        Madde 17- Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir 
cezaya  mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

        a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye 
edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve 
talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek 
teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. 

        b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 20 ve 22 nci 
maddeye göre işlem yapılır. 

        c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin 
taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif 
edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. 
Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine 
ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu 
hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci 
maddeye göre işlem yapılır. 

        Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet 

        Madde 18- Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin 
ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması 
sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak 
bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, 
tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek 
yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü 
halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu 
durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, 
teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi 
kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. 

        Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, 
özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o 
ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.(1) 

  

______________ 
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(1)  Bu maddede geçen “pilot” ibareleri, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle 
“pilot veya koordinatör” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

        Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi  

        Madde 19- Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde 
bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi 
halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

        İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 

        Madde 20- Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: 

        a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası 
uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı 
durumun devam etmesi,  

        b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya 
davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,  

        Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar 
gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

        Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 

        Madde 21- Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda 
bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

        Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu 
yararı bulunması kaydıyla; 

        a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin 
bulunmaması, 

        b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 

        c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte 
olmaması,  

        Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve 
bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 26 ncı 
madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı 
kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 

        Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler  
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        Madde 22- 19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) 
bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi 
itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı 
alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.  

        19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık 
toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. 

        Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği 
gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci 
fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. 

        Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin  borcuna mahsup edilemez. 

        19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı 
madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve 
ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 

       Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi  

        Madde 23- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere 
göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.  

        Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi (1) 

        Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.) 

        Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının 
zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; 

        a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, 

        b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün 
olmaması,  

        Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, 
birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 
20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı 
yükleniciye yaptırılabilir.    
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        Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40 
'a kadar artırmaya yetkilidir. 

        İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın 
hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve 
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 

        Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi 
bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık 
olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 
5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yasaklar ve Sorumluluklar 

        Yasak fiil ve davranışlar 

        Madde 25- Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak 
yasaktır: 

        a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka 
yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.  

        b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 

        c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller 
kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.  

–––––––––––––– 

(1) Bu maddenin başlığı “Öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin tasfiyesi” iken, 30/7/2003 tarihli ve 
4964 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

        

         d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.  

        e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket 
etmek.  

        f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü 
yerine getirmemek. 
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        g) Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması. 

        İhalelere katılmaktan yasaklama 

Madde 26- (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/47 md.)  25 inci maddede belirtilen fiil veya 
davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az 
olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, 
sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili 
veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile 
bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir. 

        Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının 
tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek 
veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında 
yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde 
ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde 
yasaklama kararı verilir. 

        Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler. 

        Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç 
kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde 
gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu 
ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. (1) 

        İdareler, 25 inci maddede belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, 
gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 

        Yüklenicilerin ceza sorumluluğu 

        Madde 27- İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 25 inci 
maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya 
davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza 
Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 26 ncı maddeye göre verilen  yasaklama 
kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu 
Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme 
kararıyla 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.  

__________________ 

(1)  Bu fıkrada geçen “en geç otuz gün” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesiyle “en geç kırkbeş gün” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

        Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza 
hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu 
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kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan 
yasaklanır.  

        Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet 
Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de 
ilgili meslek odalarına bildirilir. 

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale 
Kurumunca bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. 

        Görevlilerin ceza sorumluluğu 

        Madde 28- Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve 
ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere 
uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu 
hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası 
uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturulması da yapılır ve 
hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine 
tazmin ettirilir. (Değişik son cümle: 30/7/2003-4964/48 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan 
dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. 

        Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu 
Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın 
uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. 

        Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı  

        Madde 29- Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; yüklenicilerin 
iş ve işlemlerine, teknik 

ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin veya 
üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 26 veya 28 inci 
maddede belirtilen müeyyideler uygulanır. 

        Yapım işlerinde yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumluluğu 

      Madde 30- Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, 
yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin 
kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel 
hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde 
hükümleri uygulanır. 

        Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu 

        Madde 31- Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve 
sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan onbeş yıl süre ile 
yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. Ayrıca haklarında 28 inci madde hükümleri uygulanır. 

        Danışmanlık hizmeti sunucularının sorumluluğu  
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        Madde 32- Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı 
yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun 
davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana 
gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise 
yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur. 

        Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca 
haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır. 

        Tedarikçilerin sorumluluğu 

        Madde 33- Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme 
verilmesi veya kullanılması,  taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine 
getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve 
ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde 
hükümleri uygulanır. 

        Hizmet sunucularının sorumluluğu 

        Madde 34- Hizmet sunucuları taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan 
malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı,  denetim eksikliği, 
taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle 
ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet 
sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

         Teminat 

        Madde 35- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Kamu İhale Kanununun teminatlara ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

        Hüküm bulunmayan haller  

        Madde 36- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

        Tebligat 

        Madde 37- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

        Değişiklik yapılması 

        Madde 38- Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu 
Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 

BEŞİNCİ KISIM 
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Son Hükümler 

         Uygulanmayacak hükümler 

        Madde 39- a) Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin düzenlenen sözleşmeler açısından 
8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.  

        b) Diğer kanunların 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan 
hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz.  

c) (Ek: 30/7/2003-4964/49 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak 
sözleşmelerde, cezaî yaptırımlar ve katılma yasakları bu Kanuna tâbi olmak kaydıyla, özel sözleşme usul 
ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

        Tip sözleşmelerin hazırlanması  

        Geçici Madde 1- Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak tip sözleşmeler, ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği 
tarihe kadar hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. 

        Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut sözleşme esas ve hükümlerini uygulamaya 
devam ederler. 

        Yürürlük 

        Madde 40- Bu Kanun 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girer. 

        Yürütme 

        Madde 41- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 5/1/2002 TARİHLİ VE 4735 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 

 1         1         30/7/2003 tarihli ve 4964  sayılı Kanunun hükmüdür: 

Geçici Madde 1- 4734 ve 4735 sayılı kanunlarda bu Kanunla yapılan değişikliklerden dolayı yeniden 
düzenlenmesi gereken standart ihale dokümanı, Tip Sözleşme ve yönetmelikler, bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten itibaren altmış gün içinde Kurum tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 4734 sayılı 
Kanundaki parasal limitlerde bu Kanunla yapılan değişiklikler ve yeni eklenen parasal limitler, 22.1.2002 
tarihinde geçerli kabul edilerek 1.1.2003 tarihine göre 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki esaslar 
dahilinde Kurum tarafından güncellenir. Bu düzenlemelerin yürürlüğe konulmasına kadar, idareler, 
mevcut usul, esas ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam ederler. 

4734 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerinde bu Kanunla yapılan değişikliklerden 
dolayı hazırlanması ve yürürlüğe konulması gereken esas ve usuller, bu Kanunun   yayımlandığı  tarihten  
itibaren  otuz   gün   içinde  hazırlanır  ve  yürürlüğe   konulur. Bu düzenlemelerin yayımlanmasına kadar 
idareler, 4734 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilmeden önce yürürlükte bulunan 3 üncü ve geçici 4 
üncü maddeleri gereği hazırlanan ve yürürlüğe konulan esas ve usulleri uygulamaya devam ederler. 
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4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendindeki istisna hükmünden yararlanan kuruluşların 
sözleşme altında yüklenici oldukları yapım işi alımları da on yıl süreyle aynı bentte öngörülen istisna 
hükümlerine tâbidir. 

4735 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

 Kanun, KHK                                                                                                                Yürürlüğe 

       No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                                                   giriş tarihi 

___________ _______________________________________________________ __________ 

    4964                                                                  -                                                           15/8/2003 
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2.1.7. KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 

  

                        Kanun Numarası           : 5018 

                     Kabul Tarihi                    : 10/12/2003, 

                     Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih :24/12/2003   Sayı :25326  

   Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 5  Cilt :  Sayfa: 

   

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

           Amaç 

            Madde 1- Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 
doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, 
hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu 
bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını 
ve malî kontrolü düzenlemektir.  

            Kapsam 

            Madde 2- Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve 
mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü 
kapsar.  

            Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı 
ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine 
tâbidir.     

            Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bu Kanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 42, 43, 44, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 76 ve 78 ıncı maddelerine tâbidir.(1)  

            Tanımlar  

            Madde 3- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;  
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            a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş 
olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî  idareleri, 

            b) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı 
cetvellerde yer alan kamu idarelerini,  

            c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumları,  

            d) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,  

            e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet 
gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve 
idareleri,(1)     

__________________ 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, ikinci maddenin son fıkrasına "25" 
ibaresinden sonra gelmek üzere, "42" ibaresi; "43" ibaresinden sonra gelmek üzere, "44" ibaresi ve "76" 
ibaresinden sonra gelmek üzere, "78" ibaresi eklenmiş, 3 üncü madenin (e) bendinde yer alan "ve 
bunların kurdukları birlik ve idareyi" ibaresi, "ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye 
oldukları birlik ve idareleri" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

            f) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin 
hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,    

            g) Kamu kaynakları: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil  kamuya ait gelirler, taşınır ve 
taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri, 

            h) Kamu gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal 
güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu 
satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer 
giderleri,  

            i) Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri 
gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet 
karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal 
güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri,  

            j) Özel gelir: Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili 
kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden 
sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirleri,  

            k) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama  yetkisi bulunan 
birimi,  

            l) Kamu malî yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, 
ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri,  
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            m) Malî kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla 
belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için 
oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri,  

            n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 
hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 
dağılımlarını içeren planı,   

            o) Malî yıl: Takvim yılını,  

            İfade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Kamu Maliyesi 

            Kamu maliyesi  

            Madde 4- Kamu maliyesi; gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, 
kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimini kapsar.  

            Kamu maliyesi, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür. Kamu idarelerinin 
görevleri, ilgili kanunlarında açık olarak belirlenir ve kaynakların dağıtımında esas alınır.  

            Kamu maliyesinin temel ilkeleri  

            Madde 5- Kamu maliyesinin temel ilkeleri şunlardır:  

            a) Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür.  

            b) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.  

            c) Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve 
yürütülür.  

            d) Kamu malî yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.  

            e) Kamu malî yönetimi malî disiplini sağlar.  

            f) Kamu malî yönetimi ekonomik, malî ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal 
tercihlerin oluşması için gerekli ortamı yaratır.  

            g) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya 
sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer 
ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır.  

            İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir ve izlenir.    
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            Hazine birliği  

            Madde  6- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit 
planlaması ve borç yönetimi Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür.  

            Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine 
girer, giderleri bu veznelerden ödenir. Bu idareler özel vezne açamaz.  

            Her türlü iç ve dış borçlanma, yurt dışından hibe alınması, borç ve hibe verilmesi ve bunlara ilişkin 
geri ödemeler, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususlarda 
9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı, 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları 

            Malî saydamlık  

            Madde 7- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması 
amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla;   

            a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması,  

            b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin 
hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların 
kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması,   

            c) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir 
yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması,  

            d) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe 
prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması,   

            Zorunludur.  

            Malî saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından 
kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye Bakanlığınca izlenir.  

            Hesap verme sorumluluğu  

            Madde 8- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, 
kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, 
muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin 
alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.  

            Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme    

            Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel 
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir 
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hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu 
sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.  

            Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile 
program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 
göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.  

            Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin 
takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve 
esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.  

            Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve 
hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik 
planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri 
faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.  

            Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte 
tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu 
göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.    

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bakanların ve Üst Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu 

            Bakanlar  

            Madde 10- Bakanlar, hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıklarına 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara 
uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve 
işbirliğini sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek 
teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına, mahallî idareler için İçişleri Bakanına aittir.  

            Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda Başbakana ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar.  

            Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık 
performans programları konusunda her malî yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler.(1)  

 

            Üst yöneticiler  

            Madde 11- Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde 
vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici 
Bakandır.  

            Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık 
programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak 
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hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî 
yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve 
sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.  

            Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç 
denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.(1)  

_______________________ 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 10 uncu maddenin son fıkrasında yer 
alan "planları" ibaresi, "programları" olarak değiştirilmiş; 11 inci maddenin son fıkrasında yer 
alan", malî kontrol yetkilisi" ve "ile muhasebe yetkilisi" ibareleri metinden çıkarılmıştır. 

  

İKİNCİ KISIM 

Kamu İdare Bütçeleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

            Bütçe türleri ve kapsamı  

            Madde 12- Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; merkezî yönetim bütçesi, sosyal 
güvenlik kurumları bütçeleri ve mahallî idareler bütçeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu 
idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamaz.  

            Merkezî yönetim bütçesi, bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu 
idarelerinin bütçelerinden oluşur.    

            Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu 
idarelerinin bütçesidir.  

            Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere 
kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel 
kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.  

            Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde 
teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun 
bütçesidir.  

            Sosyal güvenlik kurumu bütçesi, sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla kurulan ve bu 
Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.  

            Mahallî idare bütçesi, mahallî idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesidir.  
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            Bütçe  ilkeleri  

            Madde 13- Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:  

            a) Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlamak esastır. 

            b) Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin 
yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.  

            c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, 
idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır 
ve kontrol edilir.  

            d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür 
ve değerlendirilir.  

            e) Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.(1)   

            f) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.  

            g) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.  

            h) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.  

            i) Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca 
kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.  

            j) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.  

            k) Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye 
Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır 
ve uygulanır.  

_______________________ 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu bentte yer alan "Bütçe, hükümetin 
malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar." ibaresi, "Bütçe, kamu malî 
işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar." olarak değiştirilmiş ve metne 
işlenmiştir. 

            l) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve 
malî saydamlık esas alınır.   

            m) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.  

            n) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve 
amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.  
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            o) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.  

            Gelir ve giderleri etkileyecek kanun tasarıları  

            Madde 14- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya 
kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun 
tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem 
için hesaplar ve tasarılara eklerler. Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık 
aktüeryal hesaplara yer verilir. Ayrıca, bu kanun tasarılarına Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığının  görüşleri eklenir.(1)  

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu 

            Merkezî yönetim bütçe kanununun kapsamı  

            Madde 15- Merkezî yönetim bütçe kanunu, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir 
ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur.  

            Merkezî yönetim bütçe kanununda; yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri, varsa bütçe 
açığının veya fazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı veya fazlanın nasıl kullanılacağı, vergi muafiyeti, 
istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri, borçlanma ve garanti 
sınırları, bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler, bağlı cetveller, malî yıl içinde gelir ve giderlere 
yönelik olarak uygulanacak ve kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler yer alır. Merkezî 
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin her birinin gelir-gider tahminleri, merkezî yönetim bütçe 
kanununda ayrı bölüm veya cetvellerde gösterilebilir.  

            Orta vadeli program, malî plan ve bütçe hazırlama rehberi  

            Madde 16- Maliye Bakanlığı, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu 
amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.  

            Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun Mayıs ayının sonuna kadar 
toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda 
makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak 
şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. 
Orta vadeli program, aynı süre içinde Resmî Gazetede yayımlanır.     

            Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider 
tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını 
içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan, Haziran ayının onbeşine kadar 
Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır.  

_____________________ 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle  bu fıkrada yer alan "ödenek türleri 
itibarıyla" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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            Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini 
yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım 
Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 
hazırlanarak Haziran ayının sonuna kadar Resmî Gazetede yayımlanır.  

            Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin 
hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir 
standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve 
diğer bilgileri içerir.   

            Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması  

            Madde 17- Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında;  

            a) Orta vadeli program ve malî planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar,  

            b) Kalkınma planı ve yıllık  program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde 
belirlenmiş ödenek tavanları,  

            c) Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı,  

            d) İdarenin performans hedefleri,  

            Dikkate alınır.  

            Kamu idareleri, merkez ve merkez dışı birimlerinin ödenek taleplerini dikkate alarak gider 
tekliflerini hazırlar. Genel bütçe gelir teklifi Maliye Bakanlığınca, diğer bütçelerin gelir teklifleri ilgili 
idarelerce hazırlanır.  

            (Değişik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.)  Gider ve gelir teklifleri, ekonomik ve malî analiz 
yapılmasına imkân verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde, Maliye Bakanlığınca 
uluslararası standartlara uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sistemine göre hazırlanır. 

            Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, 
bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak 
Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, 
değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilir.  

            Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten sonra, kamu idarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir 
teklifleri hakkında görüşmeler yapılabilir.    

           Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik planları ve 
performans hedefleri ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlarlar. 

            Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının sunulması  

            Madde 18- Makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç Ekim ayının ilk haftası 
içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî 
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yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yıl başından en az yetmiş beş gün önce 
Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.     

            Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında 
dikkate alınmak üzere;  

            a) Orta vadeli malî planı da içeren bütçe gerekçesi,  

            b) Yıllık ekonomik rapor,  

            c) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu 
gelirleri cetveli,  

            d) Kamu borç yönetimi raporu,  

           e) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen 
iki yıla ait gelir ve gider tahminleri,  

            f) Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri,  

            g) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) 

            h) Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesinden yardım alan kamu 
idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi,  

            Eklenir.  

            Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini 
Eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de Maliye Bakanlığına 
gönderirler. (1) 

            Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının görüşülmesi    

            Madde 19- Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının metnini 
maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibarıyla görüşür ve bölümler halinde oylar. Merkezî 
yönetim bütçe kanunu malî yıl başından önce Resmî Gazetede yayımlanır.  

            Kamu yatırım programı, merkezî yönetim bütçe kanununa uygun olarak Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı tarafından hazırlanır ve anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde 
Bakanlar Kurulu kararıyla Resmî Gazetede yayımlanır.    

            Zorunlu nedenlerle merkezî yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, 
geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli 
bir oranı esas alınarak belirlenir. Geçici bütçe uygulaması altı ayı geçemez. Cari yıl bütçesinin yürürlüğe 
girmesiyle geçici bütçe uygulaması sona erer ve o tarihe kadar yapılan harcamalar ve girişilen 
yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir.     
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            Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerindeki ödeneklerin yetersiz kalması 
halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla, 
kanunla ek bütçe yapılabilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bütçelerin Uygulama Esasları 

  

            Ödeneklerin kullanılması  

            Madde 20- Bütçe ödeneklerinin kullanılmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:    

            (a) (Değişik: 22/12/200-5436/10 md.)  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı  

harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderir. Bütçe ödenekleri, 
Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen 
ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır. 

            (b) (Değişik: 22/12/200-5436/10 md.)  Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı 
finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar. 

            (c) (Değişik: 22/12/200-5436/10 md.)  Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının 
hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair usûl ve esaslar Maliye 
Bakanlığınca belirlenir. 

–––––––––––––– 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkranın başına “Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Sayıştay ile” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

            d) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen 
ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler 
ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet 
hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu 
idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir.  

            e) (Değişik: 22/12/200-5436/10 md.)  Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir. 

            f) Genel veya kısmi seferberlik, savaş ilanı veya Bakanlar Kurulu kararıyla zorunlu askeri 
hazırlıkların yapıldığı olağanüstü hallerde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerindeki mevcut ödenekler, bu idarelerin ödenek toplamları aşılmamak 
şartıyla, birleştirilerek kullanılabilir. Bu durumda da mevcut ödeneklerin yeterli olmaması halinde toplam 
ödenek tutarının yüzde on beşine kadar ek harcama yapılabilir. Yukarıda sayılan hallerde sevk ve intikalle 
ilgili giderler için, harcama yetkililerinin onayıyla görevlendirilecek mutemetlere gereken miktarda avans 
verilebilir ve gönderilecek ödeneğe istinaden bir ay içinde mahsup edilir.  

            Ödenek aktarmaları  
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            Madde 21- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek 
aktarmaları kanunla yapılır.  

            Ancak, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı 
bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe yüzde beşine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek 
aktarması yapabilirler. Bu şekilde yapılan aktarmalar, yedi gün içinde Maliye Bakanlığına bildirilir.  

            Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma 
yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aktarma yapılamaz.  

            (Mülga son fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) 

            Merkez dışı birimlere ödenek gönderme  

            Madde 22- Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri, merkez dışı birimlere, 
ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler.  

            Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.  

            Yedek ödenek  

            Madde 23- Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, 
ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, bu Kanuna ekli (I) sayılı 
cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda 
gösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar Maliye 
Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir. Bu ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.(1)  

            Malî yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın 
bitimini takip eden on beş gün içinde Maliye Bakanlığınca ilan edilir.  

_______________________ 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, (I) sayılı cetvelde yer alan 
“idarelerin" ibaresi, "(I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden 
merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

             Örtülü ödenek   

            Madde 24- Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği 
ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü 
hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. 
Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer   kamu idarelerinin 
bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve  Başbakanın ve ailesinin 
kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda 
bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini 
geçemez.  
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            Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin 
kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde 
yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir.  

            Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan 
kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.  

            Kamu yatırım projeleri  

            Madde 25- Kamu yatırım projeleri 19.6.1994 tarihli ve 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanır, uygulanır 
ve izlenir.  

            Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım 
programında yer alan proje ödeneklerinin belirlenmesi sürecinde, bütçe bütünlüğünün sağlanması 
açısından Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapar.    

            Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan idarelerin yatırım nitelikli projelerine, bilgi için yılı 
yatırım programında yer verilir. Ayrıca, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerin yatırımlarının 
uygulanması ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenir.  

            Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından 
izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir.  

            Proje maliyeti, Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar 
Kurulu Kararında belirlenecek sınırın üzerinde bulunan afetlerle ilgili olanlar hariç yeni kamu yatırım 
projesi tekliflerinden; fayda-maliyet veya maliyet-etkinlik analizleri ile çevresel analizleri içerecek şekilde 
yapılabilirlik etüdü bulunmayan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından incelenerek 
yapılabilirliği onaylanmamış projeler yatırım programına alınamaz.  

            Yüklenmeye girişilmesi  

            Madde 26- Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun 
hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme 
yükümlülüğüne girilmesidir. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. 
Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye 
girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet 
alınması için kullanılamaz.     

            Ertesi yıla geçen yüklenme  

            Madde 27- Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve 
hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran 
ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla 
geçen yüklenmelere girişilebilir:  

           a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapım, onarım, etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, 
giyecek ve yiyecek alımları, makine-teçhizat, silah-mühimmat-teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım 
ve imalat işleri.  
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            b) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.  

            c) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri.  

            d) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri.(1)  

            (e) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Taşıtların malî sorumluluk sigortası ile yurt dışından 
tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı sigortalanması amacıyla 
yaptırılan nakliyat sigortası. 

            (f) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme 
sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri. 

            (Ek ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Ancak (d) bendinde sayılan işler için bütçelerinde 
ödeneklerin yüzde ellisinin aşılmayacağı hükmü Millî Eğitim Bakanlığı için aranmaz. 

            Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler  

            Madde 28- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir malî yıl içinde tamamlanması 
mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir.(1)  

            Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planında yer alan projeler için 2.7.1992 tarihli ve 3833 
sayılı Kanun çerçevesinde gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye, ilgisine göre Milli Savunma 
Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.  

            Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, yabancı ülkelerde dış 
temsilcilik binası veya arsa satın alınması, bina yaptırılması veya kiralanması için gelecek yıllara yaygın 
yüklenmelere girişebilir. 

            (Ek dördüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve Maliye 
Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her 
türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının 
kiralanması, aşı ve anti serum alımı, orman ağaçlandırma ve amenajman işleri için süresi üç yılı 
geçmemek üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.  

            Bütçelerden yardım yapılması  

            Madde 29- Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, 
yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 
bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, 
sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.  

            Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına 
ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir.  

___________________ 
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(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, 27 nci maddenin (d) bendine "taşıma," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "koruma ve güvenlik," ibaresi eklenmiş ve 28 inci maddenin birinci 
fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü üzerine" 
ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

 

            Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi  

            Madde 30- Maliye Bakanı, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulamasına ilişkin olarak; 
harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek için gelir ve 
giderlere ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerle belirlenmiş konularda uygulamaları 
düzenlemek üzere gerekli önlemleri almaya, standartları belirlemeye, sınırlamalar koymaya, kamu 
istihdam politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yön vermeye, bütçe harcama ve gerçekleşmelerini 
izlemeye, ödeneklerin dağıtım ve kullanımını belirli esaslara bağlamaya ve bu hususlarda kamu idareleri 
için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.  

            Genel yönetimin tüm gelir ve giderleri ile borç ve malî imkânlarının tespitinin ve takibinin 
yapılabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve merkezî yönetim bütçesinden 
yardım alan kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküller; gelir ve gider tahminlerini, malî 
tablolarını, birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını, personel giderlerine ilişkin her türlü bilgi ve 
belgeleri, istenilmesi halinde Maliye Bakanlığına vermek zorundadırlar. Bilgi, belge ve hesap durumlarını 
ibraz etmeyen veya uygun harcama yapmayan kamu idareleri ve diğer kuruluşlarla ilgili olarak gerekli 
önlemleri almaya Maliye Bakanı yetkilidir.  

            (Değişik son fıkra: 22/12/2005-5463/10 md.) Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk 
altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye 
Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, 
ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde 
kamuoyuna açıklar. 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcama Yapılması 

            Harcama yetkisi ve yetkilisi  

            Madde 31- (Değişik: 22/12/2005-5436/1 md.)  

            Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. 

            Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde 
güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, 
üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının, 
diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir. 

            Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul 
veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya 
komisyona ait olur. 
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            Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev 
unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde 
birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama 
yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

            Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine 
ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. 

            Madde 32- Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle 
mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, 
kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.  

            Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler 
ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu 
Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.   

            Giderin gerçekleştirilmesi  

            Madde 33- Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve 
esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca 
onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. (Değişik son cümle: 22/12/2005-
5436/10 md.) Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından 
düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle 
tamamlanır  

            Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, 
teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması 
görevlerini yürütürler. 

            (Ek üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri 
tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi 
sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir.  

            Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden 
sorumludurlar. 

            (Ek son fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme 
belgelerinin şekil ve türleri; kamu borç yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşarlığının uygun 
görüşünün alınması kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca, 
mahallî idareler için İçişleri Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurumları için de bağlı veya ilgili oldukları 
bakanlıklar tarafından, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmeliklerle 
belirlenir.  

            Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar(1) 

            Madde 34- (Değişik: 22/12/2005-5436/2 md.)  

            Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet 
hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen 
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beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir 
kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir. 

            Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe 
kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, sırasıyla kanunları gereğince diğer kamu idarelerine 
ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, 
ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve 
ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir.  

_____________________ 

(1)  Bu madde başlığı “Ödenemeyen giderler ve emanet hesapları” iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  

            İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir 
mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen 
borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer. 

            Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan 
giderlere ilişkin olup, Maliye Bakanlığınca belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği 
öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan giderler; dayanağını oluşturan 
harcama belgeleri de eklenmek suretiyle usûlüne göre gerçekleştirilerek ilgili hesaplara alınır ve 
ödeneğinin gelmesini müteakip ödenir. Bu tutarlara ilişkin ödenek gönderme belgeleri, en geç malî yılın 
sonuna kadar muhasebe birimine gönderilerek muhasebeleştirme işlemleri tamamlanır. Bu fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

            Ön ödeme  

            Madde 35- (Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Harcama yetkilisinin uygun görmesi 
ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme 
işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi 
açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda 
gösterilir.          

            Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, 
teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin 
hükümleri saklıdır.  

            Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. 
Devredilen kredi artıklarının karşılığı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer 
kamu idarelerinde ise üst yönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur. (1)  

            Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu 
nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre 
ertesi malî yıla  taşmış  ise; yıl sonunda yüklenme artığı devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler 
hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır. Devredilen yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süre 
içinde yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider 
kaydıyla ödenir.  
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            Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında 
belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve 
artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. Süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 21.7.1953 
tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.  

            Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ön ödeme şekilleri, devir ve mahsup işlemleri, 
yapılacak ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla miktarı ve oranlarının belirlenmesi, zorunlu 
hallerde yapılacak harcamalar için ön ödemenin tutarı ve mahsup süresi, mutemetlerin görevlendirilmesi 
ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Diğer kamu idarelerinde ön ödemeye ilişkin usul ve esaslar bu madde 
hükümleri dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatlarında düzenlenir.(1)  

            2.7.1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanunun avans ve kredi işlemlerine ilişkin hükümleri saklıdır. 

_______________________ 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde yer 
alan "diğer kamu idarelerinde üst yönetici tarafından ilgili idare bütçesinde açılacak özel bir tertibe" 
ibaresi, "diğer kamu idarelerinde ise üst yönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine" olarak 
değiştirilmiş; altıncı fıkrada yer alan "ve oranlarının belirlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere 
"zorunlu hallerde yapılacak harcamalar için ön ödemenin tutarı ve mahsup süresi," ibaresi eklenmiş ve 
metne işlenmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gelirlerin Toplanması 

            Gelir politikası ve ilkeleri  

            Madde 36- Gelirlerin toplanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:  

            a) Maliye Bakanlığı, gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkelerini, amaçlarını, 
stratejilerini ve taahhütlerini  her malî yıl başında kamuoyuna duyurur. 

            b) Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerini kolayca yerine 
getirebilmeleri için gerekli hizmetler sağlanır.  

            c) Mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teşvik edilir.  

            d) Hakların korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi için ilgili 
idareler tarafından gerekli önlemler alınır.  

            Gelirlerin dayanakları  

            Madde 37- Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya  
kaldırılır.  

            Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde 
gösterilir. Bütçelerde yer alan gelirler, ilgili kanunlarında belirtilen usullere göre tarh, tahakkuk ve tahsil 
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edilir. Genel bütçe gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsili Maliye Bakanlığı veya tarh ve tahakkuka ilgili 
mevzuatına göre yetkili idareler tarafından yapılır.(1)    

            Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden 
diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar, geliri toplayan kamu idaresi bütçesine bu amaçla 
konulacak ödeneklerden karşılanır. Malî yıl içinde kullanılabilecek ödenek miktarı, ilgili kanun hükümleri 
uyarınca tahsil edilen miktar dikkate alınarak hesaplanacak pay miktarını geçemez. Hesaplanan pay 
tutarının, bu amaçla tahsis edilen ödenek tutarını aşması halinde, aradaki farkı geçmemek kaydıyla ödenek 
eklemesi yapmaya genel bütçe kapsamındaki idarelerde Maliye Bakanı, diğer idarelerde üst yöneticiler 
yetkilidir.  

            Tahsili zamanaşımına uğrayan gelirlerin silinmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kanunlardaki 
hükümler saklı kalmak üzere, Maliye Bakanlığınca belirlenir.  

            Gelirlerin  toplanması sorumluluğu  

            Madde 38- Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanlar, ilgili kanunlarda 
öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.  

             Özel gelirler  

            Madde 39- Özel gelirler karşılığında idarelere tahsis edilen özel ödenek miktarları, ilgili idarelerin 
bütçelerinde gösterilir. Malî yıl içinde kullanılabilecek özel ödenek miktarı, tahsil edilen özel gelir tutarını 
geçemez. Tahsil edilen özel gelirlerin ödenek tutarını aşması halinde, ödenek eklenemez.  

            Özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin 
tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar,  Maliye Bakanlığının görüşü alınarak ilgili kamu 
idarelerince belirlenir.  

            Özel gelirlerin ödenek kaydına, gelecek yıla devrine, iptaline ilişkin yetki ve işlemler merkezî 
yönetim bütçe kanununda gösterilir. 

_________________________ 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan "Maliye 
Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya tarh ve tahakkuka ilgili mevzuatına göre yetkili 
idareler" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

           Bağış ve yardımlar (1) 

            Madde 40- Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından, kamu hizmetinin karşılığı olarak veya 
kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat 
yapılamaz.  

            Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar bütçelerine gelir kaydedilir. Nakdi olmayan 
bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tâbi tutularak kayıtlara alınır.  

            Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar, dış finansman 
kaynağından sağlananlarda 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
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hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde, bütçede açılacak bir tertibe 
gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. Bu ödenekten amaç 
dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz.   

  

            Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı 
gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. Ancak, bu ödeneklerden 
tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar, tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından 
yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde belirlenen tutarı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan 
ödenekleri iptal etmeye genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu 
idarelerinde üst yönetici yetkilidir.  

            Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenildiği takdirde, 
bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. Şartlı bağış ve yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle 
doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlere 
ödettirilir.  

ALTINCI BÖLÜM 

Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap 

            Faaliyet raporları  

            Madde 41- (Değişik: 22/12/2005-5436/3 md.)  

            Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan 
birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu 
düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik 
kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir.  

            Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri 
Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren 
mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştaya ve 
Maliye Bakanlığına gönderilir.  

            Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet 
sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak genel faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, mahallî 
idarelerin malî yapılarına ilişkin genel değerlendirmelere de yer verilir. Maliye Bakanlığı, genel faaliyet 
raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Sayıştaya gönderir. 

––––––––––––––––––––– 

(1)   Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 31/12/2005 tarihli ve 26040 Mükerrer sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 27/12/2005 tarihli ve 5437 sayılı 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 13 
üncü maddesine bakınız. 

           Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet 
raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek 
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suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve 
değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu 
idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya 
görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur. 

            İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe 
hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım 
yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik 
plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde 
düzenlenir. 

            Bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna 
açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usûl ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü 
alınarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

            Kesin hesap kanunu  

            Madde 42- Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulama 
sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır.  

            Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe 
kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Bu tasarı, bir yıllık uygulama sonuçlarını 
karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın Haziran ayı 
sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştaya 
gönderilir.  

            Kesin hesap kanun tasarısının ekinde;  

            a) Genel mizan,  

            b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması,  

            c) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması,  

            d) Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı,  

            e) Devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller,  

            f) Yılı içerisinde silinen kamu alacakları cetveli, 

            g) (Ek: 22/12/2005-5436/10 md.) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri,   

            h) Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler,(1)  

            Yer alır.  

            Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.(1)  
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            İdarelerin faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış denetim genel değerlendirme raporu ve kesin 
hesap kanunu tasarısı ile merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısı birlikte görüşülür. Ancak, bu raporlar ile 
genel uygunluk bildirimi Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında öncelikle görüşülür.             

            Mahallî idare bütçeleri ile sosyal güvenlik kurumları bütçelerinin uygulama sonuçlarının kesin 
hesaba bağlanması, ilgili kanunlarındaki hükümlere göre yapılır.  

_____________________ 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkraya (g) bendi eklenmiş ve 
mevcut “(g)” bendi “h” bendi olarak teselsül ettirilmiş; dördüncü  fıkrada yer alan yer alan "Kamu 
idareleri" ibaresi, "Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri" olarak değiştirilmiş ve metne 
işlenmiştir. 

             Genel uygunluk bildirimi  

            Madde 43- Sayıştay, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel 
uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.  

            Genel uygunluk bildirimi; dış denetim raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporu 
dikkate alınarak hazırlanır.  

            Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılmamış denetimleri önlemez ve hesapların kesin 
hükme bağlandığı anlamına gelmez.  

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Taşınır ve Taşınmazlar 

            Taşınır ve taşınmaz işlemleri  

            Madde 44- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, 
yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili 
kanunlarında düzenlenir. (Değişik ikinci cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Bu malların kaydı ile 
taşınırların muhafazası,  kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar 
adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

            (Değişik ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün savunma ve güvenlik amaçlı taşınırlarının kayda alınması ile bunların yönetim ve iç 
denetimine ilişkin usûl ve esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak 
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.  

            Taşınır ve taşınmaz edinme  
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            Madde 45- Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı 
durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, yurt içinde veya yurt dışında, bedellerini 
peşin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler. Kamu idareleri, taşınmaz satın 
alma veya kamulaştırma işlemlerini yetki  devri yoluyla bir başka   kamu idaresi eliyle yürütebilir. Genel 
bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait 
taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar 
Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir. Bu tescil işlemleri, adına tescil yapılan idarenin taşınmazın 
bulunduğu yerdeki ilgili birimine bildirilir.  

            Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması halinde bunların bedelleri, 
rayiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider ve karşılığı gelir kaydedilir.  

            Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde 
kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh 
konulması kaydıyla taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir. Devredilmeyecek 
taşınır ve taşınmazlar ile devir ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.  

            Kamu idareleri arasındaki taşınmazların mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklar, görevli mahkemelerce 
çözümlenir.             

            Taşınır ve taşınmaz satışı  

            Madde 46- Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının 
satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir. Diğer kamu idarelerine 
ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıyla 
mümkündür.  

            Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim 
bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır.     

            Taşınmaz tahsisi         

            Madde 47- (Değişik: 22/12/2005-5436/4 md.)  

            Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için 
mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel 
kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz. 

            Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis 
etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer 
taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

            Kanunlardaki özel hükümler saklıdır. 

            Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk  

            Madde 48- Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından 
sorumludurlar. Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne 
uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.  
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            Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen 
zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla 
yükümlüdür. 

            Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma 
işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve 
tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların 
yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur.  

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kamu Hesapları ve Malî İstatistikler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kamu Hesapları 

            Muhasebe sistemi  

            Madde 49- (Değişik: 22/12/2005-5436/5 md.)  

            Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve malî 
raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yürütülür.  

            Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın 
artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir 
düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin 
sağlanması amacıyla tutulur. 

            Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, 
uluslararası standartlara uygun olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluş 
temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenir. 
Bu standartlar Resmî Gazetede yayımlanır. Kurulun yapısı, çalışma usûl ve esasları ile diğer hususlar 
Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

            Bu Kurulda görevlendirilenlerin aslî görevleri devam eder. Başkan ve üyelere, ayda ikiden fazla 
olmamak üzere her toplantı günü için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu 
bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir.  

            Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince uygulanacak çerçeve hesap planı ile düzenlenecek 
raporların şekil, süre ve türlerine ilişkin hususlar, Kurul tarafından belirlenen muhasebe ve raporlama 
standartları çerçevesinde, ilgili idarelerin de görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlar 
Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.(1)  

            Muhasebe işlemlerine, hesap planlarına ve işlemlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak 
belgelerin şekil ve türlerine ilişkin düzenleme, beşinci fıkrada belirtilen yönetmeliğe uygun olarak, ilgili 
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idarelerin görüşü alınmak suretiyle merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye 
Bakanlığınca; sosyal güvenlik kurumları için ilgili idarelerce, mahallî idareler için ise İçişleri 
Bakanlığınca Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanır. Genel yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir.(1)  

            Kayıt zamanı(1)  

            Madde 50- Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye 
konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. Bütün malî işlemlerin 
muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır.   (Mülga ikinci ve üçüncü 
fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) 

            Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi  

            Madde 51- Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın hesaplarında gösterilir.  

            Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir. 

            Kamu hesapları malî yıl esasına göre tutulur. Malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan 
ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri malî 
yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe 
giderleri için bir ay, diğer işlemlerde beş ayı geçmemek üzere uzatılabilir.  

 ____________________ 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyl,e 50 maddenin madde başlığında yer 
alan "ve kullanılacak belgeler" ibaresi metinden çıkarılmış, 18 madde ile de 49 uncu maddenin 
beşinci ve altıncı fıkralarının 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe gereceği hüküm altına alınmıştır. 

 İKİNCİ BÖLÜM 

Malî İstatistikler 

  

            Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre  

            Madde 52- Malî istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî işlemlerini 
kapsar.  

            Malî istatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, 
yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel 
tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır.  

            Malî istatistiklerin hazırlanmasında kamu idarelerinin yöneticileri uygun kurumsal çevrenin 
oluşturulması için gerekli önlemleri alır.  

            Malî istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması  
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            Madde 53- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye 
Bakanlığınca derlenir. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu idareleri malî istatistiklerini belirlenmiş 
ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir.  

            Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık 
olarak  yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelere ait malî istatistikler ile merkezî 
yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, genel 
yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla 
yayımlanır.  

            Malî istatistiklerin anlaşılabilir ve kullanıcılar için kolayca ulaşılabilir olması esastır.  

            Malî istatistiklerin değerlendirilmesi  

            Madde 54- Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, 
doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından 
değerlendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye 
Bakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı gerekli 
önlemleri alır.  

BEŞİNCİ KISIM 

İç Kontrol Sistemi 

            İç kontrolün tanımı  

            Madde 55- (Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) İç kontrol; idarenin amaçlarına, 
belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 
malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller 
bütünüdür. 

            Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve 
yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon 
Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu 
sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.(1)  

            İç kontrolün amacı  

            Madde 56- İç kontrolün amacı;  

            a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yönetilmesini, 

            b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,  

            c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,  
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            d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,  

            e) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve 
kayıplara karşı korunmasını, 

            Sağlamaktır.  

            Kontrolün yapısı ve işleyişi  

            Madde 57- (Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin malî yönetim ve 
kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden 
oluşur. 

            Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim 
anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele 
verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve 
kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından 
ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde 
bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.  

            (Mülga son fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.)  

            Ön malî kontrol(2) 

            Madde 58- (Değişik: 22/12/2005-5436/6 md.)  

            Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller 
ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. 

            Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve 
işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. 

            Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. 

            Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgarî kontroller, malî 
hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin usûl ve esasları ile ön 
malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve 
yöntemlere aykırı olmamak şartıyla bu konuda düzenleme yapabilir. 

______________________ 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan "harcama öncesi" 
ibaresi "iç" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.   

(2) Bu madde başlığı “Harcama öncesi kontrol” iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

           Malî kontrol yetkilisinin nitelikleri ve atanması  
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            Madde 59- (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)  

            Malî hizmetler birimi  

            Madde 60- (Değişik: 22/12/2005-5436/7 md.)  
            Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: 

            a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.  

            b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans 
programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve 
değerlendirmek. 

            c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı 
hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 

            d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek 
ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

            e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve 
tahsil işlemlerini yürütmek. 

            f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.  

            g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin 
faaliyet raporunu hazırlamak. 

            h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 
cetvellerini düzenlemek. 

            i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve 
yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

            j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 
sonuçlandırmak. 

            k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

            l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

            m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 
çalışmalar yapmak. 

            n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

            Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin 
tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise 
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harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, 
harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim 
tarafından yapılabilir. 

            Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Malî hizmetler birimlerinin çalışma 
usûl ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans 
programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından 
yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. 

            Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde 
ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alamazlar. 

            İdarelerin malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Bunlar  sınavın 
yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla, en az dört yıllık lisans eğitimi veren 
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği 
yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar 
arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonunda mesleğe malî hizmetler uzman yardımcısı olarak alınırlar 
ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. 
Yeterlik sınavında başarılı olanlar malî hizmetler uzmanı olarak atanırlar. Malî hizmetler uzmanlarının 
mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usûl ve esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

             Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları(1)  

            Madde 61- (Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve 
alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile 
emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin 
kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. 
Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.  

            Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, 
saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye 
Bakanlığınca yürütülür. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları  düzenli olarak  kamu idarelerine 
verirler.  

            Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;  

            a) Yetkililerin imzasını,   

            b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,  

            c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,  

            d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,  

            Kontrol etmekle yükümlüdür.  
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            Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda 
sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı 
olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle 
birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi 
halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.(2)  

            Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır 
bulundurur.  

            Muhasebe yetkilileri, 34 üncü maddenin birinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler ile bu 
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. 
Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği 
incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. (Ek cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Muhasebe yetkililerinin 
görev ve yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine ilişkin düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.  

            Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak 
almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemedidir.  Muhasebe yetkilisi 
mutemetleri doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludur. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin 
görevlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacakları defter ve belgeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve 
esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.(2)  

            Muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması  

            Madde 62 - (Değişik: 22/12/2005-5436/8 md.)  

            Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir: 

a)              En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. 

            b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu 
idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak. 

            c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak. 

            d) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak.  

_________________________ 

(1) Bu madde başlığı “Muhasebe hizmetleri” iken,  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesiyle  metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

(2) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, dördüncü fıkrada yer alan "Malî 
kontrol yetkilisine de bildirilmek şartıyla, belgesi eksik veya hatalı" ibaresi, "Belgesi eksik veya hatalı"; 
yedinci fıkrasında yer alan "muhasebe mutemedidir." ibaresi, "muhasebe yetkilisi mutemedidir."; 
"Muhasebe mutemetleri" ibaresi, "Muhasebe yetkilisi mutemetleri", "Muhasebe mutemetlerinin" ibaresi, 
"Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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            e) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak. 

            f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

            Ancak, belde ve nüfusu 25.000'in altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde 
muhasebe yetkilisi görevini  yürütmek üzere atanacakların, yukarıdaki fıkranın (c), (d), (e)  ve (f) 
bentlerinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, en az lise mezunu olmaları ve kamu idarelerinin 
muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmaları yeterlidir. 

            9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel bütçe kapsamındaki 
kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanlığınca, diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler 
tarafından atanır.  

            Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak 
meslekî konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir.  

            Muhasebe yetkililerinin eğitimi ve bunlara sertifika verilmesi ile çalışma usûl ve esasları, Maliye 
Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

            İç denetim  

            Madde 63- İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların 
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik 
yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, 
idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin 
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel 
kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

            (Düzenleme ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. (Ek 
cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç 
Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi 
başkanlıkları kurulabilir.(1)  

            İç denetçinin görevleri  

            Madde 64- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate 
alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.   

            İç denetçi, aşağıda belirtilen  görevleri yerine getirir:  

            a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin  yönetim ve kontrol yapılarını 
değerlendirmek.  

            b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve 
önerilerde bulunmak.  

            c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.  
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            d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, 
kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek 
ve değerlendirmek.(2)  

_____________________ 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 63 üncü maddenin birinci cümlesinde 
yer alan "ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir." ibaresi, ", nesnel güvence sağlama ve 
danışmanlık faaliyetidir.”; 64 üncü maddenin (d) bendinde yer alan, "izlemek" ibaresi, "denetlemek" 
olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş olup, 63 üncü maddenin ikinci cümlesi ikinci fıkra olarak 
düzenlenmiştir. 

             e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde 
bulunmak. 

            f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.  

            g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma 
rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.  

            İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası 
kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.  

            İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve 
yaptırılamaz.  

            İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından 
değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları 
ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon 
Kuruluna gönderilir.  

            İç denetçinin nitelikleri ve atanması  

            Madde 65- İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:    

            a) İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 
belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak.   

            b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon 
Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.  

            c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.  

            d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları taşımak.  

            Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, İç Denetim Koordinasyon Kurulu 
koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığınca iç denetim eğitimine tâbi tutulur. Eğitim programı, iç denetçi 
adaylarına denetim, bütçe, malî kontrol, kamu ihale mevzuatı, muhasebe, personel mevzuatı, Avrupa 
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Birliği mevzuatı ve mesleki diğer konularda yeterli bilgi verilecek şekilde hazırlanır. Bu eğitimi başarıyla 
tamamlayanlara sertifika verilir. İç denetçi adayları için uygulanacak eğitim programının süresi, konuları 
ve eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 
hazırlanarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.   

             (Değişik ilk cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst 
yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından 
atanır ve aynı usûlle görevden alınır.İç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları, çalışma usul ve 
esasları ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanarak, Maliye Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

            İç Denetim Koordinasyon Kurulu  

            Madde 66- Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden oluşur. 
Üyelerden biri Başbakanın, biri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri İçişleri Bakanının, başkanı dahil üçü Maliye Bakanının 
önerisi üzerine beş yıl süre ile Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bunların 67 nci maddede belirtilen 
görevleri yapabilecek niteliklere sahip olması şarttır. Maliye Bakanı tarafından önerilecek adaylardan 
birinin ekonomi, maliye, muhasebe, işletme alanlarından birinde doktora derecesine sahip öğretim üyeleri 
arasından olması şartı aranır. Üyeler, bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler.  

            Gerekli görülen hallerde İç Denetim Koordinasyon Kurulu, oy hakkı olmamak kaydıyla teknik 
yardım almak ve danışmak amacıyla uzman kişileri de toplantılara davet edebilir. Kurulun çalışma usul ve 
esasları ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

            İç Denetim Koordinasyon Kurulunda görevlendirilenlerin asli görevleri devam eder. Başkan ve 
üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her toplantı günü için (3000) gösterge rakamının memur 
aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. 

            İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri  

            Madde 67- İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin  iç denetim sistemlerini izlemek, 
bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere aşağıdaki görevleri yürütür:   

            a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim rehberlerini  
hazırlamak ve geliştirmek.  

            b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme yöntemlerini 
geliştirmek.  

            c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak.  

            d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda 
önerilerde bulunmak.  

            e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması için kamu idarelerine 
önerilerde bulunmak.  

            f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek.  
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            g) İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın 
giderilmesine yardımcı olmak.  

            h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık 
rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak.  

            i) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak 
suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek.  

            j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek.  

            k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek. 

            l) (Ek: 22/12/2005-5436/10 md.) Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç 
denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek.  

ALTINCI KISIM 

Dış Denetim 

            Dış denetim  

            Madde 68- Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve 
işlemlerinin; kanunlara,  kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve 
sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.           

            Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;  

            a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve 
doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile  kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin 
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,  

            b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının 
belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,  

            Suretiyle gerçekleştirilir.  

            Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep 
edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.    

            Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen 
raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici 
tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak 
düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.  

            Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 
gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup 
olmadığına  karar verilmesidir.  
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            Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.  

            Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştayın denetlenmesi(1)  

            Madde 69- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştayın denetlenmesi, her yıl Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli 
mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından, hesaplar ve bunlara 
ilişkin belgeler esas alınarak yapılır.(1)  

YEDİNCİ KISIM 

Yaptırımlar ve Yetkili Merciler 

            Ödenek üstü harcama  

            Madde 70- Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, 
serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan 
harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir 
aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir.  

            Kamu zararı  

            Madde 71- Kamu zararı, mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu 
kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.  

            Kamu zararının belirlenmesinde;  

            a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,  

            b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,  

            c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,  

            d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,  

            e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde 
yapılmaması,  

            f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)  

            g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,  

            Esas alınır.  

_____________________ 

(1) Bu madde başlığı “Sayıştayın denetlenmesi” iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş ve maddenin başına “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve” 
ibaresi eklenmiştir. 
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                (Değişik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme 
bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili 
mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. 

            Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, 
onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu 
kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek 
düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu 
fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat 
dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.  

            Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.   

            Yetkisiz tahsil ve ödeme  

            Madde 72- Kanunların öngördüğü şekilde yetkili kılınmamış hiçbir gerçek veya tüzel kişi, kamu 
adına tahsilat veya ödeme yapamaz.  

            Yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılması, kamu hizmeti karşılığında veya kamu hizmetleriyle 
ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanması veya başka adlarla tahsilat veya ödeme yapılması 
hallerinde; söz konusu tutarlar, yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılanlardan alınarak, ilgisine göre bütçeye 
gelir kaydedilir veya ilgililerine iade edilmek üzere emanet hesaplarına  kaydedilir. Ayrıca, bunlar 
hakkında ilgili kanunları uyarınca adli ve idari yönden gerekli işlemler yapılır.  

            Para cezaları ve yetkili merciler  

            Madde 73- Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından 
verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya 
gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerin 
dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur.  

            Zamanaşımı  

            Madde 74- Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini 
gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen malî yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran 
genel hükümler saklı kalmak kaydıyla onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu 
zararları ile para cezaları zamanaşımına uğrar.(1)  

 _____________________ 

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle,  bu maddede yer alan "başlamak 
üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere, "zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak 
kaydıyla" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

   

SEKİZİNCİ KISIM 
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Diğer Hükümler 

           Maliye Bakanlığınca yürütülecek hizmetler  

            Madde 75- (Mülga birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) 

            Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya kamu zararına 
yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; ilgili bakanın talep etmesi veya doğrudan Başbakanın 
onayı üzerine Maliye Bakanı, yetkili denetim elemanlarına, kamu idarelerinin tüm malî yönetim ve 
kontrol sistemlerini, malî karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu teftişler 
sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de 
gerekli işlemlerin yapılması için ilgili bakana gönderilir. 

            Kamu idarelerinin sorumluluğu  

            Madde 76-  Malî karar ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve belgeler, kamu idareleri 
tarafından düzenli olarak muhafaza edilir.  

            Kamu idareleri ve görevlileri; malî yönetim ve kontrol sistemleri ile bütçenin hazırlanması, 
uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması işlemlerine ait bilgi ve belgeleri 
denetimle görevlendirilmiş olanlara ibraz etmek, görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacak önlemleri almak 
ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır.  

            Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareler  

            Madde 77- Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idare bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması 
ile diğer malî işlemleri, bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili kanunlarındaki hükümlere 
tâbidir. Ancak, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerin ayrıntılı harcama programları ile 
finansman programları bütçeleriyle birlikte hazırlanır, görüşülür ve onaylanır. Ödenekler de bu usul ve 
esaslara göre kullanılır.    

            Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya kamu zararına 
yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; il özel idareleri için ilgili vali, belediyeler için ilgili 
belediye başkanının talep etmesi veya doğrudan Başbakanın onayı üzerine İçişleri Bakanı, yetkili 
denetim elemanlarına, ilgili mahallî idarelerin tüm malî yönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve 
işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu teftişler sonucunda düzenlenecek raporların 
bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili 
vali veya belediye başkanına gönderilir. 

            Kurumlardan alınacak hasılat payı  

            Madde 78- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu şirketlerinin gayrisafi hasılatının yüzde onbeşine 
kadar tutarda bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir. Bu kapsamda bedel tahsil edilecek 
kurum ve kuruluşlar ile hasılat payı oranları, ödeme yeri ve zamanı Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
Zamanında ödenmeyen hasılat payları, Bakanlar Kurulunca belirlenen oranda zam  uygulanmak  suretiyle  
21.7.1953  tarihli  ve 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir. Hesaplanan zam, kurum ve kuruluşun bu 
payları ödeme yetkisi verilmiş görevlilerinden alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için 
zam uygulanmaz. (1) 

_____________________ 
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(1) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan 
"merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir." ibaresi, "Bakanlar Kurulunca belirlenir." şeklinde ve 
üçüncü cümlesinde yer alan "merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen" ibaresi, "Bakanlar Kurulunca 
belirlenen" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

             (Değişik ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Düzenleyici ve denetleyici kurumların üçer aylık 
dönemler itibarıyla oluşacak gelir fazlaları, her üç ayda bir izleyen ayın onbeşine kadar genel bütçeye 
aktarılır. Bu fıkra hükmü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hakkında da uygulanır. Söz konusu 
tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Kanuna göre gecikme 
zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir. 

            Kamu alacaklarının silinmesi  

            Madde 79- İdare hesaplarında kayıtlı olup, zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı 
kalmayan kamu alacaklarından merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanların 
kayıtlardan çıkarılmasına genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu 
idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir. Bu tutarı aşan kamu alacaklarından silinmesi öngörülenler merkezî 
yönetim bütçe kanununa ekli cetvelde  gösterilir.  

            Yetki  

            Madde 80- Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.  

DOKUZUNCU KISIM 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük 

            Yürürlükten kaldırılan hükümler  

            Madde 81- Bu Kanunun geçici maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla;  

            a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile ek ve değişiklikleri,  

            b) 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30, 32, 33, 36, 37 nci maddeleri ile diğer maddelerinin bu 
Kanuna aykırı hükümleri,  

            c) Bu Kanun kapsamındaki kamu idarelerine ilişkin olarak, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Kanunun  
98 - 106 ncı maddeleri hariç olmak üzere, diğer kanunlarla 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 
6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tâbi olunmadığına dair istisna veya 
muafiyet getiren hükümleri,  

            d) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası,  

            e) 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 15 inci maddesi,  

            f) Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri,  

            Yürürlükten kaldırılmıştır.  
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            Ek Madde 1- (Ek: 22/12/2005-5436/11 md.)  

            Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştayın muhasebe hizmetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, Cumhurbaşkanlığı muhasebe hizmetleri ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından atanan 
muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir. 

            Geçici Madde 1- Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce malî işlemleri Maliye Bakanlığı 
tarafından yürütülmekte olan kamu idarelerinde, malî yönetim ve kontrol sistemi kuruluncaya kadar, bu 
Kanun uyarınca yapılması gereken görevler, Maliye Bakanlığının birimleri tarafından yürütülür. Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek kriterlerin yerine getirilmesi durumunda, bu kamu idarelerine yetki devri, 
Maliye Bakanlığının önerisi üzerine idareler itibarıyla gerçekleştirilir.    

            Diğer kamu idarelerinde, bu Kanunun öngördüğü malî yönetim ve kontrol sürecine ilişkin 
görevler, malî yönetim ve kontrol sistemi kuruluncaya kadar, görev ve yetki bakımından benzeri birim ve 
görevliler tarafından yürütülür. Bu kamu idarelerinde görev ve yetki bakımından benzeri birim ve 
görevliler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine ilgili üst yönetici tarafından belirlenir.  

           Maliye Bakanlığı, rehberlik ve koordinasyon görevleri çerçevesinde, kamu idarelerinde malî 
yönetim ve kontrol sistemlerinin oluşturulmasına yardımcı olur.  

Geçiş dönemi 31.12.2007 tarihini geçemez.  

            Geçici Madde 2- Bu Kanunda öngörülen tüzük, yönetmelik ve diğer düzenlemeler en geç 
31.12.2004 tarihine kadar yayımlanır.  

            Geçici Madde 3- Bu Kanunun 49 uncu maddesindeki Kurul tarafından belirleme yapılıncaya 
kadar, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe standartları Maliye 
Bakanlığınca belirlenir.  

            Geçici Madde 4- Bu Kanunda öngörülen malî yönetim ve kontrol sistemine uyum sağlanması 
amacıyla, Kanun kapsamındaki idarelerle ilgili mevzuatta ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
gerekli değişiklikler, en geç 31.12.2007 tarihine kadar yapılır.(1)  

            Genel bütçe kapsamındaki idarelerin, kamu görevi ve hizmeti dışında kalan ve ilgili kanunlarında 
belirtilen faaliyetleri ile mal ve hizmet teslimlerinden fiyatlandırılabilir nitelikte bulunanlardan 
sağlayacakları gelirleri düzenleyen kanun, 31.12.2007 tarihine kadar yürürlüğe konulur. (1)  

            Geçici Madde 5- (Değişik: 22/12/2005-5436/9 md.)  

            31.12.2005 tarihi itibarıyla; 

            a) Maliye Bakanlığı kadrolarında Bütçe Dairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, Gelir Saymanlık 
Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, Askeri Defterdar, Devlet 
Muhasebe Uzmanı ve Muhasebe Denetmeni olarak görev yapanlar ile daha önce en az beş yıl bu 
görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde Muhasebe Yetkilisi; (Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları ile 
Muhasebe Denetmen Yardımcıları hariç) bunların yardımcıları ile kadro unvanı sayman olanlar ise 
Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı, 

            b) Özel bütçeli idareler, mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının muhasebe birimlerinde, 
birinci derecede sorumlu olarak çalışanlar ile daha önce bu görevi en az beş yıl yapmış olanlarla bu 



YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

135 

idarelerde bütçe dairesi başkanı, gelir ve gider dairesi başkanı, muhasebe daire başkanı, gelir müdürü, 
bütçe müdürü ve muhasebe müdürü olanlar anılan idarelerde Muhasebe Yetkilisi,  

            c) Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, Maliye 
Müfettişi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Gelirler Kontrolörü, Millî Emlak 
Kontrolörü, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Kontrolörü, Hazine Kontrolörü kadrolarında 
çalışmakta olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde İç Denetçi,  

            d) Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Müfettiş veya Kontrolör olanlar ile 
daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî 
idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında İç Denetçi,  

            e) Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl 
bulunanlar, özel bütçeli idareler ile mahallî idarelerde; Belediye Müfettişi ve Hesap İşleri Murakıbı olanlar 
ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, mahallî idarelerde İç Denetçi,  

            Olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler.  

_______________________ 

(1) Bu maddede yer alan 31.12.2004 ibareleri, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesiyle “31.12.2007” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

            31.12.2005 tarihi itibarıyla kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci derece sorumlu olarak 
yürütmekte olanlar, bulundukları kamu idarelerinin muhasebe yetkililiği görevini 1.1.2006 tarihinden 
itibaren sertifikalı muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar yürütürler. Bu kişiler, sertifika alamamaları halinde 
kadrolarına uygun bir göreve atanırlar. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce saymanlık 
hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen idarelerde muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar 
muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği kişilerce yürütülür.  

            (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacak olanların 
Maliye Bakanlığınca verilecek meslekî eğitimden geçmeleri ve yapılacak sınavda başarı göstererek 
sertifika almaları şarttır. Ancak, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan sınavla bu kadrolara atanmış olanların 
muhasebe yetkilisi olarak atanmalarında sınav şartı aranmaz. 

            (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen görevlere atananlar bu Kanunun öngördüğü sistemin 
uygulanmasına yönelik eğitime tâbi tutulurlar. Atamalarda ilgilinin ve idaresinin muvafakati alınır. 

            Geçici Madde 6- (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) 

            Geçici Madde 7- (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) 

            Geçici Madde 8- İç Denetim Koordinasyon Kurulu başkan ve üyeleri, bu Kanunun yayımını 
izleyen iki ay içerisinde atanırlar.  

            Geçici Madde 9- Diğer kanunlarla 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa yapılan atıflar, bu 
Kanuna yapılmış sayılır. (1) 
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            Geçici Madde 10- İlk kez bu Kanunla Sayıştay denetimine tâbi tutulan düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar ile özel bütçeli idarelerin 31.12.2005 tarihine kadar olan işlemlerinin dış denetimi ilgili 
kanunlarındaki hükümlere göre yapılmaya devam edilir.  

            Geçici Madde 11- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner 
sermaye işletmeleri ve fonların bütçeleri, ilgili idarelerin bütçeleri içinde yer alır.  

            (Değişik ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Bu Kanun kapsamında kamu idarelerinde 
kurulmuş döner sermaye işletmeleri 31.12.2007 tarihine kadar yeniden yapılandırılır.  

            (Değişik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Döner sermaye işletmeleri yeniden 
yapılandırılıncaya kadar bunların bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve 
muhasebesi ile kontrol ve denetimi Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 
Fonların muhasebesi de bu Kanunun öngördüğü muhasebe sistemine göre yürütülür. 

            (Mülga dördüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) 

            Geçici Madde 12- 45 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca Hazine adına tescil edilmesi gereken 
taşınmazlardan, ilgili kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunanlar, bu idarelerin tüzel kişiliğinin sona erdiği 
tarihi izleyen altı ay içinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın tapuda resen Hazine adına tescil edilir.  

            Geçici Madde 13- Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra kurulacak kamu idarelerinin kuruluş 
kanunlarında belirlenmemesi durumunda kuruluş bütçesinin ekli cetvellerden hangisine dahil olacağı 
Maliye Bakanlığınca belirlenir.   

––––––––––––––– 

(1) Bu maddenin;“Diğer  kanunlarla 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun bütçe hazırlığına 
ilişkin hükümlerine yapılan atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır.” olarak  uygulanacağı 28/12/2004 
tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe  Kanununun 37 nci maddesiyle hüküm altına alınmıştır. 

             Geçici Madde 14- Bu Kanunla verilmiş olan görevlerin gerektirdiği hizmetlerin etkili ve verimli 
bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürlüğü ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezî Başkanlığında kullanılmak üzere, ekli 
(I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerine eklenmiş, ekli (II) sayılı listede yer alan 
kadrolar ise iptal edilerek anılan Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili 
bölümünden çıkarılmıştır. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulunda görevlendirilecek başkan 
yardımcısı Bakan onayı ile atanır ve bakanlıktaki genel müdür yardımcıları için ilgili mevzuatında 
öngörülen tüm haklardan aynen yararlanır. (1) 

            Yürürlük  

            Madde 82- Bu Kanunun;  

            a) 30, 66, 67 ve 80 inci maddeleri ile geçici 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 ve 82 ile 83 üncü 
maddeleri yayımı,  

            b) 81 inci maddesinin (e) bendi ile geçici 6 ncı maddesi 1.1.2004,  
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            c) Diğer hükümleri 1.1.2005,  

            Tarihinde yürürlüğe girer.  

            Yürütme  

            Madde 83- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

  

 ______________ 

(1) Bu maddede sözü edilen kadrolar için, 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. 

  

 

 

I SAYILI CETVEL 

(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.) 

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 

  

 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

 2) Cumhurbaşkanlığı 

 3) Başbakanlık 

 4) Anayasa Mahkemesi  

 5) Yargıtay  

 6) Danıştay 

 7) Sayıştay 

 8) Adalet Bakanlığı 

 9) Millî Savunma Bakanlığı 

10) İçişleri Bakanlığı 
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11) Dışişleri Bakanlığı 

12) Maliye Bakanlığı 

13) Millî Eğitim Bakanlığı 

14) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

15) Sağlık Bakanlığı 

16) Ulaştırma Bakanlığı 

17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

18) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

19) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

20) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

21) Kültür ve Turizm Bakanlığı 

22) Çevre ve Orman Bakanlığı 

23) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

24) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 

25) Jandarma Genel Komutanlığı 

26) Sahil Güvenlik Komutanlığı 

27) Emniyet Genel Müdürlüğü 

28) Diyanet İşleri Başkanlığı 

29) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı  

30) Hazine Müsteşarlığı 

31) Dış Ticaret Müsteşarlığı 

32) Gümrük Müsteşarlığı 

33) Denizcilik Müsteşarlığı 

34) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
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35) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu  

36) Devlet Personel Başkanlığı 

37) Özürlüler İdaresi Başkanlığı 

38) Türkiye İstatistik Kurumu 

39) Gelir İdaresi Başkanlığı 

40) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

41) Karayolları Genel Müdürlüğü 

42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

43) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

44) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

45) Orman Genel Müdürlüğü 

46) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

47) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

48) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü  

49) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 

50) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü  

51) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü  

52) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

  

(II) SAYILI CETVEL 

(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.) 

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 

  

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 
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 1) Yükseköğretim Kurulu 

 2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

 3) İstanbul Üniversitesi 

 4) İstanbul Teknik Üniversitesi  

 5) Ankara Üniversitesi 

 6) Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 7) Ege Üniversitesi 

 8) Atatürk Üniversitesi 

 9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

10) Hacettepe Üniversitesi 

11) Boğaziçi Üniversitesi 

12) Dicle Üniversitesi 

13) Çukurova Üniversitesi 

14) Anadolu Üniversitesi 

15) Cumhuriyet Üniversitesi 

16) İnönü Üniversitesi 

17) Fırat Üniversitesi 

18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

19) Selçuk Üniversitesi  

20) Uludağ Üniversitesi 

21) Erciyes Üniversitesi 

22) Akdeniz Üniversitesi 

23) Dokuz Eylül Üniversitesi 

24) Gazi Üniversitesi 
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25) Marmara Üniversitesi 

26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

27) Trakya Üniversitesi 

28) Yıldız Teknik Üniversitesi 

29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

30) Gaziantep Üniversitesi 

31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

32) Adnan Menderes Üniversitesi 

33) Afyon Kocatepe Üniversitesi 

34) Balıkesir Üniversitesi 

35) Celal Bayar Üniversitesi 

36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

37) Dumlupınar Üniversitesi 

38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

39) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

40) Harran Üniversitesi 

41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

42) Kafkas Üniversitesi 

43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

44) Kırıkkale Üniversitesi 

45) Kocaeli Üniversitesi  

46) Mersin Üniversitesi 

47) Muğla Üniversitesi 

48) Mustafa Kemal Üniversitesi 
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49) Niğde Üniversitesi 

50) Pamukkale Üniversitesi 

51) Sakarya Üniversitesi 

52) Süleyman Demirel Üniversitesi 

53) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

55) Galatasaray Üniversitesi 

56) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ahi Evran Üniversitesi 

57) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Kastamonu Üniversitesi 

58) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.)  Düzce Üniversitesi 

59) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

60) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Uşak Üniversitesi 

61) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Rize Üniversitesi 

62) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Namık Kemal Üniversitesi  

63) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.)  Erzincan Üniversitesi 

64) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Aksaray Üniversitesi 

65) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Giresun Üniversitesi 

66) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Hitit Üniversitesi 

67) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Bozok Üniversitesi 

68) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Adıyaman Üniversitesi 

69) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ordu Üniversitesi 

70) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Amasya Üniversitesi 
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 B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 

 1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 

 2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  

 3) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 

 4) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

 5) Türkiye Bilimler Akademisi 

 6) Türkiye Adalet Akademisi  

 7) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu  

 8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

 9) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

10) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

11) Vakıflar Genel Müdürlüğü 

12) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

13) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 

14) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

15) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

16) Türk Akreditasyon Kurumu 

17) Türk Standartları Enstitüsü 

18) Millî Prodüktivite Merkezi 

19) Türk Patent Enstitüsü 

20) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 

21) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

22) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

23) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 
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24) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

25) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 

26) GAP Bölge Kalkınma İdaresi  

27) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

28) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 

  

(III) SAYILI CETVEL 

(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.) 

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 

  

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

2) Telekomünikasyon Kurumu 

3) Sermaye Piyasası Kurulu 

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

6) Kamu İhale Kurumu 

7) Rekabet Kurumu 

8) Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 

  

(IV) SAYILI CETVEL 

(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.) 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 

  

1) T.C. Emekli Sandığı  
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2) Sosyal Sigortalar Kurumu  

3) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

4) Türkiye İş Kurumu 

5018 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe 

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi 

     5263                                          I sayılı Cetvel                                                            9/12/2004 

     5273                                          II sayılı Cetvel                                                         15/12/2004 

     5286                                          I sayılı Cetvel                                                            16/3/2005 

     5335                                          78                                                                              27/4/2005 

     5345                                          I sayılı Cetvel                                                            16/5/2005 

    5429                                          I sayılı Cetvel                                                         18/11/2005 

     5431                                                     II sayılı Cetvel                                              18/11/2005 

     5436                          19, 20, Geçici Madde 4, 5 ve 11, (I), (II), (III) ve (IV)  

                            sayılı Cetvel                                                                                       24/12/2005 

                            İşlenemeyen hüküm Madde 16; 

                            Maliye Başkanı kadroları için                                                                  1/3/2006 

                            Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi 

                            Başkan Yardımcısı kadroları için                                                         31/12/2006 

                            2, 3, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37,  

                            41, 42, 44, 47, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69,  

                            71, 74, 75, 76, 78 Ek Madde 1, İşlenemeyen Hüküm Geçici Madde  

                            1, 2 ve 3                                                                                              24/12/2005 

     5467                                             II sayılı Cetvel                                                        17/3/2006 
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2.1.8. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 

   

          Kanun Numarası              : 4982 

          Kabul Tarihi                     : 9/10/2003 

          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 24/10/2003   Sayı : 25269 

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 42 Sayfa: 

   

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

  

            Amaç 

    Madde 1- Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık 
ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri 
düzenlemektir. 

            Kapsam 

            Madde 2- Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır. 

    1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır. 

            Tanımlar 

            Madde 3- Bu Kanunda geçen; 

            a) Kurum ve kuruluş: Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme 
başvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri, 

            b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara 
başvuran gerçek ve tüzel kişileri, 

            c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her 
türlü veriyi, 
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            d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya 
çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, 
teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, 

            e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, 
başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün 
olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini 
görmesine veya işitmesine izin verilmesini, 

            f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu, 

            İfade eder.   

 İKİNCİ BÖLÜM 

Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü 

  

            Bilgi edinme hakkı 

            Madde 4- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. 

            Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, 
isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi 
çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.  

            Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır. 

            Bilgi verme yükümlülüğü 

            Madde 5- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki  her türlü bilgi veya 
belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru 
sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.  

    Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri 
uygulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bilgi Edinme Başvurusu  

            Başvuru usulü 

            Madde 6- Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş 
adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki 
belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu 
başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka 
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bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da 
yapılabilir. 

            Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir. 

            İstenecek bilgi veya belgenin  niteliği 

            Madde 7- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya 
görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya  belgelere ilişkin olmalıdır.  

            Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde 
oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.  

            İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru 
dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

            Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler  

            Madde 8- Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya 
açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya 
kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı 
başvurana bildirilir.    

            Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge  verme 

            Madde 9- İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile 
açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi 
veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine 
sunulur. Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir. 

            Bilgi veya belgeye  erişim 

            Madde 10- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. 

            Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya 
çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin; 

            a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini, 

            b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini, 

            c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini, 

            Sağlarlar.   

            Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye 
zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır. 
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            Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için 
başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere 
tahsil edebilir. 

            Bilgi veya belgeye  erişim süreleri 

            Madde 11- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü 
içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir 
birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının 
gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya 
belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru 
sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir. 

            10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare 
tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü 
içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır. 

            Başvuruların cevaplandırılması 

            Madde 12- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya 
elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve 
buna karşı başvuru yolları belirtilir.    

            İtiraz usulü  

            Madde 13- (17/11/2005 tarihli ve 5432 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değişik) Bilgi edinme 
istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün 
içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, 
Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler.  

            Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.  

            Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 

    Madde 14- (17/11/2005 tarihli ve 5432 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile değişik) Bilgi edinme 
başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi 
edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 
oluşturulmuştur.  

            Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri 
ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent 
unvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler 
içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi 
de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Bakanlar 
Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur.  

            Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır. 

            Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.  
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            Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.  

            Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Görev 
süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildiği üyenin 
görev süresini tamamlar. Yeni seçilen Kurul göreve başlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam 
eder.  

            Kurul üyelerine 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
fiilen görev yaptıkları her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1000), uhdesinde kamu görevi 
bulunmayanlara ise (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bir ayda 
fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için huzur hakkı ödenmez. 

            Kurul, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca  gerekli gördüğü 
takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi 
almak üzere toplantılarına katılmaya davet edebilir.  

            Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.  

            Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe 
konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.    

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Bilgi Edinme Hakkının Sınırları  

            Yargı denetimi dışında kalan işlemler 

            Madde 15- Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki 
onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dahildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme 
hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz. 

            Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler 

            Madde 16- Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî 
güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan  gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, 
bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. 

            Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler 

            Madde 17- Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik 
çıkarlarına  zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun 
kapsamı dışındadır. 

            İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler  

            Madde 18- Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, 
bu Kanun kapsamı dışındadır. 
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            Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, 
istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir. 

            İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler  

            Madde 19- Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, 
açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;  

            a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak, 

            b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak, 

            c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek, 

            d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili 
benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek, 

            Bilgi veya belgeler,  bu Kanun kapsamı dışındadır.    

            Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler 

            Madde 20- Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; 

            a) Suç işlenmesine yol açacak, 

            b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp 
kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, 

            c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,   

            d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek,   

            Nitelikteki bilgi veya belgeler,  bu Kanun kapsamı dışındadır. 

            4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve 
diğer özel kanun hükümleri saklıdır. 

            Özel hayatın gizliliği 

            Madde 21- Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, 
açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve 
ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı 
dışındadır. 

            Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, 
ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.  

            Haberleşmenin gizliliği 
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            Madde 22- Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler,  bu  Kanun kapsamı 
dışındadır. 

            Ticarî sır 

            Madde 23- Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar 
tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun 
kapsamı dışındadır. 

            Fikir ve sanat eserleri 

            Madde 24- Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında 
ilgili kanun hükümleri uygulanır. 

            Kurum içi düzenlemeler 

            Madde 25- Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile 
kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının 
kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları 
saklıdır. 

            Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler 

            Madde 26- Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, 
teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça 
bilgi edinme hakkı kapsamındadır. 

            Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal 
olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların 
alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.    

            Tavsiye ve mütalaa talepleri 

            Madde 27- Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır. 

            Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler 

            Madde 28- Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler, bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar 
kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme başvurularına açık hâle gelir. 

 BEŞİNCİ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

      Ceza hükümleri 

            Madde 29- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer 
kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması 
gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır. 



YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

153 

            Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz. 

            Rapor düzenlenmesi  

            Madde 30- Kurum ve kuruluşlar,  bir önceki yıla ait olmak üzere; 

            a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını, 

            b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, 

            c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri, 

            d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya 
belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, 

            e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını, 

         Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme 
Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, 
ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu 
kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 
kamuoyuna açıklanır. 

            Yönetmelik 

            Madde 31- Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik, 
Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Başbakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konulur.  

            Yürürlük 

            Madde 32- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer. 

            Yürütme 

            Madde 33- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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2.1.9. DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN 

         Kanun Numarası                  : 3071 

          Kabul Tarihi                         : 1/11/1984  

          Yayımlandığı R.Gazete                   : Tarih : 10/11/1984   Sayı : 18571  

         Yayımlandığı Düstur                        : Tertip : 5   Cilt : 24   Sayfa : 64 

              Amaç:  

             Madde 1 – (Değişik: 2/1/2003-4778/23 md.)  
             Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle 

veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara 
yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir. 

             Kapsam:  

             Madde 2 – (Değişik: 2/1/2003-4778/24 md.)  
             Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük 

Millet Meclisi ile idarî makamlara yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları kapsar. 

             Dilekçe hakkı: 

             Madde 3 – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.  

             (Ek: 2/1/2003-4778/25 md.)Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve 
dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler. 

             Dilekçede bulunması zorunlu şartlar: 

             Madde 4 – (Değişik: 2/1/2003-4778/26 md.)  

             Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen  veya  gönderilen dilekçelerde, 
dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.  

             Gönderilen makamda hata: 

             Madde 5 – Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam 
tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. 

             İncelenemeyecek dilekçeler:  

             Madde 6 – Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen 
dilekçelerden;  

             a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, 
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             b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, 

             c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,  

             İncelenemezler.  

             Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:  

        Madde 7 – (Değişik: 2/1/2003-4778/27 md.)  

             Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve 
şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin 
safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem 
safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir. 

             Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi: 

             Madde 8 – (Değişik: 2/1/2003-4778/28 md.)  

             Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve 
karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve 
karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir. 

             Kaldırılan hüküm:  

             Madde 9 – 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının 
Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

             Geçici Madde 1 – (3071 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için 
numaralandırılmıştır.) 

             Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 140 sayılı Türk 
Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile 
Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine 
ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

             Yürürlük:  

             Madde 10 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

             Yürütme: 

             Madde 11 – Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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3071 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

   

 Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe 

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi 

_________ _______________________________________________________ ____________ 

  

     4778                                                           —                                                             11/1/2003 
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2.1.10. SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN İLGİLİ HÜKMÜ 

  

          Kanun Numarası                 : 2499 

          Kabul Tarihi                        : 28/7/1981 

          Yayımlandığı R.Gazete        : Tarih : 30/7/1981   Sayı : 17416 

Madde 47 – (Değişik: 29/4/1992 - 3794/34 md.) Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde: 

             A) 1. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri 
kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar 
arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek, 
içerden öğrenenlerin ticaretidir. Bu fiili işleyen 11 inci madde kapsamındaki ihraçcılarla, sermaye piyasası 
kurumlarının veya bunlara bağlı veya bunlara hakim işletmelerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, 
yöneticileri, denetçileri, diğer personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri 
sırasında bilgi sahibi olabilecek durumunda olanlarla, bunlarla temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı 
olarak bilgi sahibi olabilecek durumundaki kişiler. 

(…) 

5 milyar liradan 15 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

             (Değişik: 15/12/1999 - 4487/25 md.) Birinci fıkranın (A), (B) ve (C) bentleri uyarınca verilecek 
ağır para cezaları üst sınırla bağlı olmaksızın suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından 
az olamaz. 

             Bu maddede öngörülen cezaların verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde,verilen cezalar yarı 
oranında artırılarak hükmolunur.Cezaların artırılabilmesi için daha önce verilen cezanın infazı şartı 
aranmaz. 
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2.1.11. DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE 
İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN 

           Kanun Numarası              : 5072 

          Kabul Tarihi                     : 22/1/2004 

          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih :29/1/2004 Sayı :25361  

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 43  Sayfa: 

                     Amaç ve kapsam 

                    Madde 1- Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini 
desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflar ile bunların kamu 
kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenler ve kapsar. 
                    Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, bu Kanun kapsamı dışındadır. Ancak, bu vakıfların hangi 
esas ve usullere göre faaliyette bulunacakları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 
                    Temel ilkeler 
                    Madde 2- a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve 
kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci 
kullanamaz. 
                    b) Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak 
gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz. 
                    c) Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun 
kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez. 
                    d) Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz. 
                    e) Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, 
huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz. 
                    f) Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri 
çalıştırılamaz. 
                    g) Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara 
ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz. 
                    h) Kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ve ücretlerinden, kaynağında kesinti yaparak 
bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapamaz. 
                    ı) İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili 
her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına 
sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları 
ihalelere katılamazlar. 

  
                    Cezalar 
                    Madde 3- 2 nci maddede belirtilen ilkelere aykırı hareket eden kamu görevlileri ile dernek ve 
vakıf yöneticileri, eylemleri başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Ayrıca dernek ve vakıf yöneticileri hakkında görevden alma işlemi uygulanır.  
                    Hizmetin verilebilmesi için dernek veya vakfa bağış yapılması ya da kullanılacak malzemenin 
dernek veya vakıftan temin edilmesinin zorunlu kılınması nedeniyle, kamu hizmeti engellenmiş veya 
geciktirilmiş ise ceza yarı nispetinde artırılarak tatbik edilir. 
                    Dernek tüzüğü veya vakıf senedi bu Kanuna aykırı olan veya bu Kanuna aykırı işlemleri 
tespit edilen dernek ve vakıflar, genel hükümlere göre kapatılır. Kapatılan dernek malları Hazineye, vakıf 
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malları ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eder. Bu dernek ve vakıfların yöneticileri hakkında birinci 
fıkra hükümleri uygulanır. 
                    Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıflar, 
31.12.2005 tarihine kadar, dernek tüzüklerini veya vakıf senetlerini bu Kanun hükümlerine uygun hale 
getirir.(1) 
                    Dernek tüzüğünü veya vakıf senedini altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen veya 
bu Kanuna aykırı işlemleri tespit edilen dernek ve vakıflar, genel hükümlere göre kapatılır. Kapatılan 
dernek malları Hazineye, vakıf malları ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eder. Ayrıca, dernek 
tüzüğünü veya vakıf senedini bu süre içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen yöneticiler hakkında 3 
üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

              Geçici Madde 2- (Ek: 17/9/2004-5234/ 24 md.) 

                    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve 
kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını 
kullanma hakları saklıdır.  

                    Yürürlük 
                    Madde 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
                    Yürütme 
                    Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 (1)  Bu maddede yer alan “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde” ibaresi, 17/9/2004 
tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle “31.12.2005 tarihine kadar” olarak değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir. 

5072 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe 

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi 

  

5234                                                         Geçici Madde 1 ve 2                                      21/9/2004 
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2.1.12. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU 
  

Kanun No. 5548      Kabul Tarihi : 28/9/2006 

                                                                                                              R.G.  13.10.2006/26318 
                                                 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç  
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetlerini, 

Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve 
işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete 
uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği 
Kurumunu oluşturmaktır. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usûllerine ilişkin 

ilkeler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin niteliklerine, seçimlerine, özlük haklarına ve Kurum 
personelinin atanmaları ile özlük haklarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen; 
a) Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumunu,  
b) Kurul: Kamu Denetçiliği Kurulunu, 
c) Başdenetçilik: Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçiliğini, 
ç) Başdenetçi: Kamu Başdenetçisini, 
d) Denetçi: Kamu denetçisini, 
e) Genel Kurul: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu, 
f) Başkanlık: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını, 
g) Komisyon: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

üyelerinden oluşan Karma Komisyonu, 
ğ) İdare: Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî 

idareleri, mahallî idarelerin bağlı idarelerini, mahallî idare birliklerini, döner sermayeli kuruluşları, 
kanunlarla kurulan fonları, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 
kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseseleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarını, kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel kişilerini, 

ifade eder. 
(2) Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtibi, Dilekçe Komisyonunun Başkanı, Başkanvekili, 
Sözcü ve Kâtibidir. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Görev ve Çalışma İlkeleri 

Kuruluş 



YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

161 

MADDE 4- (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da bulunan Kamu 
Denetçiliği Kurumu kurulmuştur. 

(2) Kurum, Başdenetçilik ve Kuruldan oluşur. 
(3) Kurumda, bir Başdenetçi ve en fazla on denetçi ile Genel Sekreter, uzman, uzman yardımcıları ve 

diğer personel görev yapar. 
(4) Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir. 
Başdenetçilik 
MADDE 5- (1) Başdenetçilik, Başdenetçi ve Başdenetçivekilinden oluşur. 
(2) Kurum, Başdenetçi tarafından yönetilir ve temsil edilir. 
Başdenetçivekili 
MADDE 6- (1) Başdenetçivekili, Başdenetçi tarafından denetçiler arasından seçilir. 
(2) Başdenetçivekili, Başdenetçinin yokluğunda ona vekâlet eder. 
Kamu Denetçiliği Kurulu, görevleri, toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 7- (1) Kurul; Başdenetçi,  Başdenetçivekili ve denetçilerden oluşur. 
(2) Kurulun görevleri: 
a) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri çıkarmak. 
b) Yıllık raporu hazırlamak. 
c) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak. 
ç) Raporları kamuoyuna duyurmak. 
(3) Kurula Başdenetçi, Başdenetçinin yokluğunda ise Başdenetçivekili başkanlık eder. 
(4) Kurul, Başdenetçinin başkanlığında denetçilerin beşte üçünün katılımı ile toplanır ve üye tam 

sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. 
Çalışma ilkeleri  
MADDE 8- (1) Başdenetçi, denetçiler arasında işbirliğini sağlar ve bunların uyumlu çalışmasını 

gözetir. 
(2) Denetçiler, Kurul halinde incelenmesi gereken konular dışında, Başdenetçi tarafından 

görevlendirildikleri konu ve/veya alanlarda tek başlarına çalışır ve önerilerde bulunurlar. 
(3) Kurulca karara bağlanacak konular ile denetçilerin Başdenetçi tarafından görevlendirilecekleri 

konu ve/veya alanlara ve aralarındaki iş bölümüne ilişkin ilkeler ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 
hususlar, Kurulca kabul edilip yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Görev 
MADDE 9- (1) Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada 

belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet 
anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak 
ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.  

(2) Ancak; 
a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile re'sen imzaladığı kararlar ve emirler,           
b)Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,  
c) Yargı faaliyetlerine ilişkin işlemler ile yargı mensuplarının  işlem ve eylemleri,  
ç) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin salt askerî hizmete ilişkin faaliyetleri, 
Kurumun görev alanı dışındadır. 
Başdenetçi ve denetçilerin nitelikleri 
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MADDE 10- (1) Başdenetçi veya denetçi seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Seçimin yapıldığı tarihte başdenetçi için 50, denetçi için 40 yaşını doldurmuş olmak. 
c) Dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden 

veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.  
ç) Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum veya kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarına kayıtlı olarak ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış olmak.  
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak.  
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile 

özürlü bulunmamak. 
f) Başvuru sırasında herhangi bir siyasî partiye üye olmamak. 
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 

geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa 
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak. 

Adaylık ve seçim 
MADDE 11- (1) Başdenetçi veya denetçilerden birinin görev süresinin bitmesinden doksan gün önce, 

bu görevlerin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde ise sona erme tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
durum, Kurum tarafından Başkanlığa bildirilir. 

(2) Başkanlık tarafından ilân edilen başvuru süresi içinde, 10 uncu maddede yazılı nitelikleri 
taşıyanlardan, Başdenetçi veya denetçi aday adayı olmak isteyenler Başkanlığa başvuruda bulunurlar. 

(3) Komisyon, Başdenetçi seçiminde başvuruda bulunan aday adayları arasından üç adayı, denetçi 
seçiminde, başvuruda bulunan aday adayları arasından, seçilecek denetçi sayısının üç katı kadar adayı, 
başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren otuz gün içinde belirleyerek Genel Kurula sunulmak üzere 
Başkanlığa bildirir. 

 (4) Genel Kurul, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde, Başdenetçi ve denetçi seçimlerine 
başlar. 

(5) Başdenetçi veya denetçi, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilir. Birinci oylamada bu 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu 
sağlanamadığı takdirde en çok oy alan adaylardan, seçilecek aday sayısının iki katı kadar aday ile seçime 
gidilir. Üçüncü oylamada karar yeter sayısı olmak şartıyla en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Birden fazla 
denetçi seçimi yapılacağı durumlarda adaylar için birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların adlarının 
karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Seçilecek  üyelerin sayısından fazla verilen oylar 
geçersiz sayılır. 

(6) Seçim, Kurumun Başkanlığa başvuruda bulunduğu tarihten itibaren en geç doksan gün içinde 
sonuçlandırılır. 

(7) Bu madde hükmü, denetçi sayısının ondan az olması ve denetçi sayısının yetmediğinin Başdenetçi 
tarafından Başkanlığa bildirilmesi hâlinde de uygulanır. 

(8) Bu maddede yer alan süreler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olması veya araverme 
sırasında işlemez. 

Bağımsızlık  



YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

163 

MADDE 12- (1) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Başdenetçiye ve denetçilere görevleriyle ilgili 
olarak emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Andiçme 
MADDE 13- (1) Başdenetçi ve denetçiler, görevlerine başlarken Genel Kurulda aşağıdaki şekilde 

andiçerler: 
"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığı ve bağımsızlığı ile vatanın ve milletin bölünmez 

bütünlüğüne, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğine, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, hakkaniyete, 
demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, millî dayanışma 
ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden 
ayrılmayacağıma, üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getireceğime büyük Türk Milleti huzurunda, 
namusum ve şerefim üzerine andiçerim." 

Görev süresi 
MADDE 14- (1) Başdenetçi ve denetçilerin görev süreleri beş yıldır. 
(2) İstifa, ölüm veya görevden alınma gibi herhangi bir nedenle süresi bitmeden görevinden ayrılan 

Başdenetçi veya denetçilerin yerine yeni seçilen Başdenetçi veya denetçinin görev süresi de beş yıldır. 
(3) Bir dönem Başdenetçi veya denetçi olarak görev yapan bir kimse sadece bir dönem daha 

Başdenetçi veya denetçi seçilebilir. 
(4) Başdenetçi veya denetçiliğe seçilenlerin görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan ilişikleri 

kesilir. Ancak kamu görevlisi iken Başdenetçiliğe veya denetçiliğe seçilenler, memuriyete giriş şartlarını 
kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma isteğinde bulunması 
veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili 
bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. 
Belirtilen atama yapılırken Başdenetçi veya denetçilerin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim 
sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatını almaya başladıktan sonra seçilenler için  yüksek hâkimlik 
tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. Bu hükümler, akademik 
unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel 
hakkında da uygulanır. 

Görevden alınma ve görevin sona ermesi 
MADDE 15- (1) Başdenetçinin veya denetçilerin 10 uncu maddede sayılan nitelikleri taşımadıklarının 

sonradan anlaşılması veya seçildikten sonra kaybetmeleri halinde, bu durumun Komisyon tarafından tespit 
edilmesini takiben Başdenetçi veya denetçinin görevinin sona ermesine Genel Kurul tarafından 
görüşmesiz karar verilir. 

(2) Seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan Başdenetçi veya denetçi 
hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurulun bilgisine sunulmasıyla, Başdenetçi veya 
denetçi sıfatı sona erer. 

Başdenetçi ve denetçilerin malî ve sosyal hakları 
MADDE 16- (1) Başdenetçiye Başbakanlık Müsteşarına; denetçilere Başbakanlık müsteşar 

yardımcılarına uygulanan malî ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kuruma Başvuru ve Yapılacak İşlemler 
Başvuru ve usûlü  
MADDE 17- (1) Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler. Yabancıların başvuru hakkını 

kullanabilmeleri, karşılıklılık esasına bağlıdır. 
(2) Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini, başvuru sahibi 

tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren 
Türkçe dilekçe ile yapılır. Bu başvuru, yönetmelikte belirlenecek şartlara uyulmak kaydıyla elektronik 
ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. 
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(3) Yapılan başvurulardan; 
a) Belli bir konuyu içermeyenler,  
b) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar,  
c) İkinci fıkrada belirtilen şartları taşımayanlar,  
ç) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar, 
incelenmez. 
(4) Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir. 
(5) Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. 
(6) Kuruma, idarî işlemlerde tebliğ tarihinden, idarî eylem, tutum ve davranışlarda öğrenme tarihinden 

itibaren doksan gün içinde başvurulabilir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, valilik veya 
kaymakamlıklara verildiği, diğer hallerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir. 

(7) Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur. 
Bilgi ve belge istenmesi 
MADDE 18- (1) Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgelerin, 

bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre içinde istenen 
bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Başdenetçi veya denetçinin başvurusu 
üzerine ilgili merci, disiplin soruşturması açar. 

(2) Ancak; Devlet sırrı veya ticarî sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst makam 
veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. 

Bilirkişi görevlendirilmesi ve tanık dinlenmesi 
MADDE 19- (1) İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak Başdenetçi veya denetçiler bilirkişi 

görevlendirebilir. 
(2) Bilirkişi olarak görevlendirilen kamu görevlilerine her inceleme ve araştırma konusu için (500), 

diğer kişilere her inceleme ve araştırma konusu için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla 
çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere görevlendirmeyi yapanın kararı ile bilirkişi ücreti 
ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz. 

(3) İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak Başdenetçi, denetçiler veya uzmanlar tanık ya da 
ilgili kişileri dinleyebilir. 

İnceleme ve araştırma  
MADDE 20- (1) Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 

sonuçlandırır. 
(2) Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve başvurana bildirir. 

Kurum, başvurana, işleme karşı başvuru yollarını da gösterir. 
(3) İlgili merci, Kurumun önerileri doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun önerdiği çözümü 

uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde Kuruma bildirir. 
Dava açma süresinin yeniden işlemeye başlaması 
MADDE 21- (1) Başvurunun Kurum tarafından reddedilmesi halinde, durmuş olan dava açma süresi 

gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar. 
(2) Başvurunun Kurum tarafından yerinde görülerek kabul edilmesi halinde; ilgili merci Kurumun 

önerisi üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz ise, durmuş olan 
dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar. 

(3) Kurumun, inceleme ve araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde sonuçlandıramaması 
halinde de durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar. 

Kurulun raporları 
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MADDE 22- (1) Kurul, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor 
hazırlayarak Komisyona sunar. Komisyon, bu raporu görüşüp, kendi kanaat ve görüşlerini de içerecek 
şekilde özetleyerek Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığa gönderir. Komisyonun raporu Genel 
Kurulda görüşülür. 

(2) Kurulun yıllık raporu, ayrıca Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulur. 
(3) Kurul; açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin her zaman kamuoyuna 

duyurabilir. 
Açıklama yapma yetkisi 
MADDE 23- (1) Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmaya Başdenetçi yetkilidir. Başdenetçi 

bu yetkisini Başdenetçivekiline devredebilir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Personele İlişkin Hükümler 
Genel Sekreter 
MADDE 24- (1) Genel Sekreter, en az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu, 14/7/1965 tarihli ve 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde on yıl hizmeti bulunan ve aynı Kanunun 48 inci 
maddesinde yazılı şartlara sahip olanlar arasından Başdenetçi tarafından atanır. 

(2) Genel Sekreter, Kurumun harcama yetkilisidir. Malî iş ve hizmetler malî hizmetler birimi eliyle 
yürütülür. 

Kamu Denetçiliği Kurumu uzman yardımcılığı 
MADDE 25- (1) Uzman yardımcılığına atanabilmek için, Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesinde sayılan genel şartlar yanında aşağıdaki nitelikler de aranır:  
a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme 

fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak. 
b) Yapılacak giriş sınavında başarılı olmak. 
c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 
Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanlığı 
MADDE 26- (1) 25 inci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve 

olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar, 
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde puan veya uluslararası 
kabul görmüş yabancı dil seviye tespit sınavlarından bu puana denk puan almış olmak şartıyla Kamu 
Denetçiliği Kurumu uzmanı unvanını alırlar. Sınavda başarılı olamayanlar, istekleri halinde kurumunda 
veya Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uygun kadrolara atanırlar. 

(2) Uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavının şekli ile uzman ve 
uzman yardımcılarının görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin esas ve usûller yönetmelikle düzenlenir. 

Personelin atanması  
MADDE 27- (1) Personel, Başdenetçi tarafından atanır. 
(2) Uzman ve uzman yardımcısı dışındaki personelin atanması, naklen veya Kamu Personeli Seçme 

Sınavını kazananlar arasından yapılır. 
Personelin malî ve sosyal hakları 
MADDE 28-  (1) Başdenetçi, denetçiler ve Genel Sekreter hariç olmak üzere Kurum personeline 

Başbakanlıkta emsal unvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışanlara uygulanan malî ve sosyal hak ve 
yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Genel Sekretere Başbakanlıktaki genel müdürlere uygulanan malî ve sosyal hak ve yardımlara 
ilişkin hükümler uygulanır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi 
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MADDE 29- (1) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, 
mahallî idarelerde, mahallî idarelerin bağlı idarelerinde, mahallî idare birliklerinde, döner sermayeli 
kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde 
ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları ile 
bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar (hâkimler ve savcılar hariç), kurumlarının izni ile 
uzmanlık gerektiren işlerde görevlendirilebilirler. Bu şekilde yapılan görevlendirmenin süresi altı ayı 
geçemez. Ancak ihtiyaç halinde bu süre üç ay daha uzatılabilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili 
kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından 
aylıklı izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu 
süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır. Yükselmeleri başkaca bir işleme gerek 
duyulmadan süresinde yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kurumun gelirleri 
MADDE 30- (1) Kurumun gelirleri şunlardır: 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine bu amaçla konulacak ödenek. 
b) Diğer gelirler. 
Kurumda çalışanların statüsü ve fazla çalışma ücreti 
MADDE 31- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Kurum personeli hakkında Devlet 

Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 
(2) Kurum personeline ve 29 uncu madde uyarınca Kurumda görevlendirilenlere, Başbakanlıkta emsal 

unvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışan personele ödenen fazla çalışma ücretini geçmemek üzere, 
Başdenetçi tarafından belirlenecek miktarda fazla çalışma ücreti ödenir. 

Yasaklar 
MADDE 32- (1) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel, 

siyasî partilere üye olamazlar; herhangi bir siyasî parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef 
alan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî 
inanç, din ve mezhep ayırımı yapamazlar; görevleri sebebiyle herhangi bir şekilde öğrendikleri meslekî 
veya ticarî sırları görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının 
yararına kullanamazlar. 

(2) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları; kendilerinin, eşlerinin ve 
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının şikâyetlerini inceleyemezler. 

(3) Başdenetçi, denetçi, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel, bu görevleri 
süresince resmî veya özel hiçbir görev alamazlar, ticaretle uğraşamazlar. Bilimsel yayınlarda bulunma, 
görevleri veya meslekleri ile ilgili olarak davet edildikleri ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve 
benzeri toplantılara katılma, derneklerde üyelik ve kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde ortaklık halinde bu 
madde hükümleri uygulanmaz. 

Başdenetçi veya denetçiler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usûlü 
MADDE 33- (1) Başdenetçi ve denetçilerin görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne sürüldüğü 

takdirde haklarında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanının iznine bağlıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin karara karşı itiraz mercii, Danıştayın 
ilgili dairesidir. 

(2) Başdenetçi ve denetçiler hakkındaki hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
tarafından yapılır. Açılacak kamu davası, Yargıtayın ilgili ceza dairesinde görülür. Temyiz mercii, 
Yargıtay Ceza Genel Kuruludur. 

(3) Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
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(4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel hükümlere tâbidir. 
Genel Sekreter ve personel hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usûlü 
MADDE 34- (1) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcılarının görevleri sebebiyle bir suç 

işledikleri öne sürüldüğü takdirde ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi, Başdenetçinin iznine 
bağlıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin karara karşı itiraz mercii Ankara Bölge İdare 
Mahkemesidir. 

(2) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel hakkındaki hazırlık soruşturması, 
suçun işlendiği yer Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. 
Açılacak kamu davası aynı yer mahkemesinde görülür. 

(3) Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

 (4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel hükümlere tâbidir. 
Emeklilik 
MADDE 35- (1) Başdenetçi, denetçiler, Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer 

personel hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
uygulanır.  

(2) Başdenetçi ve denetçiler hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı 
maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Bütçe ve harcama 
MADDE 36- (1) Kurumun bütçe ve harcama esas ve usûlleri 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tâbidir. 
(2) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne "29) Kamu 

Denetçiliği Kurumu" ibaresi eklenmiştir.  
Kadrolar 
MADDE 37- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve 

Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvele, Kamu Denetçiliği Kurumu 
bölümü olarak eklenmiştir. 

MADDE 38- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  değişik 36 ncı 
maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin değişik  (11) numaralı fıkrasına, "Sosyal 
Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kamu Denetçiliği Kurumu 
Uzman Yardımcıları" ibaresi ve "Kaymakamlığa" ibaresinden sonra gelmek üzere  "Kamu Denetçiliği 
Kurumu Uzmanlığına" ibaresi eklenmiştir. 

Yönetmelik 
MADDE 39- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Kurul tarafından hazırlanır ve 

Resmî Gazetede yayımlanır. 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) İlk Başdenetçi ve en az beş denetçinin seçimi ile Kamu Denetçiliği Kurumu 

kurulur. 
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün sonra Başkanlık tarafından Başdenetçi ve 

beş denetçi seçimi için aday adaylığı başvuru süreci başlatılır ve 11 inci maddede öngörülen usûle 
uyularak seçim sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren dokuz ay içinde çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) İlk Başdenetçi ve denetçilerin seçimi tamamlandıktan sonra Başdenetçi 
tarafından doksan gün içinde; bir defaya mahsus olmak ve ekli (1) sayılı listede yer alan Kamu Denetçiliği 
Kurumu uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, 25 ve 26 ncı maddelerdeki 
şartlar aranmaksızın, uzman olarak kamu kurum ve kuruluşlarından atama yapılabilir. 
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 (2) Şu kadar ki, uzman olarak atanacakların Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan 
genel şartları taşımaları ve 25 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan niteliklere ve 
mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekir. 

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümleri, mahallî idarelerin eylem ve işlemleri ile tutum ve 
davranışları hakkında, Kanun bütünüyle yürürlüğe girdikten bir yıl sonra uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 40- (1) Bu Kanunun 17 nci maddesi 1 Temmuz 2007, diğer maddeleri 1 Ekim 2006  

tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 41- (1) Bu Kanunun Başdenetçi ve denetçilerin seçim ve görevden alınmaları ile ilgili 

hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(1 ) SAYILI LİSTE 
  

KURUMU: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 
TEŞKİLÂT: MERKEZ 
  

İHDAS  EDİLEN KADROLAR 
                        Serbest Kadro       Tutulan Kadro 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam 
GİH Kamu Başdenetçisi 1 1 1 
GİH Kamu Denetçisi 1 10 10 
GİH Genel Sekreter 1 1 1 
GİH Hukuk Müşaviri 1 1 1 
GİH Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 1 4 4 
GİH Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 2 3 3 
GİH Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 3 3 3 
GİH Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 4 3 3 
GİH Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 5 3 3 
GİH Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı 7 17 17 
GİH Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yrd. 9 16 16 
GİH Malî Hizmetler Uzmanı 4 1 1 
GİH Şube Müdürü 1 1 1 
GİH Şef 3 2 2 
GiH Memur 7 1 1 
GİH Memur 8 2 2 
GİH Memur 9 2 2 
GİH Memur 10 2 2 
GİH Programcı 2 1 1 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 4 4 
GİH Kütüphaneci 7 1 1 
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 4 4 
GİH Çözümleyici 2 1 1 
GİH Sekreter 7 2 2 
GİH Sekreter 8 1 1 
GİH Sekreter 9 1 1 
GİH Santral Memuru 9 1 1 
GİH Mutemet 7 1 1 
GİH Şoför 10 4 4 
THS Teknisyen 8 1 1 
YHS Hizmetli 10 2 2 
YHS Hizmetli 11 2 2 
YHS Dağıtıcı 11 1 1                                                                                                                                                                         
 TOPLAM  100 100 
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2.1.13. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ  ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 
 

 Kanun No. 5549                                                                                  Kabul Tarihi : 11/10/2006 
 

                                                                                     R.G. 18.102006/26323 
 
 
 
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar                        

 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve 
esasları belirlemektir. 
 Tanımlar  
 MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen; 
 a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, 
 b) Bakan: Maliye Bakanını, 
 c) Başkanlık: Malî  Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,  
 ç) Koordinasyon Kurulu: Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,  
 d) Yükümlü: Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve 
diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; 
döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve 
antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri ve 
Bakanlar Kurulunca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenleri, 
 e) Denetim elemanı: Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri, Gelirler 
Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarını,  
 f) Suç geliri: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini, 
 g) Aklama suçu: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde 
düzenlenen suçu, 
 ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yükümlülükler ve Bilgi Değişimi 

 Kimlik tespiti 
 MADDE 3 – (1) Yükümlüler, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem 
yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek 
zorundadır.  
 (2) Kimlik tespitine esas belge nevilerini belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik tespitini 
gerektiren işlem türleri, bunların parasal sınırları ve konuyla ilgili diğer usûl ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir.  
 Şüpheli işlem bildirimi 
 MADDE 4 – (1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs 
edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla 
kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu 
işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur.  
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 (2) Yükümlüler, Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük denetimi ile 
görevlendirilen denetim elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dahil 
hiç kimseye açıklayamazlar. 
 (3) Yükümlülerin hangi faaliyetlerinden dolayı ve hangi usûl ve esaslara göre şüpheli işlem 
bildiriminde bulunacağı yönetmelikle belirlenir. 
 Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler 
 MADDE 5 – (1) Bakanlık; bu Kanunun amacına uygun olarak eğitim, iç denetim, kontrol ve risk 
yönetim sistemleri oluşturulması ve bu Kanunla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak üzere, gerekli 
yetki ile donatılmış idarî düzeyde görevli tayin edilmesi de dahil, gereken tedbirlerin alınması konusunda, 
işletme büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate alarak yükümlüleri ve uygulamaya ilişkin usûl ve 
esasları belirlemeye yetkilidir. 
 Devamlı bilgi verme 
 MADDE 6 – (1) Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça 
belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.  
 (2) Devamlı bilgi verme kapsamındaki işlem türleri, bilgilerin ne şekilde ve hangi sürelerde 
verileceği, kapsam dışında tutulacak yükümlüler ile uygulamaya ilişkin diğer usûl ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir. 
 (3) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak, yükümlüler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlardan da Başkanlığa devamlı bilgi vermeleri istenebilir. 
Kimlerin, hangi usûl ve esaslara göre devamlı bilgi vereceği yönetmelikle belirlenir. 
 Bilgi ve belge verme  
 MADDE 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan 
kuruluşlar, Başkanlık ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin 
her türlü ortamdaki kayıtları, bu kayıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm 
bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.  
 (2) Yukarıdaki fıkraya göre talepte bulunulanlar savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak 
kaydıyla, özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar. 
 Muhafaza ve ibraz 
 MADDE 8 – (1) Yükümlüler, bu Kanunla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü 
ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin 
belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza ve istenmesi halinde yetkililere ibraz 
etmekle yükümlüdür. 
 Erişim sistemi 
 MADDE 9 – (1) Kanunları veya faaliyet konuları gereğince, ekonomik olaylara, servet unsurlarına, 
vergi mükellefiyetlerine, nüfus bilgilerine ve yasa dışı faaliyetlere ilişkin kayıt tutan kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine Bakanlık ve ilgili 
Bakanlığın veya kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşların yetkili organlarının birlikte 
belirleyeceği usûl ve esaslar dahilinde Başkanlıkça erişim sistemi kurulabilir.  
 (2) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç kamu sermayeli bankalar ile kamu iktisadî 
teşebbüsleri birinci fıkra kapsamı dışındadır. 
 Yükümlülerin korunması 
 MADDE 10 – (1) Bu Kanun gereğince yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler 
hiçbir şekilde hukukî ve cezaî bakımdan sorumlu tutulamaz. 
 (2) Özel kanunlarda hüküm bulunsa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara dair, mahkeme 
dışında, üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilemez. Bu kişilerin kimliklerinin saklı tutulması ve 
güvenliklerinin sağlanması için mahkemece gerekli önlemler alınır. 
 Yükümlülük denetimi  
 MADDE  11 – (1) Bu Kanun ve ilgili mevzuatla getirilen yükümlülüklerin denetimi, Maliye 
Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli 
Murakıpları, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları vasıtasıyla yerine getirilir.  
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 (2) Başkanlık, yükümlüler nezdinde yapılacak denetimin münferiden veya bir denetim programı 
kapsamında yapılmasını isteyebilir. Kendisinden talepte bulunulan birim bu talebin gereğini yerine 
getirmek zorundadır. Görevlendirilecek Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri, 
Bankalar Yeminli Murakıpları, Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları Başkanlığın talebi üzerine ilgili birim 
amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir. 
 (3) Yükümlülük denetimiyle görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında kamu 
kurum ve kuruluşları da dahil gerçek ve tüzel kişilerden ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü 
bilgi, belge ve kanunî defterleri istemeye ve bunlar nezdinde her türlü evrak ve kayıtları incelemeye, 
ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ayrıca diğer kanunların kendilerine verdiği yetkileri de 
kullanır. 
 (4) Denetim elemanları, kendi görev alanlarına ilişkin olarak kurumlarınca verilen görevleri 
yaparken tespit ettikleri yükümlülük ihlâllerini Başkanlığa bildirir.  
 Uluslararası bilgi değişimi 
 MADDE 12 – (1) Başkanlığın görev alanına giren konularda uluslararası bilgi değişimini teminen, 
yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla uluslararası antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtıraları 
imzalamaya ve imzalanan mutabakat muhtıralarını değiştirmeye Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanı 
yetkilidir. İmzalanacak mutabakat muhtıraları ve değişiklikleri Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cezalar, Elkoyma ve Kararların Bildirimi 

 Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza  
 MADDE 13 – (1) Bu Kanunun 3 ve 6 ncı maddeleri ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan yükümlülüklerden herhangi birini ihlâl eden yükümlülere Başkanlıkça beşbin Yeni Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama 
şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müessese 
olması halinde, idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 
 (2) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklere 
uyulmaması durumunda yükümlülüğü yerine getirmeyen görevliye de ayrıca ikibin Yeni Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. 
 (3) Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer alan yükümlülüklere uymayan yükümlülere, eksikliklerin 
giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için 30 günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen süre 
içinde eksiklikleri gidermeyen ve gerekli tedbirleri almayan yükümlülere birinci fıkra hükümleri 
uygulanır.  
 (4) Yükümlülüğün ihlâl edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idarî para cezası verilemez. 
 (5) Bu madde ile ilgili diğer usûl ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  
 Yükümlülük ihlâlinde adlî ceza 
 MADDE 14 – (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 7 ve 8 inci maddelerindeki 
yükümlülükleri ihlâl eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 
 (2) Bu suç dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
 Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi  
 MADDE 15 – (1) Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren 
işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin 
hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis 
veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.  
 Gümrük idaresine yapılacak açıklama 
 MADDE 16 – (1) Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran 
veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama 
yapmakla mükelleftir. 
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 (2) Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı 
açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki değerler gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınır. 
Gümrük idaresince, açıklamada bulunmayan yolculara taşıdıkları değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı 
açıklamada bulunan yolculara ise taşıdıkları değer ile açıkladıkları değer arasındaki farkın onda biri kadar 
idarî para cezası kesilir. Ayrıca durum şüpheli sayılarak Başkanlığa bildirilmekle birlikte ilgili diğer 
mercilere de intikal ettirilir. Binbeşyüz Yeni Türk Lirasına kadar olan farklar için bu fıkra hükmü 
uygulanmaz. 
 Elkoyma 
 MADDE 17 – (1) Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan 
hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usûle göre malvarlığı 
değerlerine elkonulabilir. 
 (2) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da el koyma kararı verebilir. Hâkim 
kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim 
en geç yirmidört saat içinde onaylanıp onaylanmamasına karar verir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet 
savcılığının kararı hükümsüz kalır. 
 Kararların bildirimi 
 MADDE 18 – (1) Aklama ve terörün finansmanı suçundan dolayı yapılan soruşturma sonucunda 
verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düzenlenen iddianame, kovuşturma sonucunda 
verilen hüküm ve bu Kanunun 17 nci maddesine göre verilen elkoyma kararının bir örneği izleyen ayın 
sonuna kadar ilgili Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerce Başkanlığa gönderilir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Başkanlık ve Koordinasyon Kurulu 

 Başkanlığın görev ve yetkileri 
 MADDE 19 – (1) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı doğrudan Maliye Bakanına bağlı olup 
görev ve yetkileri şunlardır: 
 a) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri 
geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, 
görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak. 
 b) Belirlenen politikalar çerçevesinde kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlamak, bu Kanun 
ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanması konusunda düzenlemeler yapmak. 
 c) Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya 
çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak. 
 ç) Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek 
ve uygulamayı izlemek.  
 d) Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak. 
 e) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, 
şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek. 
 f) Değerlendirme sürecinde gerek duyulduğunda kolluk ve diğer birimlerden kendi görev 
alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak. 
 g) Bu Kanun kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak, araştırma ve inceleme yapmak veya 
yaptırmak. 
 ğ) Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda aklama suçunun işlendiği hususunda olguların 
varlığının tespiti halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere 
Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak. 
 h) Cumhuriyet savcıları tarafından intikal ettirilen konuları incelemek ve aklama suçunun tespitine 
ilişkin talepleri yerine getirmek. 
 ı) Aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması 
durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek. 
 i) Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapılmasını sağlamak. 
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 j) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her 
türlü bilgi ve belgeyi istemek. 
 k) Bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 
Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmelerini talep etmek.  
 l) Görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, görüş ve bilgi alışverişinde 
bulunmak.  
 m) Yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla bilgi ve belge değişiminde bulunmak, bu amaçla 
uluslararası antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalamak.  
 (2) Başkanlıkça birinci fıkranın (f) bendine göre kendisinden talepte bulunulan birim, bu talebin 
gereğini ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. 
 (3) Başkanlık, aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi görevlerini denetim elemanları 
vasıtasıyla yerine getirir. Görevlendirilecek denetim elemanları Başkanın talebi üzerine ilgili birim 
amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir. 
  (4) Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilecek denetim elemanları görevlendirme konusuna giren 
hususlarda bilgi ve belge istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu 
maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkilidir. 
 Koordinasyon Kurulu 
 MADDE 20 – (1) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin kanun taslakları ile Bakanlar 
Kurulu kararıyla yürürlüğe girecek yönetmelik taslaklarını değerlendirmek ve uygulamayla ilgili kurum ve 
kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak üzere Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu 
oluşturulmuştur. 
 (2) Koordinasyon Kurulu; Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Malî Suçları Araştırma 
Kurulu Başkanı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanı, Maliye Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi 
Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü, Dışişleri 
Bakanlığı Ekonomik İşler Genel Müdürü, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Hazine Müsteşarlığı 
Banka ve Kambiyo Genel Müdürü, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü, Gümrük Müsteşarlığı 
Teftiş Kurulu Başkanı, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürü, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısından oluşur. 
 (3) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri oy hakkı olmaksızın 
Koordinasyon Kuruluna çağrılabilir. 
 (4) Koordinasyon Kurulu yılda en az iki defa toplanır.  
 Malî suçları araştırma uzmanı ve uzman yardımcısı  
 MADDE 21 – (1) Başkanlıkta malî suçları araştırma uzmanı ve uzman yardımcısı istihdam edilir. 
Malî suçları araştırma uzman yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde 
sayılan şartlara ilave olarak aşağıdaki nitelikler aranır: 
 a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, 
işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 
edilmiş yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. 
 b) Meslek ve yabancı dil konularında yapılacak özel yarışma ve yeterlik sınavlarında başarılı olmak. 
 c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak. 
 (2) Malî suçları araştırma uzman yardımcıları en az üç yıl fiilen çalışmak, her yıl olumlu sicil 
almak, yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından en az (C) düzeyinde ya da muadili sınavlardan buna tekabül eden puana sahip olmak kaydıyla 
malî suçları araştırma uzmanı olarak atanırlar. Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler veya dil 
belgesini yeterlik sınavını müteakip iki yıl içinde ibraz edemeyenler, durumlarına uygun diğer kadrolara 
atanırlar. 
 (3) Bu Kanun kapsamında alınan bildirim ve bilgiler malî suçları araştırma uzmanı ve uzman 
yardımcıları tarafından değerlendirilir.  
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  (4) Malî suçları araştırma uzman ve uzman yardımcılarının diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile 
mesleğe alınma, meslekte yükselme, çalışma usûl ve esaslarına ilişkin hususlar Bakanlık tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
 Sırrın ifşaı 
 MADDE 22 – (1) Aşağıda yazılı kimseler görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri dolayısıyla 
kişilerin ve bu kişilerle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, 
servetlerine ve mesleklerine ilişkin olarak öğrendikleri sırları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü 
şahısların yararına kullanamazlar:  
 a) Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyeleri, denetim elemanları ile Kurul personeli.  
 b) Bilgilerine ve ihtisaslarına başvurulan kişiler. 
 c) Bu bilgileri görevleri dolayısıyla öğrenen diğer kamu görevlileri. 
 (2) Bu kişiler, öğrendikleri sırları ifşa etmeleri halinde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Bu sırlar maddi menfaat karşılığında ifşa edildiğinde verilecek hapis cezası iki yıldan az 
olamaz.  
 (3) Bu Kanun uyarınca yabancı ülkelerdeki muadil kuruluşlara Başkanlıkça bilgi verilmesi sırrın 
ifşaı sayılmaz.  
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 MADDE 23 – (1) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılmak üzere ekli (1) sayılı 
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 
 MADDE 24 – (1) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin; 
 a) 2 nci maddesinin (r) bendi "r) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları 
belirlemek." şeklinde, 
 b) 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte; 
 "Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 
 MADDE 14 – Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinde sayılan görevler ile çeşitli kanunlarla kendisine verilen görevleri 
yerine getirir." şeklinde, 
 c) 33 üncü maddesi;  
 "MADDE 33 – Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
Önlenmesi Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen şekilde oluşturulur ve aynı maddede verilen 
görevleri yerine getirir." şeklinde  
 değiştirilmiştir. 
 Ek ödemeler 
 MADDE 25 – (1) Koordinasyon Kurulunun başkan ve üyelerine her toplantı için (3000) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. 
 (2) Başkanlıkta görev yapan; 
 a)  Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanına     (7000) 
 b)  Başkan yardımcıları ve daire başkanlarına     (6000) 
 c)  Bu Kanun kapsamında görevlendirilen denetim    
  elemanlarına (Altı ayı geçmemek üzere) (10000) 
 ç)  Malî suçları araştırma uzmanları, şube müdürleri ve 
  bilgi işlem merkezi müdürüne    (5000) 
 d) Malî suçları araştırma uzman yardımcısı, şef, uzman, mütercim, 
  mühendis, istatistikçi, çözümleyici ve programcılara    (4000) 
 e)  Diğer personele    (3000) 
 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçmemek üzere 
Bakan onayı ile ek ücret ödenir.  
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 (3) Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilen personele ek ücret ödenmesinde, ifa edilen 
görevin Başkanlıkta ait olduğu kadro için belirlenen gösterge rakamı esas alınır. 
 (4) Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz. 
 Kaldırılan ve değiştirilen hükümler 
 MADDE 26 – (1) 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ve 14 üncü 
maddeleri, 2 nci maddesinin (a), (b), (d) ve (e) bentleri ile 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları 
yürürlükten kaldırılmıştır.  
 (2) 4208 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve 
ikinci fıkrası "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke 
talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir. 
 (3) Diğer mevzuatta yer alan "karapara" ibaresinden "suçtan kaynaklanan malvarlığı değeri", 
"karapara aklama suçu" ibaresinden "aklama suçu" anlaşılır. 
 Yönetmelikler 
 MADDE 27 – (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin (d) ve (e) bentleri ile 3, 4, 6, 7, 11, 15, 16, 19 ve 
20 nci maddelerinde belirtilen hususlara ilişkin usûl ve esaslar Bakanlar Kurulunca, Kanunun yayımı 
tarihini izleyen altı ay içinde çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
 Maktu tutarların artırımı 
 MADDE 28 – (1) Bu Kanunun 13 ve 16 ncı maddelerinde yer alan maktu tutarlar her yılın başından 
geçerli olmak üzere, bir önceki yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Hesaplamalarda on Yeni Türk Lirasına kadar 
olan tutarlar dikkate alınmaz. 
 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut 
düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.  
 GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yabancı dil 
şartı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Malî Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar 
için uygulanmaz.  
 MADDE 29 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
 MADDE 30 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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17/10/2006 
 

(1) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

  
Kurumu :  Maliye Bakanlığı 
Teşkilâtı :  Merkez 
 
    SERBESTTUTULAN 
    KADRO  KADRO 
SINIFI UNVANI  DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM  
GİH Daire Başkanı  1 4 - 4  
GİH Şube Müdürü  1 3 - 3  
GİH Bilgi İşlem Merkezi Müdürü  1 1 - 1  
GİH Malî Suçları Araştırma Uzmanı  1 6 - 6  
GİH Malî Suçları Araştırma Uzmanı  2 5 - 5  
GİH Malî Suçları Araştırma Uzmanı  3 4 - 4  
GİH Malî Suçları Araştırma Uzmanı  4 4 - 4  
GİH Malî Suçları Araştırma Uzman  
 Yardımcısı  8 2 - 2  
GİH Şef  3 2 - 2  
GİH Şef  5 3 - 3  
GİH Mütercim  1 2 - 2  
TH  İstatistikçi  1 2 - 2  
TH  İstatistikçi  5 5 - 5  
GİH Çözümleyici  1 2 - 2  
GİH Programcı  4 1 - 1  
GİH Programcı  6 1 - 1  
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni  4 1 - 1  
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni  5 6 - 6  
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni  8 7 - 7 
    ———  ——— 
                    TOPLAM             61   61
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2.2. ULUSLARARASI BELGELER 

2.2.1. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 
 

2.2.1.1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ   
(18.05.2006 tarihli, 5506 sayılı Kanunla onaylanmış; 24.05.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) 

 
GİRİŞ 

  
Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; 
Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve 

hukukun üstünlüğünü tehlikeye sokan yolsuzluğun toplumların istikrar ve güvenliğine yönelttiği sorun ve 
tehditlerin ciddiyetinin endişesini taşıyarak, 

Karapara aklama dâhil olmak üzere, özellikle örgütlü suçlar ve ekonomik suçlar gibi diğer suç türleri 
ile yolsuzluk arasındaki bağlantıdan da endişe duyarak, 

Devlet kaynaklarının önemli bir bölümünü teşkil edecek boyutta varlıkların konu olduğu ve 
Devletlerin siyasî istikrar ve sürdürülebilir kalkınmasını tehdit eden yolsuzluk vakaları hakkında da endişe 
duyarak, 

Yolsuzluğun artık yerel bir mesele olmayıp, bütün toplum ve ekonomileri etkileyen, önlenmesi ve 
kontrol altına alınması için uluslararası işbirliğini zorunlu kılan bir sınıraşan olgu olduğu inancını 
taşıyarak, 

Yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi ve yolsuzluğun önlenmesi için kapsamlı ve çok yönlü bir 
yaklaşımın gerekli olduğuna inanarak, Teknik yardımın mevcudiyetinin, kapasite geliştirmeyi ve kurumsal 
yapılanmayı da sağlamak suretiyle, Devletlerin yolsuzluğu önleme ve yolsuzlukla etkin mücadele etme 
güçlerinin artırılmasında önemli bir rol oynayabileceği inancını da taşıyarak, 

Haksız olarak kişisel servet edinmenin özellikle demokratik kurumlara, ulusal ekonomilere ve 
hukukun üstünlüğü ilkesine zarar vereceğine inanarak, 

Haksız olarak edinilmiş varlıkların uluslararası transferlerinin daha etkin bir biçimde önlenmesi, tespit 
edilmesi, caydırılması ve varlıkların geri verilmesi konusunda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi 
kararlılığını taşıyarak, 

Mülkiyet hakkını karara bağlayacak hukuk davaları veya idarî davalar ile ceza davalarında temel 
hukuka uygunluk ilkelerini kabul ederek, 

Yolsuzluğun önlenmesi ve ortadan kaldırılmasının bütün Devletlerin ortak yükümlülüğü olduğunu ve 
bu alandaki çabaların etkili olması amacıyla, sivil toplum, hükümet-dışı kuruluşlar ve yerel toplum 
örgütleri gibi kamu sektörü dışındaki birey ve grupların da destek ve katkıları ile her bir Devletin diğeri ile 
işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu hatırda tutarak, 

Kamusal işlerin ve kamu malvarlığının düzgün yönetimi, adil olma, sorumluluk ve yasa önünde eşitlik 
ilkelerini ve dürüstlüğü koruma ve yolsuzluğu reddetme kültürünün geliştirilmesi ihtiyacını da hatırda 
tutarak, 

Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler ve Suç 
Ofisinin, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele alanındaki çabalarını takdir ederek, 

Afrika Birliği, Avrupa Konseyi, Gümrük İşbirliği Konseyi (Dünya Gümrük Örgütü olarak da tanınır), 
Avrupa Birliği, Arap Ligi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ve Amerikan Devletleri Örgütü dâhil 
olmak üzere, bu alanda diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerin yürüttükleri çalışmaları hatırda tutarak, 

Amerikan Devletleri Örgütü tarafından 29 Mart 1996 tarihinde kabul edilen, Amerikan Devletleri 
Arasında Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi; Avrupa Birliği Konseyi tarafından 26 Mayıs 1997 tarihinde 
kabul edilen, Avrupa Toplulukları Görevlerini ya da Avrupa Birliği Üye Devlet Görevlilerini Kapsayan 
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Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından 21 Kasım 1997 
tarihinde kabul edilen Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin 
Önlenmesi Sözleşmesi; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 27 Ocak 1999 tarihinde kabul 
edilen Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 4 Kasım 
1999 tarihinde kabul edilen Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi ve Afrika Birliği Devlet ve Hükümet 
Başkanları tarafından 12 Temmuz 2003 tarihinde kabul edilen Afrika Birliği Yolsuzluğun Önlenmesi ve 
Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesini takdirle not ederek, 

Birleşmiş Milletler Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesinin 29 Eylül 2003 tarihinde 
yürürlüğe girişinden memnuniyet duyarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 
BÖLÜM I  

GENEL HÜKÜMLER 
 

Madde 1  
Amaç 

Bu Sözleşmenin amaçları: 
a) Yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadelenin daha etkin ve verimli kılınmasına yönelik 

önlemlerin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi; 
b) Varlıkların geri alınması dâhil olmak üzere, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadelede 

uluslararası işbirliği ve teknik yardımlaşmanın teşvik edilmesi, kolaylaştırılması ve desteklenmesi; 
c) Dürüstlüğün, hesap verilebilirliğin ve kamusal işler ile kamu mallarının düzgün yönetiminin teşvik 

edilmesidir. 
 

Madde 2 
Terimler 

Bu Sözleşmenin amaçları bakımından: 
a) "Kamu görevlisi": i) kıdemi göz önüne alınmaksızın, atanmış veya seçilmiş, sürekli veya geçici, 

ücretli veya ücretsiz, bir Taraf Devletin yasama, yürütme, adlî veya idarî bir görevinde bulunan herhangi 
bir kişi; ii) bir Taraf Devletin iç hukukunun ilgili alanında uygulanan şekliyle, bir kamu kurumu veya bir 
kamu teşebbüsü de dâhil olmak üzere, bir kamu görevi ifa eden veya bir kamu hizmeti gören diğer bir kişi; 
iii) bir Taraf Devletin iç hukukunda "kamu görevlisi" olarak tanımlanmış diğer kişileri ifade eder. Bununla 
birlikte, bu Sözleşmenin II. bölümünde yer alan bazı özel önlemler nedeniyle "kamu görevlisi", bir Taraf 
Devletin iç hukukunda tanımlandığı ve iç hukukun ilgili alanında uygulandığı şekliyle bir kamu görevi ifa 
eden veya kamu hizmeti gören kişi anlamına gelebilir. 

b) "Yabancı kamu görevlisi", yabancı bir ülkenin yasama, yürütme, adlî veya idarî bir organında görev 
yapan, seçilmiş veya atanmış herhangi bir kişi; ve bir kamu kurumu veya kamu teşebbüsü de dâhil olmak 
üzere, yabancı bir ülke adına kamu görevi ifa eden herhangi bir kişi anlamına gelir. 

c) "Uluslararası kamu kuruluşu görevlisi", bir uluslararası memur veya böyle bir kuruluş tarafından o 
kuruluş adına hareket etmeye yetkili kılınmış herhangi bir kişi anlamına gelir. 

d) "Malvarlığı", maddî veya gayri maddî, taşınır veya taşınmaz, somut veya soyut her türlü varlık ve 
bu tür varlıklara ilişkin tasarruf hakkını veya menfaati tevsik eden yasal belgeler veya araçlar anlamına 
gelir. 

e) "Suç geliri", bir suçun işlenmesinden kaynaklanan veya doğrudan ya da dolaylı olarak elde edilen 
malvarlığı anlamına gelir. 

f) "Dondurma" ya da "el koyma", bir mahkeme ya da diğer yetkili makamın emrine dayanılarak, 
malvarlığının transfer, dönüştürme, tasarruf veya hareketinin geçici olarak yasaklanması ya da 
malvarlığının muhafaza veya kontrolünün geçici olarak üstlenilmesi anlamına gelir. 

g) "Müsadere", uygulanabildiği hallerde belirli bir hakkın kaybını da kapsayan, malvarlığının bir 
mahkeme ya da diğer yetkili makamın emriyle sürekli olarak yitirilmesi anlamına gelir. 
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h) "Öncül suç", işlenmesi sonucunda elde edilen gelir, bu Sözleşmenin 23 üncü maddesinde 
tanımlanan bir suçun konusu olabilecek herhangi bir suç anlamına gelir. 

i) "Kontrollü teslimat", bir suçun soruşturulması ve suçun işlenmesine karışmış kişilerin kimliklerinin 
tespiti amacıyla, yetkili makamların bilgisi ve gözetimi altında, yasadışı veya şüpheli sevkıyatın bir veya 
daha fazla Devletin ülkesinden dışarı çıkmasına, içinden geçmesine veya içeri girmesine izin verilmesi 
tekniğidir. 

 
Madde 3 
Kapsam 

1. Bu Sözleşme, hükümlerine uygun olarak, yolsuzluğun önlenmesi, soruşturulması, kovuşturulması 
ve bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin dondurulması, bunlara el konulması, 
müsaderesi ve iadesine uygulanır. 

2. Bu Sözleşmenin uygulanması amacıyla, aksi belirtilmediği sürece, Sözleşmede yer alan suçların 
devletin malvarlığına zarar veya ziyan vermiş olması gerekli değildir. 

 
Madde 4  

Egemenliğin Korunması 
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmedeki yükümlülüklerini, Devletlerin egemen eşitliği, ülke bütünlüğü ve 

diğer Devletlerin içişlerine karışmama ilkelerine uygun bir biçimde yerine getireceklerdir. 
2. Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, bir Taraf Devlete, bir diğer Devletin ülkesi içinde, diğer Devletin iç 

hukukunun münhasıran kendi makamları için saklı tuttuğu yargı yetkisini kullanma ve işlevleri icra etme 
yetkisi vermeyecektir. 

 
BÖLÜM II  

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 
 

Madde 5 
Yolsuzluğa Karşı Önleyici Politikalar ve Uygulamalar 

1) Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, toplumsal katılımı teşvik eden ve 
hukukun üstünlüğü, kamusal işlerin ve kamu mallarının düzgün yönetimi, dürüstlük, saydamlık ve hesap 
verilebilirlik ilkelerini yansıtan, etkin ve eşgüdümlü yolsuzlukla mücadele politikaları geliştirecek, 
uygulayacak ya da sürdürecektir. 

 
2) Her Taraf Devlet, yolsuzluğun önlenmesi amacıyla etkin uygulamaları oluşturmak ve teşvik etmek 

için çaba gösterecektir. 
3) Her Taraf Devlet, ilgili yasal mevzuatını ve idarî önlemlerini, yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğun 

önlenmesine yönelik yeterliliklerini tespit etmek amacıyla düzenli aralıklarla değerlendirmeye almak için 
gayret gösterecektir. 

4) Taraf Devletler, uygun olduğu ölçüde ve hukuk sistemlerinin temel ilkelerine uygun olarak, bu 
maddede belirtilen önlemleri teşvik etmek ve geliştirmek için birbirleriyle ve ilgili uluslararası ve bölgesel 
örgütlerle işbirliği yapacaklardır. Bu işbirliği, yolsuzluğun önlenmesini amaçlayan uluslararası program ve 
projelere katılımı kapsayabilir. 

 
Madde 6 

Yolsuzluğa Karşı Önleyici Birim ya da Birimler 
1) Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak; 
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a) Bu Sözleşmenin 5 inci maddesinde belirtilen politikaları uygulamak ve uygun olan hallerde, bu 
politikaların uygulanmasını kontrol ve koordine etmek; 

b) Yolsuzluğun önlenmesi hakkında bilgiyi artırmak ve yaymak,  
suretiyle veya benzer yollarla yolsuzluğu önleyen uygun birim ya da birimleri oluşturacaktır. 
2) Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, bu maddenin 1 inci fıkrasında 

belirtilen birim ya da birimlere, görevlerini etkin bir biçimde ve gereksiz etkilerden uzak olarak yerine 
getirebilmeleri için gerekli özerkliği tanıyacaktır. Gerekli maddî kaynaklar ve uzman personel ile bu 
personelin görevini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu eğitim sağlanmalıdır. 

3) Her Taraf Devlet, yolsuzluğun önlenmesi amacına yönelik özel önlemlerin geliştirilmesi ve 
uygulanmasında diğer Taraf Devletlere yardım edebilecek makam veya makamların isim ve adreslerini 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildireceklerdir. 

 
Madde 7  

Kamu Sektörü 
1) Her Taraf Devlet, uygun olan hallerde ve hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, 

memurların ve uygun olan hallerde, seçimle gelmeyen diğer kamu görevlilerinin istihdamı, çalıştırılması, 
terfileri ve emeklilikleri için: 

a) Verimlilik ve saydamlık ilkeleri ile liyakat, eşitlik ve yetenek gibi nesnel kıstaslara dayalı, 
b) Özellikle yolsuzluğa müsait kamu görevleri için görevlilerin seçim ve eğitimi ile uygun olan 

hallerde, bu görevlilerin diğer görevlere rotasyonuna yönelik yeterli usulleri kapsayan, 
c) Taraf Devletin ekonomik kalkınmışlık düzeyini dikkate alarak, yeterli ücret ve adil maaş dereceleri 

geliştiren, 
d) Kamu görevlilerinin, kamu görevlerinin doğru, onurlu ve düzgün bir biçimde ifasının gereklerini 

yerine getirebilmelerini sağlayacak ve onları, görevlerinin ifasının özünde mevcut olan yolsuzluk riski 
hakkında bilinçlerinin geliştirilmesine yönelik, uygulanabilir alanlarda davranış ilke ve standartlarına da 
atıfta bulunabilen, özel ve uygun eğitim ile donatacak öğretim ve eğitim programlarını teşvik eden,  

sistemleri kabul etmek, uygulamak ve güçlendirmek için çaba sarf edeceklerdir. 
2) Her Taraf Devlet ayrıca, bu Sözleşmenin amaçları ile uyumlu ve iç hukukunun temel ilkelerine 

uygun olarak, kamu görevleri için adaylık ve seçim ile ilgili kıstasları belirlemek üzere uygun yasal ve 
idarî önlemleri kabul etmeyi değerlendirecektir. 

3) Her Taraf Devlet ayrıca, bu Sözleşmenin amaçları ile uyumlu ve iç hukukunun temel ilkelerine 
uygun olarak, kamu görevleri için seçilecek adayların finansmanında ve uygulanabilen hallerde, siyasî 
partilerin finansmanında saydamlığı artıracak uygun yasal ve idarî önlemleri almayı değerlendirecektir. 

4) Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, saydamlığı teşvik edici ve çıkar 
çatışmalarını önleyici sistemleri kabul etmek, korumak ve güçlendirmek için çaba sarf edecektir. 

 
Madde 8 

Kamu Görevlileri İçin Davranış İlkeleri 
1) Her Taraf Devlet, yolsuzlukla mücadele amacıyla, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, 

kamu görevlileri arasında, diğerlerinin yanı sıra dürüstlüğü, doğruluğu ve sorumluluğu geliştirecektir. 
2) Her Taraf Devlet, kendi kurumsal ve hukuk sistemi çerçevesinde, kamu görevlerinin doğru, onurlu 

ve düzgün bir biçimde yerine getirilmesi için davranış ilke ve standartlarını uygulamaya özellikle çaba 
sarf edecektir. 

3) Her Taraf Devlet, bu madde hükümlerinin uygulanması amacıyla, uygun olan hallerde ve hukuk 
sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, 12 Aralık 1996 tarih ve 51/59 sayılı BM Genel Kurul Kararına 
Ek Kamu Görevlileri Uluslararası Davranış ilkeleri gibi bölgesel, bölgelerarası ve çok taraflı örgütlerin 
ilgili çalışmalarını dikkate alacaktır. 
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4) Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, kamu görevlilerinin görevlerini ifa 
ederken farkına vardıkları yolsuzluk vak'alarını ilgili makamlara rapor etmelerini kolaylaştıracak 
önlemleri almayı ve sistemleri kurmayı da değerlendirecektir. 

5) Her Taraf Devlet, uygun olan hallerde ve iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, kamu 
görevlilerini, diğerlerinin yanı sıra, kamu görevlerinin ifasına ilişkin olarak bir çıkar çatışması 
yaratabilecek nitelikteki meslek dışı faaliyetlerini, işlerini, yatırımlarını, mal varlıklarını ve aldıkları 
hediye veya edindikleri faydaları ilgili makamlara bildirmeye zorunlu kılacak önlemleri almaya ve 
sistemleri kurmaya çaba sarf edecektir. 

6) Her Taraf Devlet, bu maddeye uygun olarak tahsis edilen ilke ve standartları ihlal eden kamu 
görevlilerine karşı, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, disiplin önlemlerini veya diğer önlemleri 
almayı değerlendirecektir. 

 
Madde 9 

Kamu Alımları ve Kamu Maliyesinin Yönetimi 
1. Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, diğerlerinin yanı sıra yolsuzluğun 

önlenmesinde de etkili olan, saydamlığa, rekabete ve karar alma sürecinde nesnellik ölçütüne dayalı uygun 
tedarik sistemlerini kurmak için gerekli adımları atacaktır. Bu sistemler, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki 
hususlara dayanacak ve tatbikatta uygun eşik değerleri dikkate alabilecektir: 

a) Potansiyel ihale katılımcılarının ihale tekliflerini hazırlamalarına ve sunmalarına yeterince zaman 
tanıyacak biçimde, ihale davetlerine ve ilgili sözleşme şartlarına ilişkin olanlar dâhil olmak üzere, alım 
usulleri ve sözleşmeler hakkındaki bilgilerin kamuya duyurulması; 

b) Seçim, ihale ölçütleri ve teklif kuralları dâhil olmak üzere, ihaleye katılım şartlarının önceden 
belirlenmesi ve yayımlanması; 

c) Kuralların veya usulün doğru olarak uygulandığını sonradan teyit etmeyi kolaylaştırmak amacıyla, 
kamu alım kararlarında nesnel ve önceden belirlenmiş ölçütlerin kullanılması; 

d) Bu fıkra uyarınca ihdas edilen kurallara veya usule uyulmaması halinde, yasal müracaat hakkını 
sağlamak üzere, etkili bir itiraz sistemini de içeren etkili bir dâhili yeniden inceleme sisteminin 
oluşturulması; 

e) Uygun olan hallerde, kamu alımından sorumlu personele yönelik olarak, belli kamu alımlarına 
ilişkin menfaat beyanı, personeli değerlendirme usulü ve eğitim şartları gibi konuları düzenlemek üzere 
önlem alınması. 

2) Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, kamu maliyesinin yönetiminde 
saydamlığı ve hesap verilebilirliği geliştirmek için uygun önlemleri alacaktır. Bu önlemler, diğerlerinin 
yanı sıra; 

a) Ulusal bütçenin kabul usulünü, 
b) Gelir ve giderlere ilişkin raporların zamanında hazırlanmasını, 
c) Bir muhasebe ve denetim standartları sistemini ve gereken gözetimi, 
d) Etkili ve verimli bir risk yönetimi ile dâhili kontrol sistemlerini; ve 
e) Uygun olan hallerde, bu fıkrada belirtilen koşullara uyulmaması durumunda düzeltici önlemleri 

kapsayacaktır. 
3) Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, kamu gelir ve giderlerine ilişkin 

muhasebe defterlerinin, kayıtların, malî raporların ve diğer belgelerin doğru tutulmasını sağlamak ve bu 
belgelerin tahrifini önlemek için gerekli hukukî ve idarî önlemleri alacaktır. 

 
Madde 10  

Kamuya Rapor Verme 
Her Taraf Devlet, yolsuzlukla mücadelenin gereğini dikkate alarak, iç hukukunun temel ilkelerine 

uygun biçimde ve uygun olan hallerde, örgütlenmesi, işleyişi ve karar alma süreci dâhil olmak üzere, 
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kamu yönetiminde saydamlığı artırmak için gerekli önlemleri alacaktır. Bu önlemler, diğerlerinin yanı 
sıra, aşağıdakileri içerebilir: 

a) Toplum bireylerinin, uygun olan hallerde, kamu yönetiminin örgütlenmesi, işleyişi ve karar alma 
süreci hakkındaki bilgileri, ve özel yaşamın ve kişisel bilgilerin korunmasına özen göstererek, toplum 
bireylerini ilgilendiren kararlara ve yasal düzenlemelere ilişkin bilgileri edinmelerine olanak tanıyacak 
usul ve düzenlemelerin kabul edilmesi; 

b) Uygun olan hallerde, kamunun karar vermeye yetkili makamlara ulaşmasını kolaylaştırmak üzere 
idarî usullerin basitleştirilmesi; ve 

c) Kamu yönetimindeki yolsuzluk riskleri hakkında düzenli aralıklarla hazırlanacak raporları da 
kapsayabilecek bilgilerin yayımlanması. 

 
Madde 11 

Yargı ve Kovuşturma Hizmetlerine İlişkin Önlemler 
1) Her Taraf Devlet, yargının bağımsızlığını ve yolsuzlukla mücadele alanındaki önemli rolünü hatırda 

tutarak, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun biçimde ve yargı bağımsızlığını zedelemeden, dürüstlüğü 
güçlendirmek ve yargı mensupları arasında yolsuzluğa fırsat verecek durumları önlemek için önlemler 
alacaktır. Bu önlemler, yargı mensuplarının davranış kurallarını içerebilir. 

2) Bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca alınanlarla aynı etkideki önlemler, Taraf Devletlerin yargısının 
bir parçasını oluşturmayan, ancak yargı hizmetlerine benzer bağımsızlığa sahip olan kovuşturma 
hizmetleri için kabul edilebilir ve uygulanabilir. 

 
Madde 12 

Özel Sektör 
1) Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, yolsuzluğun özel sektöre sirayetini 

önlemek ve özel sektörde muhasebe ve denetim standartlarını yükseltmek amacıyla önlemler alacak ve 
uygun olan hallerde, bu önlemlerin ihlaline karşı etkin, orantılı ve caydırıcı hukukî, idarî ve cezaî 
yaptırımlar getirecektir. 

2) Bu amaçlara ulaşmak için alınacak önlemler, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdakileri içerebilir: 
a) Yasa uygulayıcı kurumlar ile ilgili özel kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi; 
b) Ticarî faaliyetlerin ve ilgili bütün mesleklerin doğru, onurlu ve düzgün bir biçimde yürütülmesi, 

çıkar çatışmalarının önlenmesi ve ticarî işletmelerin kendi aralarında ve Devlet ile akdî ilişkilerinde iyi 
ticarî uygulamaların kullanımının geliştirilmesine yönelik davranış ilkeleri dâhil olmak üzere, ilgili özel 
kuruluşların dürüstlüğünü korumaya yönelik standart ve usullerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi; 

c) Uygun olan hallerde, şirketlerin kuruluşu aşamasında ve yönetiminde yer alan tüzel ve gerçek 
kişilerin kimliklerine ilişkin önlemleri de içerecek şekilde, özel kuruluşlar arasında saydamlığın 
artırılması; 

d) Kamu kurumlarınca ticarî faaliyetler için verilen lisans ve yardımlara ilişkin kurallar da dâhil olmak 
üzere, özel kuruluşları düzenleyen usullerin kötüye kullanılmasının önlenmesi; 

e) Önceden yürüttükleri veya idarecisi oldukları görevleri yeni faaliyetleri veya yeni işleri ile 
doğrudan ilişkili olan eski kamu görevlilerinin, görevlerinden istifa ettikten veya emekli olduktan sonra, 
uygun biçimde ve makul bir süre için mesleki faaliyetlerine veya özel sektörde istihdam edilmelerine 
kısıtlama getirilmesi yoluyla çıkar çatışmalarının önlenmesi; 

f) Yapı ve büyüklüklerini dikkate alarak, özel girişimlerin, yolsuzluk faaliyetlerinin fark edilmesi ve 
önlenmesine yardımcı olacak yeterli iç denetim yollarına sahip olmasının ve bu özel girişimlerin 
muhasebe kayıtlarının ve gerekli malî raporlarının uygun denetim ve tasdik usullerine tâbi olmasının 
sağlanması. 

3) Yolsuzluğun önlenmesi amacıyla her Taraf Devlet, defter ve kayıtların tutulmasına, malî raporların 
beyan edilmesine ve muhasebe ve denetleme standartlarına ilişkin kanun ve tüzüklerine uygun biçimde, 
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bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş suçlardan herhangi birisinin işlenmesi amacına yönelik 
aşağıdaki eylemleri yasaklayacaktır: 

a) Kayıt dışı hesap tutulması; 
b) Kayıt dışı veya yeterince tespit edilmemiş işlemler yapılması; 
c) Var olmayan gider kaydı tutulması; 
d) Konusu çarpıtılarak borç kaydedilmesi; 
e) Sahte belge kullanımı; ve 
f) Muhasebe belgelerinin kasıtlı olarak yasanın öngördüğü süreden evvel imhası. 
3) Hiçbir Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 15 inci ve 16 ncı maddelerine uygun olarak ihdas edilmiş 

suçların kurucu unsurlarından biri olan rüşvet niteliğindeki giderlerin ve uygun olan hallerde, yolsuzluğu 
kolaylaştıran diğer giderlerin vergiden mahsup edilebilmesine izin vermeyecektir. 

 
Madde 13 

Toplumsal Katılım 
1) Her Taraf Devlet, olanakları ölçüsünde ve iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, yolsuzlukla 

mücadelede, yolsuzluğun önlenmesinde ve yolsuzluğun varlığı, nedenleri, boyutları ve yönelttiği tehdit 
hakkında toplumsal bilinci yükseltmek amacıyla sivil toplum, hükümet dışı kuruluşlar ve yerel toplum 
örgütleri gibi kamu sektörü dışındaki bireylerin ve grupların aktif katılımını geliştirmek için uygun 
önlemleri alacaktır. Bu katılım aşağıdaki önlemlerle güçlendirilmelidir: 

a) Kamunun karar alma sürecine katkısının teşvik edilmesi ve saydamlığın artırılması;  
b) Kamunun bilgiye etkin bir biçimde ulaşmasının sağlanması;  
c) Yolsuzluğun hoş görülmemesine yönelik olarak kamuyu bilgilendirme faaliyetlerinin ve okul ve 

üniversite müfredatı dâhil olmak üzere kamu eğitim programlarının yürütülmesi; 
d) Yolsuzlukla ilgili bilgiyi araştırma, alma, yayımlama ve dağıtma özgürlüğüne saygı gösterilmesi, 

teşvik edilmesi ve korunması. Söz konusu özgürlük sadece; 
i) Başkalarının haklarına ve itibarına saygı gösterilmesi; 
ii) Ulusal güvenlik veya kamu düzeni veya kamu sağlığı yahut ahlâkın korunması için, 
gerekli olan hallerde ve kanunla belli kısıtlamalara tâbi tutulabilir. 
2) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmede atıfta bulunulan ilgili yolsuzlukla mücadele birimlerinin kamu 

tarafından bilinmesini sağlamak için uygun önlemleri alacak ve kamunun, uygun olan hallerde, bu 
Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş suçlardan birini teşkil ettiği düşünülen herhangi bir vak' ayı, isim 
dahi belirtmeksizin bildirmek üzere bu birimlere ulaşmasını sağlayacaktır. 

 
Madde 14 

Karapara Aklamayla Mücadele Önlemleri 
1) Her Taraf Devlet; 
a) Karapara aklamanın her biçimini önlemek ve tespit etmek için, kendi yetkisi dâhilinde, para ve 

kıymetlerin transferi için resmî veya gayriresmî hizmet veren gerçek veya tüzel kişiler dâhil olmak üzere, 
bankalar ve bankalar dışındaki malî kuruluşlar ve uygun olan hallerde, özellikle karapara aklamaya müsait 
diğer kurumlar için kapsamlı bir düzenleyici ve denetleyici iç sistem oluşturacaktır. Bu sistem müşterinin 
ve uygun hallerde, yararlanıcı hesap sahibinin kimliğinin tespitini, kayıt tutulmasını ve şüpheli işlemlerin 
bildirilmesini zorunlu kılacaktır. 

b) Bu Sözleşmenin 46 ncı maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, (iç hukukunca uygun olan 
hallerde, adlî makamlar da dâhil karapara aklamayla mücadeleye hasredilmiş idarî makamlar, düzenleyici 
makamlar, kolluk makamları ve diğer makamların, iç hukukunda öngörülen koşullar dâhilinde, ulusal ve 
uluslararası düzeyde işbirliği yapma ve bilgi değişiminde bulunma olanağına sahip olmalarını sağlayacak 
ve bu amaçla, muhtemel karapara aklamaya ilişkin bilginin toplanması, analizi ve dağıtılması için ulusal 
bir merkez olarak hizmet verecek bir malî istihbarat biriminin kurulmasını değerlendirecektir. 
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2) Taraf Devletler, bilginin yerinde kullanımını temin etmek kaydıyla ve yasal sermayenin dolaşımını 
herhangi bir biçimde engellemeksizin, paranın ve kıymetli evrakın sınırları içindeki dolaşımının 
denetlenmesi ve izlenmesi için makul önlemlerin uygulanmasını değerlendireceklerdir. Bu tür önlemler, 
kişi ve kuruluşların önemli miktarda para ve kıymetli evrakın sınır ötesi nakline ilişkin bildirimde 
bulunma zorunluluğunu içerebilir. 

3) Taraf Devletler, para havale edenler de dâhil olmak üzere, malî kuruluşların aşağıdaki hususları 
yerine getirmelerini sağlayacak uygun ve makul önlemleri uygulamayı değerlendireceklerdir: 

a) Fonların elektronik transferine ve ilgili mesajlara ilişkin formlara transfer edenle ilgili doğru ve 
anlamlı bilgi konulması;  

b) Bu bilginin, ödemelerin her aşamasında yer almasının sağlanması; ve  
c) Kaynak hakkında tam bilgi içermeyen fonların transferlerinin sıkı bir incelemeye tâbi tutulması. 
4) Taraf Devletler, bu maddeye dayanarak düzenleyici ve denetleyici bir dâhili rejim kurarken, bu 

Sözleşmenin diğer maddelerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bölgesel, bölgelerarası ve çok taraflı 
örgütlerin karapara aklamaya karşı ilgili girişimlerini kılavuz olarak kullanmaya davet olunurlar. 

5) Taraf Devletler, karapara aklamayla mücadele etmek için, adlî makamlar, kolluk makamları ve malî 
yönden düzenleyici makamlar arasındaki küresel, bölgesel, alt-bölgesel ve ikili işbirliğini geliştirmek ve 
teşvik etmek için çaba göstereceklerdir. 

 
BÖLÜM III 

SUÇ OLARAK DÜZENLEME VE YASA UYGULAMA 
 

Madde 15 
Ulusal Kamu Görevlilerinin Rüşveti 

Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, aşağıdaki eylemleri suç olarak düzenleyen yasal ve diğer 
gerekli önlemleri alacaktır: 

a) Bir kamu görevlisine, resmî görevlerinin ifası zımnında hareket etmesi veya hareket etmekten 
kaçınması için; kendisi ya da bir başka kişi yahut kuruluş lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir 
menfaatin vadedilmesi, teklif edilmesi veya sağlanması; 

b) Bir kamu görevlisinin, resmî görevlerinin ifası zımnında hareket etmesi veya hareket etmekten 
kaçınması için, kendisi ya da üçüncü bir kişi yahut kuruluş lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız 
bir menfaat talep veya kabul etmesi. 

 
Madde 16 

Yabancı Kamu Görevlilerinin ve Uluslararası Kamu Kuruluşu Görevlilerinin Rüşveti 
1) Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, uluslararası ticaretin yürütülmesinde iş ya da başka 

haksız menfaat elde etmek yahut sürdürmek amacıyla, yabancı bir kamu görevlisi veya bir uluslararası 
kamu kuruluşu görevlisine, resmî görevlerinin ifası zımnında hareket etmesi veya hareket etmekten 
kaçınması için, kendisi ya da bir başka kişi yahut kuruluş lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir 
menfaatin vadedilmesini, teklif edilmesini veya sağlanmasını suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli 
önlemleri alacaktır. 

2) Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, yabancı bir kamu görevlisi veya bir uluslararası kamu 
kuruluşu görevlisinin, resmî görevlerinin ifası zımnında hareket etmesi veya hareket etmekten kaçınması 
için kendisi ya da bir başka kişi yahut kuruluş lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir menfaat 
talep veya kabul etmesini suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı 
değerlendirecektir. 

 
Madde 17  
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Malvarlığının Kamu Görevlilerince Zimmete Geçirilmesi, Kötüye Kullanılması ya da Diğer 
Biçimlere Dönüştürülmesi 

Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, bir kamu görevlisinin, görevi gereği kendisine emanet 
edilen herhangi bir malvarlığını, kamu veya özel fonları ya da menkul kıymetleri yahut değer taşıyan diğer 
herhangi bir şeyi, kendisi ya da bir başka kişi yahut kuruluş menfaatine zimmetine geçirmesini, kötüye 
kullanmasını ve diğer biçimlere dönüştürmesini suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri 
alacaktır. 

 
Madde 18  

Nüfuz Ticareti 
Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, aşağıdaki eylemleri suç olarak düzenleyen yasal ve diğer 

gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir: 
a) Bir kamu görevlisine veya bir başka kişiye, Taraf Devletin idaresinden veya bir kamu makamından 

kendisini buna teşvik eden kişi veya başka bir kişi lehine haksız bir menfaat elde etmeyi teminen gerçek 
veya sözde nüfuzunu kötüye kullanması için, doğrudan veya dolaylı olarak, haksız bir menfaatin 
vadedilmesi, teklif edilmesi veya sağlanması; 

b) Bir kamu görevlisi veya başka bir kişinin, Taraf Devletin idaresinden veya bir kamu makamından 
haksız bir menfaat elde etmeyi teminen gerçek veya sözde nüfuzunu kötüye kullanması için, kendisi veya 
bir başka kişi lehine, doğrudan veya dolaylı olarak, haksız bir menfaat talep veya kabul etmesi. 

 
Madde 19  

Görevi Kötüye Kullanma 
Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, bir kamu görevlisinin, görevini yerine getirirken, kendisi 

ya da bir başka kişi yahut kuruluş lehine haksız bir menfaat sağlamak amacıyla, yasalara aykırı olarak bir 
işlem yapması ya da yapmaktan kaçınması suretiyle görevini ya da konumunu kötüye kullanmasını suç 
olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir. 

 
Madde 20  

Haksız Zenginleşme 
Her Taraf Devlet, anayasasına ve hukuk sisteminin temel ilkelerine bağlı olarak, kasten işlenmesi 

halinde, bir kamu görevlisinin yasal geliri ile bağlantılı olarak makul bir açıklama getiremediği, 
malvarlığında önemli bir artış olan haksız zenginleşmeyi suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli 
önlemleri almayı değerlendirecektir. 

 
Madde 21  

Özel Sektörde Rüşvet 
Her Taraf Devlet, ekonomik, malî ve ticarî faaliyetler sırasında kasten işlenmesi halinde, aşağıdaki 

eylemleri suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir. 
a) Bir özel sektör kuruluşunda herhangi bir sıfatla çalışan veya kuruluşu yöneten bir kişiye, görevini 

ihlal edecek biçimde hareket etmesi veya hareket etmekten kaçınması amacıyla, kendisi ya da bir başka 
kişi lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir menfaatin vadedilmesi, teklif edilmesi veya 
sağlanması; 

b) Bir özel sektör kuruluşunda herhangi bir sıfatla çalışan veya kuruluşu yöneten bir kişinin, görevini 
ihlal edecek biçimde hareket etmesi veya hareket etmekten kaçınması amacıyla, kendisi ya da bir başka 
kişi lehine doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir menfaat talep veya kabul etmesi.  

 
Madde 22  

Özel Sektörde Zimmet 
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Her Taraf Devlet, ekonomik, malî ve ticarî faaliyetler sırasında kasten işlenmesi halinde, bir özel 
sektör kuruluşunda herhangi bir sıfatla çalışan veya kuruluşu yöneten bir kişinin, görevi dolayısıyla 
kendisine emanet edilen herhangi bir malvarlığını, özel fonları ya da menkul kıymetleri yahut değer 
taşıyan herhangi bir şeyi zimmetine geçirmesini suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri 
almayı değerlendirecektir. 

 
Madde 23 

Suç Gelirlerinin Aklanması 
1) Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, kasten işlenmesi halinde, aşağıdaki 

eylemleri suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır: 
a) i) Malvarlığının yasadışı kaynağını gizlemek ya da değiştirmek yahut bir öncül suçun işlenmesine 

karışan bir kişiye eyleminin yasal sonuçlarından kurtulması için yardım etmek amacıyla, suç geliri 
olduğunu bilerek, bu malvarlığının dönüştürülmesi ya da transfer edilmesi; 

ii) Bir malvarlığının, suç geliri olduğunu bilerek, gerçek mahiyetinin, kaynağının, yerinin, 
tasarrufunun, hareketlerinin ya da mülkiyetinin yahut malvarlığına ilişkin hakların gizlenmesi ya da 
değiştirilmesi. 

b) Hukuk sisteminin temel kavramlarına bağlı kalarak; 
i) Teslim alındığında suç geliri olduğu bilinen malvarlığının edinilmesi, bulundurulması ya da 

kullanılması; 
ii) Bu maddeye uygun olarak ihdas edilen herhangi bir suçun işlenmesinde ya da işlenme 

teşebbüsünde yer almak, iştirak etmek veya tertip kurmak ve bu suçların işlenmesine yardım etmek, 
teşvikte bulunmak, kolaylaştırmak veya yol göstermek. 

2) Bu maddenin 1 inci fıkrasındaki hükümlerin yerine getirilmesi veya uygulanması amacıyla: 
a) Her Taraf Devlet, 1 inci fıkradaki hükümleri en geniş öncül suç grubuna uygulamaya çalışacaktır; 
b) Her Taraf Devleti, en azından, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların kapsamlı bir 

bölümünü öncül suç olarak hukukuna dâhil edecektir; 
c) Yukarıdaki (b) bendinin amaçları bakımından öncül suçlar, ilgili Devletin hem yargı yetkisi 

dâhilinde, hem de dışında işlenen suçları kapsayacaktır. Bununla birlikte, bir Taraf Devletin yargı yetkisi 
dışında işlenen suçlar, sadece ilgili eylemin gerçekleştiği Devletin iç hukukunda bir adlî suç oluşturuyorsa 
ve bu madde hükümlerini yerine getirecek ya da uygulayacak Taraf Devletin ülkesinde işlenmesi halinde, 
o ülkenin hukukuna göre bir adlî suç oluşturacaksa, öncül suç teşkil edecektir; 

d) Her Taraf Devlet, bu maddeyi yürürlüğe koyan yasalarının ve bu yasalarda yapılacak müteakip 
değişikliklerin ya da bunların bir tanımının örneklerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunacaktır; 

e) Bir Taraf Devletin iç hukukunun temel ilkelerinin gerektirdiği hallerde, bu maddenin 1 inci 
fıkrasında düzenlenen suçların, öncül suç işleyen kişilere uygulanmaması sağlanabilir. 

 
Madde 24 
Gizleme 

Bu Sözleşmenin 23 üncü maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, her Taraf Devlet, bu 
Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlara iştirak edilmeksizin, söz konusu suçların işlenmesinden 
sonra kasten işlenmesi halinde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların sonucunda elde 
edildiğini bilerek bir malvarlığının gizlenmesini ve sürekli olarak alıkonulmasını suç olarak düzenleyecek 
yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir. 

 
Madde 25 

Adaletin Engellenmesi 
Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, aşağıdaki eylemleri suç olarak düzenleyen yasal ve diğer 

gerekli önlemleri alacaktır: 
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a) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş suçların işlenmesine ilişkin davalarda gerçek dışı tanık 
ifadesi verilmesini sağlamak ya da tanıklık yapılmasına yahut delil sunulmasına müdahalede bulunmak 
için fiziksel güç kullanımı, tehdit veya korkutmaya başvurulması veya haksız bir menfaatin vadedilmesi, 
teklif edilmesi veya sağlanması; 

b) Yargı görevlileri ya da yasa uygulayıcıların, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş suçların 
işlenmesine ilişkin resmî görevlerini yerine getirmelerine fiziksel güç kullanımı, tehdit ya da korkutma 
yoluyla müdahalede bulunulması, bu bentteki hiçbir hüküm, Taraf Devletlerin diğer sınıflardaki kamu 
görevlilerini koruyacak mevzuata sahip olma hakkına halel getirmez. 

 
Madde 26 

Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 
1) Her Taraf Devlet, hukuk ilkelerine uygun biçimde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş 

suçlara iştirak etmeleri durumunda tüzel kişilerin sorumluluğunu tesis etmek için gerekli önlemleri 
alacaktır. 

2) Taraf Devletin hukuk ilkelerine bağlı kalınarak, tüzel kişilerin sorumluluğu cezaî, hukukî veya idarî 
olabilir. 

3) Bu sorumluluk, suçları işleyen gerçek kişilerin cezaî sorumluluklarına etki etmez. 
4) Her Taraf Devlet, özellikle, bu maddeye uygun olarak sorumlu tutulan tüzel kişilerin, malî 

yaptırımları da kapsayan etkin, orantılı ve caydırıcı cezaî ya da cezaî olmayan yaptırımlara tâbi olmasını 
sağlayacaktır. 

Madde 27 
İştirak ve Teşebbüs 

1) Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun biçimde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların 
işlenmesine ortak, yardımcı veya teşvik edici gibi herhangi bir sıfatla iştiraki suç olarak düzenleyen yasal 
ve diğer gerekli önlemleri alacaktır. 

2) Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun biçimde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların 
işlenmesine teşebbüsü suç olarak düzenleyen yasal ve gerekli diğer önlemleri alabilir. 

3) Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun biçimde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlara 
hazırlık yapılmasını suç olarak düzenleyen yasal ve gerekli diğer önlemleri alabilir. 

 
Madde 28 

Bir Suçun Unsurları Olarak Bilgi, Kasıt ve Amaç 
Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suçun unsurunu teşkil eden bilgi, kasıt ve amaç, nesnel 

vak'alara dayanan durumlardan çıkarılabilir. 
 

Madde 29 
Zamanaşımı 

Her Taraf Devlet, uygun olan hallerde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen herhangi bir suça 
yönelik adlî takibata başlamak için iç hukukunda uzun bir zamanaşımı süresi tesis edecek; suç isnat edilen 
kişinin adaletten kaçması halinde ise, daha uzun bir zamanaşımı süresi tesis edecek ya da zamanaşımının 
durmasını sağlayacaktır. 

 
Madde 30 

Kovuşturma, Yargılama ve Yaptırımlar 
1) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suçun işlenmesini, o suçun 

ağırlığını dikkate alacak biçimde yaptırımlara tâbi tutacaktır. 
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2) Her Taraf Devlet, hukuk sistemine ve anayasal ilkelerine uygun olarak, kamu görevlilerine 
görevlerini ifa etmeleri için tanıdığı dokunulmazlık veya adlî ayrıcalıklar ile gerektiğinde, bu Sözleşmeye 
uygun olarak ihdas edilen suçların soruşturulması, kovuşturulması ve yargılanması olasılığı arasında 
uygun bir denge kurmak ve sürdürmek için gerekli önlemleri alacaktır. 

3) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçları işleyenlerin kovuşturulmasına 
yönelik iç hukukundaki takdire dayalı tüm yasal yetkilerinin, bu suçlara ilişkin yasa uygulama 
önlemlerinin etkinliğini en üst düzeye çıkaracak ve bu tür suçların işlenmesinin caydırılması ihtiyacına 
gereken ehemmiyeti verecek biçimde kullanılmasını sağlamak için çaba gösterecektir. 

4) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlar söz konusu olduğunda, iç 
hukukuna uygun biçimde ve savunma hakkına gereken saygıyı göstererek, devam eden ya da temyiz 
edilen davalarda tahliye kararı için öngörülecek şartların, davalının müteakip yargılamalarda hazır 
bulunması zorunluluğunu dikkate almasını sağlamak için uygun önlemleri alacaktır. 

5) Her Taraf Devlet, hükümlülerin erken salıverilmesi veya şartla tahliye edilmeleri olasılığını 
değerlendirirken işlenen suçların ağırlığını göz önünde bulunduracaktır. 

6) Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak ve masumiyet ilkesini hatırda 
tutarak, kendisine bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suç isnat edilen bir kamu görevlisinin, 
gerektiğinde, uygun makamlarca görevden el çektirilmesi, açığa alınması veya yeniden görevlendirilmesi 
için düzenleme yapmayı değerlendirecektir. 

7) İşlenen suçun ağırlığının gerektirdiği hallerde, her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine 
uygun ölçüde, bu Sözleşmede belirtilen suçlardan mahkum olan kişilerin, mahkeme kararı veya diğer 
uygun yollarla, iç hukukunda belirtilen bir süre için; 

a) Bir kamu görevini ifa etmekten; ve 
b) Kısmen ya da tamamen Devlete ait bir işletmede görev yapmaktan, men edilmesi için düzenleme 

yapmayı değerlendirecektir. 
8) Bu maddenin 1 inci fıkrası, yetkili makamların memurlara yönelik disiplin yetkilerinin 

kullanılmasına halel getirmez. 
9) Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların ve 

yapılabilecek hukukî savunmaların ya da işlemin hukuka uygunluğunu denetleyen diğer hukuk ilkelerinin 
tanımının Taraf Devletin iç hukuku tarafından yapılacağı ilkesini ve bu suçların, Taraf Devletin iç 
hukukuna göre kovuşturulup cezalandırılmasını etkilemeyecektir. 

10) Taraf Devletler, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlardan mahkum olan kişilerin 
toplum ile yeniden bütünleşmesini teşvik etmek için çaba sarf edecektir. 

 
Madde 31  

Dondurma ve Müsadere 
1. Taraf Devletler, iç hukuk sistemlerinin elverdiği en geniş biçimde aşağıdakilerin müsaderesinin 

sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır: 
a) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlardan elde edilen suç geliri veya değeri bunlara 

tekabül eden malvarlığı; 
b) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlarda kullanılmış veya kullanılması amaçlanan 

malvarlığı, teçhizat veya diğer araç-gereçler. 
2. Taraf Devletler, muhtemel bir müsadere amacıyla, bu maddenin 1 inci fıkrasında bahsedilen 

herhangi bir malın tespitinin, izlenmesinin, dondurulmasının veya el konulmasının sağlanması için gerekli 
önlemleri alacaklardır. 

3. Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun olarak, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarına konu olan 
dondurulmuş, el konulmuş veya müsadere edilmiş malın yetkili makamlar tarafından yönetimini 
düzenlemek için yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır. 
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4. Eğer suç geliri kısmen veya tamamen başka bir malvarlığına dönüştürülmüş veya çevrilmiş ise, söz 
konusu gelirin yerine bu malvarlığı, bu maddede belirtilen önlemlere tâbi tutulacaktır. 

5. Eğer suç geliri meşru kaynaklardan kazanılan bir malvarlığı ile karıştırılmış ise, bu tür malvarlığı, 
dondurma veya el koymaya ilişkin yetkilere halel gelmeksizin, karıştırılmış suç gelirinin takdir edilen 
değerine kadar müsadereye tâbi olacaktır. 

6. Suç gelirinden veya suç gelirinin dönüştürüldüğü veya çevrildiği malvarlığından veya suç gelirinin 
içine karışmış olduğu malvarlığından elde edilen kazanç veya diğer menfaatler de, suç gelirleri ile aynı 
biçim ve ölçüde, bu maddede belirtilen önlemlere tâbi tutulacaktır. 

7. Bu madde ile bu Sözleşmenin 55 inci maddesinin amaçları bakımından, her Taraf Devlet, kendi 
mahkemelerini veya diğer yetkili makamlarını, ilgili banka kayıtlarının veya malî veya ticarî kayıtların 
ibrazı veya bunlara el konulması için emir vermeye yetkili kılacaktır. Taraf Devletler, bu maddenin 
hükümlerini uygulamaktan, bankacılık sırrı gerekçesiyle kaçınamayacaklardır. 

8. Taraf Devletler, iç hukukunun temel ilkeleriyle ve yargılama ve diğer işlemlerin özüyle uyumlu 
olduğu ölçüde, bir sanığın, iddia edilen suç gelirinin veya müsadereye tâbi diğer malvarlığının meşru 
kaynağını göstermeye zorunlu kılınması olasılığını değerlendirebilirler. 

9. Bu madde hükümleri, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarına zarar verecek biçimde yorumlanamaz. 
10. Bu maddede yer alan hiçbir hüküm, söz konusu önlemlerin bir Taraf Devletin iç hukuk 

hükümlerine uygun ve tâbi olarak tanımlanması ve uygulanması ilkesini etkilemeyecektir. 
 

Madde 32 
Tanıkların, Bilirkişilerin ve Mağdurların Korunması 

1) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlara ilişkin ifade veren tanık ve 
bilirkişilere ve uygun olduğu ölçüde, akraba ve yakınlarına yönelik muhtemel mukabele veya tehditlere 
karşı etkin koruma sağlamak için, iç hukuk sistemine uygun biçimde ve olanakları dâhilindeki uygun 
önlemleri alacaktır. 

2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen önlemler, yargılama usulünden kaynaklanan haklar dâhil, 
sanığın haklarına halel getirmeksizin, diğerlerinin yanı sıra aşağıdakileri içerebilir: 

a) Bu tür kişileri fiziksel olarak korumak için, ihtiyaca göre ve mümkün olduğu ölçüde onları başka 
yerlere yerleştirmek ve gerektiğinde, bu tür kişilerin kimlikleri ve bulundukları yerlere ilişkin bilgilerin 
açıklanmaması veya bu bilgilerin açıklanmasına sınırlama getirilmesi gibi usuller tesis etmek; 

b) Video veya diğer uygun araçlar gibi iletişim teknolojisinden yararlanılarak ifade alınmasına izin 
verilmesi örneğinde olduğu üzere, tanık ve bilirkişilerin güvenliğini sağlayacak biçimde ifade vermelerini 
mümkün kılacak ispat kuralları tesis etmek. 

3) Taraf Devletler, bu maddenin 1 inci fıkrasında söz konusu kişilerin başka yerlere yerleştirilmesi 
için, diğer Devletlerle anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı değerlendireceklerdir. 

4) Bu madde hükümleri, tanıklık yapmaları halinde, mağdurlara da uygulanacaktır. 
5) Her Taraf Devlet, iç hukukuna bağlı kalarak, ceza yargılamasının uygun aşamalarında mağdurun 

suç failleri hakkındaki görüş ve endişelerinin, savunma hakkına halel gelmeyecek biçimde açıklanmasına 
ve değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır. 

 
Madde 33 

İhbarda Bulunan Kişilerin Korunması 
Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlarla ilgili hususlarda yetkili 

makamlara makul gerekçelerle ve iyi niyetli olarak ihbarda bulunan kişileri haksız muamelelerden 
koruyacak uygun önlemleri iç hukuk sistemine dâhil etmeyi değerlendirecektir. 

 
Madde 34 

Yolsuzluk Eylemlerinin Sonuçları 
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Üçüncü kişilerin iyi niyetli olarak kazanmış olduğu haklar dikkate alınmak suretiyle, her Taraf Devlet, 
iç hukukunun temel ilkelerine uygun biçimde, yolsuzluğun sonuçlarına ilişkin önlemler alacaktır. Bu 
bağlamda, Taraf Devletler, yolsuzluğu, bir sözleşmenin iptal veya feshedilmesi, bir imtiyaz ya da benzer 
bir vesikanın geri alınması yahut diğer telafi edici önlemlerin alınmasına ilişkin yasal işlemlerde uygun bir 
etken olarak değerlendirebilirler. 

 
Madde 35  

Zararın Tazmini 
Her Taraf Devlet, iç hukuk ilkelerine uygun biçimde, bir yolsuzluk eylemi sonucunda zarara uğrayan 

kişi ya da kuruluşların, tazminat almak gayesiyle zarardan sorumlu olanlar aleyhine dava açma hakkını 
haiz olmalarını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır. 

 
Madde 36  

Uzman Makamlar 
Her Taraf Devlet, hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, yasaları uygulama yoluyla 

yolsuzlukla mücadelede uzmanlaşmış bir birim ya da birimlerin yahut kişilerin mevcudiyetini 
sağlayacaktır. Bu birim ya da birimler yahut kişilere görevlerini etkin ve dış etkilerden bağımsız bir 
biçimde yerine getirebilmeleri için Taraf Devletin hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak gerekli 
bağımsızlık tanınacaktır. Bu kişilere ya da bu birim yahut birimlerin personeline görevlerini yerine 
getirmek için gerekli eğitim ve kaynaklar temin edilmelidir. 

 
Madde 37 

Yasa Uygulayıcı Makamlarla İşbirliği 
1. Her Taraf Devlet, bu Sözleşme ile ihdas edilmiş olan bir suçun işlenmesine iştirak eden veya etmiş 

olan kişilerin, yetkili makamlara, soruşturmaya ve delil elde etmeye yönelik faydalı bilgi sunmasını ve 
suçluları suç gelirlerinden mahrum kılmaya ve bu gelirlerin geri alınmasına katkı sağlayacak somut 
yardımlarda bulunmasını teşvik etmek üzere uygun önlemleri alacaktır. 

2. Her Taraf Devlet, uygun durumlarda, bu Sözleşme ile ihdas edilmiş bir suçla ilgili soruşturma ya da 
kovuşturmada önemli işbirliğinde bulunan bir sanığın cezasının hafifletilmesine olanak sağlamayı 
değerlendirecektir. 

3. Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, bu Sözleşme ile ihdas edilen bir 
suçla ilgili soruşturma ya da kovuşturmada önemli işbirliğinde bulunan bir kişiyi kovuşturmadan muaf 
tutma olanağını sağlamayı değerlendirecektir. 

4. Bu kişilerin korunması, bu Sözleşmenin 32 nci maddesinde öngörülen biçim uyarlanmak suretiyle 
yapılacaktır. 

5. Taraf Devletlerden birinde oturan ve bu maddenin birinci fıkrasında atıfta bulunulan bir kişinin 
diğer bir Taraf Devletin yetkili makamlarıyla etkili işbirliği sağlayabilmesi halinde, ilgili Taraf Devletler, 
iç hukuklarına uygun olarak, bu maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında öngörülen uygulamanın diğer Taraf 
Devletçe yerine getirilmesi hususunda bir anlaşma veya düzenleme yapılmasını değerlendirebilirler. 

 
Madde 38 

Ulusal Makamlar Arasında İşbirliği 
Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun olarak, bir tarafta kamu kurumları ve görevlileri, diğer tarafta 

adlî suçların soruşturulması ve kovuşturulmasından sorumlu makamlar arasında işbirliğini teşvik etmek 
üzere gerekli önlemleri alacaktır. Bu işbirliği aşağıdakileri içerebilir: 

a) Bu Sözleşmenin 15, 21 ve 23 üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen suçlardan birisinin işlendiğine 
inanmak için haklı nedenlerin mevcut olması halinde, kamu kurumları ve görevlilerinin kendi inisiyatifleri 
ile cezaî soruşturma ve kovuşturmadan sorumlu makamları bilgilendirmeleri; veya 

b) Talep olduğu takdirde, bu makamlara gerekli bütün bilgileri sağlamaları. 
 

Madde 39 
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Ulusal Makamlar ile Özel Sektör Arasında İşbirliği 
1. Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun olarak, ulusal soruşturma ve kovuşturma makamlarının özel 

sektör kuruluşları ile, özellikle malî kuruluşlarla, bu Sözleşme ile ihdas edilen suçların işlenmesini içeren 
hususlarda işbirliğini teşvik etmek üzere gerekli önlemleri alacaktır.  

2. Her Taraf Devlet kendi vatandaşlarını ve mutat meskeni kendi ülkesinde bulunan diğer kişileri, bu 
Sözleşme ile ihdas edilen bir suçun işlenmesini ulusal soruşturma ve kovuşturma makamlarına ihbar etme 
hususunda teşvik etmeyi değerlendirecektir. 

 
Madde 40  

Bankacılık Sırrı 
Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş olan suçlara ilişkin cezaî 

soruşturmalarında, banka hesaplarının gizliliğine ilişkin yasalardan kaynaklanan engellerin aşılabilmesi 
amacıyla iç hukuk sisteminde uygun düzeneklerin mevcut bulunmasını sağlayacaktır. 

 
Madde 41  

Sabıka Kaydı 
Her Taraf Devlet, uygun bulduğu şartlar ve amaçlar dâhilinde, suç isnat edilen bir kişinin başka bir 

Taraf Devletteki evvelki mahkumiyetini, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suça ilişkin cezaî 
yargılamalarında kullanmak amacıyla gözönüne almak üzere gerekli yasal ve diğer önlemleri alabilir. 

 
Madde 42  

Yargı Yetkisi 
1. Aşağıdaki durumlarda, her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlara ilişkin 

yargılama yetkisini tesis etmek için gerekli önlemleri alacaktır. 
a) Suç, o Taraf Devletin ülkesinde işlenirse; veya 
b) Suç, işlendiği sırada o Taraf Devletin bayrağını taşıyan bir gemide veya o Taraf Devletin 

mevzuatına uygun olarak kayıtlı olan hava taşıtında işlenirse. 
2. Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 4 üncü maddesine bağlı olarak, aşağıdaki durumlarda bu tür 

suçlardan herhangi birisine ilişkin yargı yetkisini de tesis edebilir: 
a) Suç, o Taraf Devletin bir vatandaşına karşı işlenirse; veya 
b) Suç, o Taraf Devletin bir vatandaşı tarafından veya mutat meskeni o Taraf Devletin ülkesinde 

bulunan vatansız bir kişi tarafından işlenirse; veya 
c) Suç, bu Sözleşmenin 23 üncü maddesinin 1 (b) (ii) bendinde belirtilen suçlardan birisiyse ve bu 

Sözleşmenin 23 üncü maddesinin 1 (a) (i) veya (ii) veya (b) (i) bentlerinde belirtilen bir suçun o Devletin 
ülkesi içinde işlenmesi amacıyla o Devletin ülkesi dışında işlenirse; veya 

d)Suç Taraf Devlete karşı işlenirse. 
3. Bu Sözleşmenin 44 üncü maddesinin uygulanması bakımından, her Taraf Devlet, suç isnat edilen ve 

kendi ülkesinde bulunan bir kişiyi, sırf vatandaş olması gerekçesiyle iade etmediği takdirde, bu Sözleşme 
ile ihdas edilen suçlara ilişkin yargı yetkisini tesis etmek üzere gerekli olabilecek önlemleri alacaktır. 

4. Her Taraf Devlet ayrıca, suç isnat edilen kişi kendi ülkesinde bulunduğunda ve bu kişiyi iade 
etmediğinde, bu Sözleşme ile ihdas olunan suçlara ilişkin yargı yetkisini tesis etmek için gerekli önlemleri 
alabilir. 

5. Eğer bu maddenin 1 inci veya 2 nci fıkrasına göre yargı yetkisini kullanan bir Taraf Devlete, 
herhangi bir başka Taraf Devletin aynı eylem dolayısıyla bir soruşturma, kovuşturma veya yargısal bir 
işlem yürüttüğü bildirildiyse veya söz konusu Taraf Devlet bunu herhangi bir biçimde öğrenmiş ise, bu 
Taraf Devletlerin yetkili makamları, uygun olan hallerde, yapacakları işlemlerin eşgüdümü amacıyla 
danışmalarda bulunacaklardır. 



YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

193 

6. Bu Sözleşme, genel uluslararası hukuk normları saklı kalmak kaydıyla, bir Taraf Devletin iç 
hukukuna uygun olarak tesis ettiği cezaî yargılama yetkisini kullanmasını ortadan kaldırmaz. 

 
BÖLÜM IV  

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 
 

Madde 43  
Uluslararası İşbirliği 

1. Taraf Devletler, bu Sözleşmenin 44 ila 50 nci maddelerine uygun olarak cezaî konularda işbirliği 
yapacaklardır. Uygun olan hallerde ve iç hukuk sistemleri ile uyumlu olduğunda, Taraf Devletler, 
yolsuzluğa ilişkin hukukî ve idarî hususlardaki soruşturma ve davalarda birbirlerine yardım etmeyi 
değerlendireceklerdir. 

2. Uluslararası işbirliği konularında, çifte cezalandırılabilirliğin zorunlu olduğu hallerde, eğer adlî 
yardımlaşma talebine konu suçu oluşturan fiil iki Taraf Devletin yasalarına göre de bir adlî suç ise, 
kendisinden talepte bulunulan Taraf Devletin yasalarının bu suçu talepte bulunan Taraf Devletin 
yasalarıyla aynı kategoriye koymasına ya da aynı terminolojiyle adlandırmasına bakılmaksızın, bu 
zorunluluk yerine getirilmiş sayılır. 

 
Madde 44  

Suçluların İadesi 
1. Bu madde, iadeye konu olan suçun hem talepte bulunan, hem de talepte bulunulan Taraf Devletlerin 

iç hukuklarına göre cezalandırılabilir olması kaydıyla, iade talebine konu olan kişinin talepte bulunulan 
Taraf Devletin ülkesinde bulunması halinde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş olan suçlara 
uygulanır. 

2. Bu maddenin birinci fıkrasındaki hükme rağmen, bir Taraf Devlet, kendi iç hukuku izin verdiği 
takdirde, kendi iç hukukunda cezalandırılabilir olmasa dahi, bu Sözleşmede belirtilen suçlardan herhangi 
birisi nedeniyle bir kişiyi iade edebilir. 

3. Eğer iade talebi birbirinden ayrı birkaç suçu içeriyorsa, bu suçların en az birinin bu madde 
kapsamında faili iade edilebilir nitelikte olması, diğerlerinin de hapis süresi nedeniyle faili iade edilebilir 
nitelikte olmamakla birlikte bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlarla ilgili olması şartıyla, talepte 
bulunulan Taraf Devlet bu maddeyi anılan suçlar için de uygulayabilir. 

4. Bu maddenin uygulandığı suçların herbiri, Taraf Devletler arasında suçluların iadesine ilişkin 
herhangi bir andlaşmaya, faili iade edilebilir suçlar olarak dâhil edilmiş sayılacaktır. Taraf Devletler, bu 
tür suçları, aralarında akdedilecek her iade andlaşmasına faili iade edilebilir suçlar olarak dâhil edecektir. 
İç hukuku izin veren bir Taraf Devlet, bu Sözleşmeyi iadeye esas olarak kullandığında, bu Sözleşmeye 
uygun olarak ihdas edilmiş olan hiçbir suçu siyasî suç olarak saymayacaktır. 

5. Suçluların iadesini bir andlaşmanın mevcut olması koşuluna dayandıran bir Taraf Devlet, andlaşma 
akdetmemiş olduğu diğer bir Taraf Devletten bir iade talebi alması halinde, bu maddenin uygulandığı 
suçlar bakımından, bu Sözleşmeyi, suçluların iadesi için bir hukuksal dayanak olarak kabul edebilir. 

6. Suçluların iadesini bir andlaşmanın mevcut olması koşuluna dayandıran bir Taraf Devlet; 
a) Bu Sözleşmeye ilişkin onaylama, kabul, uygun bulma veya katılım belgelerinin tevdii sırasında, 

Sözleşmeye taraf diğer Devletlerle suçluların iadesi hususunda işbirliği için, bu Sözleşmeyi hukuksal 
dayanak olarak kabul edip etmeyeceğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirecek; ve 

b) Bu Sözleşmeyi suçluların iadesi hususunda işbirliği için hukuksal dayanak olarak kabul etmezse, 
uygun olan hallerde, bu maddeyi uygulamak için, Sözleşmeye taraf diğer Devletlerle suçluların iadesi 
konusunda andlaşmalar yapmak için çaba gösterecektir. 

7. Suçluların iadesini bir andlaşmanın mevcut olması koşuluna dayandırmayan Taraf Devletler, bu 
maddenin uygulandığı suçları kendi aralarında iade edilebilir suçlar olarak kabul edeceklerdir. 
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8. Suçluların iadesi, diğerlerinin yanı sıra, iade için asgari cezanın gerekliliğine ilişkin koşullar ve 
talepte bulunulan Taraf Devletin iadenin reddini dayandırabileceği nedenler dâhil, talepte bulunulan Taraf 
Devletin iç hukukunca veya uygulanabilir iade andlaşmalarınca belirlenmiş koşullara tâbi olacaktır. 

9. Taraf Devletler, iç hukuklarına bağlı kalmak kaydıyla, bu maddenin uygulandığı herhangi bir suçla 
ilgili iade işlemlerini hızlandırmak ve delil sunma koşullarını kolaylaştırmak için çaba göstereceklerdir. 

10. Talepte bulunulan Taraf Devlet, iç hukuk hükümlerine ve taraf olduğu suçluların iadesi 
andlaşmalarına bağlı kalmak kaydıyla, durumun gerekli ve acil olduğuna kanaat getirmesi halinde ve 
talepte bulunan Taraf Devletin istemi üzerine, iadesi istenen ve kendi ülkesinde bulunan bir kişiyi 
gözaltına alacak veya kişinin iade işlemleri sırasında hazır bulunmasını teminen diğer uygun önlemleri 
alacaktır. 

11. Ülkesinde suç isnat edilen bir kişi bulunan Taraf Devlet, eğer bu maddenin uygulandığı bir suç 
bakımından bu kişiyi sırf kendi vatandaşı olduğu gerekçesiyle iade etmez ise, iade isteyen Taraf Devletin 
isteği üzerine, vakit geçirmeksizin, kovuşturma amacıyla, olayı kendi yetkili makamlarına iletmek 
zorundadır. Bu makamlar, anılan Taraf Devletin iç hukukundaki vahim nitelikli diğer suçlarda olduğu gibi 
karar alacak ve işlemleri de aynı biçimde yürüteceklerdir. İlgili Taraf Devletler, bu tür bir kovuşturmanın 
etkinliğini teminen, özellikle usul ve ispata ilişkin konularda, birbirleriyle işbirliği yapacaklardır. 

12. Bir Taraf Devlet, vatandaşı olan bir kişiyi iç hukukuna göre, yalnızca kişinin iadesinin veya 
tesliminin istendiği bir dava veya takibat sonucu çarptırılabileceği cezayı bu Taraf Devlette çekmesi için 
geri verilmesi koşuluyla iade veya teslim edebiliyorsa ve bu Taraf Devlet ile iadeyi isteyen Taraf Devlet 
gerek bu seçenek üzerinde, gerek uygun görecekleri diğer şartlarda anlaşmışlarsa, bu biçimde yapılacak 
şartlı bir iade veya teslim, bu maddenin 11 inci fıkrasında yer alan yükümlülüğün yerine getirilmesi için 
yeterli olacaktır. 

13. Bir hükmün infazı amacıyla yapılan iade talebi, iadesi istenen kişinin talepte bulunulan Taraf 
Devletin vatandaşı olması nedeniyle reddedilirse, talepte bulunulan Taraf Devlet, talepte bulunan Tarafın 
başvurusu üzerine, kendi iç hukuku izin verirse ve yasaların gerektirdiği hususlara uygun olarak, talepte 
bulunan Tarafın iç hukukunca verilmiş cezanın veya geriye kalan kısmının infazını sağlama yollarını 
araştıracaktır. 

14. Bu maddenin uygulandığı suçlarla bağlantılı olarak hakkında yargı işlemleri yürütülen herhangi bir 
kişiye, davanın bütün safhalarında, kişinin ülkesinde bulunduğu Taraf Devletin iç hukukunca sağlanan 
bütün hak ve güvencelerin kullanılması da dâhil olmak üzere, adil muamele garantisi verilecektir. 

15. Eğer talepte bulunulan Taraf Devletin, talebin bir kişiyi cinsiyeti, ırkı, dini, vatandaşlığı, etnik 
kökeni veya siyasî görüşleri nedeniyle yargılamak veya cezalandırmak için yapıldığına veya bu 
nedenlerden herhangi biri bakımından, talebe uymanın anılan kişinin durumuna halel getireceğine 
inanmak için ciddi gerekçeleri bulunuyorsa, bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, iadeye ilişkin bir zorunluluk 
getirdiği biçiminde yorumlanmayacaktır. 

16. Taraf Devletler, sırf suçun malî konuları da kapsadığının değerlendirildiği gerekçesiyle, suçluların 
iadesi talebini reddedemezler. 

17. Talepte bulunulan Taraf Devlet, iadeyi reddetmeden önce, uygun olan hallerde görüşlerini sunmak 
ve iddialarına ilişkin bilgi sağlamak için kendisine geniş olanak tanımak amacıyla talepte bulunulan Taraf 
Devlete danışacaktır. 

18. Taraf Devletler, iadenin sağlanması veya etkinliğinin arttırılması için, ikili veya çok taraflı 
anlaşmalar veya düzenlemeler yapmak için çaba harcayacaklardır. 

 
Madde 45 

Hükümlülerin Nakli 
Taraf Devletler, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlar nedeniyle hapse mahkum olmuş veya 

diğer hürriyeti bağlayıcı cezalara çarptırılmış kişilerin, cezalarını tamamlamak üzere kendi ülkelerine 
nakline ilişkin ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı değerlendirebilirler. 

 
Madde 46 
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Karşılıklı Adlî Yardım 
1) Taraf Devletler, bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin soruşturma, kovuşturma ve yargılamalarda 

birbirlerine en geniş ölçüde karşılıklı adlî yardımı sağlayacaklardır. 
2) Karşılıklı adlî yardım, bu Sözleşmenin 26 ncı maddesi uyarınca bir tüzel kişinin talepte bulunan 

Taraf Devlette sorumlu tutulabileceği suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve yargılamalar işlemleri 
bakımından, talepte bulunulan Taraf Devletin ilgili yasaları, andlaşmaları, anlaşmaları ve düzenlemelerine 
göre mümkün olan en geniş ölçüde sağlanacaktır. 

3) Bu madde uyarınca sağlanacak karşılıklı adlî yardım, aşağıdaki amaçlardan herhangi birisi için 
talep edilebilir: 

a) Delil toplamak veya kişilerin ifadesini almak; 
b) Adlî belgelerin tebliğini sağlamak; 
c) Arama, el koyma ve dondurma işlemlerini yerine getirmek; 
d) Eşya ve yer incelemesi yapmak; 
e) Bilgileri, delil olabilecek şeyleri ve bilirkişi görüşlerini temin etmek; 
f) Resmî daire, banka, şirket veya ticaret kayıtları ve malî kayıtlar dâhil, ilgili belge ve kayıtların 

asıllarını veya onaylı suretlerini temin etmek; 
g) Delil elde etme amacıyla suç gelirinin, malvarlığının, araç-gereçlerin ve diğer şeylerin tespiti veya 

takibi; 
h) Kişilerin, talepte bulunan Taraf Devlette gönüllü olarak bulunmalarını kolaylaştırmak; 
i) Talepte bulunulan Taraf Devletin iç hukukuna aykırı olmayan diğer her türlü yardımı sağlamak; 
j) Bu Sözleşmenin V. bölümündeki hükümlere uygun olarak suç gelirlerinin tespiti, dondurulması ve 

takibi; 
k) Bu Sözleşmenin V. bölümündeki hükümlere uygun olarak varlıkların geri alınması. 
4) Bir Taraf Devletin yetkili makamları, iç hukuk saklı kalmak kaydıyla, önceden bir talep olmaksızın, 

cezaî konulara ilişkin bilgilerin soruşturma ve yargılamaları yürütmede veya başarılı bir biçimde 
sonuçlandırmada diğer bir Taraf Devletin makamlarına yardımcı olacağına veya o Taraf Devletin bu 
Sözleşmeye istinaden bir talepte bulunmasıyla sonuçlanacağına inandıkları takdirde, bu tür bilgileri anılan 
Taraf Devletin yetkili makamlarına iletebilirler. 

5) Bu maddenin 4 üncü fıkrasına dayanılarak bilgi iletilmesi, bilgiyi temin eden yetkili makamların 
bulunduğu Devletteki soruşturma ve yargılamalara halel getirmeyecektir. Bilgiyi alan yetkili makamlar 
anılan bilginin gizli kalması talebine veya kullanımındaki sınırlamalara, geçici bir süre dahi olsa 
uyacaklardır. Bununla beraber, bu durum, bilgiyi alan Taraf Devleti, sanığın suçsuzluğunu gösterecek 
bilgileri kendi yargılama süreci sırasında açıklamaktan alıkoymayacaktır. Böyle bir durumda, bilgiyi alan 
Taraf Devlet, açıklamadan önce bilgiyi veren Taraf Devleti haberdar edecek ve talep edilmiş ise, bilgiyi 
veren Taraf Devlete danışacaktır. Eğer, istisnai bir durumda, önceden haber verme olanağı bulunmuyor 
ise, bilgiyi alan Taraf Devlet, bilgiyi veren Taraf Devleti gecikme olmaksızın açıklamadan haberdar 
edecektir. 

6) Bu maddenin hükümleri, karşılıklı adlî yardımı tamamen veya kısmen düzenleyen veya 
düzenleyecek olan başka herhangi bir ikili veya çok taraflı andlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri 
etkilemeyecektir. 

7) Eğer söz konusu Taraf Devletler bir karşılıklı adlî yardım andlaşmasıyla bağlı değillerse, bu 
maddeye dayanarak yapılan taleplerde, bu maddenin 9 ila 29 uncu fıkraları uygulanacaktır. Taraf 
Devletler bu tür bir andlaşmayla bağlı iseler, anılan Devletler bu maddenin 9 ila 29 uncu fıkralarını 
uygulamaya karar vermedikçe, o andlaşmanın ilgili hükümleri uygulanacaktır. İşbirliğini kolaylaştıracak 
ise, Taraf Devletlerin bu fıkraları uygulamaları kuvvetle teşvik edilir. 

8) Taraf Devletler, bankacılık sırrı gerekçesiyle, bu maddeye istinaden karşılıklı adlî yardımda 
bulunmayı reddetmeyeceklerdir. 
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9) a) Talepte bulunulan Taraf Devlet, çifte cezalandırılabilirliğin bulunmadığı durumlarda bu maddeye 
istinaden bir yardım talebine karşılık verirken, bu Sözleşmenin 1 inci maddede öngörülen amaçlarını 
gözönünde bulunduracaktır; 

b) Taraf Devletler, çifte cezalandırılabilirliğin bulunmadığı gerekçesiyle, bu maddeye istinaden 
yardımda bulunmayı reddedebilirler. Bununla beraber, talepte bulunulan Taraf Devlet, hukuk sisteminin 
temel kavramları ile uyumlu olan durumlarda, zorlayıcı eylem içermeyen yardım sağlayacaktır. Taleplerin 
çok cüzi meblağlara ilişkin olması ya da aranılan işbirliği ya da yardımın bu Sözleşmenin başka hükümleri 
gereğince sağlanabilmesi hallerinde, yardım talepleri reddedilebilir; 

c) Her Taraf Devlet, çifte cezalandırılabilirliğin bulunmadığı durumlarda, bu maddeye istinaden daha 
geniş ölçüde yardımda bulunabilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almayı değerlendirebilir. 

10) Bir Taraf Devletin ülkesinde tutuklu veya cezasını çekmekte olan ve teşhis, tanıklık veya başka 
suretle bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin soruşturma, kovuşturma veya yargısal işlemler için delil 
toplamada yardım sağlamak amaçlarıyla başka bir Taraf Devlette bulunması talep edilen bir kişi, 
aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde nakledilebilir: 

a) Kişi bilerek ve özgürce rıza gösterirse; 
b) Taraf Devletlerin uygun görebileceği koşullara tâbi olarak, her iki Taraf Devletin yetkili makamları 

anlaşırsa. 
11) Bu maddenin 10 uncu fıkrasının uygulanması bakımından: 
a) Nakledilecek kişinin bulunduğu Taraf Devlet başka türlü talep etmedikçe veya müsaade etmedikçe, 

kişinin nakledileceği Taraf Devlet, nakledilen kişiyi gözaltında tutma yetki ve yükümlülüğünü haiz 
olacaktır; 

b) Her iki Taraf Devletin yetkili makamlarınca önceden veya herhangi bir biçimde kararlaştırıldığı 
üzere, kişinin nakledildiği Taraf Devlet, kişiyi gönderen Taraf Devlete geri teslim etme yükümlülüğünü 
gecikmeksizin yerine getirecektir; 

c) Kişinin nakledildiği Taraf Devlet, gönderen Taraf Devletten kişinin geri teslimi için yeni bir iade 
süreci başlatmasını talep etmeyecektir; 

d) Nakledilen kişinin, nakledildiği Taraf Devlette gözaltında geçirdiği süreler, gönderen Devlette 
çekmesi gereken cezadan indirilecektir. 

12) Bu maddenin 10 uncu ve 11 inci fıkralarına uygun olarak kişiyi nakledecek Taraf Devlet kabul 
etmedikçe, nakledilen kişi, vatandaşlığına bakılmaksızın, nakleden Devletin ülkesinden ayrılışından 
evvelki eylemleri, ihmalleri veya mahkumiyetleriyle ilgili olarak, nakledileceği Devletin ülkesinde 
kovuşturulmayacak, gözaltına alınmayacak, cezalandırılmayacak veya kişisel özgürlüğü bağlayıcı 
herhangi bir sınırlamaya tâbi tutulmayacaktır. 

13) Her Taraf Devlet, karşılıklı adlî yardım taleplerini alma ve bunları yerine getirme veya yerine 
getirilmesi için yetkili makamlara iletme sorumluluğuna ve yetkisine sahip merkezi bir makam 
belirleyecektir. Bir Taraf Devletin karşılıklı adlî yardıma ilişkin ayrı bir sisteminin olduğu özel bir bölge 
veya ülkesi olması halinde, o bölge veya ülke için aynı işleve sahip ayrı bir merkezi makam belirleyebilir. 
Merkezi makamlar, alınan taleplerin süratli ve uygun bir biçimde yerine getirilmesini veya iletilmesini 
sağlayacaklardır. Merkezi makam, yerine getirilmesi için talebi yetkili bir makama iletmesi halinde, 
talebin yetkili makam tarafından hızlı ve uygun bir biçimde yerine getirilmesini teşvik edecektir. Bu 
amaçla belirlenen merkezi makam, her Taraf Devletin bu Sözleşmeye ilişkin onaylama kabul veya uygun 
bulma veya katılım belgelerini tevdii sırasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirilecektir. 
Karşılıklı adlî yardım talepleri ve buna ilişkin herhangi bir yazışma Taraf Devletlerce belirlenmiş merkezi 
makamlara iletilecektir. Bu koşul, bir Taraf Devletin, bu taleplerin ve yazışmaların kendisine diplomatik 
kanallarla ve acil durumlarda, Taraf Devletlerin kararlaştırdıkları hallerde, mümkünse, Uluslararası Adlî 
Polis Teşkilatı kanalıyla ulaştırılmasını isteme hakkına halel getirmeyecektir. 

14) Talepler yazılı olarak veya mümkünse yazılı kayıt elde edilmesini sağlayan herhangi bir yolla, 
talepte bulunulan Devletin kabul edebileceği bir dilde ve o Devletin, bildirimin sahih olup olmadığını 
tespit edebileceği koşullar altında yapılacaktır. Taraf Devletlerin her biri için kabul edilebilir olan dil veya 
diller, bu Sözleşmeye ilişkin onaylama, kabul veya uygun bulma veya katılım belgelerinin tevdii sırasında 
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirilecektir. Acil durumlarda ve Taraf Devletlerce kararlaştırıldığı 
takdirde, talepler sözlü olarak yapılabilir, ancak derhal yazılı olarak teyit edilecektir. 

15) Karşılıklı adlî yardım için olan bir talep şunları içerecektir: 
a) Talebi yapan makamın adı; 
 
b) Talebin ilgili olduğu soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın konusu ve mahiyeti ve 

soruşturmayı, kovuşturmayı ve yargılamayı yürüten makamın adı ve görevleri; 
c) Adlî belgelerin tebliği amacıyla yapılanların dışındaki taleplerde, ilgili olayların bir özeti; 
d) İstenen yardımın tanımı ve talepte bulunan Taraf Devletin uyulmasını istediği herhangi bir özel 

usulün açıklaması; 
e) Mümkün olduğu takdirde, ilgili herhangi bir kişinin kimliği, yeri ve uyruğu; ve 
f) Delilin, bilginin veya işlemin hangi amaçla istendiği. 
16) Talepte bulunulan Taraf Devlet, talebin kendi iç hukukuna uygun olarak yerine getirilmesi için 

gerekli gördüğünde veya talebin yerine getirilmesine kolaylık sağlayabileceği durumlarda, ek bilgi talep 
edebilir. 

17) Bir talep, talepte bulunulan Taraf Devletin iç hukukuna göre ve bu hukuka aykırılık teşkil 
etmediği ölçüde ve mümkün olduğunda, talepte belirtilen usullere uygun olarak yerine getirilecektir. 

18) Mümkün olduğu ve iç hukukun temel ilkeleriyle uyumlu olduğu her durumda, bir kişi bir Taraf 
Devletin ülkesinde bulunduğunda ve bu kişinin diğer Taraf Devletin adlî makamları tarafından tanık veya 
uzman olarak dinlenmesi gerektiğinde, eğer söz konusu kişinin talepte bulunan Taraf Devletin ülkesinde 
şahsen hazır bulunması mümkün veya arzulanan bir durum değilse, talepte bulunulan Taraf Devlet, 
diğerinin talebi üzerine, dinlemenin video konferansıyla yapılmasına izin verebilir. Taraf Devletler, 
dinlemenin talepte bulunan Taraf Devletin bir adlî makamı tarafından yürütülmesine ve talepte bulunulan 
Taraf Devletin bir adlî makamının katılmasına karar verebilirler. 

19) Talepte bulunan Taraf Devlet, talebe konu soruşturma, kovuşturma veya yargılamalar için talepte 
bulunulan Taraf Devlet tarafından sağlanan bilgiyi veya delili, talepte bulunulan Taraf Devletin önceden 
rızası olmaksızın, talepte belirtilen amaçlar dışında iletmeyecek veya kullanmayacaktır. Bu fıkradaki 
hiçbir hüküm, talepte bulunan Taraf Devleti, sanığın suçsuzluğunu gösterecek bilgi veya delili kendi 
yargılaması sırasında açıklamaktan alıkoymayacaktır. Bu son durumda, talepte bulunan Taraf Devlet, 
açıklamadan önce, talepte bulunulan Taraf Devleti haberdar edecek ve talep edilmişse, talepte bulunan 
Taraf Devlete danışacaktır. Eğer, istisnai bir durumda, önceden haber verme olanağı bulunmuyor ise, 
talepte bulunan Taraf Devlet, talepte bulunulan Taraf Devleti gecikmeksizin açıklama hakkında 
bilgilendirecektir. 

20) Talepte bulunan Taraf Devlet, talepte bulunulan Taraf Devletten, talebin yerine getirilmesi 
bakımından zorunlu olmadığı ölçüde, yapılan talebin ve içeriğinin gizli tutulmasını isteyebilir. Eğer 
talepte bulunulan Taraf Devlet gizlilik zorunluluğuna uyamaz ise, talepte bulunan Taraf Devleti derhal 
bilgilendirecektir. 

21) Karşılıklı adlî yardım talebi aşağıdaki hallerde reddedilebilir: 
a) Talep bu maddenin hükümlerine uygun bir biçimde yapılmaz ise; 
b) Talepte bulunulan Taraf Devlet, talebin yerine getirilmesinin, egemenliğine, güvenliğine, kamu 

düzenine veya diğer temel çıkarlarına zarar verebileceği kanaatinde ise; 
c) Talepte bulunulan Taraf Devletin makamlarının, benzer herhangi bir suçun kendi yargı yetkileri 

dâhilinde soruşturma, kovuşturma ya da yargılamaya tâbi olması halinde, talep edilen işlemi yapması 
kendi hukukuna göre yasaklanmış ise; 

d) Talebin kabul edilmesi, talepte bulunan Taraf Devletin karşılıklı adlî yardıma ilişkin hukuk 
sistemine aykırı ise. 

22) Taraf Devletler, sırf suçun malî konuları da kapsadığının düşünüldüğü gerekçesiyle bir karşılıklı 
adlî yardım talebini reddedemezler. 
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23) Karşılıklı adlî yardıma ilişkin herhangi bir ret için gerekçe gösterilecektir. 
24) Talepte bulunulan Taraf Devlet, karşılıklı adlî yardım talebini mümkün olan en kısa sürede yerine 

getirecek ve Taraf Devletçe gerekçeleri tercihen talepte belirtilen herhangi bir süreyi, mümkün olduğunca 
tam olarak göz önünde bulunduracaktır. Talepte bulunan Taraf Devlet, talebi karşılamak amacıyla talepte 
bulunulan Taraf Devletin aldığı önlemlerin durum ve safhasına ilişkin bilgi almak üzere makul taleplerde 
bulunabilir. Talepte bulunulan Taraf Devlet, talepte bulunan Taraf Devletin, talebin durumuna ve yerine 
getirilme safhasına ilişkin makul taleplerini yanıtlayacaktır. Talepte bulunan Taraf Devlet, istenen yardıma 
gerek kalmadığı takdirde, talepte bulunulan Taraf Devlete durumu derhal bildirecektir. 

25) Karşılıklı adlî yardım, devam eden bir soruşturmayı, kovuşturmayı veya yargılamayı olumsuz 
etkileyebileceği gerekçesiyle, talepte bulunulan Taraf Devletçe ertelenebilir. 

26) Bu maddenin 21 inci fıkrasına istinaden bir talebi reddetmeden veya bu maddenin 25 inci fıkrasına 
istinaden talebin yerine getirilmesini ertelemeden önce, talepte bulunulan Taraf Devlet, gerekli gördüğü 
bazı kayıt ve koşullarla yardımın yerine getirilip getirilemeyeceğini değerlendirmek üzere talepte bulunan 
Taraf Devlete danışacaktır. Eğer talepte bulunan Taraf Devlet, bu koşullara tâbi yardımı kabul ederse, söz 
konusu koşullara uyacaktır. 

27) Bu maddenin 12 nci fıkrasının uygulanmasına halel gelmeksizin, talepte bulunan Taraf Devletin 
isteği üzerine, talepte bulunan Taraf Devletin ülkesindeki bir yargılamada delil sunmaya veya bir 
soruşturma, kovuşturma veya yargılamada yardım etmeye rıza gösteren bir tanık, bilirkişi veya başka bir 
kişi talepte bulunulan Taraf Devletin ülkesinden ayrılışından evvelki eylemleri, ihmalleri veya 
mahkumiyetleriyle ilgili olarak, talepte bulunan Taraf Devletin ülkesinde kovuşturulmayacak, gözaltına 
alınmayacak, cezalandırılmayacak veya kişisel özgürlüğünü kısıtlayıcı herhangi bir sınırlamaya tâbi 
tutulmayacaktır. Bu tür bir güvence, bu tanık, bilirkişi veya başka kişinin hazır bulunmasının adlî 
makamlarca artık gerekli görülmediğinin resmen bildirildiği tarihten itibaren kesintisiz 15 gün veya Taraf 
Devletlerce kararlaştırılmış herhangi bir zaman dilimi zarfında ayrılma olanağına sahip olup da talepte 
bulunan Taraf Devletin ülkesinde kendi isteğiyle kaldığı veya bu ülkeyi terk ettikten sonra kendi isteğiyle 
geri döndüğü takdirde sona erecektir. 

28) Bir talep yerine getirilirken ortaya çıkan olağan masraflar, ilgili Taraf Devletlerce aksi 
kararlaştırılmadıkça, talepte bulunulan Taraf Devletçe karşılanacaktır. Eğer talebi yerine getirmek için 
önemli veya olağan dışı masraflar gerekiyor veya gerekecekse, talebin hangi kayıt ve koşullarla yerine 
getirileceğini ve masrafların nasıl karşılanacağını belirlemek üzere, Taraf Devletler birbirlerine 
danışacaktır. 

29) Talepte bulunulan Taraf Devlet; 
a) Talepte bulunan Taraf Devlete, iç hukukuna göre kamuya açık olan elindeki resmî kayıtların, 

belgelerin veya bilginin örneklerini verecektir; 
b) Kendi takdiriyle, tamamen, kısmen veya uygun gördüğü koşullara tâbi olarak, iç hukukuna göre 

kamuya açık olmayan resmî kayıt, belge ve bilgilerin örneklerini talepte bulunan Taraf Devlete verebilir. 
30) Taraf Devletler, gerekli hallerde, bu madde hükümlerinin amaçlarına hizmet edecek, bunların 

uygulanmasını sağlayacak veya bu hükümleri güçlendirecek ikili veya çok taraflı anlaşma veya 
düzenlemeler yapma olanaklarını değerlendireceklerdir. 

 
Madde 47 

Ceza Yargılamalarının Nakli 
Taraf Devletler, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların kovuşturulması amacıyla ceza 

yargılamalarının birbirlerine nakledilmesi olanağını, bu naklin adaletin tecellisi bakımından yararlı 
görüldüğü durumlarda, özellikle birden fazla yargı yetkisinin söz konusu olduğu hallerde, kovuşturmanın 
tek merkezde toplanması düşüncesiyle değerlendireceklerdir. 

 
Madde 48 

Yasa Uygulamada İşbirliği 
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1) Taraf Devletler, bu Sözleşmede belirtilen suçlarla mücadeleye yönelik yasa uygulama faaliyetinin 
etkinliğinin arttırılması amacıyla, hukukî ve idarî sistemlerine uygun olarak, birbirleriyle yakın işbirliği 
yapacaklardır. Taraf Devletler, özellikle aşağıdaki hususlarda etkili önlemler alacaktır: 

a) İlgili Taraf Devletlerin uygun görmeleri halinde, diğer suçlarla bağlantıları dâhil olmak üzere, bu 
Sözleşmede belirtilen suçların bütün yönlerine ilişkin bilgilerin çabuk ve güvenli değişimini 
kolaylaştırmak amacıyla yetkili makamlar, kurum ve hizmetler arasında iletişim kanallarını geliştirmek ve 
gerektiğinde tesis etmek; 

b) Bu sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin soruşturmaları yürütmek üzere aşağıdaki hususlarda diğer 
devletlerle işbirliği yapmak: 

i. Bu tür suçlara karıştığından şüphe edilen kişilerin kimlikleri, bulundukları yer ve faaliyetleri veya 
diğer ilgili kişilerin yerleri; 

ii. Bu tür suçların işlenmesinden elde edilen suç gelirinin veya malvarlığının hareketi; 
iii. Bu tür suçların işlenmesinde kullanılan veya kullanılması amaçlanan malvarlığı, teçhizat ve diğer 

araç-gereçlerin hareketi; 
c) Uygun olan hallerde, soruşturma ve analiz amacıyla, gereken kalemleri ve yeterli miktarda maddeyi 

sağlamak; 
d) Uygun olan hallerde, bu Sözleşmede belirtilen suçların işlenmesi için başvurulan özel yol ve 

yöntemler hakkında diğer devletler ile sahte kimlik, tahrif edilmiş, değiştirilmiş ya da sahte evrak ve 
suçların gizlenmesi amacıyla başvurulan diğer yolları da içerecek biçimde bilgi değişiminde bulunmak; 

e) Yetkili makamlar, kurum ve hizmetler arasında etkin eşgüdümü kolaylaştırmak ve ilgili Taraf 
Devletler arasındaki ikili anlaşma ve düzenlemelere bağlı kalarak irtibat görevlileri göndermek de dâhil 
olmak üzere, personel ve diğer uzmanların değişimini teşvik etmek;  

f) Bu Sözleşmede belirtilen suçların erken teşhisi amacıyla bilgi değişiminde bulunmak ve uygun 
biçimde alınan idarî ve diğer önlemlerin eşgüdümünü sağlamak. 

2) Bu Sözleşmenin uygulanması amacıyla Taraf Devletler, kolluk makamları arasında doğrudan 
işbirliğine ilişkin ikili veya çok taraflı anlaşma veya düzenlemeler yapmayı ve bu tür anlaşma veya 
düzenlemeler mevcut ise, bunları değiştirmeyi değerlendireceklerdir. İlgili Taraf Devletler, aralarında bu 
tür anlaşma veya düzenlemelerin mevcut olmaması durumunda, bu Sözleşmede belirtilen suçlar 
bakımından karşılıklı yasa uygulama işbirliği için bu Sözleşmeyi temel olarak almayı 
değerlendireceklerdir. Taraf Devletler, uygun olduğu zaman, kolluk makamları arasındaki işbirliğini 
geliştirmek amacıyla, uluslararası ve bölgesel örgütler de dâhil olmak üzere, anlaşma ve düzenlemelerden 
tam olarak yararlanacaklardır. 

3) Taraf Devletler, bu Sözleşmede belirtilen ve modern teknoloji kullanılarak işlenen suçlarla 
mücadele etmek için olanakları dâhilinde işbirliği yapmaya çaba sarf edeceklerdir. 

 
Madde 49  

Ortak Soruşturmalar 
Taraf Devletler, bir veya daha fazla Devlette soruşturma, kovuşturma veya yargılama konusu olan 

meselelere ilişkin olarak, yetkili makamları aracılığıyla ortak soruşturma mercileri oluşturmak amacıyla, 
ikili veya çok taraflı anlaşma veya düzenlemeler yapmayı değerlendireceklerdir. Bu tür anlaşma veya 
düzenlemelerin mevcut olmaması halinde, ortak soruşturmalar her olay için ayrı ayrı yapılacak 
anlaşmalarla yürütülebilir. İlgili Taraf Devletler, ülkesinde bu tür bir soruşturma yürütülecek olan Taraf 
Devletin egemenliğine bütünüyle saygı göstereceklerdir. 

 
Madde 50 

Özel Soruşturma Teknikleri 
1) Her Taraf Devlet, yolsuzlukla etkin biçimde mücadele etmek maksadıyla, iç hukuk sisteminin temel 

ilkelerinin elverdiği ölçüde ve iç hukukunda belirtilen şartlara uygun olarak, yetkili makamlarının, kendi 
ülkesinde, kontrollü teslimatı ve uygun gördüğü hallerde, elektronik veya diğer izleme biçimlerini ve gizli 
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operasyonlar gibi diğer özel soruşturma tekniklerini uygun biçimde kullanmasına ve bu yöntemle elde 
edilen delillerin mahkemelerde kabul edilmesine izin vermek üzere, olanakları dâhilinde, gerekli önlemleri 
alacaktır. 

2) Bu Sözleşmede belirtilen suçları soruşturmak amacıyla, Taraf Devletler gerektiğinde, bu tür özel 
soruşturma tekniklerinin uluslararası işbirliği çerçevesinde kullanımı için uygun ikili veya çok taraflı 
anlaşmalar veya düzenlemeler yapmaya teşvik olunur. Bu tür anlaşmalar veya düzenlemeler devletlerin 
egemen eşitliği ilkesine bütünüyle uyularak yapılacak ve uygulanacak ve bu anlaşma veya düzenlemelerin 
hükümlerine kesinlikle uyularak yürütülecektir. 

3) Bu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen türde bir anlaşma veya düzenlemenin mevcut olmaması 
halinde, bu tür soruşturma tekniklerinin uluslararası çerçevede kullanımına yönelik kararlar her olay için 
ayrı ayrı alınacak ve gerektiğinde, bu kararlarda, yargı yetkisinin ilgili Taraf Devletlerce kullanılmasına 
ilişkin malî düzenlemeler ve anlaşmalar da göz önünde tutulabilecektir. 

4) Kontrollü teslimatın uluslararası düzeyde uygulanmasına yönelik kararlar, ilgili Taraf Devletlerin 
rızasıyla, malların ve fonların tespiti ve dokunulmamış olarak veya tamamen veya kısmen yeri 
değiştirilmiş veya başkalarının yerine konmuş olarak sevkıyatın devam etmesine izin verilmesi gibi 
yöntemleri içerebilir. 

 
BÖLÜM V  

VARLIKLARIN GERİ ALINMASI 
 

Madde 51  
Genel Hüküm 

Bu bölüm uyarınca varlıkların iadesi bu Sözleşmenin temel bir ilkesidir ve bu bakımdan Taraf 
Devletler birbirlerine en geniş ölçüde işbirliği ve yardım sağlayacaktır. 

 
Madde 52 

Suç Gelirlerinin Transferinin Önlenmesi ve Tespit Edilmesi 
1. Bu Sözleşmenin 14 üncü maddesi saklı kalmak kaydıyla, her Taraf Devlet, yargı yetkisi dâhilindeki 

malî kuruluşların, müşterilerin kimliklerini doğrulamasını, yüksek meblağlı hesaplara yatırılan fonların 
yararlanıcı hesap sahiplerinin kimliklerini belirlemek üzere makul teşebbüslerde bulunmasını ve önemli 
kamu görevlerini ifa edenler, aileleri ya da yakınları tarafından yahut bunlar adına açılmak istenen ya da 
açılan hesaplar üzerinde yoğun bir inceleme yapmasını zorunlu kılmak amacıyla, iç hukukuna uygun 
biçimde gerekli önlemleri alacaktır. Bu tür yoğun incelemeler, yetkili makamlara rapor etmek amacıyla, 
şüpheli işlemleri tespit etmek üzere makul biçimde planlanacak ve malî kuruluşları, meşru müşterileri ile 
iş yapmaktan caydıracak ya da iş yapmayı yasaklayacak biçimde yorumlanmayacaktır. 

2. Her Taraf Devlet, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak 
amacıyla, iç hukukuna uygun olarak ve karapara aklamaya karşı ilgili bölgesel, bölgelerarası ve çok taraflı 
örgütlerin girişimlerinden hareketle: 

(a) Yargı yetkisi dâhilindeki malî kuruluşlar tarafından, hesapları üzerinde yoğun incelemeler 
yapılması beklenecek gerçek ya da tüzel kişi türleri, özel dikkat gösterilecek hesap ve işlem tipleri ve bu 
tür hesaplara ilişkin uygun hesap açma, işletme ve kayıt tutma önlemleri hakkında tavsiyeler 
yayınlayacak; ve 

(b) Gerekli hallerde, diğer bir Taraf Devletin talebi üzerine ya da kendiliğinden, yargı yetkisi 
dâhilindeki malî kuruluşlara, bu kuruluşlar tarafından belirlenebilecek kişilere ek olarak, söz konusu 
kuruluşlar tarafından hesapları yoğun incelemeye tâbi tutulabilecek belirli gerçek ya da tüzel kişilerin 
kimliklerini bildirecektir. 

3. Bu maddenin 2 (a) bendi bağlamında her Taraf Devlet, malî kuruluşlarının, uygun bir zaman 
süresince, bu maddenin 1 inci fıkrasında bahsedilen kişilere ait olanlar dâhil olmak üzere, hesap ve 
işlemler hakkında asgarî olarak müşterinin ve mümkünse yararlanıcı hesap sahibinin kimliklerine ilişkin 
bilgi içerecek biçimde yeterli kayıtları tutmasını sağlayacak önlemleri uygulayacaktır. 
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4. Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin transferini önlemek ve tespit etmek 
amacıyla her Taraf Devlet, düzenleyici ve denetim birimlerinin yardımı ile, fiziksel varlığı bulunmayan ve 
denetim altındaki bir malî gruba bağlı olmayan bankaların kurulmasını önlemeyi teminen uygun ve etkili 
önlemleri uygulayacaktır. Bunun ötesinde, Taraf Devletler, malî kuruluşlarının, bu tür kuruluşlarla 
muhabir bankacılık ilişkisine girmesini ya da bu ilişkiyi sürdürmeyi reddetmesini ve hesaplarının, fiziksel 
varlığı bulunmayan ve denetim altındaki bir malî gruba bağlı olmayan bankalar tarafından kullanılmasına 
izin veren yabancı malî kuruluşlarla ilişki kurulmasına karşı çıkmasını zorunlu kılmayı değerlendirebilir. 

5. Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun olarak, belli kamu görevlileri için etkili malî bildirim 
sistemleri kurmayı değerlendirecek ve ihlal halleri için uygun yaptırımlar öngörecektir. Her Taraf Devlet, 
aynı zamanda, gerektiğinde bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suç gelirlerini soruşturmak, talep 
etmek ve geri almak amacıyla, yetkili makamlarının, bu bilgiyi diğer Taraf Devletlerdeki yetkili 
makamlarla paylaşmasına izin vermek üzere gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir. 

6. Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun olarak, yabancı bir ülkedeki bir malî hesapta menfaati, imzası 
ya da diğer bir yetkisi bulunan belli kamu görevlilerinin, bu ilişkiyi uygun makamlara rapor etmesini ve 
bu hesaplara ait gerekli kayıtları muhafaza etmesini zorunlu kılmak için gerekli önlemleri almayı 
değerlendirecektir. Bu önlemler, aynı zamanda, ihlal halleri için uygun yaptırımlar içerecektir. 

 
Madde 53 

Malvarlığının Doğrudan Geri Alınmasına Yönelik Önlemler 
Her Taraf Devlet, iç hukukuna uygun olarak: 
(a) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suçun işlenmesi suretiyle elde edilen malvarlığı 

üzerindeki mülkiyet ya da diğer bir hak iddiasını ispat edebilmek için diğer Taraf Devletlerin, kendi 
mahkemelerinde hukuk davası açabilmelerini; 

(b) Mahkemelerinin, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçları işleyenlerin, bu suçlardan zarar 
gören diğer Taraf Devlete tazminat ödemesine hükmedebilmesini; ve 

(c) Mahkemelerinin ya da yetkili makamlarının, müsadereye ilişkin karar verirken, bu Sözleşmeye 
uygun olarak ihdas edilen bir suçun işlenmesi suretiyle elde edilen malvarlığı üzerindeki diğer bir Taraf 
Devletin mülkiyet iddiasını kabul edebilmesini teminen gerekli önlemleri alacaktır. 

 
Madde 54  

Müsadere Hususunda Uluslararası İşbirliği Yoluyla Malvarlığın Geri Alınması İçin Mekanizmalar 
1. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suçun işlenmesi yoluyla kazanılan 

ya da bu suçta kullanılan malvarlığına ilişkin olarak bu Sözleşmenin 55 inci maddesi uyarınca karşılıklı 
adlî yardım sağlamak üzere, iç hukukuna uygun olarak: 

a) Yetkili makamlarının, bir başka Taraf Devletin mahkemesi tarafından verilmiş bir müsadere 
kararını infaz etmesine izin vermek üzere gerekli önlemleri alacaktır. 

b) Yargı yetkileri bulunduğunda, yetkili makamlarının, karapara aklama suçu veya yargı yetkisi 
dâhilinde olabilecek benzer bir suça ilişkin bir hüküm çerçevesinde veya iç hukukunun cevaz verdiği diğer 
usuller uyarınca, yabancı menşeli bu malvarlığına ilişkin müsadere emrini vermelerine izin vermek üzere 
gerekli önlemleri alacaktır. 

c) Ölüm, firar ya da gaiplik nedenleriyle failin aleyhine dava açılamadığı hallerde veya diğer uygun 
hallerde cezaî mahkumiyet kararı olmaksızın, bu malvarlığının müsaderesine izin vermek üzere gerekli 
önlemleri almayı değerlendirecektir. 

2. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 55 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca yapılan adlî 
yardımlaşma talebini yerine getirmek üzere, kendi iç hukukuna uygun olarak: 

a) Talep eden Taraf Devletin yetkili makamları veya mahkemeleri tarafından verilmiş olan dondurma 
veya el koyma kararı üzerine, talep eden Taraf Devlet, talepte bulunulan Taraf Devlete, bu yönde hareket 
etmek için yeterli nedenlerin bulunduğuna ve bu malların nihayetinde bu maddenin 1 (a) bendinde 
öngörülen amaçlar doğrultusunda bir müsadere kararına tâbi olacağına inanmasını sağlayacak makul bir 
gerekçe göstermesi halinde, ilgili makamlarına, malvarlığını dondurma veya el koyma izni vermek için 
gerekli önlemleri alacak; 
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b) Talepte bulunulan Taraf Devletin, bu yönde hareket etmek için yeterli nedenlerin bulunduğuna ve 
bu malların nihayetinde bu maddenin 1 (a) bendinde öngörülen amaçlar doğrultusunda bir müsadere 
kararına tâbi olacağına inanmasını sağlayacak makul bir gerekçe sağlayan bir talep üzerine, yetkili 
makamlarına malvarlığını dondurma veya el koyma izni vermek için gerekli önlemleri alacak; ve   

c) Yetkili makamlarına, bu tür malvarlığının edinilmesi ile ilgili bir yabancı tutuklama ya da suç isnadı 
gibi nedenlerle, müsadere amacıyla malvarlığını muhafaza etmek için izin vermek üzere ilave önlemleri 
almayı değerlendirecektir. 

 
Madde 55 

Müsadere Amacıyla Uluslararası İşbirliği 
1. Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suç üzerinde yargı yetkisi bulunan diğer bir Taraf 

Devletten, bu Sözleşmenin 31 inci maddesinin 1 inci fıkrasında bahsedilen ve ülkesinde bulunan suç 
gelirleri, malvarlığı, teçhizat ve diğer araç-gereçlerin müsaderesi için talep alan bir Taraf Devlet, iç hukuk 
sistemi dâhilinde mümkün olan en geniş ölçüde; 

(a) Bu talebi, bir müsadere kararının verilmesi ve böyle bir kararın verilmesi durumunda infazı 
amacıyla, kendi yetkili makamlarına iletecek; ya da, 

(b) Bu Sözleşmenin 31 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 54 üncü maddesinin 1 (a) bendine uygun 
olarak talepte bulunan Taraf Devletin ülkesindeki bir mahkeme tarafından verilen müsadere kararını, 31 
inci maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen ve kendi ülkesinde bulunan suç geliri, malvarlığı, teçhizat veya 
diğer araç-gereçler ile bağlantılı olduğu ölçüde, talep çerçevesinde infaz edilmek üzere, yetkili 
makamlarına iletecektir. 

2. Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suç üzerinde yargı yetkisi bulunan diğer bir Taraf 
Devletin talebi üzerine, gerek talepte bulunan Taraf Devlet, gerekse bu maddenin 1 inci fıkrası 
çerçevesinde yapılan talep uyarınca talep edilen Taraf Devlet tarafından verilecek karar gereğince 
müsadere yapılması amacıyla, talep edilen Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 31 inci maddesinin 1 inci 
fıkrasında belirtilen suç gelirleri, malvarlığı, teçhizat veya diğer araç-gereçlerin tespiti, izlenmesi ve 
dondurulması veya el konulması için önlemler alacaktır. 

3. Bu Sözleşmenin 46 ncı maddesinin hükümleri, uyarlanmak suretiyle bu maddeye de uygulanır. 46 
ncı maddenin 15 inci fıkrasında belirtilen hususlara ek olarak, bu maddeye istinaden yapılan talepler 
aşağıdakileri de içerecektir: 

a) Bu maddenin 1 (a) bendi ile ilgili bir talep olması durumunda, talepte bulunan Taraf Devletin kendi 
iç hukukuna uygun olarak müsadere kararının takibini yapabilmesine yetecek biçimde, mümkün olduğu 
ölçüde bulunduğu yer ve gerektiğinde tahmini değeri de dâhil olmak üzere, müsadere edilecek olan 
malvarlığının bir tanımı ve talepte bulunulan Taraf Devletin dayandığı vak'a beyanı; 

b) Bu maddenin 1 (b) fıkrası ile ilgili bir talep olması durumunda, talepte bulunan Taraf Devletin 
çıkardığı ve talebe esas olan müsadere kararının yasal olarak geçerli bir örneği, bir vak'a beyanı ve kararın 
hangi ölçüde yerine getirilmesinin istendiğine ilişkin bilgi, iyi niyetli üçüncü kişilere yeterli bildirimde 
bulunan Taraf Devlet tarafından alınan önlemleri belirten bir beyan ve müsadere kararının nihaî olduğuna 
ilişkin bir beyan; 

c) Bu maddenin 2 nci fıkrası ile ilgili bir talep olması durumunda, talepte bulunan Taraf Devletin 
dayandığı bir vakâ beyanı, talep edilen işlemlerin tanımı ve mevcut ise talebe esas kararın yasal olarak 
geçerli bir örneği. 

4. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında yer alan karar ve işlemler, talepte bulunulan Taraf Devlet 
tarafından, kendi iç hukuk hükümlerine ve usul kurallarına veya talepte bulunan Taraf Devletle 
ilişkilerinde bağlı olduğu herhangi bir ikili veya çok taraflı anlaşma veya düzenlemeye uygun ve tâbi 
olarak yerine getirilecektir. 

5. Her Taraf Devlet, bu maddeye işlerlik sağlayan kendi yasa ve düzenlemelerinin ve bu yasa ve 
düzenlemelerde sonradan yapılacak değişikliklerin birer örneğini veya bunların bir tanımını Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine iletecektir. 
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6. Eğer bir Taraf Devlet bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında belirtilen önlemlerin alınmasını, ilgili 
bir andlaşmanın mevcudiyeti şartına bağlamışsa, o Taraf Devlet bu Sözleşmeyi gerekli ve yeterli bir 
andlaşma zemini olarak kabul edecektir. 

7. Talepte bulunulan Taraf Devlet zamanlıca ve yeterli delil elde etmez ya da malvarlığının değeri çok 
az ise, bu madde çerçevesindeki işbirliği reddedilebilir ya da geçici önlemler kaldırılabilir. 

8. Talepte bulunulan Taraf Devlet, bu madde gereğince alınmış olan herhangi bir geçici önlemi 
kaldırmadan evvel, talepte bulunulan Taraf Devlet, mümkün olduğunda, talepte bulunan Taraf Devlete 
önlemin sürdürülmesi lehine gerekçelerini sunması için bir şans tanıyacaktır. 

9. Bu maddenin hükümleri iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarına halel getirecek biçimde 
yorumlanmayacaktır. 

 
Madde 56 

Özel İşbirliği 
İç hukukuna aykırı olmamak kaydıyla, her Taraf Devlet, bilgi göndermenin alıcı Taraf Devletin 

soruşturma, kovuşturma ve yargılamaları başlatmasına ya da yürütmesine yardımcı olacağını ya da Taraf 
Devleti Sözleşmenin bu bölümü çerçevesinde bir talepte bulunmaya yönelteceğini değerlendirmesi 
halinde, kendi yürüttüğü soruşturma, kovuşturma ve yargılamalara halel gelmeksizin, diğer Taraf Devlete, 
daha önce bir talebi olmaksızın, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirleri hakkında bilgi 
gönderebilmeyi teminen önlem almaya çaba gösterecektir. 

 
Madde 57 

Malvarlığının İadesi ve Tasarrufu 
1. Bir Taraf Devlet tarafından bu Sözleşmenin 31 inci ya da 55 inci maddesine dayanarak müsadere 

edilmiş malvarlığı, bu maddenin 3 üncü fıkrası gereğince önceki yasal maliklerine iade edilmesi dâhil 
olmak üzere, o Taraf Devlet tarafından, bu Sözleşmenin hükümlerine ve iç hukukuna uygun olarak 
tasarruf edilecektir. 

2. Her Taraf Devlet, diğer bir Taraf Devletin bu Sözleşmeye uygun bir talebi üzerine, iyi niyetli 
üçüncü kişilerin haklarını gözetmek suretiyle, yetkili makamlarının müsadere edilen malvarlığını iade 
edebilmelerini teminen, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, gerekli yasal ve diğer önlemleri 
alacaktır. 

3. Talep edilen Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 46 ncı ve 55 inci maddelerine ve bu maddenin    1 inci 
ve 2 nci fıkralarına uygun olarak: 

(a) Bu Sözleşmenin 17 nci ve 23 üncü maddelerinde bahsedildiği üzere, kamu fonlarının zimmete 
geçirilmesi ya da zimmete geçirilen kamu fonlarının aklanması hallerinde, 55 inci maddeye uygun 
biçimde ve talepte bulunan Taraf Devletteki nihaî bir hükme dayanmak suretiyle müsadere yapılmışsa, ki 
talepte bulunulan Taraf Devlet müsadereye esas teşkil eden hükmün nihaî olması şartından sarfınazar 
edebilir, müsadere edilen malvarlığını talep eden Taraf Devlete iade edecektir; 

(b) Bu Sözleşmede öngörülen diğer herhangi bir suç gelirine ilişkin olarak, 55 inci maddeye uygun 
biçimde ve talepte bulunan Taraf Devletteki nihaî bir hükme dayanmak suretiyle müsadere yapılmışsa, ki 
talepte bulunulan Taraf Devlet müsadereye esas teşkil eden hükmün nihaî olması şartından sarfınazar 
edebilir, talepte bulunan Taraf Devletin, müsadere edilen malvarlığına ilişkin önceki mülkiyet hakkını 
talepte bulunulan Taraf Devlete makul biçimde kanıtlaması ya da talepte bulunulan Taraf Devletin, 
müsadere edilen malvarlığını iade etmek üzere talepte bulunan Taraf Devletteki zararı kabul etmesi 
halinde, müsadere edilen malvarlığını talepte bulunan Taraf Devlete iade edecektir; 

(c) Diğer bütün hallerde, müsadere edilen malvarlığını talepte bulunan Taraf Devlete iade etmeyi, bu 
malvarlığını önceki yasal maliklerine iade etmeyi ya da suç mağdurlarını tazmin etmeyi öncelikle 
değerlendirecektir. 
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4. Uygun olan hallerde, diğer Taraf Devletler aksini kararlaştırmadıkça, talepte bulunulan Taraf 
Devlet, müsadere edilen malvarlığının bu madde gereğince iade ya da tasarruf edilmesine neden olan 
soruşturma, kovuşturma ya da yargılamalardan kaynaklanan makul masrafları mahsup edebilir. 

5. Uygun olan hallerde, Taraf Devletler, müsadere edilen malvarlığının nihaî tasarrufu amacıyla, her 
olay için ayrı ayrı anlaşmalar ya da karşılıklı kabul edilebilir düzenlemeler yapmayı da özel olarak 
değerlendirebilir. 

 
Madde 58  

Malî İstihbarat Birimi 
Taraf Devletler, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin transfer edilmesinin 

önlenmesi, bununla mücadele edilmesi ve bu gelirlerin geri alınmasına yönelik yol ve yöntemlerin teşvik 
edilmesi amacıyla birbirleriyle işbirliği yapacak ve bu maksatla, şüpheli malî işlem raporlarını almak, 
analiz etmek ve yetkili makamlara iletmekten sorumlu bir malî istihbarat birimi kurmayı 
değerlendirecektir. 

 
Madde 59 

İkili ve Çok Taraflı Anlaşma ve Düzenlemeler 
Taraf Devletler, Sözleşmenin bu bölümü uyarınca yürütülen uluslararası işbirliğinin etkinliğini 

artırmak amacıyla ikili ya da çok taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı değerlendirecektir. 
 

BÖLÜM VI 
TEKNİK YARDIM VE BİLGİ DEĞİŞİMİ 

 
Madde 60 

Eğitim ve Teknik Yardım 
1. Her Taraf Devlet, gerekli olduğu ölçüde, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadeleden 

sorumlu personeli için bilimsel eğitim programları başlatacak, yürütecek ve geliştirecektir. Bu eğitim 
programları, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki konuları içerebilir: 

(a) Delil toplama ve soruşturma yöntemlerinin kullanımı dâhil olmak üzere, yolsuzluğun önlenmesi, 
tespit edilmesi, soruşturulması, cezalandırılması ve kontrol edilmesine yönelik etkili önlemler; 

(b) Stratejik yolsuzlukla mücadele politikasının geliştirilmesi ve planlanmasında kapasite 
oluşturulması; 

(c) Sözleşmenin şartlarına uygun biçimde karşılıklı adlî yardım taleplerinin hazırlanması konusunda 
yetkili makamların eğitilmesi; 

(d) Kuruluşların, kamu alımları dâhil olmak üzere kamu hizmet yönetimi ve kamu maliyesi 
yönetiminin ve özel sektörün değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi; 

(e) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin transfer edilmesinin önlenmesi, 
bununla mücadele edilmesi ve bu gelirlerin geri alınması; 

(f) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin tespit edilmesi ve dondurulması; 
(g) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin hareketinin ve bu gelirlerin transfer 

edilmesi, gizlenmesi ve değiştirilmesinde kullanılan yöntemlerin izlenmesi; 
(h) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin iade edilmesini kolaylaştırmak için 

uygun ve etkili yasal ve idarî düzenek ve yöntemler; 
(i) Yargı makamları ile işbirliği yapan mağdur ve tanıkların korunmasında kullanılan yöntemler; ve 
(j) Ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile lisan eğitimi. 
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2. Taraf Devletler, kapasitelerine uygun olarak, özellikle kalkınmakta olan ülkelerin yararına, bunların 
yolsuzlukla mücadele plan ve programlarına yönelik olarak, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen 
alanlardaki maddî destek ile eğitim dâhil olmak üzere, birbirine en geniş biçimde teknik yardım 
sağlamayı; ayrıca, iade ve karşılıklı adlî yardım alanlarında Taraf Devletler arasında işbirliğini 
kolaylaştıracak eğitim, yardım ve gerekli deneyim ile uzmanlık bilgisinin karşılıklı değişimini sağlamayı 
değerlendirecektir. 

3. Taraf Devletler, gerekli olduğu ölçüde, uluslararası ve bölgesel örgütlerdeki ve ilgili ikili ve çok 
taraflı anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesindeki operasyonel ve eğitim faaliyetlerini en üst düzeye 
çıkarma çabalarını artıracaktır. 

4. Taraf Devletler, yetkili makamlar ve toplumun katılımıyla, yolsuzlukla mücadele strateji ve eylem 
planlarını geliştirmek üzere, talep halinde, yolsuzluğun ilgili ülkelerdeki çeşitleri, nedenleri, etkileri ve 
maliyetine ilişkin değerlendirme, çalışma ve araştırmaları yürütmede birbirine yardım etmeyi 
değerlendirecektir. 

5. Taraf Devletler, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin geri alınmasını 
kolaylaştırmak üzere, bu amaca ulaşılmasına yardımcı olabilecek uzmanların isimlerini birbirine bildirmek 
suretiyle işbirliği yapabilirler. 

6. Taraf Devletler, işbirliği ve teknik yardımı teşvik etmek ve kalkınmakta olan ülkeler ile ekonomileri 
geçiş sürecinde olan ülkelerin özel problemleri ve gereksinmeleri dâhil olmak üzere, müşterek 
problemlerin tartışılmasını sağlamak üzere altbölgesel, bölgesel ve uluslararası konferans ve 
seminerlerden istifade etmeyi değerlendirecektir. 

7. Taraf Devletler, kalkınmakta olan ülkeler ile ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelerin bu 
Sözleşmeyi uygulama çabalarına, teknik yardım program ve projeleri aracılığı ile malî katkıda bulunmak 
amacıyla gönüllü düzenekler kurmayı değerlendirecektir. 

8. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak kalkınmakta olan ülkelerdeki 
program ve projeleri Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler ve Suç Ofisi aracılığıyla desteklemek 
üzere, Ofise gönüllü katkılarda bulunmayı değerlendirecektir. 

 
Madde 61 

Yolsuzluğa İlişkin Bilgilerin Toplanması, Değişimi ve Analizi 
1. Her Taraf Devlet, uzmanlarla danışma halinde, yolsuzluk suçlarının işlendiği hallerin yanı sıra, 

ülkesindeki yolsuzluk eğilimlerini analiz etmeyi değerlendirecektir. 
2. Taraf Devletler, yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğun önlenmesine yönelik en iyi uygulamalar 

hakkındaki bilginin yanı sıra, mümkün olduğu ölçüde ortak tanımlar, standartlar ve metodolojilerin 
geliştirilmesi amacıyla, yolsuzluk ve bilgiye ilişkin istatistikleri ve analitik uzmanlığı geliştirmeyi ve 
bunları birbirleriyle ve uluslararası ve bölgesel örgütler aracılığıyla paylaşmayı değerlendirecektir. 

3. Her Taraf Devlet yolsuzlukla mücadele politikalarını ve aldığı önlemleri izlemeyi ve bunların 
etkinlik ve verimliliğini ölçmeyi değerlendirecektir. 

 
Madde 62  

Diğer Önlemler: Sözleşmenin Ekonomik Kalkınma ve Teknik Yardım  
Aracılığıyla Uygulanması 

1. Taraf Devletler, yolsuzluğun genel olarak toplum ve özellikle sürdürülebilir kalkınma üzerindeki 
olumsuz etkilerini göz önüne alarak, bu Sözleşmenin en uygun biçimde uygulanmasına olanak tanıyan 
önlemleri uluslararası işbirliği yoluyla, mümkün olan en geniş biçimde alacaktır. 

2. Taraf Devletler, mümkün olduğu ölçüde ve uluslararası ve bölgesel örgütlerin yanı sıra birbirleriyle 
işbirliği içinde, aşağıdaki hususlar için somut çaba göstereceklerdir: 

(a) Kalkınmakta olan ülkelerin yolsuzluğu önleme ve yolsuzlukla mücadele etme kapasitelerini 
güçlendirmek maksadıyla, bu ülkelerle değişik seviyelerdeki işbirliğini artırmak; 

(b) Kalkınmakta olan ülkelerin etkin bir biçimde yolsuzluğu önlemek ve yolsuzlukla mücadele etmek 
için gösterdikleri çabaları desteklemek ve bu Sözleşmeyi başarılı bir biçimde uygulamalarına yardım 
etmek için malî ve maddî yardımı artırmak; 
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(c) Kalkınmakta olan ve ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelere, bu Sözleşmenin uygulanması için 
duydukları ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için teknik yardım sağlamak. Bu maksatla, Taraf 
Devletler, bir Birleşmiş Milletler fonu düzeneğinde özel olarak bu amaçla belirlenen bir hesaba yeterli ve 
düzenli olarak gönüllü katkılarda bulunmaya çaba gösterecektir. Taraf Devletler, ayrıca, iç hukuklarına ve 
bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşme hükümleri uyarınca müsadere edilmiş suç 
gelirlerinin veya malvarlığının parasal bir yüzdesini yahut bu paraya tekabül eden meblağı, söz konusu 
hesaba bağışlamayı özel olarak değerlendirebilirler; 

(d) Diğer Taraf Devletleri ve malî kuruluşları, özellikle bu Sözleşmenin amaçlarına ulaşmalarına 
yardım edebilmek için kalkınmakta olan ülkelere daha fazla eğitim programları ve modern teçhizat 
sağlama suretiyle, gerektiğinde, bu maddeye uygun olarak yürütülen çabalara katılmaya teşvik ve ikna 
etmek. 

3. Bu önlemler, mümkün olduğu ölçüde, mevcut dış yardım taahhütlerine veya ikili, bölgesel veya 
uluslararası düzeydeki diğer malî işbirliği düzenlemelerine halel getirmeyecektir. 

4. Taraf Devletler, bu Sözleşmede öngörülen uluslararası işbirliği yöntemlerinin etkili olabilmesi ve 
yolsuzluğun önlenmesi, tespiti ve kontrol edilmesi için gerekli olan malî düzenlemeleri dikkate almak 
suretiyle, maddî ve lojistik yardım konusunda ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler 
yapabilirler. 

 
BÖLÜM VII  

UYGULAMA MEKANİZMALARI 
 

Madde 63 
Sözleşmeye Taraf Devletler Konferansı 

1. Taraf Devletlerin bu Sözleşmedeki hedeflere ulaşabilmeleri için kapasitelerini ve aralarındaki 
işbirliğini artırmak, bu Sözleşmenin uygulanmasını teşvik etmek ve gözden geçirmek amacıyla, bu 
Sözleşmeye Taraf Devletler Konferansı kurulur. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Taraf Devletler Konferansını, bu Sözleşmenin yürürlüğe 
girmesini müteakip en geç bir yıl içinde toplayacaktır. Daha sonra, Taraf Devletler Konferansının olağan 
toplantıları Konferans tarafından kabul edilen usul kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 

3. Taraf Devletler Konferansı, usul kurallarını, gözlemcilerin kabulü ve katılımına ilişkin kurallar da 
dâhil olmak üzere, bu maddede öngörülen faaliyetlerin yürütülmesine yönelik kuralları ve bu faaliyetlerin 
yerine getirilmesinde ortaya çıkan masrafların ödenmesine ilişkin kuralları belirleyecektir. 

4. Taraf Devletler Konferansı, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen hedeflere ulaşmak için, 
aşağıdakiler dâhil olmak üzere, faaliyetler ve çalışma usul ve yöntemleri üzerinde mutabakat 
sağlayacaktır: 

(a) Gönüllü katkılarda bulunmanın teşvik edilmesi dâhil olmak üzere, Taraf Devletlerin, bu 
Sözleşmenin 60 ıncı ve 62 nci maddeleri ile II. ilâ V. bölümlerindeki faaliyetlerinin kolaylaştırılması; 

(b) Diğerlerinin yanı sıra, bu maddede bahsedildiği üzere gerekli bilgilerin yayımlanması suretiyle, 
Taraf Devletler arasında, yolsuzluk model ve eğilimleri, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla 
mücadelede başarılı uygulamalar ve suç gelirlerinin iadesine ilişkin bilgi değişiminin kolaylaştırılması; 

(c) İlgili uluslararası ve bölgesel örgüt ve düzenekler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılması; 
(d) İş yükünün gereksiz yere artmasını önlemek amacıyla, diğer uluslararası bölgesel düzenekler 

tarafından yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele çerçevesinde elde edilen gerekli bilgilerden 
uygun biçimde istifade edilmesi; 

(e) Bu Sözleşmenin Taraf Devletler tarafından uygulanmasının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi; 
(f) Bu Sözleşmenin ve uygulanmasının geliştirilmesi için önerilerde bulunulması;  
(g) Taraf Devletlerin, bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin teknik yardım ihtiyaçlarına önem 

verilmesi ve bu bağlamda, gerekli görülebilecek önerilerde bulunulması. 
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5. Bu maddenin 4 üncü fıkrasının amaçları bakımından, Taraf Devletler Konferansı, bu Sözleşmenin 
uygulanmasında alınan önlemlere ve karşılaşılan güçlüklere ilişkin gerekli bilgileri, Taraflarca temin 
edilen malumat ve kendisi tarafından tesis edilebilecek ek gözden geçirme düzenekleri aracılığıyla elde 
edecektir. 

6. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeyi uygulamak için alınan yasal ve idarî önlemlerin yanı sıra, plan, 
program ve uygulamaları hakkındaki bilgileri Taraf Devletler Konferansına, Konferans tarafından talep 
edildiği biçimde temin edecektir. Taraf Devletler Konferansı, diğerlerinin yanı sıra, Taraf Devletler ve 
yetkili uluslararası örgütlerce temin edilenler dâhil olmak üzere, bilgilerin alınması ve işleme tâbi 
tutulmasının en etkili yöntemini araştıracaktır. Taraf Devletler Konferansınca kabul edilecek usule uygun 
olarak akredite edilen ilgili sivil toplum örgütlerinin temin ettiği veriler de ayrıca değerlendirilebilir. 

7. Bu maddenin 4 üncü ve 6 ncı fıkraları uyarınca, Taraf Devletler Konferansı, gerekli görürse, 
Sözleşmenin etkili biçimde uygulanmasına yardımcı olmak üzere uygun bir düzenek ya da birim 
kuracaktır. 

 
Madde 64 
Yazmanlık 

1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmeye Taraf Devletler Konferansına gereken 
yazmanlık hizmetlerini sağlayacaktır. 

2. Yazmanlık: 
a) Taraf Devletler Konferansına, bu Sözleşmenin 63 üncü maddesinde öngörülen faaliyetleri 

yürütmelerinde yardım edecek ve Taraf Devletler Konferansının oturumları için gereken düzenlemeleri ve 
hizmetleri sağlayacak; 

b) Talep üzerine, Taraf Devletlere, bu Sözleşmenin 63 üncü maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında 
öngörüldüğü üzere, Taraf Devletler Konferansına bilgi temin etmelerinde yardım edecek; ve 

c) İlgili uluslararası ve bölgesel kuruluşların yazmanlıkları ile gerekli eşgüdümü sağlayacaktır. 
 

BÖLÜM VIII  
NİHAİ HÜKÜMLER 

 
Madde 65  

Sözleşmenin Uygulanması 
1. Her Taraf Devlet, yasal ve idarî önlemler dâhil, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, bu 

Sözleşmedeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak için gereken önlemleri alacaktır. 
2. Her Taraf Devlet, yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğun önlenmesi için bu Sözleşme ile 

sağlananlardan daha sıkı ve ağır önlemleri alabilir. 
 

Madde 66  
Uyuşmazlıkların Çözümü 

1. Taraf Devletler, bu Sözleşmenin yorumlanmasına veya uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıkları 
görüşme yoluyla çözmek için çaba gösterecektir. 

2. İki veya daha fazla Taraf Devlet arasında, bu Sözleşmenin yorumlanmasına veya uygulanmasına 
ilişkin olarak makul bir süre içerisinde görüşme yoluyla çözülemeyen herhangi bir uyuşmazlık, bu Taraf 
Devletlerden birinin talebi üzerine, tahkime götürülecektir. Eğer tahkim talebinin yapıldığı tarihten 6 ay 
sonra, Taraf Devletler tahkimin oluşturulmasına ilişkin bir mutabakat sağlayamazlarsa, bu Taraf 
Devletlerden herhangi biri uyuşmazlığı, Divan'ın statüsüne uygun bir taleple, Uluslararası Adalet 
Divanı'na götürebilir. 

3. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye ilişkin imzalama, onaylama, kabul ya da uygun bulma yahut 
katılım sırasında, kendisini bu maddenin 2 nci fıkrası ile bağlı saymadığını bildirebilir. Diğer Taraf 
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Devletler, böyle bir çekince koyan Taraf Devlet bakımından bu maddenin 2 nci fıkrası ile bağlı 
olmayacaktır. 

4. Bu maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca çekince koymuş herhangi bir Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine bildirmek suretiyle, herhangi bir zamanda bu çekinceyi kaldırabilir. 

 
Madde 67 

İmza, Onay, Kabul, Uygun Bulma ve Katılım 
1. Bu Sözleşme, 9-11 Aralık 2003 tarihleri arasında Meksika'nın Merida kentinde ve ondan sonra da 9 

Aralık 2005 tarihine kadar New York'daki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde bütün Devletlerin 
imzasına açık olacaktır. 

2. Bu Sözleşme, bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca, üyelerinden en az bir Devletin bu Sözleşmeyi 
imzalaması koşuluyla, bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerinin imzasına da açık olacaktır. 

 
3. Bu Sözleşme, onaylamaya, kabule veya uygun bulmaya tâbidir. Onaylama, kabul veya uygun bulma 

belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Bir bölgesel ekonomik bütünleşme 
örgütü, üye Devletlerinden en az biri öyle yaptığı takdirde, onaylama, kabul veya uygun bulma belgesini 
tevdi edebilir. Bu tür örgütler, onaylama, kabul veya uygun bulma belgelerinde, bu Sözleşmeyle 
düzenlenen konulara ilişkin yetkilerinin sınırını beyan edecektir. Bu örgütler yetkilerinin kapsamına 
ilişkin herhangi bir değişikliği de saklayıcıya bildirecektir. 

4. Bu Sözleşme herhangi bir Devletin veya üye Devletlerinden en az birisi bu Sözleşmeye taraf olan 
herhangi bir bölgesel ekonomik bütünleşme örgütünün katılımına açıktır. Katılım belgeleri, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Katılım sırasında, bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü bu 
sözleşmeyle düzenlenen konulara ilişkin yetkilerinin sınırını beyan edecektir. Bu tür bir örgüt yetkilerinin 
kapsamına ilişkin herhangi bir değişikliği de saklayıcıya bildirecektir. 

 
Madde 68  

Yürürlüğe Girme 
1. Bu Sözleşme, otuzuncu onaylama, kabul, uygun bulma veya katılım belgesinin tevdi edildiği 

tarihten sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. Bu fıkranın amaçları bakımından, bölgesel bir 
ekonomik bütünleşme örgütü tarafından tevdi edilmiş herhangi bir belge, bu tür örgütlere üye Devletler 
tarafından tevdi edilenlere ilave olarak sayılmayacaktır. 

2. Bu Sözleşmeyi otuzuncu belgenin tevdiinden sonra onaylayan, kabul eden, uygun bulan ya da 
katılan her Devlet veya bölgesel bir ekonomik bütünleşme örgütü bakımından, bu Sözleşme, bu Devlet ya 
da bölgesel ekonomik bütünleşme örgütünün ilgili belgeyi tevdiinden otuz gün sonraki tarih ile bu 
maddenin 1 inci fıkrası gereğince Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihten hangisi daha sonra ise, o tarihte 
yürürlüğe girecektir. 

 
Madde 69  

Değişiklikler 
1. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beşinci yılın sonunda, bir Taraf Devlet bir 

değişiklik önerisinde bulunabilir ve bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunabilir. Genel Sekreter, 
bunun üzerine, değişiklik önerisini Taraf Devletlere ve bu Sözleşmeye Taraf Devletler Konferansına, 
önerilerin görüşülmesi ve karara bağlanması amacıyla iletecektir. Taraf Devletler Konferansı her bir 
değişiklik üzerinde oydaşmaya varabilmek içen her türlü çabayı gösterecektir. Eğer oydaşmaya yönelik 
bütün çabalar tükenmiş ve anlaşmaya varılamamışsa, değişikliğin kabul edilmesi için son çare olarak 
Taraf Devletler Konferansında hazır bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin üçte iki oy çokluğu 
aranacaktır.  

2. Bölgesel ekonomik bütünleşme örgütleri, kendi yetkileri dâhilindeki konularda, bu maddedeki oy 
haklarını, bu Sözleşmeye Taraf olan kendi üye Devletlerinin sayısına eşit sayıda oyla kullanacaktır. Bu tür 
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bir örgüte üye Devletler kendi oy haklarını kullanırlarsa, örgüt oy hakkını; örgüt oy hakkını kullanırsa, üye 
Devletler oy haklarını kullanamazlar. 

3. Bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca kabul edilen bir değişiklik Taraf Devletlerce, onaya, kabule 
veya uygun bulmaya tâbidir. 

4. Bir Taraf Devlet açısından bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca kabul edilen bir değişiklik, bu tür bir 
değişikliğe ilişkin onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine 
tevdi edildiği tarihten doksan gün sonra yürürlüğe girecektir. 

5. Yürürlüğe giren bir değişiklik, bağlanmaya dair rızalarını belirten Taraf Devletler için bağlayıcılık 
kazanacaktır. Diğer Taraf Devletler ise bu Sözleşmenin hükümleriyle ve daha önce onaylamış, kabul etmiş 
veya uygun bulmuş oldukları herhangi bir değişiklik ile bağlı kalmaya devam edeceklerdir. 

 
Madde 70 
Çekilme 

1. Bir Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapacağı yazılı bir bildirimle bu 
Sözleşmeden çekilebilir. Bu tür bir çekilme, bildirimin Genel Sekreter tarafından teslim alınmasından bir 
yıl sonra yürürlüğe girecektir. 

2. Bölgesel bir ekonomik bütünleşme örgütünün bu Sözleşmeye taraf olma durumu, örgütün üyesi 
bütün Devletlerin Sözleşmeden çekilmeleri halinde sona erer. 

 
Madde 71 

Saklayıcı ve Kullanılacak Diller 
1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmenin saklayıcısı olarak tayin edilmiştir. 
2. Bu Sözleşmenin Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinlerinin eşit derecede 

geçerli olduğu özgün metni, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından saklanacaktır. 
İlgili Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş altta imzaları bulunan tam yetkili 
temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
 

 2.2.1.2. SINIR AŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
SÖZLEŞMESİ (15 KASIM 2000)  

(30.1.2003 tarih ve 4800 sayılı Kanunla onaylanmıştır.) 
Madde 1 
Amaç 
Bu Sözleşme’nin amacı sınır aşan örgütlü suçların önlenmesi ve daha etkili bir şekilde mücadele 

edilmesi için işbirliğini geliştirmektir. 
Madde 2 
Tanımlar 
Bu Sözleşme’nin amaçları bakımından: 
(a). “Örgütlü suç grubu” doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek 

amacıyla belli bir süreden beri varolan ve bu Sözleşmede belirtilen bir veya daha fazla ağır suç veya 
yasadışı eylemi gerçekleştirmek amacıyla birlikte hareket eden, üç veya daha fazla kişiden oluşan 
yapılanmış bir grup anlamına gelir; 

(b). “Ağır suç” üst sınırı dört yıl veya daha fazla hürriyetten mahrumiyeti veya daha ağır bir cezayı 
gerektiren bir suçu oluşturan davranış anlamına gelir; 
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(c). “Yapılanmış grup” belirli bir suçu derhal işlemek için tesadüfi olarak oluşturulmamış ve 
üyelerinin rollerinin şeklen belirlenmesi şartı olmayan, üyeliğinin devamlılığı veya gelişmiş bir yapısı 
olması gerekmeyen bir grup anlamına gelir; 

(d). “Malvarlığı” gerek maddi gerek gayri maddi, taşınır veya taşınmaz, somut veya soyut her türlü 
varlık ve bu tür varlıklara ilişkin tasarruf hakkını veya ayni hakkı tevsik eden yasal belgeler veya araçlar 
anlamına gelir. 

(e). “Suç geliri” suç teşkil eden yasadışı bir eylemden kaynaklanan veya doğrudan veya dolaylı 
olarak elde edilen herhangi bir mal anlamına gelir. 

(f). “Dondurma” veya” “el koyma” mahkeme veya başka bir yetkili makamın emrine dayanılarak, 
malvarlığının devrinin, tebdilinin, tasarrufunun veya hareketinin geçici olarak yasaklanması veya 
malvarlığının muhafazasının veya kontrolünün geçici olarak üstlenilmesi anlamına gelir.  

(g). “Müsadere”, uygulanabildiği hallerde, belirli bir hakkın kaybını da kapsayan malvarlığının, 
mahkeme veya başka yetkili bir makamın emriyle, sürekli olarak kaybı anlamına gelir.  

(h). “Öncül suç”, işlenmesi sonucunda elde edilen gelir, bu Sözleşmenin 6’ıncı maddesinde 
tanımlanan suçun konusu olabilecek herhangi bir yasadışı eylem anlamına gelir. 

(i) “Kontrollü teslimat”, bir suçun soruşturulması ve suçun icrasında yeralan kişilerin kimliklerinin 
tespiti amacıyla, yetkili makamların bilgisi ve gözetimi altında, yasadışı veya şüpheli sevkiyatın bir veya 
daha fazla devletin sınırlarından dışarı çıkmasına, içinden geçmesine veya içeri girmesine müsaade 
edilmesi yöntemidir. 

(j) “Bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatı” belli bir bölgenin egemen devletleri tarafından 
oluşturulan, üye devletlerin kendisine bu Sözleşme tarafından düzenlenen konularda yetkiyi devrettiği ve 
kendi iç düzenlemeleri uyarınca imzalamaya, onaylamaya, kabule, uygun bulmaya veya katılıma usulüne 
uygun olarak yetkilendirilmiş bir teşkilat anlamına gelir; Bu Sözleşme bakımından “Taraf Devletler”e 
yapılan atıflar yetkilerinin sınırları dahilinde bu tür teşkilatlara uygulanır. 
Madde 3  
Kapsam 

1. Bu Sözleşme, metinde başka türlü belirtilmediği takdirde, aşağıdaki suçların önlenmesinde, 
soruşturulmasında ve kovuşturulmasında uygulanır: 

(a). Bu Sözleşmenin 5, 6, 8 ve 23. maddelerinde belirlenen suçlar; ve 
(b). Bu Sözleşmenin 2. maddesinde tanımlanan ağır suçlar; sınıraşan nitelikte olduğunda ve suça 
örgütlü bir suç grubunun karıştığı durumlarda; 

2. Bu maddenin 1. fıkrası bakımından bir suç aşağıdaki durumlarda sınıraşan niteliktedir: 
(a). Suç birden fazla devlette işlendiğinde; 
(b). Suç tek bir devlette işlendiğinde ancak, hazırlanma, planlama, idare veya kontrolünün 
önemli bir kısmının başka bir devlette gerçekleşmesi halinde; 
(c). Suç tek bir devlette işlendiğinde ancak, birden fazla devlette suç teşkil eden faaliyetlerde 
bulunan örgütlü bir suç grubu suça karıştığında; veya 
(d). Suç tek bir devlette işlendiğinde, ancak başka bir devlette önemli etkileri olduğunda. 

Madde 4 
Egemenliğin Korunması 
1. Taraf Devletler bu Sözleşmedeki yükümlülüklerini devletlerin egemen eşitliği ve toprak bütünlüğü 

ve diğer devletlerin iç işlerine karışmama ilkelerine uygun bir biçimde yerine getirirler. 
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2. Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm bir Taraf Devlete başka bir devletin sınırlarında diğer devletin iç 
hukukunca kendi makamları için açıkça mahfuz tutulmuş yargılama yetkisini kullanmak ve görev ifasını 
üstlenmek için yetki vermez. 

Madde 5 
Örgütlü Bir Suç Grubuna Katılmanın Suç Haline Getirilmesi 
1. Her Taraf Devlet, kasıtlı olarak işlenmeleri halinde aşağıdaki eylemlerin suç sayılmalarını 

sağlayacak yasal ve gerekli diğer önlemleri alacaktır: 
(a). Aşağıdakilerden biri veya her ikisinin, teşebbüs halinde kalmış veya tamamlanmış bir suçtan 
bağımsız olarak başlı başına suç haline getirilmesi: 

(i) Doğrudan ve dolaylı olarak mali veya diğer maddi bir menfaat elde etmek amacıyla bir 
veya birden fazla kişinin ağır bir suç işlemek için anlaşması ve iç hukukun gerektirdiği 
durumlarda bu anlaşmanın gerçekleşmesine yönelik olarak anlaşmanın taraflarından 
birinin bir eylemde bulunması veya bir örgütlü suç grubuna katılması; 

(ii) Örgütlü suç grubunun amacını ve bu grubun genel suç faaliyetlerini veya söz konusu 
suçların işlenmesine yönelik niyetini bilerek; 
a. Örgütlü suç grubunun suç faaliyetlerine; 
b. İştirakinin yukarıda tanımlanan suçların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını 

bilerek, örgütlü suç grubunun diğer faaliyetlerine; 
fiilen katılan kişinin eylemleri. 

(b). Örgütlü bir suç grubunun karıştığı ağır bir suçun işlenmesini örgütlemek, yönetmek, yardım 
etmek, teşvik etmek, kolaylaştırmak veya yol göstermek. 

2. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen bilgi, kasıt, amaç, hedef ve anlaşmanın varlığı, nesnel 
olaylara dayanan durumlardan anlaşılabilir. 

3. Bu maddenin 1(a) (i) bendinde öngörülen suçlar bakımından, iç hukukları örgütlü suç gruplarının 
varlığı koşulunu arayan Taraf Devletler, iç hukuklarının örgütlü suç gruplarını içeren bütün ağır suçları 
kapsamasını sağlayacaktır. Bu gibi Taraf Devletler ile bu maddenin 1 (a) (i) fıkrasında öngörülen suçlar 
bakımından iç hukukları, anlaşmanın icrası doğrultusunda bir fiilin varlığı koşulunu arayan Taraf 
Devletler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini, bu Sözleşmeyi imzalarken veya onaylama, kabul veya 
uygun bulma veya katılım belgelerinin tevdi edilmesi sırasında bu hususta bilgilendirirler. 

 Madde 6 
 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Suç Haline Getirilmesi 
1. Her Taraf Devlet kendi iç hukukunun temel ilkelerine uygun biçimde, aşağıda belirtilen eylemleri, 

kasten işlendiği takdirde, suç haline getirmek üzere yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır. 
(a) (ı) Suç geliri olduğu bilinen malvarlığının yasadışı kaynağını gizlemek veya olduğundan değişik 

göstermek veya öncül suçun işlenmesine karışmış olan herhangi bir kişiye işlediği suçun 
yasal sonuçlarından kaçınmasına yardım etmek amacıyla dönüştürülmesi veya devredilmesi; 

(ii) Bir malvarlığının suç geliri olduğunu bilerek; gerçek niteliğinin, kaynağının, yerinin, 
kullanımının, hareketlerinin veya mülkiyetinin veya malvarlığına ilişkin hakların gizlenmesi 
veya olduğundan değişik gösterilmesi. 

(b). Kendi hukuk sisteminin temel kavramlarına tabi olarak: 
(i) Tesellüm anında bu tür bir malın suç geliri olduğunu bilerek; malın edinilmesi, 

bulundurulması veya kullanılması. 
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(ii) Bu maddede belirtilen suçlardan herhangi birini işlemeye veya teşebbüse örgütlü olarak veya 
suç işleme konusunda anlaşarak yardım, yataklık, kolaylaştırmak ve yol göstermek suretiyle 
katılmak. 

2. Bu maddenin 1. fıkrasının yerine getirilmesi veya uygulanması bakımından; 
(a). Her Taraf Devlet bu maddenin 1. fıkrasının öncül suçlara en geniş şekilde uygulanması için çaba 

gösterecektir. 
(b). Her Taraf Devlet bu Sözleşmenin 2. maddesinde tanımlanan bütün ağır suçları ve Sözleşmenin 

5, 8 ve 23. maddelerinde öngörülen suçları öncül suçlar kapsamına dahil edecektir. Öncül suçları 
yasalarında saymak suretiyle belirleyen Taraf Devletlerin mevcudiyeti halinde, bu devletler, 
asgari olarak, örgütlü suç gruplarıyla ilgili suçları en geniş biçimde yasalarına dahil edeceklerdir. 

(c). Bu maddenin (b) bendinin amaçları bakımından, öncül suçlar sözkonusu Taraf Devletin hem 
yargı yetkisi dahilinde, hem de dışında işlenen suçları içerir. Bununla beraber, bir Taraf Devletin 
yargılama yetkisi dışında işlenen bir suçun öncül suç sayılması için ilgili eylemin, suçun 
işlendiği yerdeki devletin iç hukukuna göre suç teşkil etmesi ve bu maddeye başvuran ya da bu 
maddeyi uygulayan Taraf Devletin iç hukukuna göre orada işlenmesi halinde de suç teşkil 
edecek olması gerekir. 

(d). Her bir Taraf Devlet, bu maddeyi yürürlüğe koyan kendi yasal düzenlemelerinin, bu yasal 
düzenlemelerdeki her türden değişikliğin birer örneğini ya da bunların bir tanımını Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine verecektir. 

(e). Bir Taraf Devletin iç hukukunun temel ilkeleri gerekli kılarsa, bu maddenin 1. Fıkrasında 
öngörülen suçların öncül suç işlemiş kişilere uygulanmaması sağlanabilir; 

(f). Bu maddenin 1. Fıkrasında öngörülen suçların unsuru olarak varlığı gerekli görülen bilgi, kasıt 
veya amaç, nesnel olaylara dayalı durumlardan anlaşılabilir. 

Madde 7 
Kara Para Aklamayla Mücadele Önlemleri 
1. Her Taraf Devlet: 
(a). Kara para aklamanın her biçimini önlemek ve tespit etmek için, kendi yetkisi dahilinde, bankalar 

ve bankalar dışındaki mali kuruluşlar ve gerektiğinde, özellikle karapara aklamaya müsait diğer 
kurumlar için kapsamlı bir iç düzenleyici ve denetleyici sistem oluşturacaktır; bu sistem kimlik 
tespiti, kayıt tutulması ve şüpheli işlemlerin bildirilmesi ihtiyaçlarına cevap verecektir. 

(b). Bu Sözleşmenin 18. ve 27. madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla, (iç hukuk uyarınca uygun 
olduğu takdirde adli merciler de dahil) kara para aklamayla mücadeleye hasredilmiş, idari, 
düzenleyici, kanun uygulayıcı makamların yanı sıra diğer makamların, kendi iç hukuklarınca 
öngörülen koşullar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak ve bilgi 
değişiminde bulunmak imkan ve yetkisine sahip olmalarını sağlayacak ve bu amaçla, muhtemel 
kara para aklamaya ilişkin bilginin toplanması, analizi ve iletilmesi için ulusal bir merkez olarak 
hizmet verecek bir mali istihbarat biriminin kurulması ihtiyacını değerlendirecektir. 

2. Taraf Devletler, meşru sermayenin dolaşımını herhangi bir şekilde engellemeksizin, bilginin 
yerinde kullanımını temin etmek kaydıyla, nakdin ve parasal değeri haiz her türlü evrakın sınırları içindeki 
dolaşımının denetlenmesi ve izlenmesi için makul önlemlerin uygulanmasını göz önüne alacaklardır. Bu 
tür önlemler kişi ve kuruluşların önemli miktarda nakdin ve parasal değeri haiz her türlü evrakın sınırötesi 
nakline ilişkin bildirimde bulunmaları zorunluluğunu içerebilir. 
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3. Taraf Devletler bu maddeye dayanarak, düzenleyici ve denetleyici bir iç sistem kurarken, bu 
Sözleşmenin diğer maddelerinin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bölgesel, bölgelerarası ve çok taraflı 
teşkilatların kara para aklamaya karşı ilgili girişimlerini kılavuz olarak kullanmaya davet olunurlar. 

4. Taraf Devletler, kara para aklamayla mücadele etmek için, adli, kanun uygulayıcı ve mali yönden 
düzenleyici merciler arasındaki küresel, bölgesel, alt-bölgesel ve ikili işbirliğini geliştirmek ve ilerletmek 
için çaba göstereceklerdir. 
Madde 8 
Yolsuzluğun Suç Haline Getirilmesi 

1. Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde aşağıdaki eylemlerin suç haline getirilmesi için yasal 
ve diğer gerekli önlemleri alacaktır: 

(a). Bir kamu görevlisine resmi görevlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde bir işlem yapması veya 
yapmaktan kaçınması için, kendisi veya üçüncü bir kişi veya taraf lehine, haksız bir menfaatin 
doğrudan veya dolaylı olarak vaadedilmesi, teklif edilmesi ya da verilmesi; 

(b). Bir kamu görevlisinin resmi görevlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde bir işlem yapması veya 
yapmaktan kaçınması için, kendisi veya üçüncü bir kişi veya taraf lehine, haksız bir menfaati 
doğrudan veya dolaylı olarak talep etmesi veya kabulü; 

2. Her Taraf Devlet, bu maddenin 1. fıkrasında söz edilen eylemlerin, yabancı kamu görevlileri veya 
uluslararası memurların katılımıyla gerçekleşmesi halinde, bunların suç haline getirilmesi için gerekli 
yasal ve diğer önlemleri almayı değerlendirecektir. Aynı şekilde, her Taraf Devlet yolsuzluğun diğer 
biçimlerini de suç haline getirmeyi değerlendirecektir. 

3. Her Taraf Devlet bu maddeye göre ihdas edilen bir suça iştirak eylemini de suç haline getirmek 
için gerekli olabilecek benzer önlemleri alacaktır. 

4. Bu maddenin 1. fıkrasının ve bu Sözleşmenin 9. maddesinin uygulanması bakımından, “kamu 
görevlisi”, kamu görevi yapan veya iç hukukta tanımlandığı şekilde kamuya yönelik bir hizmet gören ve 
bu hizmeti veren kişinin bulunduğu Taraf Devletin ceza yasasına göre de hizmeti bu şekilde uygulayan 
kişi anlamına gelir. 
Madde 9 
Yolsuzluğa Karşı Önlemler 

1. Bu Sözleşmenin 8. maddesinde öngörülen önlemlere ek olarak, her Taraf Devlet uygun olduğu ve 
kendi yasal sistemiyle uyumlu olduğu kadarıyla, dürüstlüğü hakim kılmak ve kamu görevlilerinin 
yolsuzluğunu önlemek, ortaya çıkarmak ve cezalandırmak için yasal, idari veya diğer etkin önlemleri 
alacaktır. 

2. Her Taraf Devlet kendi mercilerinin kamu görevlilerinin yolsuzluğunu önlemede, ortaya 
çıkarmada ve cezalandırmada etkinliğini sağlamak için, uygun olmayan etkilere maruz kalmamaları için 
yeterli bağımsızlığı sağlamak da dahil olmak üzere, önlemler alacaktır. 
Madde 10 
Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 

1. Her Taraf Devlet, örgütlü suç gruplarının karıştığı ağır suçlara iştirak etmeleri ve bu Sözleşmenin 
5, 6, 8, ve 23. maddelerinde öngörülen suçlar açısından tüzel kişilerin sorumlu tutulmaları için gerekli 
olabilecek kendi hukuk ilkelerine uygun önlemleri alacaktır. 

2. Taraf Devletin hukuk ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla, tüzel kişilerin sorumluluğu cezai, medeni 
veya idari olabilir. 

3. Bu tür bir sorumluluk, suç işlemiş olan gerçek kişilerin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
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4. Her Taraf Devlet, özellikle bu maddeye uygun olarak sorumlu tutulan tüzel kişilerin parasal 
müeyyideler de dahil, etkin, orantılı ve caydırıcı cezai veya cezai olmayan müeyyidelere tabi olmasını 
temin edecektir. 

Madde 11 
Kovuşturma, Yargılama ve Yaptırımlar 

1. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 5, 6, 8 ve 23. maddelerinde öngörülen bir suçun işlenmesini, o 
suçun ağırlığını dikkate alacak şekilde yaptırıma bağlayacaktır.  

2. Her Taraf Devlet, bu Sözleşme kapsamındaki suçları işleyen kişilerin kovuşturmasıyla ilgili kendi 
iç hukukundaki takdire dayalı tüm yasal yetkilerin, bu suçlara yönelik tedbirlerinin etkinliğini en üst 
düzeye getirecek ve bu tür suçların işlenmesini caydırma ihtiyacını gözönünde bulunduracak şekilde 
kullanılmasını sağlamak için çaba gösterecektir. 

3. Her Taraf Devlet, kendi iç hukuku uyarınca ve savunma hakkına saygı göstererek, bu Sözleşmenin 
5, 6, 8 ve 23. maddelerinde öngörülen suçlar söz konusu olduğunda, duruşmaya veya temyize kadar 
tahliye kararları verilmesi hususundaki kuralların yargılama sürecinin müteakip aşamalarında davalının 
hazır bulunmasını sağlama gerekliliğini göz önünde bulundurarak belirlenmesi için gereken önlemleri 
alacaktır. 

4. Her Taraf Devlet, mahkemelerinin veya diğer yetkili makamlarının bu tür suçlardan mahkum 
edilen kişilerin erken veya şartlı tahliyesi ihtimalini değerlendirirken, bu Sözleşmede ele alınan suçların 
ağırlığını da gözönünde tutmalarını sağlayacaktır. 

5. Her Taraf Devlet, gerektiğinde, kendi iç hukukuna uygun olarak adli takibata başlanması için uzun 
bir dava zamanaşımı süresi ve suç isnat edilen kişinin adaletten kaçması durumunda ise, daha uzun bir 
zamanaşımı süresi tesis edecektir.  

6. Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, bu Sözleşmeye göre ihdas edilmiş suçların ve gerek 
yargılamanın gerek eylemlerin hukuka uygunluğunu denetleyen diğer hukuki ilkelerin tanımının bir Taraf 
Devletin münhasıran iç hukukuna bağlı olması ve bu tür suçların bu Taraf Devletin hukukuna uygun 
olarak kovuşturulması ve cezalandırılması ilkesine halel getirmez. 
Madde 12 
Müsadere ve El koyma 

1. Taraf Devletler, iç hukuklarının elverdiği en geniş biçimde aşağıdakilerin müsaderesinin 
sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır: 

(a). Bu Sözleşmede belirtilen suçlardan elde edilen gelir veya değeri bunlara tekabül eden malvarlığı; 
(b). Bu Sözleşmede belirtilmiş suçlarda kullanılmış veya kullanılması amaçlanan malvarlığı, 

malzeme, teçhizat veya diğer araç-gereçler. 
2. Taraf Devletler, muhtemel bir müsadere amacıyla, bu maddenin 1. fıkrasında bahsedilen herhangi 

bir malın tespitinin, izlenmesinin, dondurulmasının veya el konulmasının sağlanması için gerekli 
önlemleri alacaklardır. 

3. Eğer suç geliri kısmen veya tamamen başka bir mala dönüştürülmüş veya çevrilmiş ise, söz 
konusu gelirin yerine bu mal, bu maddede belirtilen önlemlere tabi tutulacaktır. 

4. Eğer suç geliri meşru kaynaklardan kazanılan bir mal ile karıştırılmış ise, bu tür bir mal, 
dondurma veya el koymaya ilişkin yetkiler saklı kalmak kaydıyla, karıştırılmış suç gelirinin takdir edilen 
değerine kadar müsadereye tabi tutulacaktır. 
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5. Suç gelirinden veya suç gelirinin dönüştürüldüğü veya çevrildiği maldan veya suç gelirinin içine 
karışmış olduğu malvarlığından elde edilen kazanç veya diğer çıkarlar, bu maddede belirtilen önlemlere 
aynı şekil ve ölçüde tabi tutulacaktır. 

6. Bu maddenin ve bu Sözleşmenin 13. maddesinin amaçları bakımından, her Taraf Devlet, kendi 
mahkemelerini veya diğer yetkili makamlarını, ilgili banka kayıtlarının veya mali veya ticari kayıtların 
ibrazı veya bunlara el konulması için emir verebilmeye yetkili kılacaktır. Taraf Devletler, bu maddenin 
hükümlerini uygulamaktan, banka gizliliği gerekçesiyle kaçınamayacaklardır. 

7. Taraf Devletler, kendi iç hukuk ilkeleriyle, yargılama ve usule ilişkin diğer düzenlemelerinin 
özüyle uyumlu olduğu ölçüde, bir sanığın, iddia edilen suç gelirinin veya müsadereye tabi diğer 
malvarlığının meşru kaynağını göstermeye zorunlu kılınmasını değerlendirebilirler.  

8. Bu madde hükümleri, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarına zarar verecek biçimde yorumlanamaz. 
9. Bu maddede yer alan hiçbir hüküm, söz konusu önlemlerin bir Taraf Devletin iç hukukuna 

uygun ve tabi olarak tanımlanması ve uygulanması ilkesini etkilemeyecektir. 
Madde 13 
Müsadere Amacıyla Uluslararası İşbirliği 

1. Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin olarak, bu Sözleşmenin 12. Maddesinin 
1. Fıkrasında söz edilen kendi ülkesindeki suç geliri, malvarlığı, malzeme, teçhizat veya diğer araç-
gereçlerin müsaderesi için yargılama yetkisine sahip bir başka Taraf Devletten aldığı talep üzerine, 
aşağıdaki hususları kendi yasal sistemi çerçevesinde mümkün olan en geniş ölçüde yerine getirecektir: 

(a). Bu talebi, bir müsadere kararının verilmesi ve böyle bir kararın verilmiş olması durumunda 
infazı amacıyla, kendi yetkili makamlarına iletecektir; veya 

(b). Talepte bulunulan bir Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 12. Maddesinin 1. Fıkrasına uygun olarak 
talepte bulunan Taraf Devletin ülkesindeki bir mahkeme tarafından verilen müsadere kararını, 
12. Maddenin 1. Fıkrasında söz edilen, kendi ülkesindeki suç geliri, malvarlığı, malzeme, 
teçhizat veya diğer araç-gereçler ile bağlantılı olduğu ölçüde, talep çerçevesinde uygulamak 
amacıyla, kendi yetkili makamlarına iletecektir. 

2. Bu Sözleşmede yer alan bir suç üzerinde yargılama yetkisini haiz diğer bir Taraf Devletin talebi 
üzerine, talepte bulunulan Taraf Devlet, muhtemel müsadere kararının, gerek talepte bulunan Taraf Devlet 
tarafından, gerek bu maddenin 1. Fıkrasındaki bir talebe istinaden, talepte bulunulan Taraf Devlet 
tarafından verilebilecek müsadere kararının uygulanmasını teminen, bu Sözleşmenin 12. Maddesinin 1. 
fıkrasında belirtilen suç geliri, malvarlığı, malzeme, teçhizat veya diğer araç-gereçlerin tespiti, izlenmesi 
ve dondurulması veya el konulması için önlemler alacaktır. 

3. Bu Sözleşmenin 18. maddesinin hükümleri, benzer şekilde bu maddeye de uygulanır. 18. 
Maddenin 15. Fıkrasında belirtilen hususlara ek olarak, bu maddeye istinaden yapılan talepler 
aşağıdakileri de içerecektir: 

(a). Bu maddenin 1 (a) fıkrası ile ilgili bir talep olması durumunda, talepte bulunulan Taraf Devletin 
kendi iç hukukuna uygun olarak müsadere kararı almasına imkan sağlayacak şekilde, müsadere 
edilecek olan malvarlığının tanımının ve dayanılan olayların, talepte bulunan Taraf Devletçe 
belirtilmesi; 

(b). Bu maddenin 1 (b) fıkrası çerçevesinde bir talep olması durumunda, talepte bulunan Taraf 
Devletin verdiği ve talebe esas olan müsadere kararının yasal olarak geçerli bir kopyası, olaylara 
ve kararın hangi ölçüde yerine getirilmesinin istendiğine ilişkin bilgiler; 
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(c). Bu maddenin 2. fıkrası çerçevesinde bir talep olması durumunda, talepte bulunan Taraf Devlet 
tarafından, talebe esas teşkil eden olaylara ilişkin bir açıklama ve yapılması istenen işlemlerin 
tanımı. 

4. Bu maddenin 1. ve 2. fıkraları gereğince alınacak kararlar ve yapılacak işlemler, talepte bulunulan 
Taraf Devlet tarafından, kendi iç hukuk hükümlerine ve usul kurallarına veya talepte bulunan Taraf 
Devletle ilişkilerinde bağlı olduğu herhangi bir ikili veya çok taraflı antlaşmaya, anlaşmaya veya 
düzenlemeye uygun ve bağlı olarak, yerine getirilecektir. 

5. Her Taraf Devlet, kendi kanun ve düzenlemelerinin bu maddeye işlerlik sağlayan hükümlerinin 
ve bu tür kanun ve düzenlemelerde sonradan yapılacak değişikliklerin örneklerini veya bunların bir 
tanımlamasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine iletecektir. 

6. Eğer bir Taraf Devlet bu maddenin 1. ve 2. Fıkralarında belirtilen önlemlerin alınmasını, ilgili bir 
antlaşmanın mevcudiyeti şartına bağlamışsa, o Taraf Devlet bakımından bu Sözleşmeyi, gerekli ve yeterli 
bir antlaşma zemini olarak kabul edecektir. 

7. Eğer talebe konu olan suç, bu Sözleşme kapsamındaki bir suç değilse, bu maddede öngörülen 
işbirliği bir Taraf Devlet tarafından reddedilebilir. 

8. Bu madde hükümleri, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarına zarar verecek biçimde 
yorumlanmayacaktır. 

9. Taraf Devletler, bu maddeye istinaden taahhüt edilen uluslararası işbirliğini daha etkin kılmak 
için, ikili veya çok taraflı antlaşmalar, anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı gözönünde bulunduracak-
lardır. 
Madde 14 
Müsadere Edilmiş Suç Geliri veya Malvarlığının Tasarrufu 

1. Bir Taraf Devlet tarafından, bu Sözleşmenin 12. Maddesine veya 13. Maddesinin 1. Fıkrasına 
dayanarak müsadere edilmiş suç geliri veya malvarlığının tasarrufu, bu Taraf Devletin kendi iç hukukuna 
ve idari usullerine tabi olacaktır. 

2. Taraf Devletler, bu Sözleşmenin 13. maddesi uyarınca, başka bir Taraf Devletin talebi üzerine bir 
tasarrufta bulunurken, iç hukukunun izin verdiği ölçüde ve talepte öngörüldü ise, suçun mağdurlarına 
tazminat verilebilmesi veya bu suç gelirinin veya malvarlığının yasal sahiplerine iade edilebilmesi için, 
müsadere edilmiş suç geliri veya malvarlığının talepte bulunan Taraf Devlete iade edilmesini öncelikle 
değerlendireceklerdir. 

3. Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 12. ve 13. Maddeleri uyarınca, başka bir Taraf Devlet tarafından 
yapılan bir talep üzerine tasarrufta bulunurken, aşağıdaki hususlarda anlaşmalar veya düzenlemeler 
yapılmasını özel bir önemle değerlendirebilir: 

(a). Bu tür suç geliri veya malvarlığının veya bu tür suç geliri veya malvarlığının satışından elde 
edilen paranın veya bunların bir kısmının, bu Sözleşmenin 30. Maddesinin 2 (c) fıkrası uyarınca 
açılmış hesaba ve örgütlü suçlarla mücadelede uzmanlaşmış hükümetlerarası kuruluşlara katkı 
olarak verilmesi; 

(b). Kendi iç hukukları veya idari usullerine uygun olarak, bu tür suç gelirleri veya malvarlığını veya 
bu tür suç gelirlerinin veya malvarlığının satışından elde edilen paranın, düzenli bir biçimde 
veya her olay için ayrı ayrı diğer Taraf Devletlerle paylaşımı. 

Madde 15 
Yargı Yetkisi 

1. Aşağıdaki durumlarda, her Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 5, 6, 8, ve 23. Maddelerinde belirtilen 
suçlara ilişkin yargılama yetkisini tesis etmek için gerekli önlemleri alacaktır: 
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(a). Suçun kendi ülkesinde işlenmesi halinde; veya 
(b). Suçun, bir Taraf Devletin bayrağını taşıyan bir gemide veya hava taşıtında işlenmiş olması, ve 

suçun işlendiği anda o gemi veya hava taşıtının, o Taraf Devletin mevzuatına uygun olarak 
kayıtlı olması. 

2. Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 4. Maddesinin hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki 
durumlarda bu tür suçlardan herhangi birisine ilişkin yargı yetkisi de tesis edebilir: 

(a). Suç, o Taraf Devletin bir vatandaşına karşı işlendiğinde; 
(b). Suç, o Taraf Devletin vatandaşı olan bir kişi tarafından veya o Devletin ülkesinde mutad olarak 

oturan vatansız bir kişi tarafından işlendiğinde; veya 
(c). Suç: 

(i) Bu Sözleşmenin 5. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan biriyse ve o Devletin ülkesi 
dışında, o Devletin ülkesinde bir ağır suç işlemek amacıyla işlenmişse; 

(ii) Bu Sözleşmenin 6. Maddesinin 1(b)(ii) bendinde belirtilen suçlardan biriyse ve o Devletin 
ülkesi dışında, o Devletin ülkesi içinde bu Sözleşmenin 6. maddesinin 1(a)(i) veya (ii) veya 
(b)(i) bentlerinde belirtilen bir suçun işlenmesi amacıyla işlenmişse. 

3. Bu Sözleşmenin 16. maddesinin 10. fıkrasının uygulanması bakımından, her Taraf Devlet, suç 
isnat edilen ve kendi ülkesinde bulunan bir kişiyi, sırf vatandaşı olması gerekçesiyle iade etmediği 
takdirde, bu Sözleşmedeki suçlara ilişkin yargılama yetkisini tesis etmek için gerekli olabilecek önlemleri 
alacaktır. 

4. Her Taraf Devlet ayrıca, suç isnat edilen kişi kendi ülkesinde bulunduğunda ve bu kişiyi iade 
etmediğinde, bu Sözleşmede yer alan suçlara ilişkin yargılama yetkisini tesis etmek için gerekli olabilecek 
önlemleri alabilir. 

5. Eğer, bu maddenin 1. veya 2. fıkrasına göre yargılama yetkisini kullanan bir Taraf Devlete aynı 
eylem dolayısıyla bir veya daha fazla Taraf Devletin bir soruşturma, kovuşturma veya yargısal bir işlem 
yürüttüğü bildirilmiş veya anılan Taraf Devlet bunu herhangi bir şekilde öğrenmiş ise, bu Taraf 
Devletlerin yetkili makamları, gereğine göre, yapacakları işlemlerin eşgüdümü amacıyla birbirlerine 
danışacaklardır. 

6. Bu Sözleşme, genel uluslararası hukuk normları saklı kalmak kaydıyla, bir Taraf Devletin iç 
hukuku uyarınca tesis etmiş olduğu cezai yargılama yetkisinin kullanılmasını ortadan kaldırmaz. 
Madde 16 
Suçluların İadesi 

1. Bu madde, bu Sözleşmede yer alan suçlarda veya 3. Maddenin 1(a) veya (b) fıkrasında belirtilen 
bir suça örgütlü bir suç grubunun karıştığı durumlarda ve iadeye konu olan suçun hem talepte bulunan 
hem de talepte bulunulan Taraf Devletin iç hukuklarına göre cezalandırılabilir olması kaydıyla, iade 
talebine konu olan kişinin, talepte bulunulan Taraf Devletin ülkesinde bulunması halinde uygulanacaktır. 

2. Eğer iade talebi, bazıları bu madde kapsamına girmeyen birbirinden ayrı birçok ağır suça ilişkin 
ise, talepte bulunulan Taraf Devlet bu maddeyi kapsama girmeyen suçlara da uygulayabilir. 

3. Bu maddenin uygulandığı suçların her birinin, Taraf Devletler arasında suçluların iadesine ilişkin 
herhangi bir antlaşmaya, failin iade edilebileceği suçlar olarak dahil sayıldıkları kabul edilecektir. Ayrıca 
bu suçlar, Taraf Devletler arasında akdedilecek her iade antlaşmasına da faili iade edilebilir suçlar olarak 
dahil edilecektir. 

4. Suçluların iadesini bir antlaşmanın bulunması koşuluna dayandıran bir Taraf Devlet, antlaşma 
akdetmemiş olduğu diğer bir Taraf Devletten alabileceği bir iade talebi karşısında, bu maddenin 
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uygulandığı suçlarda, bu Sözleşmeyi, suçluların iadesine ilişkin yeterli bir yasal zemin olarak kabul 
edebilir. 

5. Suçluların iadesini bir antlaşmanın bulunması koşuluna dayandıran Taraf Devletler: 
(a). Bu Sözleşmeye ilişkin onaylama, kabul, uygun bulma veya katılım belgelerinin tevdii sırasında, 

Sözleşmeye Taraf diğer Devletlerle suçluların iadesi için işbirliğinde, bu Sözleşmeyi yasal zemin 
olarak kabul edip etmeyeceklerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirecekler; ve 

(b). Bu Sözleşmeyi suçluların iadesi için işbirliğinde yasal zemin olarak kabul etmezlerse, gereğine 
göre, bu maddeyi uygulayabilmek için, bu Sözleşmeye Taraf diğer Devletlerle suçluların iadesi 
konusunda antlaşmalar yapmak için çaba göstereceklerdir. 

6. Suçluların iadesini bir antlaşmanın bulunması koşuluna dayandırmayan Taraf Devletler, bu 
maddenin uygulandığı suçları, kendi aralarında faili iade edilebilir suçlar olarak kabul edeceklerdir. 

7. Suçluların iadesi, diğer hususlar meyanında, iade için asgari cezanın gerekliliğine ilişkin koşullar 
ve talepte bulunulan Taraf Devletin iadenin reddini dayandırabileceği nedenler dahil, talepte bulunulan 
Taraf Devletin iç hukukunca veya yürürlükteki iade antlaşmalarınca belirlenmiş koşullara tabi olacaktır. 

8. Taraf Devletler, kendi iç hukuklarına bağlı kalmak kaydıyla, iade işlemlerini hızlandırmak ve bu 
maddenin uygulandığı herhangi bir suçla ilgili delil sunma gerekliliklerini basitleştirmek için çaba 
göstereceklerdir. 

9. Talepte bulunulan Taraf Devlet, kendi iç hukuk hükümlerine ve taraf olduğu suçluların iadesi 
antlaşmalarına bağlı kalmak kaydıyla, durumun gerekli ve acil olduğuna kanaat getirmesi halinde ve 
talepte bulunan Taraf Devletin istemi üzerine, iadesi istenen ve kendi ülkesinde bulunan bir kişiyi 
gözaltına alacak veya kişinin iade işlemleri sırasında hazır bulunmasını teminen, uygun diğer önlemleri 
alacaktır. 

10. Suç isnat edilen bir kişi ülkesinde bulunan bir Taraf Devlet, bu maddenin uygulandığı suçlarda, 
bu kişiyi sırf kendi vatandaşı olduğu gerekçesiyle iade etmez ise, anılan Taraf Devlet iade isteyen Taraf 
Devletin isteği üzerine, vakit geçirmeksizin, kovuşturma amacıyla, olayı kendi yetkili makamlarına 
iletecektir. Bu makamlar, anılan Taraf Devletin iç hukukunda diğer ağır suçlarda olduğu gibi karar alacak 
ve işlemleri de aynı şekilde yürüteceklerdir. İlgili Taraf Devletler, bu tür bir kovuşturmanın etkinliğini 
teminen, özellikle usul ve ispata ilişkin konularda, birbirleriyle işbirliği yapacaklardır. 

11. Bir Taraf Devlet, vatandaşı olan bir kişiyi iç hukukuna göre, yalnızca kişinin iadesinin veya 
tesliminin istendiği bir dava veya takibat sonucu çarptırılabileceği cezayı bu Taraf Devlette çekmesi için 
geri verilmesi koşuluyla iade veya teslim edebiliyorsa ve bu Taraf Devlet ile iadeyi isteyen Taraf Devlet 
gerek bu hususta, gerek uygun görecekleri diğer şartlarda anlaşmışlar ise, bu şekilde yapılacak şartlı bir 
iade veya teslim, bu maddenin 10. Fıkrasında yer alan yükümlülüğün yerine getirilmesi için yeterli 
olacaktır. 

12. Bir hükmün infazı amacıyla yapılan iade talebi, iadesi istenen kişinin talepte bulunulan Taraf 
Devletin vatandaşı olması nedeniyle reddedilirse, talepte bulunulan Taraf Devlet, talepte bulunan Tarafın 
başvurusu üzerine, kendi iç hukuku izin verirse ve yasalarının gerektirdiği hususlara uygun olarak, talepte 
bulunan Tarafın iç hukukunca verilmiş cezanın veya bu cezanın geriye kalan kısmının infazını sağlama 
yollarını araştıracaktır. 

13. Bu maddenin uygulandığı suçlarla bağlantılı olarak, hakkında yargı işlemleri yürütülen herhangi 
bir kişiye, davanın bütün safhalarında, bütün haklarının ve kişinin ülkesinde bulunduğu Taraf Devletin iç 
hukukunca sağlanan güvencelerin kullanılması da dahil olmak üzere, adil muamele garantisi verilecektir. 

14. Eğer talepte bulunulan Taraf Devlet, talebin, bir kişiyi cinsiyeti, ırkı, dini, vatandaşlığı, etnik 
kökeni veya siyasi görüşleri nedeniyle yargılamak veya cezalandırmak için yapıldığına veya bu 
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nedenlerden herhangi biri bakımından, talebe uymanın anılan kişinin durumuna halel getireceğine 
inanmak için ciddi nedenlerin varlığına kanaat getirirse, bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, iadeye ilişkin bir 
zorunluluk getirdiği biçiminde yorumlanmayacaktır. 

15. Taraf Devletler, sadece suçun mali konuları da içerdiği gerekçesiyle, suçluların iadesi talebini 
reddedemezler. 

16. Talepte bulunulan Taraf Devlet, iadeyi reddetmeden önce, gerektiğinde, görüşlerini sunmak ve 
iddialarına ilişkin bilgi sağlamak için kendisine geniş imkan tanımak amacıyla talepte bulunan Taraf 
Devletle istişare edecektir. 

17. Taraf Devletler, iadenin sağlanması veya etkinliğinin arttırılması için, ikili veya çok taraflı 
anlaşmalar veya düzenlemeler yapmak için çaba harcayacaklardır. 
Madde 17 
Hükümlülerin Nakli 

Taraf Devletler, bu Sözleşmede yer alan suçlar nedeniyle hapse mahkum olmuş veya diğer hürriyeti 
bağlayıcı cezalara çarptırılmış kişilerin, cezalarını tamamlamak üzere, kendi ülkelerine nakline ilişkin ikili 
veya çok taraflı anlaşmalara veya düzenlemelere girmeyi göz önünde bulundururlar. 
Madde 18 
Karşılıklı Adli Yardım 

1. Taraf Devletler; 3. maddede öngörüldüğü üzere, bu Sözleşmede yer alan suçlara ilişkin 
soruşturmalarda, kovuşturmalarda ve yargı işlemlerinde birbirlerine en geniş ölçüde karşılıklı adli yardımı 
sağlayacaklar ve talepte bulunan Taraf Devletin, 3. Maddenin 1(a) veya (b) fıkrasında belirtilen suçlar, bu 
suçların mağdurları, gelirleri, tanıkları, araçları veya delillerinin, talepte bulunulan Taraf Devlette olması 
ve suça örgütlü bir suç grubunun karışması dahil, mahiyetleri itibariyle sınıraşan suçlar olduklarından 
şüphelenmek için makul nedenler görmesi halinde, birbirlerine karşılıklılık esasına göre aynı şekilde 
yardım edeceklerdir. 

2. Bu Sözleşmenin 10. maddesi uyarınca bir tüzel kişinin talepte bulunan Taraf Devlette sorumlu 
tutulabileceği suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve yargı işlemleri bakımından, talepte bulunulan 
Taraf Devletin ilgili yasaları, antlaşmaları, anlaşmaları ve düzenlemelerine göre, karşılıklı adli yardım 
mümkün olan en geniş ölçüde sağlanacaktır. 

3. Bu madde uyarınca sağlanacak karşılıklı adli yardım, aşağıdaki amaçlardan herhangi birisi için 
talep edilebilir:  

(a). Delil toplamak veya kişilerin ifadesini almak; 
(b). Adli belgelerin tebliğini sağlamak; 
(c). Arama, el koyma ve dondurma işlemlerini yerine getirmek; 
(d). Eşya ve yer incelemesi yapmak; 
(e). Bilgileri, delil olabilecek şeyleri ve bilirkişi görüşlerini temin etmek; 
(f). Resmi daire, banka, şirket veya ticaret kayıtları ve mali kayıtlar dahil, ilgili belge ve kayıtların 

asıllarını veya onaylı kopyalarını temin etmek; 
(g). Delil temin etme amacıyla suç gelirlerinin, malvarlığının, araç-gereçlerin ve diğer şeylerin tespiti 

ve takibi; 
(h). Kişilerin, talepte bulunan Taraf Devlette gönüllü olarak mahkeme huzuruna çıkmalarını 

kolaylaştırmak; 
(i). Talepte bulunulan Taraf Devletin iç hukukuna aykırı olmayan diğer her türlü yardımı sağlamak. 
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4. Bir Taraf Devletin yetkili makamları, iç hukuka uygun olmak kaydıyla, önceden bir talep 
olmaksızın, bu tür bilgilerin soruşturmaları ve yargılamayı yürütmede veya başarılı bir biçimde sonuç-
landırmada diğer bir Taraf Devletin makamlarına yardımcı olacağına veya bunların o Taraf Devletçe 
bu Sözleşmeye istinaden bir talep yapılmasıyla sonuçlanacağına inandıkları takdirde, suç teşkil eden 
konulara ilişkin bilgileri anılan Taraf Devletin yetkili makamlarına iletebilirler. 

5. Bu maddenin 4. fıkrasına dayanılarak bilgi iletilmesi, bilgiyi temin eden yetkili makamların 
bulunduğu Devletteki soruşturma ve yargılamalara halel getirmez. Bilgiyi alan yetkili makamlar anılan 
bilginin gizli kalması talebine veya kullanımındaki sınırlamalara geçici bir süre dahi olsa uyacaklardır. 
Bununla beraber, bu durum, bilgiyi alan Taraf Devleti, sanığın suçsuzluğunu gösterecek bilgileri kendi 
yargılama süreci sırasında açıklamaktan alıkoymayacaktır. Böyle bir durumda, bilginin açıklanmasından 
önce, bilgiyi alan Taraf Devlet, bilgiyi veren Taraf Devlete bildirimde bulunacak ve talebi halinde, bilgiyi 
veren Taraf Devletle danışmada bulunacaktır. Önceden bildirimde bulunmanın mümkün olmadığı istisnai 
durumlarda, bilgiyi alan Taraf Devlet, açıklamanın yapıldığını, bilgiyi veren Taraf Devlete gecikme 
olmaksızın bildirecektir. 

6. Bu maddenin hükümleri, karşılıklı yardımı tamamen veya kısmen düzenleyen veya düzenleyecek 
olan başka herhangi bir ikili veya çok taraflı antlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri etkilemeyecektir. 

7. Eğer söz konusu Taraf Devletler bir karşılıklı adli yardım antlaşmasıyla bağlı değillerse, bu 
maddeye dayanarak yapılan taleplerde, bu maddenin 9 ila 29 uncu fıkraları uygulanacaktır. Taraf 
Devletler bu tür bir antlaşmayla bağlı iseler, anılan Devletler bu maddenin 9 ila 29 uncu fıkralarını uy-
gulamaya karar vermedikçe, o antlaşmanın ilgili hükümleri uygulanacaktır. İşbirliğini kolaylaştıracak ise, 
Taraf Devletlerin bu fıkraları uygulamaları kuvvetle teşvik edilir. 

8. Taraf Devletler, banka gizliliği gerekçesiyle, bu maddeye istinaden karşılıklı adli yardımda 
bulunmayı reddedemezler. 

9. Taraf Devletler, talep konusu eylemin her iki taraf bakımından da suç sayılmaması gerekçesiyle, 
bu maddeye istinaden karşılıklı adli yardımda bulunmayı reddedebilirler. Bununla beraber, talepte 
bulunulan Taraf Devlet, eylemin kendi iç hukukuna göre bir suç teşkil etmemesi halinde dahi, uygun 
gördüğünde, kendi takdir ettiği ölçüde yardım sağlayabilir. 

10. Bir Taraf Devletin ülkesinde tutuklu veya cezasını çekmekte olan bir kişi, teşhis, tanıklık veya 
başka suretle bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin soruşturma, kovuşturma veya yargısal işlemler için 
delil toplamada yardım sağlamak amaçlarıyla başka bir Taraf Devlette bulunması talep edildiğinde, 
aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde nakledilebilir: 

(a). Kişi, bilerek ve özgürce rıza gösterirse; 
(b). Her iki Taraf Devletin yetkili makamları, anılan Taraf Devletlerin uygun gördüğü koşullarla 

mutabık kalırlarsa; 
11. Bu maddenin 10. fıkrasının uygulanması bakımından: 
(a). Nakledilecek kişinin bulunduğu Taraf Devlet başka türlü talep etmedikçe veya müsaade 

etmedikçe, kişinin nakledileceği Taraf Devlet, nakledilen kişiyi gözaltında tutmaya yetkili ve 
tutmakla yükümlüdür; 

(b). Her iki Taraf Devletin yetkili makamlarınca önceden veya herhangi bir şekilde kararlaştırıldığı 
üzere, kişinin nakledildiği Taraf Devlet, kişiyi gönderen Taraf Devlete geri teslim etme 
yükümlülüğünü gecikmeksizin yerine getirecektir; 

(c). Kişinin nakledildiği Taraf Devlet, gönderen Taraf Devletten kişinin geri teslimi için yeni bir 
suçluların iadesi süreci başlatmasını talep edemeyecektir. 
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(d). Nakledilen kişinin, nakledildiği Taraf Devlette gözaltında geçirdiği süreler, gönderen Devlette 
çekmesi gereken cezadan indirilecektir. 

12. Bu maddenin 10. ve 11. Fıkralarına uygun olarak, kişinin nakledildiği bir Taraf Devlet kabul 
etmedikçe, nakledilen kişi, vatandaşlığına bakılmaksızın, gönderen Devletin ülkesinden ayrılışından 
evvelki eylemleri, ihmalleri veya mahkumiyetleriyle ilgili olarak, nakledileceği Devletin ülkesinde kanuni 
takibe maruz bırakılamayacak, gözaltına alınamayacak veya şahsi hürriyeti bağlayıcı herhangi bir 
sınırlamaya tabi tutulamayacaktır. 

13. Her Taraf Devlet, karşılıklı adli yardım taleplerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için 
yetkili makamlara iletmek üzere, bu talepleri kabul etme sorumluluğuna ve yetkisine sahip merkezi bir 
makam belirleyecektir. Bir Taraf Devletin karşılıklı adli yardıma ilişkin ayrı bir sisteminin olduğu özel bir 
bölge veya toprağı olması halinde, o bölge veya toprak için aynı işleve sahip ayrı bir merkezi makam 
belirleyebilir. Merkezi makamlar, alınan taleplerin süratli ve uygun bir biçimde yerine getirilmesini veya 
iletilmesini sağlayacaklardır. Merkezi makam, talebi yerine getirilmek üzere, yetkili bir makama iletmesi 
halinde, talebin, yetkili makam tarafından, hızlı ve uygun bir biçimde yerine getirilmesini teşvik edecektir. 
Bu amaçla belirlenen merkezi makam, her Taraf Devletin bu Sözleşmeye ilişkin onaylama, kabul veya 
uygun bulma veya katılım belgelerini tevdii sırasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine 
bildirilecektir. Karşılıklı adli yardım talepleri ve buna ilişkin herhangi bir yazışma Taraf Devletlerce 
belirlenmiş merkezi makamlara iletilecektir. Bu gereklilik, bir Taraf Devletin, bu taleplerin ve 
yazışmaların kendisine diplomatik kanallarla ve acil durumlarda, Taraf Devletlerin kararlaştırdıkları 
hallerde, mümkünse Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) kanalıyla ulaştırılmasını isteme 
hakkına halel getirmeyecektir. 

14. Talepler yazılı veya, mümkünse yazılı kayıt sağlayan herhangi bir yolla, talepte bulunulan 
Devletin kabul edebileceği bir dilde ve o Devletin, bildirimin sahih olup olmadığını tespit edebileceği 
koşullar altında yapılacaktır. Taraf Devletlerin her biri için kabul edilebilir olan dil veya diller, bu 
Sözleşmeye ilişkin onaylama, kabul veya uygun bulma veya katılım belgelerinin tevdii sırasında Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine bildirilecektir. Acil durumlarda ve Taraf Devletlerce kararlaştırıldığı takdirde, 
talepler sözlü olarak yapılabilir, ancak derhal yazılı olarak teyit edilecektir.  

15. Karşılıklı adli yardım için olan bir talep şunları içerir: 
(a). Talebi yapan makamın adı; 
(b). Talebin ilgili olduğu soruşturma, kovuşturma veya yargı işlemlerinin konusu ve mahiyeti ve 

soruşturmayı, kovuşturmayı ve yargı işlemlerini yürüten makamın adı ve görevleri; 
(c). Adli belgelerin tebliği amacıyla yapılanların dışındaki taleplerde, ilgili olayların bir özeti; 
(d). İstenen yardımın tanımı ve talepte bulunan Taraf Devletin uyulmasını istediği özel bir usulün 

açıklaması; 
(e). Mümkün olduğu takdirde, ilgili herhangi bir kişinin kimliği, yeri ve uyruğu; ve 
(f). Delilin, bilginin veya işlemin hangi amaçla istendiği. 
16. Talepte bulunulan Taraf Devlet, talebin kendi iç hukukuna uygun olarak yerine getirilmesi için, 

gerekli gördüğünde, veya talebin ifasına kolaylık sağlayabileceği durumlarda, ek bilgi talep edebilir. 
17. Bir talep, talepte bulunulan Taraf Devletin iç hukukuna göre ve bu hukuka aykırılık teşkil 

etmediği ölçüde ve mümkün olduğunca talepte belirtilen usullere uygun olarak yerine getirilecektir. 
18. Mümkün olduğu ve iç hukukun temel ilkeleriyle uyumlu olduğu her durumda, bir kişi bir Taraf 

Devletin ülkesinde bulunduğunda ve bu kişinin diğer Taraf Devletin adli makamları tarafından tanık veya 
uzman olarak dinlenmesi gerektiğinde, eğer söz konusu kişinin talepte bulunan Taraf Devletin ülkesinde 
şahsen hazır bulunması mümkün veya arzulanan bir durum değilse, talepte bulunulan Taraf Devlet, 
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diğerinin talebi üzerine, dinlemenin video konferansıyla yapılmasına izin verebilir. Taraf Devletler, 
dinlemenin talepte bulunan Taraf Devletin yargısal makamları tarafından yürütülmesine ve talepte 
bulunulan Taraf Devletin yargısal makamlarının katılmasına karar verebilirler. 

19. Talepte bulunan Taraf Devlet, talebe konu soruşturma, kovuşturma veya yargısal işlemler için 
talepte bulunulan Taraf Devlet tarafından verilen bilgiyi veya delili, talepte bulunulan Taraf Devletin 
önceden rızası olmaksızın, talepte belirtilen amaçlar dışında aktarmayacak veya kullanmayacaktır. Bu 
fıkradaki hiçbir hüküm, talepte bulunan Taraf Devleti sanığın lehine olan bilgi veya delili kendi yargı 
işlemleri sırasında açıklamaktan alıkoymayacaktır. Bu son durumda, talepte bulunan Taraf Devlet, 
açıklamadan önce, talepte bulunulan Taraf Devleti haberdar edecek ve talep halinde danışmada 
bulunacaktır. Önceden haber verme olanağı bulunmayan istisnai durumlarda, talepte bulunan Taraf 
Devlet, talepte bulunulan Taraf Devleti gecikmeksizin açıklama hakkında bilgilendirecektir. 

20. Talepte bulunan Taraf Devlet, talepte bulunulan Taraf Devletten, talebin yerine getirilmesi 
bakımından zorunlu olmadığı ölçüde, yapılan talebin ve içeriğinin gizli tutulmasını isteyebilir. Eğer 
talepte bulunulan Taraf Devlet gizlilik gerekliliğine uyamaz ise, talepte bulunan Taraf Devleti derhal 
bilgilendirecektir. 

21. Karşılıklı adli yardım aşağıdaki durumlarda reddedilebilir: 
(a). Talep, bu maddenin hükümlerine uygun bir biçimde yapılmaz ise; 
(b). Talepte bulunulan Taraf Devlet, talebin yerine getirilmesinin, egemenliğine, güvenliğine, kamu 

düzenine veya diğer temel çıkarlarına zarar verebileceği kanaatinde ise; 
(c). Talepte bulunulan Taraf Devletin makamları, kendi yetkileri çerçevesinde soruşturma, 

kovuşturma veya yargı işlemleri veya davaya konu olması halinde, benzer herhangi bir suça 
ilişkin olarak talep edilen işlemin yerine getirilmesinden kendi Devletlerinin iç hukukuna göre 
men edilmiş ise; 

(d). Talebin kabul edilmesi, talepte bulunan Taraf Devletin karşılıklı adli yardıma ilişkin yasal 
sistemine aykırı ise. 

22. Taraf Devletler, karşılıklı adli yardım için yapılmış bir talebi sadece suçun mali konuları da 
içerdiği gerekçesiyle reddedemezler. 

23. Karşılıklı adli yardıma ilişkin herhangi bir red için gerekçe gösterilecektir. 
24. Talepte bulunulan Taraf Devlet karşılıklı adli yardım talebini mümkün olan en kısa sürede yerine 

getirecek ve gerekçeleri tercihen talepte yer alacak şekilde talepte bulunan Taraf Devletçe belirtilen 
herhangi bir süreyi, mümkünse tam olarak göz önünde bulunduracaktır. Talepte bulunulan Taraf Devlet, 
talepte bulunan Taraf Devletin talebin yerine getirilmesindeki safhaları ve sonucu ile ilgili makul 
sorularına yanıt verecektir. Talepte bulunan Taraf Devlet, istenen yardıma gerek kalmadığı takdirde, 
talepte bulunulan Taraf Devlete durumu derhal bildirecektir. 

25. Karşılıklı adli yardım, devam eden bir soruşturmayı, kovuşturmayı veya yargı işlemini olumsuz 
etkileyebileceği gerekçesiyle, talepte bulunulan Taraf Devletçe ertelenebilir. 

26. Bu maddenin 21. fıkrasına istinaden bir talebi reddetmeden veya bu maddenin 25. fıkrasına 
istinaden talebin yerine getirilmesini ertelemeden önce, talepte bulunulan Taraf Devlet, yardımı, gerekli 
gördüğü bazı kayıt ve koşullarla yerine getirip getirmemeyi değerlendirmek üzere talepte bulunan Taraf 
Devlete danışacaktır. Eğer talepte bulunan Taraf Devlet, bu şekildeki bir koşullu yardımı kabul ederse, bu 
koşullara uyacaktır. 

27. Bu maddenin 12. fıkrasının uygulanmasına halel getirmeksizin, talepte bulunan Taraf Devletin 
isteği üzerine bir yargı sürecinde tanıklık etmeye veya talepte bulunan Taraf Devletin ülkesindeki bir 
soruşturmada, kovuşturmada veya adli takibatta yardıma rıza gösteren bir tanık, uzman veya başka bir 
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kişi, talepte bulunulan Taraf Devletin ülkesinden ayrılışından evvelki eylemleri, ihmalleri veya 
mahkumiyetleriyle ilgili olarak, talepte bulunan Taraf Devletin ülkesinde kanuni takibe maruz 
bırakılamayacak, gözaltına alınamayacak veya şahsi hürriyeti bağlayıcı herhangi bir sınırlamaya tabi 
tutulamayacaktır. Bu tür bir güvence, bu tanık, uzman veya başka kişinin hazır bulunmasının adli 
makamlarca artık gerekli görülmediğinin resmen bildirildiği tarihten itibaren kesintisiz 15 gün veya Taraf 
Devletlerce kararlaştırılmış herhangi bir zaman dilimi zarfında ayrılma imkanına sahip olup da talepte 
bulunan Taraf Devletin ülkesinde kendi isteğiyle kaldığı veya bu ülkeyi terkettikten sonra kendi isteğiyle 
geri döndüğü takdirde sona erecektir.  

28. Bir talep yerine getirilirken ortaya çıkan olağan masraflar, ilgili Taraf Devletlerce aksi 
kararlaştırılmadıkça, talepte bulunulan Taraf Devletçe karşılanacaktır. Eğer talebi yerine getirmek için 
önemli veya olağandışı masraflar gerekiyor veya gerekecekse, talebin hangi kayıt ve koşullarla yerine 
getirileceğini ve masrafların nasıl karşılanacağını belirlemek üzere, Taraf Devletler birbirleriyle 
danışmada bulunacaklardır. 

29. Talepte bulunulan Taraf Devlet: 
(a). Talepte bulunan Taraf Devlete kendi iç hukukuna göre kamuya açık olan kendi elindeki resmi 

kayıt, belge veya bilgilerin örneklerini verecektir; 
(b). Kendi takdiriyle, tamamen, kısmen veya uygun gördüğü koşullara tabi olarak kendi iç hukukuna 

göre kamuya açık olmayan resmi kayıt, belge veya bilgilerin örneklerini talepte bulunan Taraf 
Devlete verebilir. 

30. Gerekli hallerde Taraf Devletler, bu madde hükümlerinin amaçlarına hizmet edecek, bunların 
uygulanmasını sağlayacak veya bu hükümleri güçlendirecek ikili veya çok taraflı anlaşma veya 
düzenlemeler yapma olanaklarını değerlendireceklerdir.  
Madde 19 
Ortak Soruşturmalar 

Taraf Devletler bir veya daha fazla Taraf Devlette soruşturma, kovuşturma veya adli takibat konusu 
olan meselelere ilişkin yetkili makamları vasıtasıyla ortak soruşturma mercileri oluşturmak amacıyla ikili 
veya çok taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı değerlendireceklerdir. Bu tür anlaşmaların veya 
düzenlemelerin mevcut olmaması halinde, ortak soruşturmalar her olay için ayrı ayrı yapılacak 
anlaşmalarla da yürütülebilir. İlgili Taraf Devletler, topraklarında bu tür bir soruşturmanın yürütüldüğü 
Taraf Devletin egemenliğine bütünüyle saygı göstereceklerdir. 
Madde 20 
Özel Soruşturma Yöntemleri 

1. Her Taraf Devlet, kendi iç hukuk sisteminin temel ilkelerince cevaz verilmişse, imkanları 
ölçüsünde ve kendi iç hukukunca belirlenmiş koşullara göre, gerekli gördüğünde, örgütlü suçla etkin 
olarak mücadele etmek amacıyla, kendi topraklarında yetkili makamlar tarafından kontrollü teslimatın 
uygun şekilde kullanımı ve elektronik veya başka biçimlerde izleme veya gizli operasyonlar gibi diğer 
özel soruşturma yöntemlerinin kullanımına imkan verecek önlemleri alacaktır. 

2. Bu Sözleşmede belirtilen suçların soruşturması bakımından, Taraf Devletler, gerektiğinde, 
uluslararası işbirliği kapsamındaki bu tür özel soruşturma yöntemlerinin kullanımı için, uygun ikili veya 
çok taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapmaya teşvik olunur. Bu tür anlaşmalar veya düzenlemeler 
devletlerin egemen eşitliği ilkesine bütünüyle uyularak yapılacak ve uygulanacak ve bu anlaşmaların veya 
düzenlemelerin hükümlerine kesinlikle uyularak yürütülecektir. 

3. Bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen türde bir anlaşma veya düzenlemenin mevcut olmaması 
halinde, uluslararası düzeydeki bu tür soruşturma yöntemlerinin kullanımına yönelik olarak her olay için 
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ayrı ayrı karar alınacak; gerektiğinde bu kararlarda, yargı yetkisinin ilgili Taraf Devletlerce kullanılmasına 
ilişkin mali düzenlemeler ve anlaşmalar da göz önünde tutulabilecektir. 

4. Kontrollü teslimatın uluslararası düzeyde uygulanmasına yönelik kararlar, ilgili Taraf Devletlerin 
rızasıyla, malların tespiti ve dokunulmamış olarak veya tamamen veya kısmen yeri değiştirilmiş veya 
başka bir malın yerine konmuş olarak sevkıyatın devam etmesine izin verilmesi gibi yöntemleri içerebilir. 
Madde 21 
Ceza Yargılamasının Nakli 

Taraf Devletler, bu Sözleşmede belirtilen suçların kovuşturulması için ceza yargılaması işlemlerinin 
birbirlerine nakli olanağını, naklin adaletin tecellisi bakımından yararlı görüldüğü durumlarda, özellikle 
birden fazla yargı yetkisinin söz konusu olduğu hallerde kovuşturmanın tek merkezde toplanması 
düşüncesiyle, göz önüne alacaklardır. 
Madde 22 
Sabıka Kayıtlarının Tesisi 

Her Taraf Devlet, suç isnat edilen kişinin başka bir devletteki geçmiş herhangi bir mahkumiyetini, bu 
tür bir bilgiyi bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin ceza davalarında kullanmak amacıyla, uygun 
göreceği koşullar ve amaçlarla dikkate almak için gerekli olabilecek yasal düzenlemeleri yapabilir veya 
diğer önlemleri alabilir. 
Madde 23 
Adaletin Engellenmesinin Suç Haline Getirilmesi 

Her Taraf Devlet, kasıtlı olarak işlenmeleri halinde aşağıdaki eylemlerin suç sayılmalarını 
sağlayacak yasal ve gerekli diğer önlemleri alacaktır: 

(a). Bu Sözleşmede belirtilen suçların işlenmesine ilişkin davalarda gerçek dışı tanık ifadesi elde 
etmek veya tanıklığa veya delil sunulmasına müdahale etmek için fiili kuvvet kullanımı, tehdit 
veya sindirme veya haksız bir çıkarın vaadi, teklifi veya verilmesi; 

(b). Bu Sözleşmede belirtilen suçların işlenmesine ilişkin davalarda resmi görevlerin yargıç veya 
yasaları uygulayan memur tarafından yerine getirilmesine müdahale etmek için fiili kuvvet kul-
lanımı, tehdit veya sindirme. Bu bentteki hiçbir husus, Taraf Devletlerin, diğer kamu görev-
lilerinin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapma hakkını ortadan kaldırmayacaktır. 

Madde 24 
Tanıkların Korunması 

1. Her Taraf Devlet, ceza davalarında bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin ifade veren tanıklara, 
gerektiğinde, akrabalarına ve onların yakınları olan diğer kişilere yönelik olabilecek öç alma veya 
sindirmelere karşı etkin koruma sağlamak için imkanları dahilindeki gerekli önlemleri alacaktır.  

2. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen önlemler, yargılama usulünden kaynaklanan haklar dahil 
sanığın haklarına halel getirmeksizin, aşağıdakileri içerebilir: 

(a). Bu tür kişileri fiziksel olarak korumak için, ihtiyaca göre ve mümkün olduğu ölçüde onları başka 
yerlere yerleştirmek ve gerektiğinde, bu tür kişilerin kimlikleri ve bulundukları yerlere ilişkin 
bilgilerin açıklanmaması veya bu bilgilerin açıklanmasına sınırlama getirilmesi gibi usuller tesis 
etmek; 

(b). Tanığın beyanlarının video bağlantısı veya diğer uygun araçlar dahil, iletişim teknolojisinden 
yararlanılarak alınması gibi tanıklığın, tanık güvenliğini garanti eden bir biçimde yapılmasına 
cevaz veren ispat kuralları tesis etmek. 

3. Taraf Devletler, bu maddenin 1. fıkrasında söz edilen kişilerin başka yerlere yerleştirilmesi için, 
diğer Devletlerle anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı göz önünde bulunduracaklardır. 
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4. Bu madde hükümleri, tanıklık yapmaları halinde, mağdurlara da uygulanacaktır. 
Madde 25 
Mağdurlara Yardım ve Koruma Sağlanması 

1. Her Taraf Devlet, özellikle öç alma veya sindirme tehdidi olması halinde, bu Sözleşmede 
belirtilen suçların mağdurlarına yardım sağlamak ve onları korumak için imkanları dahilindeki gerekli 
önlemleri alacaktır. 

2. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmede belirtilen suçların mağdurlarının zararlarının tazmini veya diğer 
şekillerde telafisi için uygun usulleri tesis edecektir. 

3. Her Taraf Devlet, kendi iç hukukuna bağlı kalmak kaydıyla, savunma hakkına zarar vermeksizin 
ceza yargılamasının uygun aşamalarında faillere karşı mağdurların görüş ve endişelerinin ifade edilmesine 
ve göz önünde bulundurulmasına olanak sağlayacaktır. 
Madde 26 
Yasa Uygulayıcı Makamlarla İşbirliğini İlerletmek İçin Alınan Önlemler 

1. Her Taraf Devlet, örgütlü suç gruplarında yer alan veya daha önce yer almış kişileri aşağıdaki 
şekilde davranmaya teşvik etmek için gerekli önlemleri alacaktır: 

(a). Yetkili makamlara soruşturmada ve delil toplamada yararlı olabilecek, aşağıdaki ve benzer 
hususlarda bilgi sağlamak: 
(i) Örgütlü suç gruplarının kimliği, mahiyeti, oluşumu, yapısı, yeri veya faaliyetleri; 
(ii) Uluslararası bağlantılar dahil, diğer örgütlü suç gruplarıyla bağlantılar; 
(iii) Örgütlü suç gruplarının işlemiş olduğu veya işleyebilecekleri suçlar. 

(b).Yetkili mercilere, örgütlü suç gruplarını kaynaklarından veya suç gelirlerinden yoksun bırakmaya 
yarayabilecek gerçek, somut yardım sağlamak. 

2. Her Taraf Devlet, uygun durumlarda, bu Sözleşmede belirtilen bir suçun soruşturulması veya 
kovuşturulmasında önemli işbirliği sağlayan bir sanığın cezasının hafifletilmesine olanak sağlamayı 
değerlendirecektir. 

3. Her Taraf Devlet, kendi iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, bu Sözleşmede belirtilen bir 
suçun soruşturulması veya kovuşturulmasında önemli işbirliği sağlayan bir kişinin kovuşturmadan muaf 
tutulmasına olanak sağlamayı değerlendirecektir. 

4. Bu tür kişilerin korunması bu Sözleşmenin 24. maddesinde öngörüldüğü şekilde sağlanacaktır. 
5. Bu maddenin 1. fıkrasında söz edilen bir Taraf Devlette bulunan bir kişinin başka bir Taraf 

Devletin yetkili mercileriyle önemli ölçüde işbirliğinde bulunabileceği hallerde, ilgili Taraf Devletler, 
kendi iç hukuklarına uygun olarak, bu işbirliğinden yararlanacak olan Taraf Devletin, bu maddenin 2. ve 
3. fıkralarında öngörülen hususları sağlamasına ilişkin anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı 
düşünebilirler.  
Madde 27 
Yasa Uygulamada İşbirliği 

1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede belirtilen suçlarla mücadelede yasaların uygulanmasının 
sağlanmasına yönelik eylemlerin etkinliğini arttırmak için, ilgili iç yasal ve idari sistemleriyle uyum 
içinde, birbirleriyle yakın işbirliğinde bulunacaklardır. Her Taraf Devlet özellikle aşağıdaki hususlarda 
etkin önlemler alacaktır: 

(a). İlgili Taraf Devletlerin yetkili makamları, kurumları ve kuruluşları arasında, gerektiğinde başka 
suç faaliyetleri ile bağlantılar dahil, bu Sözleşmede belirtilen suçların bütün yönlerine ilişkin 
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güvenli ve hızlı bilgi alışverişini kolaylaştırmaya yönelik uygun görülebilecek iletişim kanalları 
kurmak ve bunları geliştirmek; 

(b). Bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin araştırmaların yapılmasında diğer Taraf Devletlerle 
aşağıdaki konularda işbirliğinde bulunmak; 
(i)  Bu tür suçlara karıştığından şüphe edilen kişilerin kimlikleri, bulundukları yer ve faaliyetleri 

veya diğer ilgili kişilerin yerleri; 
(ii) Bu tür suçlardan elde edilen suç geliri veya malvarlığının hareketleri; 
(iii) Bu tür suçların işlenmesinde kullanılmış veya kullanmaya yönelik malzeme, teçhizat veya 

diğer araç-gereçlerin hareketleri; 
(c). Uygun durumlarda, analiz veya soruşturma amaçlarıyla gereken maddelerden yeterli adet veya 

miktarlarda sağlamak; 
(d). İlgili Taraf Devletler arasında personel ve diğer uzmanların değişimini arttırmak ve ikili 

anlaşmalara veya düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, irtibat görevlilerinin gönderilmesi dahil, 
yetkili makamlar, kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümün etkinliğini sağlamak; 

(e). Diğer Taraf Devletlerle, uygulanabildiği hallerde, örgütlü suç grupları tarafından kullanılan 
güzergahlar ve yöntemler veya sahte kimlik kullanımı, tahrif edilmiş veya sahte belgeler veya 
faaliyetlerini gizlemek için kullanılan diğer araçlar dahil, kullanılan özel yol ve yöntemlerle ilgili 
bilgi değişiminde bulunmak.  

(f). Bu Sözleşmede belirtilen suçların erken teşhis edilmesi amacıyla bilgi değişiminde bulunmak ve 
alınan idari önlemlerin ve alınan diğer uygun önlemlerin eşgüdümünü sağlamak. 

2. Bu Sözleşmeye işlerlik kazandırmak amacıyla, Taraf Devletler, yasa uygulayıcı kuruluşlar 
arasında doğrudan işbirliği konusunda ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı ve bu 
tür anlaşmaların veya düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda, bunları değiştirmeyi düşüneceklerdir. 
İlgili Taraf Devletler, aralarında bu tür anlaşmaların veya düzenlemelerin mevcut olmaması halinde, bu 
Sözleşmede belirtilen suçlarda bu Sözleşmeyi karşılıklı işbirliği için yasal dayanak olarak kabul 
edebilirler. Taraf Devletler, gereğine göre, yasa uygulayıcı kuruluşları arasında işbirliğini arttırmak için, 
uluslararası ve bölgesel kuruluşlar dahil, anlaşmalardan veya düzenlemelerden tam anlamıyla 
yararlanılmasını temin edeceklerdir. 

3. Taraf Devletler modern teknolojinin kullanılması yoluyla işlenmiş sınıraşan örgütlü suçlarla 
mücadele etmek amacıyla, olanakları dahilinde işbirliğinde bulunmak için çaba göstereceklerdir. 
Madde 28 
Örgütlü Suçun Mahiyetine İlişkin Bilgilerin Toplanması, Değişimi ve Analizi 

1. Her Taraf Devlet, kendi ülkesindeki örgütlü suçlara karışan profesyonel grupların ve kullanılan 
teknolojilerin yanı sıra, örgütlü suç eğilimlerinin, örgütlü suç eylemlerinin meydana geldiği koşulların, 
bilimsel ve akademik topluluklarla danışılarak analizini değerlendirecektir. 

2. Taraf Devletler, örgütlü suç faaliyetlerine ilişkin analitik uzmanlığı uluslararası ve bölgesel 
teşkilatlar aracılığıyla geliştirmeyi ve birbirleriyle paylaşmayı düşüneceklerdir. Bu amaçla, ortak 
tanımlamalar, standartlar ve metodolojiler geliştirilmeli ve gerektiği gibi uygulanmalıdır. 

3. Her Taraf Devlet, örgütlü suçla mücadelede uyguladığı politikaları ve aldığı önlemleri izlemeyi ve 
bunların etkinlik ve verimliliğini değerlendirmeyi göz önünde bulunduracaktır. 
Madde 29 
Eğitim ve Teknik Yardım 
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1. Her Taraf Devlet, gerekli olduğu ölçüde, savcılar, sorgu hakimleri ve gümrük personeli ve bu 
Sözleşmede belirtilen suçların önlenmesinden, ortaya çıkarılmasından, kontrolünden sorumlu diğer 
personel dahil, yasa uygulayıcı personeli için özel eğitim programları başlatacak, yürütecek ve 
geliştirecektir. Bu tür programlar personelin başka ülkede veya kuruluşta görevlendirilmesini ve personel 
değişimlerini kapsayabilir. Bu tür programlar, iç hukuka uygun olduğu ölçüde ve özellikle aşağıdakileri 
içerecektir: 

(a). Bu Sözleşmede belirtilen suçların önlenmesinde, ortaya çıkarılmasında ve kontrolünde kullanılan 
yöntemler; 

(b). Transit Devletlerdekiler dahil, bu Sözleşmede belirtilen suçlara karıştıklarından şüphe edilen 
kişiler tarafından kullanılan güzergahlar ve yöntemler ve bunlara karşı uygun önlemler; 

(c). Kaçak eşya dolaşımının izlenmesi; 
(d). Suç geliri, malvarlığı, malzeme, teçhizat veya diğer araç-gereçlerin hareketi ve kara para 

aklamada ve diğer mali suçlarda kullanılan yöntemlerin yanı sıra, bu tür gelirin, malvarlığının, 
malzeme, teçhizat veya diğer araç-gereçlerin nakli, saklanması veya görünümünün değiştirilmesi 
için kullanılan yöntemlerin ortaya çıkarılması ve izlenmesi; 

(e). Delil Toplanması; 
(f). Serbest ticaret bölgelerindeki ve serbest limanlardaki kontrol teknikleri; 
(g). Elektronik izleme, kontrollü teslimat ve gizli operasyonlar dahil, kanun uygulamada gerekli 

modern kanun uygulama teçhizat ve teknikleri; 
(h). Bilgisayarların, telekomünikasyon ağlarının veya modern teknolojinin diğer biçimlerinin 

kullanılması vasıtasıyla işlenen sınıraşan örgütlü suçla mücadelede kullanılan yöntemler; ve 
(i). Mağdurları ve tanıkları korumada kullanılan yöntemler. 
2. Taraf Devletler, bu maddenin 1. fıkrasında söz edilen alanlardaki uzmanlığı paylaşmaya yönelik 

araştırma ve eğitim programlarının planlanmasında ve uygulanmasında birbirlerine yardım edecekler ve 
bu amaçla, uygun hallerde, işbirliğini ilerletmek ve transit devletlerin özel problemleri ve ihtiyaçları dahil, 
ortak sorunlar hakkındaki fikir alışverişini teşvik etmek için bölgesel ve uluslararası konferanslar ve 
seminerlerden yararlanacaklardır. 

3. Taraf Devletler, iadeyi ve karşılıklı adli yardımı kolaylaştıracak eğitim ve teknik yardımları teşvik 
edeceklerdir. Bu tür eğitimler ve teknik yardımlar dil eğitimini, merkezi makamlarda veya konuyla ilgili 
diğer kuruluşlardaki personelin başka ülkede veya kurumda görevlendirilmesini veya değişimlerini 
kapsayabilir. 

4. İkili ve çok taraflı anlaşmaların veya düzenlemelerin bulunması halinde, Taraf Devletler, gerekli 
olan ölçüde, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar içinde ve diğer ikili ve çok taraflı anlaşma veya dü-
zenlemeler dahilinde, uygulama ve eğitim faaliyetlerini en üst seviyeye çıkarma çabalarını arttıracaklardır. 
Madde 30 
Diğer Önlemler 

Sözleşmenin Ekonomik Kalkınma ve Teknik Yardım Yoluyla Uygulanması 
1. Taraf Devletler, örgütlü suçun toplumun geneli üzerindeki ve özellikle sürdürülebilir kalkınma 

üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde tutarak, bu Sözleşmenin en uygun biçimde uygulanmasına 
olanak tanıyan önlemleri uluslararası işbirliği yoluyla, mümkün olan en geniş biçimde alacaklardır. 

2. Taraf Devletler, mümkün olduğu ölçüde uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ve birbirleriyle 
işbirliği içinde, aşağıdaki hususlar için somut çaba göstereceklerdir: 
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(a). Kalkınmakta olan ülkelerin sınıraşan örgütlü suçları önleme ve bu suçlarla mücadele yeteneğini 
arttırmak amacıyla, bu ülkelerle çeşitli seviyelerde işbirliğini arttırmak; 

(b). Kalkınmakta olan ülkelerin sınıraşan örgütlü suçlarla etkin bir biçimde mücadele etmek için 
gösterdikleri çabaları desteklemek ve bu Sözleşmeyi başarılı bir biçimde uygulamalarına yardım 
etmek için, maddi ve ayni yardımı arttırmak; 

(c). Kalkınmakta olan ülkelere ve ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelere, bu Sözleşmenin 
uygulanmasındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında teknik yardım sağlamak. Taraf Devletler, bu 
amaçla, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın mali yardım düzenlemeleri çerçevesinde, özellikle bu 
amaç için belirlenmiş bir hesaba, yeterli ve düzenli olarak gönüllü katkılarda bulunmak için çaba 
göstereceklerdir. Taraf Devletler, ayrıca, kendi iç hukuklarına ve bu Sözleşmenin hükümlerine 
uygun olarak, bu Sözleşme hükümleri uyarınca müsadere edilmiş suç gelirinin veya 
malvarlığının bu paraya tekabül eden değerinin bir yüzdesini, yukarıda söz edilen hesaba 
bağışlamayı özellikle değerlendirebileceklerdir; 

(d). Diğer Taraf Devletleri ve mali kuruluşları, gerektiğinde, bu maddede öngörülen çabalara 
katılmaya, özellikle kalkınmakta olan ülkelerin bu Sözleşmenin amaçlarına ulaşmalarına yardım 
edebilmek için, onlara daha fazla eğitim programları ve modern teçhizat sağlamaya teşvik ve 
ikna etmek. 

3. Bu önlemler, mümkün olduğu ölçüde, mevcut dış yardım taahhütlerine veya ikili, bölgesel veya 
uluslararası düzeydeki diğer mali işbirliği düzenlemelerine halel getirmeden alınacaktır. 

4. Taraf Devletler, bu Sözleşme’de öngörülen uluslararası işbirliği ve sınıraşan örgütlü suçların 
önlenmesi, ortaya çıkarılması ve kontrolü için gerekli olan mali düzenlemelerin etkin olması düşüncesiyle, 
maddi ve lojistik yardım konusunda ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapabilirler. 
Madde 31 
Önleme 

1. Taraf Devletler, sınıraşan örgütlü suçların önlenmesini amaçlayan ulusal projeleri geliştirmek, 
değerlendirmek, örnek uygulamaları ve politikaları oluşturmak ve ilerletmek için çaba gösterirler. 

2. Taraf Devletler, iç hukuklarının temel ilkelerine uygun olarak, örgütlü suç gruplarının suç 
gelirleriyle yasal piyasalarda yer almalarına yol açacak mevcut veya gelecekteki olasılıkları, uygun olan 
yasal, idari veya diğer önlemlerle azaltmaya çaba gösterirler. Bu önlemler aşağıdaki hususlar üzerinde 
odaklanmalıdır: 

(a). Kanun uygulayıcı makamlar veya savcılar ile sanayi dahil, özel kuruluşlar arasında işbirliğinin 
güçlendirilmesi;  

(b). İlgili meslek dalları, özellikle avukatlar, noterler, mali danışmanlar ve muhasebeciler için 
davranış kurallarını içeren yasalar gibi ilgili toplumsal ve özel kuruluşlarda dürüstlüğü korumak 
için öngörülmüş standartların ve usullerin gelişiminin teşvik edilmesi; 

(c). Kamu mercileri tarafından açılan ihalelerin ve ticari faaliyet için sağlanan mali teşviklerin ve 
verilen ruhsatların, örgütlü suç grupları tarafından kötüye kullanılmalarının önlenmesi; 

(d). Tüzel kişilerin örgütlü suç grupları tarafından kötüye kullanılmalarının önlenmesi; Bu önlemler 
aşağıdakileri kapsayabilir:  
(i) Tüzel kişilerin kurulmasında, yönetiminde ve finansmanında yer alan tüzel veya gerçek 

kişiler hakkında kamu kayıtlarının tutulması; 
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(ii) Bu Sözleşme kapsamında bulunan suçlardan mahkum olmuş kişilerin, kendi hukukuna tabi 
olan tüzel kişilerin yöneticisi olarak faaliyette bulunmalarını mahkeme kararı veya herhangi 
bir uygun usulle makul bir süre için engelleme imkanının sağlanması;  

(iii) Tüzel kişilerin yöneticisi olarak faaliyetten men edilmiş kişiler için ulusal düzeyde kayıt 
sistemi kurulması; ve 

(iv) Bu fıkranın, (d), (i) ve (iii) bentlerinde belirtilen kayıtlarda yer alan bilgilerin diğer Taraf 
Devletlerin yetkili makamlarıyla değişimi; 

3. Taraf Devletler, bu Sözleşmede belirtilen suçlardan mahkum olmuş kişilerin topluma yeniden 
kazandırılmalarına yardımcı olmak için çaba göstereceklerdir. 

4. Taraf Devletler, örgütlü suç grupları tarafından kötüye kullanıma açık olup olmadıklarını tespit 
etmek amacıyla, mevcut mevzuatı ve idari uygulamaları belirli aralıklarla değerlendirmek için çaba 
göstereceklerdir. 

5. Taraf Devletler, sınıraşan örgütlü suçların varlığı, nedenleri, ağırlığı ve yarattığı tehdit konusunda 
toplumu bilgilendirmek için çaba göstereceklerdir. Bu bilgiler, uygun hallerde, kitle iletişim aracılığıyla 
yayılacak ve toplumun, bu tür suçları önlemeye ve bu tür suçlarla mücadeleye katılımını teşvik etmek için 
alınan önlemleri içerecektir.  

6. Her Taraf Devlet, sınıraşan örgütlü suçları önlemek için alınan önlemlerin geliştirilmesinde diğer 
Taraf Devletlere yardım edebilecek makamının veya makamlarının isim ve adresini Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri’ne bildirecektir. 

7. Taraf Devletler, bu maddede söz edilen önlemlerin teşvikinde ve geliştirilmesinde birbirleriyle ve 
ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla gerektiğinde ortak çalışma yapacaklardır. Buna, sınıraşan 
örgütlü suçların önlenmesini amaçlayan, toplumun marjinal kesimlerinde sınıraşan örgütlü suç 
faaliyetlerine karşı zafiyet yaratan koşulların iyileştirilmesi gibi uluslararası projelere katılım da dahildir. 
Madde 32 
Taraflar Konferansı 

1. Taraf Devletlerin örgütlü suçla mücadeledeki kapasitelerini arttırmak ve bu Sözleşmenin 
uygulanmasını teşvik etmek ve gözden geçirmek için, Taraflar Konferansı kurulur. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Taraflar Konferansı’nı, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini 
takiben en geç bir yıl içinde toplayacaktır. Taraflar Konferansı, (bu faaliyetlerin yürütülmesinden doğan 
harcamaların ödenmesine ilişkin kurallar dahil) usul kurallarını ve bu maddenin 3. ve 4. fıkralarında 
öngörülen faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin kuralları belirleyecektir. 

3. Taraflar Konferansı, aşağıdaki hususlar da dahil olmak üzere, bu maddenin 1. fıkrasında 
bahsedilen amaçlara ulaşmak için gerekli düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varacaktır: 

(a). Bu Sözleşme’nin 29, 30 ve 31. maddelerine göre Taraf Devletlerce yürütülen faaliyetlere, 
gönüllü katkıların toplanmasını teşvik etmek dahil, kolaylık sağlamak; 

(b). Taraf Devletler arasında, sınıraşan örgütlü suçların işleniş şekilleri ve eğilimleri hakkında ve bu 
suçlarla mücadeledeki başarılı uygulamalar konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak; 

(c). İlgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde bulunmak; 
(d). Bu Sözleşmenin uygulamasının belirli aralıklarla gözden geçirilmesi; 
(e). Bu Sözleşmenin ve uygulamasının geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak.  
4. Bu maddenin 3 (d) ve (e) bentlerinin amaçları bakımından, Taraflar Konferansı, bu Sözleşmenin 

uygulanmasında alınan önlemlere ve uygulamada karşılaşılan güçlüklere ilişkin bilgi birikimini, Ta-
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raflarca temin edilen bilgiler ve Taraflar Konferansı’nca tesis edilmiş olabilecek tamamlayıcı gözden 
geçirme mekanizmaları vasıtasıyla elde edecektir. 

5. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeyi uygulamak için alınan yasal ve idari önlemlerin yanı sıra, prog-
ramları, planları ve uygulamaları hakkındaki bilgileri Taraflar Konferansı’na, Taraflar Konferansı’nca 
istendiği şekilde temin edecektir. 
Madde 33 
Sekreterya 

1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Taraflar Konferansı’na gereken sekreterya hizmetlerini 
sağlayacaktır. 

2. Sekreterya: 
(a). Taraflar Konferansı’na, bu Sözleşmenin 32. maddesinde belirtilen faaliyetleri yürütmesinde 

yardımcı olacak ve Taraflar Konferansı’nın oturumları için düzenlemeleri ve gerekli hizmetleri 
sağlayacaktır; 

(b). Talep üzerine, Taraf Devletlere, bu Sözleşmenin 32. maddesinin 5. fıkrasında öngörüldüğü gibi, 
Taraflar Konferansına bilgi temin edilmesinde yardım edecek ve; 

(c). İlgili uluslararası ve bölgesel kuruluşların sekretaryalarıyla gerekli eşgüdümü sağlayacaktır. 
Madde 34 
Sözleşmenin Uygulanması 

1. Her Taraf Devlet, kendi iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, bu Sözleşmedeki 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak için yasal ve idari önlemler dahil gereken önlemleri 
alacaktır. 

2. Bu Sözleşme’nin 5. maddesinin örgütlü bir suç grubunun varlığını gerekli saydığı haller hariç, bu 
Sözleşme’nin 5, 6, 8 ve 23. maddelerinde belirtilen suçlar, bu Sözleşme’nin 3. maddesinin 1. fıkrasında 
yer aldığı şekliyle örgütlü bir suç grubunun karışmasından veya suçun sınıraşan niteliğinden bağımsız 
olarak, her Taraf Devletin iç hukukunda suç haline getirilecektir.  

3. Her Taraf Devlet, sınıraşan örgütlü suçları önlemek ve onlarla mücadele etmek için bu Sözleş-
meyle sağlananlardan daha sıkı ve ağır önlemleri alabilir.  
Madde 35 
Uyuşmazlıkların Çözümü 

1. Taraf Devletler, bu Sözleşmenin yorumlanmasına veya uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıkları 
müzakere yoluyla çözmek için çaba göstereceklerdir. 

2. Makul bir zaman içersinde müzakere yoluyla çözülemeyen iki veya daha fazla Taraf Devlet 
arasında bu Sözleşmenin yorumlanmasına veya uygulanmasına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık, bu Taraf 
Devletlerden birinin talebi üzerine, tahkime götürülecektir. Eğer tahkim talebinin yapıldığı tarihten 
itibaren 6 ay içersinde, Taraf Devletler, tahkime dair düzenlemelerde anlaşamazlarsa, bu Taraf 
Devletlerden herhangi biri uyuşmazlığı, Divan’ın Statüsü’ne uygun bir taleple, Uluslararası Adalet 
Divanı’na götürebilir. 

3. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye ilişkin imzalama, onaylama, kabul veya uygun bulma veya 
katılım sırasında, kendisini bu maddenin 2. fıkrasıyla bağlı saymadığını beyan edebilir. Diğer Taraf 
Devletler, böyle bir çekince koyan herhangi bir Taraf Devlete karşı bu maddenin 2. fıkrasıyla bağlı 
olmayacaklardır.  

4. Bu maddenin 3. fıkrası uyarınca çekince koymuş herhangi bir Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri’ne bildirmek suretiyle, bu çekinceyi her zaman kaldırabilir. 
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Madde 36 
İmza, Onay, Kabul, Uygun bulma ve Katılım 

1. Bu Sözleşme, 12-15 Aralık 2000 tarihleri arasında İtalya’nın Palermo kentinde ve ondan sonra 
da 12 Aralık 2002 tarihine kadar New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde bütün devletle-
rin imzasına açık kalacaktır. 

2. Bu Sözleşme, bu maddenin 1. fıkrası uyarınca, üyelerinden en az bir devletin bu Sözleşmeyi 
imzalaması halinde, bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatlarının imzasına da açık olacaktır.  

3. Bu Sözleşme, onaylamaya, kabule veya uygun bulmaya tabidir. Onaylama, kabul veya uygun 
bulma belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne tevdi edilecektir. Bir bölgesel ekonomik 
bütünleşme teşkilatı, üye devletlerinden en az biri aynı işlemi yaptığı takdirde, onaylama, kabul veya 
uygun bulma belgesini tevdi edebilir. Onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinde bu tür bir teşkilat, 
bu Sözleşmeyle düzenlenen konulara ilişkin yetkilerinin sınırını beyan edecektir. Bu tür bir teşkilat 
yetkilerinin kapsamına ilişkin herhangi bir değişikliği de saklayıcıya bildirecektir. 

4. Bu Sözleşme herhangi bir devletin veya üyesi devletlerden en az birinin bu Sözleşmeye taraf 
olduğu herhangi bir bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatının katılımına açıktır. Katılım belgeleri 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne tevdi edilecektir. Katılımı sırasında, bölgesel bir ekonomik 
bütünleşme teşkilatı bu sözleşmeyle düzenlenen konulara ilişkin yetkilerinin sınırını beyan edecektir. Bu 
tür bir teşkilat yetkilerinin kapsamına ilişkin herhangi bir değişikliği de saklayıcıya bildirecektir. 
Madde 37 
Protokollerle İlişki 

1. Bu Sözleşmeye bir veya daha fazla protokol eklenebilir. 
2. Bir protokole taraf olabilmek için, bir devletin veya bölgesel bir ekonomik bütünleşme örgütünün 

bu Sözleşmeye de taraf olması gerekir. 
3. Bu Sözleşmeye Taraf bir Devlet bir Protokol hükümleri uyarınca ayrıca taraf olmadıkça onunla 

bağlı olmaz. 
4. Bu Sözleşmeye ek herhangi bir protokol, protokolün amacı dikkate alınarak, bu Sözleşmeyle bir-

likte yorumlanacaktır. 
Madde 38 
Yürürlüğe Giriş 

1. Bu Sözleşme, kırkıncı onaylama, kabul, uygun bulma veya katılım belgesinin tevdi edildiği 
tarihten sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. Bu fıkranın amaçları bakımından, bölgesel bir 
ekonomik bütünleşme teşkilatı tarafından tevdi edilmiş herhangi bir belge, bu tür teşkilatlara üye devletler 
tarafından tevdi edilenlere ilave olarak sayılmayacaktır. 

2. Bu Sözleşme’ye ilişkin kırkıncı onaylama, kabul, uygun bulma veya katılım belgelerinin 
tevdiinden sonra, Sözleşme’yi onaylayan, kabul eden, uygun bulan ve Sözleşme’ye katılan her Taraf 
Devlet ve bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatı bakımından, bu Sözleşme ilgili belgenin tevdiini 
izleyen 30. gün yürürlüğe girecektir. 

Madde 39 
Değişiklikler 

1. Bu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesini takip eden beşinci yılın dolmasından itibaren, bir Taraf 
Devlet, değişiklik önerisinde bulunabilir ve bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne yazılı olarak 
sunabilir, Genel Sekreter bunun üzerine, değişiklik önerisini Taraf Devletlere ve Taraflar Konferansı’na, 
önerilerin görüşülmesi ve karara bağlanması amacıyla iletecektir. Taraflar Konferansı her bir değişiklik 
üzerinde görüş birliğine varabilmek için her türlü çabayı gösterecektir. Eğer, görüş birliğine yönelik bütün 
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çabalar tükenmiş ve anlaşmaya varılamamışsa, değişikliğin benimsenmesi için son çare olarak, Taraflar 
Konferansı toplantısında hazır bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin üçte iki oy çokluğu aranacaktır.  

2. Bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatları , kendi yetkileri dahilindeki konularda, bu maddedeki 
oy haklarını, bu Sözleşmeye taraf olan kendi üyesi devletlerin sayısına eşit sayıda oyla kullanacaklardır. 
Bu tür bir teşkilata üye devletler kendi oy haklarını kullandıkları takdirde teşkilat oy kullanamayacak; 
teşkilatın oy hakkını kullanması halinde üye devletler ayrıca oy haklarını kullanamayacaklardır.  

3. Bu maddenin 1. fıkrası uyarınca benimsenen bir değişiklik, Taraf Devletlerce, onaya, kabule veya 
uygun bulmaya tabidir. 

4. Taraf bir Devlet açısından, bu maddenin 1. fıkrası uyarınca benimsenen bir değişiklik, bu tür bir 
değişikliğe ilişkin onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne 
tevdi edildiği tarihten itibaren doksan gün sonra yürürlüğe girecektir. 

5. Yürürlüğe giren bir değişiklik bu değişiklikle bağlı olduğunu açıkça bildiren Taraf Devletler 
açısından bağlayıcı olacaktır. Diğer Taraf Devletler ise bu Sözleşmenin hükümleriyle ve daha önce 
onaylamış, kabul etmiş veya uygun bulmuş oldukları herhangi bir değişiklik ile bağlı kalmaya devam 
edeceklerdir. 

Madde 40 
Çekilme 

1. Taraf bir Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne yapacağı yazılı bir bildirimle bu 
Sözleşme’den çekilebilir. Çekilme, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasından bir yıl sonra geçerli 
olacaktır. 

2. Bölgesel bir ekonomik bütünleşme teşkilatının bu Sözleşmeye taraf olma durumu, teşkilatın üyesi 
bütün devletlerin Sözleşmeden çekilmeleri halinde sona erecektir. 

3. Bu maddenin 1. fıkrası uyarınca bu Sözleşmeden çekilme, bu Sözleşmeye ekli bütün 
protokollerden de çekilme sonucunu doğuracaktır.  
Madde 41 
Saklayıcı ve Kullanılacak Diller 

1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmenin saklayıcısı tayin edilmiştir. 
2. Bu Sözleşmenin, Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinlerinin eşit 

derecede geçerli olduğu özgün metni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nce saklanır. 
Yukarıdaki hususları tasdiken, hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıda 

imzaları bulunan temsilciler, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
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2.2.1.3. OECD KONSEYİ ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU 
GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ  21 KASIM 1997   
(1 Şubat 2003 tarihinde onaylanmış ve 6 Şubat 2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.) 
 

ÖNSÖZ 
Taraflar, 
Rüşvetin, ciddi ahlaki ve siyasi problemlere yol açtığını, iyi yönetim ve ekonomik kalkınmayı zaafa 

uğrattığını, uluslararası rekabet koşullarında sapmaya yol açtığını ve ticaret ve yatırımları da içeren 
uluslararası iş ilişkilerinde yaygın bir olay olduğunu dikkate alarak; 

Bütün ülkelerin uluslararası iş ilişkilerindeki rüşvetle mücadelede ortak sorumluluğu paylaştıklarını 
göz önünde tutarak; 

Uluslararası iş ilişkileri ile bağlantılı olan kamu görevlilerinin aldığı rüşveti engellemek, caydırmak 
ve bu konuda mücadele etmek için etkili tedbirleri alma, özellikle her ülkenin yargılama yetkisine ve diğer 
temel hukuki ilkeleri ve Tavsiyede ortaya konulan üzerinde uzlaşmaya varılmış genel unsurlar ile uyumlu 
bir biçimde bu tip bir rüşvetin etkili ve koordineli bir çerçevede ve hızlı bir şekilde cezalandırma çağrısı 
yapan 23 Mayıs 1997 tarihli ve C(97) 123/FINAL sayılı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
Konseyi tarafından kabul edilen Uluslararası İş İlişkilerinde Verilen Rüşvetle Mücadele Konusundaki 
Revize Edilmiş Tavsiye’yi dikkate alarak; 

Aralarında Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü, 
Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin faaliyetlerinin de olduğu kamu 
görevlilerinin aldığı rüşvetle mücadelede uluslararası işbirliği ve anlayışı ileri safhalara ulaştıran son 
gelişmeleri memnuniyetle karşılayarak; 

Rüşvetle mücadeleye yönelik olarak şirketlerin, iş örgütlerinin ve ticaret birliklerinin yanı sıra 
hükümet dışı örgütlerin gösterdiği çabalardan memnuniyet duyarak; 

Uluslararası iş ilişkilerinde bireyler ve işletmeler tarafından rüşvetin talep edilmesini önlemede 
devletlerin oynadığı rolün öneminin farkına vararak; 

Bu alanda sürecin başarıya ulaşabilmesi için ulusal düzeydeki çabaların yanı sıra çok taraflı işbirliği, 
izleme ve takibin gerektiğinin farkına vararak; 

Taraflarca alınan tedbirler arasında dengeyi sağlamak, bu dengeyi etkileyen bir zarara yol 
açmaksızın sözleşmenin onaylanmasını gerektiren Sözleşme’nin temel amacı ve hedefi olduğunu göz 
önüne alarak; 

Aşağıdaki konular üzerinde uzlaşmaya varmışlardır: 
1. Madde 
Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvet Suçu 
1. Taraflardan her biri, doğrudan doğruya veya aracılar vasıtasıyla, herhangi bir işi yapması veya bu 

işi yapmaktan imtina etmesi için ya da resmi görevlerini yerine getirmesi veya bunlardan kaçınması için 
görevliyi etkilemek maksadıyla, görevlinin kendi namına ya da üçüncü bir taraf adına yabancı bir kamu 
görevlisine verilen, bir vaat veya herhangi bir yasadışı ödeme veya her türlü menfaatin kendi hukuklarında 
bir suç olarak kabul edilmesi için gerekli olan tüm tedbirleri almalıdır. 

2. Taraflardan her biri, yabancı bir kamu görevlisinin rüşvet eylemine kalkışmasında teşvik etme, 
yardım etme ve söz ve davranışlarıyla cesaretlendirme veya izin vermeyi de içeren suç ortaklığını cezayı 
gerektiren bir suç olarak kabul etmek için gereken tüm tedbirleri almalıdırlar. 
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3. Yukarıda 1. ve 2. paragraflarda belirtilen suçlar ve aşağıda yer alan suçlar “yabancı bir kamu 
görevlisine verilen rüşvet” olarak adlandırılacaklardır. 

4. Bu Sözleşmenin amacı açısından: 
a. “Yabancı kamu görevlileri” seçilmiş ya da atanmış olsun fark etmez, yabancı bir ülkede yasama, 

yönetim ya da yargısal bir makamda bulunan her hangi bir kişiye; kamu kurumu ya da kamu 
işletmeleri de dahil olmak üzere yabancı bir ülke için bir kamusal hizmeti yerine getiren her hangi 
bir kişiye ya da kamusal nitelikteki bir uluslararası örgütün bir görevlisine veya temsilcisine 
karşılık gelmektedir. 

b. “Yabancı ülke” ulusal ya da yerel, her düzeydeki yönetimi içermektedir. 
c. “Resmi görevlerini yerine getirme ile alakalı eylemleri yapması veya bunlardan kaçınması”, 

görevlinin yetki ve salahiyetleri içinde olsun veya olmasın, kamu görevlisinin mevkiini her hangi 
bir şekilde kullanmasını içermektedir. 

 
2. Madde 
Adli Görevlilerin Sorumluluğu 
Taraflardan her biri, kendilerine ait hukuki ilkelere göre, yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvet 

ile ilgili olarak adli görevlilerin sorumluluğunu tesis için gerekli olan tedbirleri almalıdırlar. 
3. Madde 
Cezalar 
1. Yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvet etkili, orantılı ve caydırıcı niteliğe sahip cezalar ile 

cezalandırılmalıdır. Cezaların tarafların kendi kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği rüşvet vakalarına uygu-
lananlar ile karşılaştırılabilir türden olmalıdır ve gerçek kişilerde özgürlüğün kısıtlandığı durumlar da 
dahil olmak üzere yeterli karşılıklı hukuki yardım ve suçluların iadesine olanak sağlanmalıdır. 

2. Adli görevlilerin cezai sorumluluğunun olmadığı ceza sistemine sahip olan tarafların var olması 
halinde adli görevlilerin yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvet için, parasal cezalar da dahil olmak 
üzere, etkili, orantılı ve caydırıcı ağır ceza dışındaki yaptırımlara muhatap olmalarını sağlamalıdırlar.  

3. Taraflardan her biri, yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvet ve rüşvetten elde edilen kazancın 
ya da bu kazanca karşılık gelen mal değerinin müsadere veya hacze tabi olmasını veya denk bir etkinin 
meydana geleceği para cezalarının verilmesini sağlayan tedbirleri almalıdırlar. 

4. Taraflardan her biri, yabancı kamu görevlilerine verdiği rüşvet suçundan dolayı yaptırımlara 
maruz kalmış kişilere ilave idari yaptırımları empoze etmeyi de göz önüne almalıdırlar. 

4. Madde 
Yargılama Yetkisi 
1. Taraflardan her biri, suç kısmen ya da tamamen kendi topraklarında meydana gelmişse yabancı 

kamu görevlilerine verilen rüşvet konusunda kendi yargılama yetkisini tesis için gerekli tedbirleri 
alabilirler. 

2. Yurtdışında işlenen suçlar için kendi vatandaşlarını yargılama yetkisine sahip olan taraflardan her 
biri aynı prensiplere göre, yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvet konusunda da bunu gerçekleştire-
bilmek için gerekli olan tedbirleri almalıdırlar. 

3. Bu sözleşmede tanımlanan suçlardan biri üzerinde birden fazla taraf yargılama yetkisine sahipse, 
taraflardan birinin isteği üzerine, ilgili taraflar yargılama için kimin yetki sahibi olduğunu görüşmek üzere 
danışmalarda bulunmalıdırlar.  
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4. Taraflardan her biri, mevcut yargılama yetkilerinin yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvete 
karşı mücadelede etkili olup olmadığını incelemeli ve etkili değilse, gerekli adımları atmalıdırlar. 

5. Madde 
Uygulama 
Yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvetin soruşturulması ve kovuşturulması tarafların uygulama 

ile alakalı kural ve ilkelerine tabidir. Taraflar, ulusal ekonomik çıkarlar, başka bir devlet ya da gerçek kişi 
veya ilgili tüzel kişilerle alakalı ilişkiler üzerindeki muhtemel etkiler konusundaki mülahazalardan 
etkilenmemelidirler. 

6. Madde 
Kısıtlamalarla İlgili Düzenlemeler 
Yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvet suçu için uygulanacak kısıtlamalar ile alakalı her 

düzenleme, bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması için yeterli bir zaman dilimi bırakmalıdır.  
7. Madde 
Kara Para Aklama 
 Kara para aklama ile ilgili mevzuat açısından kamu görevlilerinin aldığı rüşveti suç haline getiren 

taraflardan her biri, rüşvetin meydana geldiği yere bakılmaksızın, yabancı kamu görevlilerine verilen 
rüşvet için benzer hükümleri uygulamalıdır.  

 
8. Madde 
Muhasebe 
1. Yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvetle etkin bir şekilde mücadele etmek için taraflardan her 

biri, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi ya da verilen rüşvetin saklanması amacıyla, defter ve 
kayıtların tutulması, finansal hesapların açıklanması ve muhasebe ve denetim standartları ile ilgili kanun 
ve düzenlemeler çerçevesinde, bu kanun ve düzenlemelere tabi olan şirketlerce, defter dışı hesapların 
teşkili, defter dışı işlemlerin yapılması ya da belirli muamelelerin yetersiz bir şekilde yapılması, mevcut 
olmayan giderlerin kaydedilmesi, bazı yükümlülüklerin deftere yanlış bir şekilde işlenmesi ve sahte 
belgelerin kullanılmasının yasaklanması için gerekli olan tüm tedbirleri almalıdır.  

2. Taraflardan her biri, bu tip şirketlerin defterleri, kayıtları, hesapları ve finansal hesaplarındaki bu 
tip eksiklik ve yanlışlar için etkili, orantılı ve caydırıcı idari ve cezai yaptırımları uygulamaya 
sokmalıdırlar. 

9. Madde 
Karşılıklı Hukuki Yardımlar 
1. Taraflardan her biri, kanunları, ilgili anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde mümkün olan en 

üst düzeyde, bu Sözleşme’nin kapsamı içinde kalan suçlarla ilgili olarak taraflardan biri tarafından 
gündeme getirilen cezai soruşturma ve kovuşturmalar ile taraflardan biri tarafından bir gerçek kişiye karşı 
gündeme getirilen bu Sözleşme’nin kapsamı içerisinde kalan cezai niteliği olmayan soruşturma ve 
kovuşturmalar için karşı tarafa teşvik edici ve etkili bir şekilde hukuki yardım yapmalıdırlar. Talepte 
bulunulan taraf, herhangi bir ertelemede bulunmaksızın, talepte bulunan tarafa ilave bilgi veya gerekli 
diğer dokümanları vermelidir. 

2. Taraflardan biri çifte suçluluğun var olduğu şartı ile karşılıklı hukuki yardımda bulunuyorsa, 
yardımın arandığı suç bu Sözleşmenin kapsamı içinde olması halinde, çifte suçluluğun mevcut olduğu 
varsayılır. 
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3. Taraflardan biri banka sırrı çerçevesinde bu Sözleşmenin kapsamına giren cezai konularda 
karşılıklı hukuki yardımda bulunmayı reddedemez. 

10. Madde 
Suçluların İadesi 
1. Bir yabancı kamu görevlisine verilen rüşvet tarafların kanunları ve aralarında yaptıkları suçluların 

iadesi anlaşması çerçevesinde suçluların iade edilmesini gerektirecek bir suç olarak kabul edilmelidir. 
2. Suçluların iadesini suçluların iadesi anlaşmasının varlığı koşuluna bağlayan taraflardan biri 

aralarında suçluların iadesi anlaşması olmayan başka birinden suçluların iadesine ilişkin bir taleple 
karşılaşırsa yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvet suçu açısından bu Sözleşmenin suçluların iadesi için 
hukuki bir zemin olduğunu dikkate alabilir.  

3. Taraflardan her biri suç işlemiş vatandaşlarının iade edilmesini ya da yabancı bir kamu görevlisine 
verilen rüşvet suçu için vatandaşlarını kovuşturabilmeyi temin için gerekli olan her türlü tedbiri alabilir. 
Yalnızca kendi vatandaşı olduğu gerekçesiyle yabancı bir kamu görevlisine verilen rüşvet ile ilgili olarak 
bir kişinin iadesini reddeden bir taraf, yargılama amacı ile bu olayı kendisinin yetkili makamlarına 
sunmalıdır. 

4. Yabancı bir kamu görevlisine verilen rüşvet ile ilgili olarak suçluların iadesi ulusal kanunlarda, 
yürürlükteki anlaşmalarda ve tarafların düzenlemelerinde sınırları belirtilen şartlara tabidir. Taraflardan 
biri çifte suçluluğun varlığı koşuluna bağlı olarak suçluları iade ediyorsa suçlunun iadesinin istendiği suç 
bu Sözleşmenin 1. Maddesinin kapsamı içinde ise bu koşul yerine getirilmelidir. 

11. Madde 
Sorumlu Otoriteler 
Danışmalar ile ilgili 4. Madde, 3. paragraf, karşılıklı hukuki yardımlar ile ilgili 9. Madde ve 

suçluların iadesi ile ilgili 10. Madde’nin amaçları açısından taraflardan her biri, taraflar arasındaki diğer 
düzenlemelere zarar vermeksizin, taraflar bakımından bu konularda bir iletişim kanalı olarak hizmet 
etmek üzere talepte bulunma ve talepleri kabul etmekle sorumlu olan otorite ya da otoriteleri İktisadi 
Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı’nın Genel Sekreterliği’ne bildirmelidir. 

12. Madde 
İzleme ve Takip 
Taraflar bu Sözleşmenin tam olarak uygulanmasını izlemek ve teşvik etmek için sistematik bir 

gözlemleme programı oluşturmalıdırlar. Bu, tarafların uzlaşması ile başka bir şekilde kararlaştırılmadıkça 
İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı, Uluslararası İş İlişkilerinde Verilen Rüşvet İle İlgili Çalışma 
Grubu’nun çizdiği çerçeve içerisinde ... yapılacaktır ve taraflar bu organa uygulanabilecek kurallara uygun 
olarak programın maliyetini üstleneceklerdir. 

13. Madde 
İmza ve Sözleşmeye İştirak 
1. Yürürlüğe girene kadar bu Sözleşme İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı üyelerinin ve 

Uluslararası İş İlişkilerinde Verilen Rüşvet İle İlgili Çalışma Grubu’na tam üye olmaları için davet edilen 
üye olmayan ülkelerin imzasına açılacaktır. 

2. Yürürlüğe girmesinden sonra bu Sözleşme, henüz imza atmayan İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Teşkilatı üyelerinin ve Uluslararası İş İlişkilerinde Verilen Rüşvet İle İlgili Çalışma Grubu’na tam üye 
olan ülkelerin katılımına açık olacaktır. İmzalamayan ülkelerin her biri için Sözleşme, Sözleşmeye iştirak 
tarihini takip eden 60. günde yürürlüğe girecektir. 

14. Madde 
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Sözleşmenin Onaylanması ve Tevdi Edilmesi 
1. Bu sözleşme kendi kanunlarına uygun bir şekilde, imzalayan ülkelerin tasdik etmesine, uygun 

bulmasına veya onaylamasına tabidir.  
2. Tasdik etmenin, uygun bulmanın, onaylamanın veya katılmanın enstrümanları bu Sözleşmenin 

emanetçisi olarak hizmet verecek olan İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne tevdi 
edilecektir. 

15. Madde 

Yürürlüğe Girme 

1. Bu sözleşme, DAFFE/IME/BR(97)18/FINAL (ek)’de yer alan en fazla ihracat payına sahip olan 
ve ilk on ülkenin toplam ihracatının en az % 60’ını meydana getiren ilk on ülkeden beşinin Sözleşmeyi 
kabul, onama ve imzalamasına ilişkin enstrümanların tevdi edildiği tarihten itibaren 60. günde yürürlüğe 
girecektir. Sözleşmeyi imzalayan her bir ülke için deklarasyonu tevdi etmelerinden sonraki 60. günde bu 
Sözleşme yürürlüğe girer. 

2. 31 Aralık 1998’den sonra yukarıda yer alan 1. paragrafa göre sözleşme yürürlüğe girmemiş olursa 
kabul, onay ve imzalama ile ilgili enstrümanlarını teslim eden anlaşmayı imzalamış her ülke 2. paragraf 
çerçevesinde bu sözleşmenin yürürlüğe girmesine hazır olduğunu bir yazı ile deklare edebilir. Sözleşme, 
bu tip bir katılım için en az iki katılımcının bu deklarasyonu teslim ettiği tarihten sonraki 60. günde 
yürürlüğe girer. Sözleşmeyi imzalayan her ülke için deklarasyonun teslimi tamamlanma tarihinden sonraki 
60. günde sözleşme yürürlüğe girer. 

16. Madde 

Sözleşmenin Tahsisi 

Taraflardan herhangi biri bu sözleşmenin değiştirilmesini teklif edebilir. Değişiklik teklifi, bu 
teklifin görüşülmesi amacıyla taraflarla bir toplantı yapılmasından en az altmış gün önce bu teklifi diğer 
ülkelere nakleden iktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı teslim edilir. Tarafların uzlaşması yada tarafların 
uzlaşma ile kabul ettikleri başka bir vasıta ile kabul edilen bir değişiklik tarafların tümü tarafından imza 
edilmesi, kabul edilmesi veya onanması ile ilgili enstrümanın tesliminden 60 gün sonra veya değişiklik 
teklifinin kabul edildiği zaman taraflarca belirlenen diğer durumlarda yürürlüğe girer. 

17. Madde 

Sözleşmeden Çekilme 

Taraflardan biri İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı emanetine yazılı bir bildiriyi teslim ederek 
bu sözleşmeden geri çekilebilir. Bu çekilme bildirinin kabul edildiği tarihten 1 yıl sonra geçerli olur. 
Çekilmeden sonra taraflarla henüz bir karara bağlanmamış olan çekilme işleminin geçerli olacağı tarihten 
önce yardım ve suçluların iadesi konularında sözleşmeden çekilen taraf arasında işbirliği devam eder.  
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2.1.1.4. AVRUPA KONSEYİ YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ (27 OCAK 
1999)  
(14.01.2004 TARİHLİ, 5065 SAYILI kANUNLA ONAYLANMIŞTIR.) 
 

Strazburg, 27.1.1999 
 
GİRİŞ 
 
Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler ve diğer Devletler, 
Avrupa Konseyinin amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek olduğunu dikkate 

alarak, 
Bu Sözleşme'ye imza atan diğer Devletlerle işbirliğini kuvvetlendirmenin önemini kabul ederek, 
Uygun bir mevzuatın ve eksiksiz koruyucu önlemlerin kabulü de dahil olmak üzere, bir öncelik olarak, 

toplumun yolsuzluğa karşı korunmasını hedefleyen ortak bir ceza politikası izlenmesi gerekliliğinin 
bilincinde olarak, 

Yolsuzluğun, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları için bir tehdit oluşturduğunun, iyi 
yönetim, hakkaniyet ve sosyal adalet ilkelerini temelden yıktığının, rekabeti bozduğunun, iktisadi 
gelişmeyi kösteklediğinin ve demokratik kurumların istikrarını ve toplumun ahlaki temellerini tehlikeye 
attığının altını çizerek, 

Yolsuzlukla mücadelede etkinliğin, ceza hukuku alanındaki yoğun, hızlı ve uyumlu bir uluslararası 
işbirliğinden geçtiğinin bilincinde olarak, 

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü, Amerikan 
Devletleri Kuruluşu, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen 
faaliyetler de dahil olmak üzere, yolsuzlukla mücadelede bilinçlenmeyi ve uluslararası seviyede işbirliğini 
geliştirmeye yönelik yeni gelişmeleri kutlayarak, 

La Valetta'da 1994 yılında yapılan 19 uncu Avrupa Adalet Bakanları Konferansı tavsiye kararları 
doğrultusunda Kasım 1996'da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Yolsuzluğa 
Karşı Eylem Programını göz önünde bulundurarak, 

Bu doğrultuda, Avrupa Konseyi'nin yolsuzluğa karşı faaliyetlerine, Konsey'e üye olmayan Devletlerin 
katılımının önemini hatırda tutarak ve Yolsuzluğa Karşı Eylem Programı'nın ortaya çıkarılmasındaki 
değerli katkıları için onları kutlayarak, 

Öte yandan, 1997 yılında Prag'da yapılan 21 inci Avrupa Adalet Bakanları Konferansı'nda kabul 
edilen l numaralı Kararın, Yolsuzluğa Karşı Eylem Programı'nı yürürlüğe koyma yolunda çağrıda 
bulunduğunu ve özellikle üye Devletler ve üye olmayan Devletlere eşit haklar tanıyacak şekilde açık olan, 
yolsuzluk eylemlerini eşgüdümlü olarak suç haline getiren, bu nevi suçların kovuşturulmasında kuvvetli 
bir işbirliği ve etkin bir takip mekanizması öngören bir ceza hukuku sözleşmesinin hazırlanmasını tavsiye 
ettiğini anımsayarak,  

10 ve 11 Ekim 1997 tarihlerinde Strazburg'da yapılan İkinci Zirve Toplantısı sırasında Avrupa 
Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanlarının, yolsuzluğun yaygınlaşmasının doğurduğu tehlikelere ortak 
çözümler aranmasını kararlaştırdıkları ve Yolsuzluğa Karşı Eylem Programı'na uygun olarak, örgütlü suç 
ve karapara aklama ile olan ilişkileri de dahil olmak üzere, yolsuzluğa karşı mücadeledeki işbirliğini 
gerçekleştirmek amacıyla Bakanlar Komitesi'ni, özellikle uluslararası hukuki belgelerin hazırlanması 
çalışmalarını hızlı bir biçimde sonuçlandırmak ile görevlendiren bir eylem planını kabul ettikleri hatırda 
tutularak, 

Bakanlar Komitesi'nin 101 inci toplantısı sırasında 6 Kasım 1997'de kabul ettiği Yolsuzlukla 
Mücadelede 20 Temel İlke'yi içeren ve Yolsuzluğa Karşı Eylem Programı'nın icrası için uluslararası 
hukuki belgelerin hazırlanmasının hızla sonuçlandırılması gerekliliğinin altını çizen (97) 24 sayılı Tavsiye 
Kararı'nı ayrıca dikkate alarak, 
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Bakanlar Komitesi'nin 4 Mayıs 1998 tarihindeki 102 nci dönem toplantısı sırasında, üyelerinin bu 
alandaki taahhütlerini yerine getirmelerine dikkat ederek, yolsuzlukla mücadeledeki kapasitelerini 
geliştirmeyi amaçlayan Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)'nu kuran kısmi ve genişletilmiş 
anlaşmayı teyit eden (98) 7 sayılı kararının kabulü gözönünde bulundurularak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.  
 
Bölüm I- Tanımlar  
Madde 1- Tanımlar 
Bu Sözleşme'nin amacına uygun olarak: 
a)“Kamu görevlisi" deyimi; Devletin ulusal kanunlarına göre bu görevi ifa ettiği ve ceza kanunu 

uygulamasında da "memur", "devlet memuru", “belediye başkanı”, "bakan" veya "hakim" olarak yapılan 
tanım çerçevesinde değerlendirilmelidir; 

b)Yukarıdaki fıkrada geçen "hakim" sözcüğü savcıları ve yargı görevini ifa edenleri kapsar; 
c)Bir diğer Devletin kamu görevlisini alakadar eden kovuşturma hallerinde, kovuşturmayı yapan 

Devlet, kamu görevlisi tanımını, bu tanımın kendi milli hukuku ile bağdaştığı ölçüde uygulayabilir; 
d) "Tüzel kişi" teriminden, Devletler, Devlet yetkisini kullanan diğer kamu birimleri ve uluslararası 

kamu kuruluşları hariç kalmak kaydıyla, uygulanan milli hukuk gereğince bu statüye sahip tüm kişiler 
anlaşılır. 

 
Bölüm II- Ulusal seviyede alınacak önlemler  
Madde 2- Ulusal kamu görevlilerine rüşvet verilmesi 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, kamu görevlilerinden birine, bizzat kendisi veya bir 

başkası için, doğrudan ya da dolaylı olarak, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işi yapmak veya yapmaktan 
kaçınması için, her türlü haksız menfaati vaat ve teklif etme veya verme fiilini, bilerek işlenmesi halinde, 
cezai yaptırım gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla gerekli görülen  yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

 
Madde 3- Ulusal kamu görevlilerinin rüşvet alması 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, kamu görevlilerinden birinin, görevlerinin ifasıyla ilgili 

bir işi yapmak veya yapmaktan kaçınmak için her türlü haksız menfaati, doğrudan ya da dolaylı olarak, 
bizzat kendi veya bir başkası için istemesi veya almasını veya bu konuda bir teklif ya da vaadi kabul 
etmesini, fiilin bilerek işlenmesi halinde, cezai yaptırım gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla, 
gerekli görülen yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

 
Madde 4- Ulusal kamu meclisleri üyelerinin yolsuzluğu 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, 2 ve 3 üncü maddelerle ilgili fiillerin, yasama veya idari 

yetkiyi kullanan herhangi bir ulusal kamu meclisi üyesi olan bir şahısla ilgili olması durumunda, bunları 
cezai yaptırım gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla gerekli görülen yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

 
Madde 5- Yabancı kamu görevlilerinin yolsuzluğu 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, 2 ve 3 üncü maddelerle ilgili fiillerin, bir başka Devletin 

kamu görevlisi ile ilgili olması durumunda, bunları cezai yaptırım gerektiren bir suç haline getirmek 
amacıyla gerekli görülen yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

 
Madde 6- Yabancı kamu meclislerinin üyelerinin yolsuzluğu 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, 2 ve 3 üncü maddelerle ilgili fiillerin, bir başka Devletin 

yasama veya idari yetkiyi kullanan herhangi bir kamu meclisi üyesi olan bir şahısla ilgili olması 
durumunda, bunları cezai yaptırım gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla gerekli görülen yasal ve 
diğer önlemleri alırlar. 
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Madde 7- Özel sektörde rüşvet verilmesi 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, bir ticari etkinlik çerçevesinde, özel sektördeki bir 

kurumu yöneten veya o kurum için çalışan bir kimseye, bizzat kendisine veya bir başkasına, görevlerine 
aykırı bir işi yapmak ya da göreviyle ilgili bir işi yapmaktan kaçınması için her türlü haksız menfaati, 
doğrudan veya dolaylı olarak vermeyi vaat etme veya verme fiilinin, bilerek işlenmesi halinde, cezai 
yaptırım gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla gerekli görülen yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

 
Madde 8- Özel sektörde rüşvet alınması 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, bir ticari etkinlik çerçevesinde, özel sektördeki bir 

kurumu yöneten veya o kurum için çalışan bir kimsenin, bizzat kendisi veya bir başkası için görevlerine 
aykırı bir işi yapmak ya da göreviyle ilgili bir işi yapmaktan kaçınması için haksız bir menfaati, doğrudan 
ya da üçüncü bir kişi vasıtasıyla, istemesi veya almasını veya bu konudaki bir teklifi veya vaadi kabul 
etmesini, fiilin bilerek işlenmesi halinde, cezai yaptırım gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla, 
gerekli görülen yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

 
Madde 9- Uluslararası örgüt görevlilerinin yolsuzluğu 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, 2 ve 3 üncü maddelerle ilgili fiillerin, Tarafların üyesi 

olduğu her türlü uluslararası veya ulus-üstü bir örgüt ya da birimde, örgütün personel yönetmeliğine 
uygun olarak, memur ya da sözleşmeli görevli sıfatına sahip kişi ve ayrıca bu tür bir örgüt bünyesinde 
görevli olsun ya da olmasın, yukarıda anılan memur ya da görevlilerle aynı faaliyetleri yürüten her türlü 
şahısla ilgili olması durumunda, bunları cezai yaptırım gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla gerekli 
görülen yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

Madde 10- Uluslararası parlamentolar üyelerinin yolsuzluğu 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, 4 üncü maddeyle ilgili fiillerin Tarafların üyesi olduğu bir 

uluslararası ya da ulus-üstü kuruluşun parlamenter meclisi üyesi ile ilgili olması durumunda, bunları cezai 
yaptırım gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla gerekli görülen yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

 
Madde 11- Uluslararası mahkemelerin hakim ve görevlilerinin yolsuzluğu 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen fiillerin, adli görevler 

ifa eden bütün şahıslar ya da yargı yetkisi Taraflarca kabul edilmiş mahkemelerin görevlileri ile ilgili 
olması durumunda, bunları cezai yaptırım gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla gerekli görülen 
yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

 
Madde 12- Nüfuz ticareti 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, her türlü haksız menfaati doğrudan ya da dolaylı olarak, 

2, 4 ila 6 ve 9 ila 11 inci maddelerde belirtilen, karar almaya muktedir herhangi bir kişi üzerinde bir etki 
yaratma yeteneğine sahip olduğunu belirten veya teyit eden herhangi bir kimseye, o şahıs ya da bir başka 
kişi için olsun ya da bu etkiyi sağlamak için ve etkinin ifade edilip edilmediğine ya da var sayılan etkinin 
istenen sonucu doğurup doğurmadığına bakılmaksızın, haksız bir menfaati bir karşılık olmak kaydıyla, 
vaat etmek, teklifte bulunmak ve vermek fiilini, bilerek işlenme halinde, cezai yaptırım gerektiren bir suç 
haline getirmek amacıyla, gerekli görülen yasal önlemleri alırlar. 

 
Madde 13- Yolsuzluk suçlarından elde edilen gelirlerin aklanması 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, Avrupa Konseyi'nin Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin 

Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve Elkonulmasına İlişkin Sözleşmesi (Sözleşme No. 141) 
gereğince, anılan Sözleşme'nin 6 ncı maddesinin l ve 2 nci maddelerinde yazılı suçlardan birinden 
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oluşması durumunda ve Tarafların bu suçlara ilişkin olarak çekince veya bildirim ileri sürmemesi veya bu 
suçları karapara aklama mevzuatı çerçevesinde vahim suçlar olarak addetmemeleri durumunda, bunları 
cezai yaptırım gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla, gerekli görülen yasal önlemleri alırlar. 

 
Madde 14- Muhasebe suçları 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak ve çekince koymamaları veya bildirimde bulunmamaları 

ölçüsünde, aşağıda yazılı ve 2 ila 12 nci maddelerde belirtilen suçları işlemek, gizlemek ya da niteliğini 
değiştirmeye yönelik fiil ve ihmallerin, bilerek işlenmeleri halinde, cezai   ya da diğer çeşit yaptırımlar 
gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla, gerekli görülen yasal önlemleri alırlar: 

a) yanlış ya da eksik bilgiler içeren bir fatura veya her türlü belge veya muhasebe kaydını düzenlemek 
veya kullanmak; 

b) bir tediyeyi muhasebe kayıtlarına dahil etmeyi haksız şekilde ihmal etmek. 
 
Madde 15- İştirak fiilleri 
Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak, bu Sözleşme gereğince düzenlenen suçlara her türlü 

iştirak fiilini, cezai yaptırım gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla gerekli görülen yasal ve diğer 
önlemleri alırlar. 

 
Madde 16- Dokunulmazlık 
Bu Sözleşme'nin düzenlemeleri, herhangi bir sözleşmenin, protokolün veya statünün ve onların 

uygulama metinlerinin, dokunulmazlıkların kaldırılması hakkındaki düzenlemelerine halel getirmez. 
Madde 17- Yetki 
l - Taraflar : 
a) suçun kısmen veya tamamen kendi toprakları üzerinde işlenmesi durumunda, 
b) suçun failinin vatandaşlarından,  kamu görevlilerinden veya ulusal kamu  meclislerinin üyelerinden 

biri olması halinde, 
c)suçun kapsamına, aynı zamanda vatandaşları olduğu, kamu görevlilerinden veya ulusal kamu 

meclislerinin üyelerinden veya 9 ila 11 inci maddelerde belirtilen şahıslardan birinin, dahil olması halinde, 
bu Sözleşme'nin 2 ila 14 üncü maddelerinde belirtilen suçlarla ilgili olarak, yetkilerini düzenlemek 

için gerekli görülen yasal ve diğer önlemleri alırlar. 
2-Taraflar, imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılım belgesinin tevdii sırasında, Avrupa 

Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacakları bir bildirim ile bu maddenin l/b ve l/c fıkralarında veya bu 
fıkraların herhangi bir bölümünde açıklanan yetki kaidelerini uygulamama ya da özel şartlar ya da 
hallerde uygulama hakkını saklı tuttuklarını belirtebilirler. 

3-Taraflardan biri bu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen çekince olanağını kullandığı takdirde, 
suçun faili olarak kabul edilen kişinin ülkesinde bulunması ve diğer bir Taraf ülkesine iadesinin, yalnızca 
vatandaşı olması sebebiyle kabul edilmemesi durumunda, yetkisini bu Sözleşmede öngörülen suçlarla 
ilgili düzenlemek için gerekli gördüğü önlemleri alır. 

4-Bu Sözleşme, Tarafların kendi iç hukuklarına uygun olarak düzenledikleri cezai konulardaki 
yetkilerinin ifasına mani olmaz. 

 
Madde 18- Tüzel kişilerin sorumluluğu 
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l- Taraflar, bu Sözleşme gereğince düzenlenen rüşvet verme, nüfuz ticareti ve karapara aklama 
suçlarından dolayı, bu suçların, tüzel kişinin çıkarları doğrultusunda, o tüzel kişilikte etkili bir konumda 
bulunan herhangi bir gerçek kişi tarafından, kişisel ya da tüzel kişiliğin uzvunun bir parçası olarak : 

-tüzel kişiliği temsil etme; ya da, 
-tüzel kişilik adına karar alma; ya da, 
- tüzel kişilikte denetim icra etme, 
yetkisine dayanarak işlenmesi ve ayrıca, böyle bir tüzel kişinin yukarıda zikredilen suçlara tahrik veya 

teşvik etmek suretiyle iştirak etmesi halinde, tüzel kişilerin sorumlu tutulabilmelerini sağlamak amacıyla 
gerekli yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

2-Birinci fıkrada belirtilen hallerin haricinde, Taraflar, bir tüzel kişinin l inci fıkrada belirtilen bir 
gerçek kişi tarafından gözetim ve kontrol eksikliği nedeniyle aynı fıkrada belirtilen suçların anılan tüzel 
kişi namına onun otoritesindeki bir gerçek kişi tarafından işlenmesinin mümkün olması halinde, sorumlu 
tutulabilmesinin sağlanması amacıyla gerekli önlemleri alırlar. 

3- Bir ve iki numaralı fıkralar gereğince tüzel kişinin sorumluluğu, birinci fıkrada belirtilen suçların 
faili, azmettireni veya iştirakçisi durumundaki gerçek kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılmasını 
engellemez. 

 
Madde 19- Yaptırımlar ve Önlemler 
1-Bu Sözleşme gereğince düzenlenen suçların vahameti dikkate alınarak, Taraflar, 2 ila 14 üncü 

maddelerde düzenlenen suçlara ilişkin olarak, bunların gerçek kişiler tarafından işlenmeleri halinde, 
iadeye cevaz verecek hürriyeti bağlayıcı cezaları da içeren etkin, orantılı ve caydırıcı cezai ve cezai 
olmayan yaptırımlara tabi önlemleri öngörürler. 

2-Taraflar, 18 inci maddenin l ve 2 numaralı fıkraları uyarınca düzenlenen sorumlulukla ilgili olarak, 
tüzel kişilerin para cezaları da dahil olmak üzere, etkili, orantılı ve caydırıcı cezai ve cezai olmayan 
yaptırımlara tabi tutulmasını sağlarlar. 

3-Taraflar, bu Sözleşme ile düzenlenen suçlarla ilgili olarak elde edilen vasıta ve gelirleri, ya da bu 
gelirlere eşdeğer malvarlığını müsadere etmek ve onlardan yoksun bırakmak amacıyla gerekli gördükleri 
yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

 
Madde 20- Uzman makamlar 
Taraflar, şahısların ve kurumların rüşvetle mücadelede uzmanlaşması için gerekli gördükleri önlemleri 

alırlar. Bunlar, yetkilerini her türlü yasadışı baskıdan uzak ve etkili olarak ifa etmek için, Tarafların hukuk 
sistemlerinin temel ilkeleri çerçevesinde gerekli bağımsızlığa sahip olacaklardır. Taraflar, bu makamların 
personelinin ifa ettikleri görevlere uyumlu bir formasyona ve mali kaynaklara sahip olmalarını gözetirler. 

 
Madde 21- Ulusal makamlar arasında işbirliği 
Taraflar, kamu makamlarının ve bu arada tüm kamu görevlilerinin, ulusal hukuka uygun olarak, 
a)2 ila 14 üncü maddelerde düzenlenen suçlardan birinin işlendiği yolunda makul sebeplerin varlığının 

bulunması durumunda, soruşturma ve kovuşturma ile ilgili makamları, kendi girişimleri ile haberdar 
etmeleri, 

b) talep doğrultusunda, bahsekonu makamlara gerekli bilgileri sağlamaları,  
suretiyle, suçların soruşturulması ve kovuşturulması ile görevli makamlarla işbirliği yapmaları için 

gerekli gördüğü uygun önlemleri alırlar. 
 
Madde 22- Adaletle işbirliği yapanların ve tanıkların korunması 
Taraflar, 
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a)2 ila 14 üncü maddelerde düzenlenen suçlara ilişkin olarak bilgi sağlayan ya da bir başka şekilde 
soruşturma ve kovuşturma makamları ile işbirliği yapan kişilerin, 

b)bu nevi suçlarla ilgili olarak ifade veren tanıkların, 
etkin ve uygun şekilde korunmalarını sağlamak amacıyla gerekli gördükleri yasal ve diğer önlemleri 

alırlar. 
 
Madde   23 - Delillerin   toplanmasını  ve   suçtan   kaynaklanan   gelirlerin   müsaderesini 

kolaylaştırmaya yönelik önlemler 
1-Taraflar, 2 ila  14 üncü maddelerde düzenlenen suçlara ilişkin delillerin toplanmasını kolaylaştırmak 

amacıyla ve bu Sözleşme'nin 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında zikredilen tedbirlere maruz olan 
yolsuzluk vasıta ve gelirlerini, yahut bu gelirlere eşdeğer malvarlıklarını belirlemek, aramak, dondurmak 
ve el koymak için ulusal hukuka uygun olarak, hususi soruşturma tekniklerinin kullanımını gerektirecekler 
de dahil olmak üzere, yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

2- Taraflar, mahkemelerini veya diğer yetkili makamlarını, bu maddenin birinci paragrafında belirtilen 
önlemleri kullanmaları amacıyla, bankacılık, finansal ve ticari dosyaların iletilmesine ya da zaptına emir 
vermeleri için yetkili kılmak üzere gerekli gördükleri yasal ve diğer önlemleri alırlar. 

3- Bankacılık sırrı bu maddenin l ve 2 numaralı fıkralarında belirtilen önlemlere bir engel teşkil etmez. 
 
Bölüm III- Uygulamanın Takibi  
Madde 24- Takip 
Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) bu Sözleşme'nin Taraflarca uygulanmasını takip eder. 
 
Bölüm IV- Uluslararası işbirliği 
Madde 25- Genel ilkeler ve uluslararası işbirliğinde uygulanacak önlemler 
1-Taraflar, yürürlükteki cezai konularda uluslararası işbirliği hakkındaki uluslararası belgelerin 

hükümlerine, yahut tek ya da karşılıklı mevzuat temelinde anlaşılan düzenlemelere ve ulusal hukuklarına 
uygun olarak, bu Sözleşme'nin uygulama alanına giren suçlara ilişkin soruşturma ve yargılama 
hususlarında, birbirleriyle mümkün olan en geniş biçimde işbirliği yaparlar. 

2-Yukarıdaki l inci fıkrada belirtilen türden hiçbir uluslararası belgenin ya da düzenlemenin Akit 
Taraflar arasında yürürlükte bulunmaması durumunda, 26 ila 31 inci maddeler uygulanır. 

3-Bu bölümün 26 ile 31 inci maddeleri, yukarıdaki l inci maddede belirtilen uluslararası belge veya 
düzenlemelerin hükümlerinin kapsamlarından daha elverişli olmaları halinde aynı şekilde uygulanır. 

 
Madde 26- Karşılıklı yardımlaşma 
1-Taraflar, kendi ulusal kanunlarına göre, bu Sözleşme'nin uygulama alanına giren suçları soruşturmak 

ve kovuşturmak yetkisine sahip makamlardan gelecek talepleri mümkün olan en geniş şekilde, 
gecikmeksizin yerine getirmek için yardımlaşırlar. 

2-Bu maddenin birinci fıkrası anlamındaki yardımlaşma, talebi alan Tarafın, talebin ifasının, temel 
çıkarlarına, ulusal  egemenliğine, ulusal güvenliğine veya kamu düzenine  halel getireceği düşüncesinde 
olması durumunda reddedilebilir. 

3-Taraflar, bu bölüm düzenlemeleri çerçevesinde, banka sırrını öne sürerek yardımlaşmayı 
reddedemeyeceklerdir.   Kendi   iç   hukukları   öngördüğü  takdirde,   Taraflar,   banka   sırrının 
kaldırılmasını içerecek bir işbirliği talebine, cezai konularda yetkili olan bir hakim, ya da savcı dahil diğer 
bir yargı makamı tarafından izin verilmesini talep edebilir. 

 
Madde 27- İade 
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1-Bu Sözleşme'nin uygulama alanına giren suçlar, Taraflar arasında yürürlükte bulunan iade 
sözleşmeleri kapsamları içerisinde yer alan, iadeye cevaz veren suçlar olarak addedilir. Taraflar, aralarında 
akdedecekleri bütün iade anlaşmalarına, bu nevi suçları, iadeye cevaz veren suç olarak dahil edecekleri 
konusunda taahhütte bulunurlar. 

2-İadeyi bir sözleşmenin mevcudiyetine bağlayan Taraflardan biri, kendisi ile iade sözleşmesi 
akdetmediği bir diğer Taraftan bir iade talebi aldığı takdirde, bu Sözleşme'ye uygun olarak ortaya konmuş 
bütün suçlar için, bu Sözleşme'yi iade için yasal bir temel olarak addedebilir. 

3-İadeyi bir sözleşmenin mevcudiyetine bağlamayan Taraflar, bu Sözleşme'ye uygun olarak ortaya 
konmuş suçları iadeye cevaz veren suçlar olarak addederler. 

4-İade, talebi alan Tarafın hukukunca öngörülen şartlara veya talebi alan Tarafın iadeyi 
reddedebileceği sebepler de dahil olmak üzere, uygulanabilir iade sözleşmelerine bağlıdır. 

5-Bu Sözleşme'yle düzenlenen bir suç nedeniyle talep olunan iade, yalnızca talep konusu kişinin 
uyrukluğu nedeniyle reddediliyorsa veya talebi alan Taraf iadeye konu suçla ilgili olarak kendini yetkili 
görüyorsa, talebi alan Taraf, talepte bulunan Taraf ile başka bir anlaşmaya varılmadıkça, olayı 
kovuşturulması için yetkili makamlarının önüne getirir ve alınacak kesin sonuçtan talep eden Tarafı uygun 
bir sürede haberdar eder. 

 
Madde 28- Talep olmadan iletilen bilgiler 
Kendi yürüttüğü soruşturma ve yargılamalara halel gelmeksizin, Taraflardan biri, önceden mevcut bir 

talep olmaksızın, bu bilgilerin açığa çıkmasının bu Sözleşme'ye uygun olarak ortaya konmuş suçlara 
ilişkin soruşturma ve kovuşturmalara başlamak veya tamamlamak üzere bilgileri alacak Tarafa yardımcı 
olacağını ya da o Tarafı bu bölüm dahilinde bir talepte bulunmaya sevk edeceğini farz ederek, bu Tarafa 
olaylara ilişkin bilgileri iletebilir. 

 
Madde 29- Merkezi makam 
1-Taraflar, bu bölüm uyarınca düzenlenecek talepleri göndermekle, onları cevaplamakla, ifa etmekle 

veya onları ifaya yetkili makamlara iletmekle yükümlü bir veya gerektiğinde birkaç merkezi makamı 
belirleyecektir. 

2-Taraflar, imza anında veya onay, kabul, uygun bulma ya da katılma belgelerinin tevdii sırasında 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bu maddenin birinci fıkrasının uygulaması ile ilgili olarak belirlenen 
makamları ve adreslerini iletirler. 

 
Madde 30- Doğrudan iletişim 
1-Merkezi makamlar birbirleriyle doğrudan haberleşirler. 
2-Acil hallerde, adli yardım talepleri ve buna ilişkin iletişimler doğrudan talep eden Tarafın, 

savcılıkları da dahil olmak üzere, adli makamlarınca, talep olunan Tarafın benzer seviyedeki makamlarına 
gönderilebilir. Bu durumda, talep eden Tarafın merkezi makamı tarafından talebin bir kopyası aynı anda 
talep edilen Tarafın merkezi makamına gönderilmelidir. 

3- Bu maddenin l inci ve 2 nci fıkralarının uygulanmasına ilişkin düzenlenen tüm talep ve iletişimler 
INTERPOL aracılığıyla da gönderilebilir. 

4-Talep, bu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca sunulmuşsa ve gereğini ifa için talebi alan makam yetkili 
değilse, talebi alan makam onu yetkili makamına iletir ve bu durumdan talep eden Tarafı doğrudan 
haberdar eder. 
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5-Bu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca takdim edilen, zecri tedbirler içermeyen talep veya iletişimler 
talep edilen Tarafın yetkili makamına, talep eden Tarafın yetkili makamı tarafından doğrudan 
gönderilebilir. 

6-Taraflar, imza anında veya onay, kabul, uygun bulma ya da katılma belgelerinin tevdii sırasında, bu 
bölümün uygulamasına ilişkin olarak yapılacak taleplerin, etkinliği sağlama düşüncesiyle, merkezi 
makamlarına yapılmasını Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirebilirler. 

 
Madde 31- Bilgi verme 
Talebi alan taraf, talep eden Tarafı, vakit geçirmeksizin bu bölüm dahilinde alınan bir talep üzerine, 

yapılan işlem ve bu işlemin nihai neticesinden derhal haberdar eder. Talep edilen Taraf ayrıca talep eden 
Tarafı, istenen işlemlerin ifasını imkansız hale getiren veya ifasını hatırı sayılır ölçüde geciktirecek bütün 
durumlardan vakit geçirmeksizin haberdar eder. 

 
Bölüm V- Nihai hükümler  
Madde 32- İmza ve yürürlüğe giriş 
1-Bu Sözleşme Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin ve hazırlanmasına katılan üye olmayan Devletlerin 

imzasına açıktır. Bu Devletler : 
a)onama, kabul etme veya uygun bulmaya ilişkin bir çekince ileri sürmeksizin imza ile; ya da, 
b)müteakiben onama, kabul etme veya uygun bulma işlemleri ikmal edilmek üzere, onama, kabul 

etme veya uygun bulmaya bağlı imza ile, 
Sözleşme'yle bağlanmaya ilişkin rızalarını belirtebilirler. 
2-Onama, kabul ve tasdik belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne tevdii edilecektir. 
3-Bu Sözleşme, ondört Devletin, l inci fıkra hükümleri uyarınca, Sözleşme'yle bağlı oldukları 

yolundaki muvafakatlerini ifade ettikleri tarihten sonraki üç ayı takip eden ayın ilk gününden itibaren 
yürürlüğe girecektir. Onama anında Yolsuzluğa Karşı Devletler Topluluğu'na (GRECO) üye olmayan 
böyle bir Devlet, bu Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği gün kendiliğinden bu Topluluğa üye olacaktır. 

4-Sözleşme'yle bağlı olduğu yolundaki muvafakatini bilahare ifade edecek olan her imzacı Devlet için, 
Sözleşme, l inci fıkra hükümlerine uygun olarak, Sözleşme ile bağlı olduğu yolundaki muvafakatini 
bildirdiği tarihten üç ay sonraki ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. Onama anında Yolsuzluğa 
Karşı Devletler Grubu (GRECO)'ya üye olmayan imzacı Devlet Sözleşme'nin kendisi için yürürlüğe 
girdiği gün bu Gruba kendiliğinden üye olacaktır. 

 
Madde 33- Sözleşmeye katılım 
1-Bu  Sözleşme'nin yürürlüğe  girmesinden sonra, Avrupa Konseyi  Bakanlar Komitesi, Sözleşme'ye   

taraf Devletlere   danıştıktan  sonra,   Avrupa  Topluluğu'nu   ve   Sözleşme'nin hazırlanmasına katılmamış 
bütün üye olmayan Devletleri, Avrupa Konseyi'nin Statüsü'nün 20/d maddesinde öngörülen çoğunluk 
kararıyla ve Bakanlar Komitesi'nde temsil edilmeye hakkı olan taraf Devletler temsilcilerinin oy birliği ile, 
bu Sözleşme'ye katılmaya davet edebilecektir. 

2-Avrupa Topluluğu ve bütün katılımcı Devletler için, Sözleşme, katılım belgesinin Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri'ne tevdiinden sonrasını takip eden üç aylık sürenin bitimindeki ayın ilk gününden itibaren 
yürürlüğe girecektir. Avrupa Topluluğu ve bütün katılımcı Devletler, katılım anında üye  değillerse,  
GRECO'ya bu  Sözleşme'nin kendileri  için yürürlüğe  girdiği  gün kendiliğinden üye olacaklardır. 



YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

246 

 
Madde 34- Bölgesel uygulama 
l- Her Devlet, imza veya onay, kabul, tasdik veya katılım belgesinin tevdii sırasında bu Sözleşme'nin 

uygulanacağı bölge ya da bölgeleri belirleyebilir.  
2- Taraflar, daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacakları bir bildirimde, 

belirlediği diğer bir bölge için bu Sözleşme'nin uygulamasını genişletebilir. Sözleşme bu bölge için bu 
bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasını takip eden üç ayın bitimindeki ayın ilk günü yürürlüğe 
girecektir. 

3-Daha önceki iki paragraf uyarınca yapılmış olan, her bölgeyle ilgili olarak yapılan bildirimler, 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yönelik olarak yapılacak ihbar ile geri çekilebilecektir. Geri çekme, 
anılan ihbarın Genel Sekreter tarafından alınmasını takip eden üç ayın bitimindeki ayın ilk günü hüküm 
doğuracaktır. 

 
Madde 35- Diğer Sözleşme ve anlaşmalarla ilişki 
1- Bu Sözleşme, özel sorunları düzenleyen çok taraflı uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hak ve 

yükümlülüklere halel getirmez. 
2- Sözleşme'ye Taraf olanlar, aralarında, bu Sözleşme'yle ilgili sorunları düzenleyen ikili ya da çok 

taraflı anlaşmaları, bu Sözleşme'nin düzenlemelerini tamamlamak ya da kuvvetlendirmek veya ilgili 
olduğu konulardaki ilkelerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla akdedebilirler. 

3-İki veya daha fazla Tarafın, daha önceden bu Sözleşme ile düzenlenen bir konuda bir anlaşma veya 
andlaşma akdetmiş, ya da bu konuyla ilgili olarak ilişkilerini bir başka şekilde düzenlenmiş olması 
halinde, uluslararası işbirliğini kolaylaştırdığı ölçüde, bu Sözleşme yerine anılan anlaşma ya da 
andlaşmayı tatbik etmeye, yahut ilişkilerini aynı şekilde sürdürmeye yetkilidir. 

 
Madde 36- Bildirimler 
Her Devlet, imza veya onay, kabul veya katılım belgesinin tevdii sırasında, 5 inci maddeyle ilgili 

olarak yabancı kamu görevlilerinin, 9 uncu maddeyle ilgili olarak uluslararası örgütlerin görevlilerinin 
veya 11 inci maddeyle ilgili olarak uluslararası mahkemelerin hakimleri ve memurlarının rüşvet almalarını 
ve vermelerini, kamu görevlisi veya hakimin işlemde bulunmak ya da bulunmamak suretiyle görevini ihlal 
etmesi haline münhasır olacak biçimde suç haline getireceği yolunda bildirimde bulunabilir. 

 
Madde 37- Çekinceler 
1-Her Devlet, imza veya onay, kabul, uygun bulma veya katılım belgesinin tevdii sırasında, 4, 6 ila 8, 

10 ve 12 nci maddelerde belirtilen fiilleri veya 5 inci maddede belirtilen rüşvet suçlarını iç hukukuna 
uygun olarak, tamamen veya kısmen suç haline getirmeyeceğine ilişkin çekince koyabilir. 

2-Her Devlet, imza veya onay, uygun bulma, kabul veya katılım belgesinin tevdii sırasında, 17 nci 
maddenin 2 nci fıkrasındaki çekinceyi kullanacağını bildirebilir. 

3- Her Devlet, imza veya onay, uygun bulma, kabul veya katılım belgesinin tevdii sırasında, 26 ncı 
maddenin l inci fıkrası uyarınca yapılan bir adli yardım talebini, talebin talep edilen Tarafça siyasi bir suç 
olarak addedilmesi durumunda reddedebileceğini bildirebilir. 

4-Bir Devlet, bu maddenin l, 2 ve 3 üncü fıkralarının uygulamasından, anılan fıkralarda belirtilen 
beşten fazla düzenlemeye çekince koyamaz. Başka hiçbir çekince kabul edilemez. Aynı türdeki 4, 6 ve 10 
uncu maddelere ilişkin çekinceler tek bir çekince olarak addedilecektir. 

 
Madde 38- Bildirim ve çekincelerin geçerliliği ve incelenmesi 
1- 36 ncı maddede öngörülen bildirimler ve 37 nci maddede öngörülen çekinceler ilgili Devlet 

tarafından Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl geçerlidir. Ancak, bu çekinceler aynı 
müddetteki süreler için yenilenebilir. 
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2-Bildirim ya da çekincenin müddetinin dolmasından on iki ay evvel, Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri, bu müddetin dolması ile ilgili olarak ilgili Devleti bilgilendirir. Müddetin bitiminden en az üç ay 
önce Devlet,  Genel  Sekreter'e, bildirim ya da çekinceyi muhafaza edeceğini, değiştireceğini veya geri 
çekeceğini tebliğ eder. Aksi halde, Genel Sekreter, bu Devleti, bildiriminin veya çekincesinin altı aylık bir 
süre için kendiliğinden uzamış sayılacağı yolunda bilgilendirir. Eğer, ilgili Devlet bu sürenin bitiminde 
çekincelerini muhafaza etmek veya değiştirmek kararını tebliğ etmezse, çekince veya çekinceler ortadan 
kalkar. 

3-Taraflardan biri, 36 ve 37 nci maddelere uygun olarak bir bildirim veya bir çekince açıklamışsa, 
yenileme sırasında bunları ya da talep üzerine, muhafaza ediş sebeplerini doğrulayan açıklamaları, 
GRECO'ya bildirir. 

 
Madde 39- Değişiklikler 
1-Bu Sözleşme ile ilgili değişiklikleri bütün Taraflar teklif edebilir ve her talep Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri tarafından Avrupa Konseyi üyesi ülkelere ve 33 üncü maddedeki düzenlemeler doğrultusunda bu 
Sözleşme'ye katılan veya katılmaya davet edilen her üye olmayan Devlete iletilir. 

2-Taraflardan birine teklif edilen her değişiklik, bu teklifi kendi görüşü ile birlikte Bakanlar 
Komitesi'ne sunacak olan Avrupa Suç Sorunları Komitesi'ne (CDPC) iletilir. 

3- Bakanlar Komitesi teklif edilen değişikliği ve CDPC'nin görüşünü inceler ve bu Sözleşme'ye taraf 
olan Konsey üyesi olmayan Devletlere danıştıktan sonra değişikliği kabul edebilir. 

4-Bu maddenin 3 üncü fıkrasına uygun olarak, Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen her 
değişiklik metni kabulleri için Taraflara iletilir. 

5-Bu maddenin 3 üncü fıkrasına uygun olarak kabul edilen her değişiklik Tarafların tümünün onu 
kabul ettiklerini Genel Sekreter'e bildirmelerinden otuz gün sonra yürürlüğe girer. 

 
Madde 40- İhtilafların halli 
1-Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi bu Sözleşme'nin yorumlanması ve uygulanmasından bilgi 

sahibi edilecektir. 
2-Bu Sözleşme'nin yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin olarak Taraflar arasında ihtilaf 

bulunması halinde, Taraflar ihtilafı, aralarındaki ortak bir anlaşma çerçevesinde görüşme yoluyla veya 
Avrupa Suç Sorunları Komitesi'ne, ihtilaf halindeki Tarafları alacağı kararlarla bağlayacak bir hakem 
mahkemesine ya da Uluslararası Adalet Divanı'na götürmek de dahil olmak üzere, kendi seçtikleri diğer 
barışçı bir vasıtayla halletmeye çalışacaklardır. 

 
Madde 41- Fesih 
1-Taraflar, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacakları bir tebligat ile her zaman bu Sözleşme'yi 

feshettiklerini bildirebilirler. 
2-Fesih tebligatı, tebligatın Genel Sekreter tarafından alınmasından itibaren geçen üç ayın 

başlangıcındaki ayın birinci günü etki doğuracaktır. 
 
Madde 42- Tebligatlar 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bütün Avrupa Konseyi üyesi Devletlere ve bu Sözleşme'ye katılmış bütün 
Devletlere : 
a) bütün imzalamaları, 
b)bütün onama, kabul, tasvip ve katılım belgelerinin tevdiini, 
c)32 ve 33 üncü maddelerine uygun olarak bu Sözleşme'nin bütün yürürlüğe giriş tarihlerini, 
d)36 ve 37 nci maddeler gereğince yapılan bütün bildirim ve çekinceleri, 
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e)bu Sözleşme ile ilgili diğer bütün fiil, bildirim ve iletişimleri, 
tebliğ edecektir. 
Bu konuda gereğince yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar bu Sözleşme'yi imzalamışlardır. 
Bu Sözleşme Fransızca ve ingilizce dillerinde ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 

Avrupa Konseyi'nin arşivinde saklanacak tek nüsha halinde Strazburg'da 27 Ocak 1999 tarihinde 
yapılmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bu nüshanın onaylı bir örneğini bütün Avrupa Konseyi üyesi 
Devletlere, Sözleşme'nin hazırlanmasına katılmış üye olmayan Devletlere ve ona katılmaya davet edilmiş 
bütün Devletlere gönderecektir. 

   
ÇEKİNCE 

Türkiye Cumhuriyeti Sözleşme’nin 37 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Sözleşme’nin 4, 7, 8 ve 10 
uncu maddelerinde yer verilen fiillere ulusal mevzuatında kısmen veya tamamen cezai yaptırımı 
gerektiren bir suç olarak yer vermeme hakkını saklı tutar. 
  
  
  
Not : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca Sözleşmenin çekince kaldırılmak suretiyle 
onaylanması uygun bulunmuştur 
 

 2.1.1.5. AVRUPA KONSEYİ YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ  
(17.04.2003 tarihli 4852 sayılı Kanunla onaylanmış; 24.04.2003 tarihli 25088 sayılı Resmi 

Gazete’de de yayımlanmıştır.) 
Strazburg, 4.12.1999 
 
GİRİŞ 
 
Bu Sözleşme’ye imza atan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, diğer Devletler ve Avrupa Topluluğu, 
Avrupa Konseyi’nin amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek olduğunu dikkate 

alarak, 
Yolsuzluğa karşı mücadelede uluslararası işbirliğinin öneminin bilincinde olarak, 
Yolsuzluk olgusunun, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları, hakkaniyet ve sosyal adalet için 

ciddi bir tehdit oluşturduğunun, ekonomik gelişmeyi engellediğinin ve piyasa ekonomilerinin düzgün ve 
dürüst işlemelerini tehlikeye koyduğunun altını çizerek, 

Yolsuzluğun bireyler, Devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar ve şirketler için menfî sonuçlarını teyit 
ederek, 

Özellikle zarar görmüş kişilere hakkaniyete uygun bir tazminat sağlanması için yolsuzlukla 
mücadelede özel hukukun katkı sağlamasının önemine kani olarak, 

19 uncu (Malta 1994), 21 inci (Çek Cumhuriyeti 1997) ve 22 nci (Moldova 1999) Avrupa Adalet 
Bakanları Konferanslarının sonuçlarını ve kararlarını hatırda tutarak, 

Kasım 1996’da Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Yolsuzluğa Karşı Eylem Programını 
gözönünde bulundurarak, 

Aynı şekilde, Şubat 1997’de Bakanlar Komitesi tarafından onaylanan, yolsuzluk fiilleri neticesinde 
zarara uğrayan kişilerin zararlarının tazminine ilişkin hukuk davaları hakkında bir sözleşmenin 
hazırlanması imkânına dair çalışma gözönünde bulundurularak, 
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Bakanlar Komitesi’nin Kasım 1997’deki 101 inci oturumunda kabul edilen Yolsuzlukla Mücadelede 
20 Temel İlke başlıklı (97) 24 sayılı Kararı, Bakanlar Komitesi’nin Mayıs 1998’de 102 nci oturumunda 
kabul edilen Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)’nu kuran kısmî ve genişletilmiş Anlaşma ve 1 
Mayıs 1999’da kabul edilen GRECO’yu kuran (99)5 sayılı Kararı gözönünde bulundurularak, 

Ekim 1997’de Strazburg’daki 2 nci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında kabul edilen 
Sonuç Belgesi ve Eylem Plânı hatırda tutularak, 

Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır. 
 
BÖLÜM I - Ulusal seviyede alınacak önlemler 
Madde 1 - Amaç 
Taraflar kendi iç hukuklarında, tazminat elde edebilme imkânı da dahil olmak üzere, yolsuzluk fiili 

neticesinde zarar görmüş bir şahsın haklarını ve çıkarlarını savunmak üzere etkili başvuru yollarını 
öngörürler. 

 
Madde 2 - Yolsuzluğun tanımı 
Bu Sözleşme’nin amaçlarına uygun olarak “yolsuzluk” tabirinden, bir görevin olağan ifasına ya da 

haksız bir komisyondan veya hak edilmemiş bir yarardan veya böyle bir hak edilmemiş yarar vaadinden 
fayda sağlayanın, lazım gelen davranışına etki eden haksız bir komisyonun veya diğer hak edilmemiş bir 
yararın veya böyle bir yararla ilgili vaadin doğrudan ya da dolaylı olarak talep edilmesi, sunulması, 
verilmesi ya da kabul edilmesi anlaşılır. 

 
Madde 3 - Zararların tazmini 
1. Taraflar kendi iç hukuklarında yolsuzluk fiilinden dolayı zarara uğramış şahısların bu zararın 

tümünün tazmini amacıyla dava açmalarını öngörürler. 
2. Bu tazminat, yoksun kalınan kazanç ve mameleke ilişkin uğranılan zararlar ile mamelek dışı 

zararları da kapsayabilir. 
 
Madde 4 - Sorumluluk 
1. Taraflar aşağıdaki şartların bir araya gelmesi halinde zararın tazmin edilmesini kendi iç 

hukuklarında öngörürler: 
  i) davalının yolsuzluk fiilini işlemesi veya yolsuzluk fiiline izin vermesi veya yolsuzluk fiilinin 

işlenmesini önlemek için makul önlemlerden imtina etmesi; 
 ii) davacının bir zarara uğraması; ve 
iii) yolsuzluk fiili ile zarar arasında bir illiyet bağının bulunması 
2. Taraflar kendi iç hukuklarında birden fazla davalının aynı yolsuzluk fiilinden sorumlu olmaları 

halinde, müteselsilen sorumlu olacaklarını öngörürler. 
 
Madde 5 - Devletin sorumluluğu 
Taraflar kendi iç hukuklarında, kamu görevlilerinden birinin görevlerinin ifasından dolayı işlediği bir 

yolsuzluk fiilinden dolayı zarara uğrayan şahısların bu zararlarının, Taraf Devletin veya Taraf bir Devlet 
değil ise bu Tarafın yetkili makamları tarafından tazmin edilmesini talep etmelerini sağlayacak uygun 
düzenlemeleri yapacaklardır. 

 
Madde 6 - Müterafık Kusur 
Taraflar, zararın meydana gelmesinde veya ağırlaşmasında davacının kusuru olması durumunda, 

koşulları da dikkate alınarak, tazminatta indirim yapılmasını veya tazminatın reddedilmesini öngören iç 
hukuk düzenlemelerini öngörürler. 
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Madde 7 - Süreler 
1. Taraflar kendi iç hukuklarında zararın tazmininin, zarar gören şahsın zarardan veya yolsuzluk 

fiilinden ve sorumlu şahsın kimliğinden haberdar olmasının veya makûl süre içerisinde zarardan haberdar 
olabilmesinin bitiminden itibaren üç yıllık bir sürenin geçmesi ile zamanaşımına uğramasını öngörürler. 
Her durumda, yolsuzluk fiilinin işlendiği tarihten başlamak üzere en az on yıllık bir sürenin bitiminden 
sonra bu dava açılamaz. 

2. Taraf Devletlerin sürelerin durmasını veya kesilmesini düzenleyen hukuk kuralları, gerektiğinde 
birinci paragraftaki sürelere de uygulanır. 

 
Madde 8 - Sözleşmelerin geçerliliği 
1. Taraflar kendi iç hukuklarında, konusu yolsuzluk işlemi olan her sözleşmenin veya bir sözleşmenin 

yolsuzluk işlemi olan her hükmünün yoklukla malûl olduğunu öngörürler. 
2. Taraflar kendi iç hukuklarında, rızalarının bir yolsuzluk fiili ile geçersiz kılındığı her sözleşen 

tarafın, mahkemeden tazminat talep etme haklarına halel getirmeden, bu sözleşmenin iptalini talep 
edebilmesini öngörürler. 

 
Madde 9 - Görevlilerin korunması 
Taraflar kendi iç hukuklarında, iyi niyetle ve makul şüpheler temelinde, yolsuzluk fiillerini sorumlu 

kişi ya da makamlara ihbar eden görevlilere karşı doğrulanmamış her türlü haksız yaptırımın 
uygulanmaması amacıyla uygun bir koruma sağlamayı öngörürler. 

 
Madde 10 - Bilançonun düzenlenmesi ve hesapların denetimi 
1. Taraflar kendi iç hukuklarında şirketlerin yıllık hesaplarının açıklıkla düzenlenmesi ve bunların 

şirketin malî durumunun doğru bir görünümünü vermesi için gerekli önlemleri alırlar. 
2. Yolsuzluk fiillerinin işlenmesini önlemek amacıyla Taraflar, yıllık hesapların şirketin malî 

durumunun doğru bir görünümünü verdiğini, hesapların denetimiyle görevli şahıslar vasıtasıyla güvence 
altına alındığını iç hukuklarında öngörürler. 

 
Madde 11 - Delillerin elde edilmesi 
Taraflar kendi iç hukuklarında, yolsuzluk fiili ile ilgili bir hukuk davası çerçevesinde delillerin elde 

edilmesi için etkin usul kurallarını öngörürler. 
 
Madde 12 - İhtiyatî tedbirler 
Taraflar kendi iç hukuklarında, yolsuzluk fiili ile ilgili hukuk davaları sırasında tarafların hak ve 

çıkarlarını koruma amacıyla ihtiyatî hukukî tedbirleri öngörürler. 
 
BÖLÜM II - Uluslararası işbirliği ve uygulamanın takibi 
Madde 13 - Uluslararası işbirliği 
Taraflar yolsuzluk olayları ile ilgili hukuk davalarına ilişkin sorunlarda, özellikle tebligatlara, yabancı 

ülkedeki delillerin elde edilmesine, yetkiye, yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizine ve 
mahkeme harçlarına ilişkin olarak, taraf oldukları hukukî ve ticarî alanlardaki uluslararası işbirliğine 
ilişkin yürürlükteki uluslararası belgeler ile birlikte kendi iç hukuk belgelerine göre etkin biçimde 
işbirliğine giderler. 

Madde 14 - Takip 
Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) bu Sözleşme’nin Taraflarca uygulanmasının takibini 

sağlar. 
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BÖLÜM III - Nihaî hükümler 
Madde 15 - İmza ve yürürlüğe giriş 
1. Bu Sözleşme Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin ve hazırlanmasına katılan üye olmayan Devletlerle 

Avrupa Topluluğu’nun imzasına açıktır. 
2. Bu Sözleşme onama, kabul ve tasdike sunulacaktır. Onama, kabul veya tasdik belgeleri Avrupa 

Konseyi Genel Sekreteri’ne tevdi edilecektir. 
3. Bu Sözleşme ondört Devletin 1 inci paragraf hükümleri uyarınca Sözleşmeyle bağlı oldukları 

yolundaki muvafakatlerini ifade ettikleri tarihin bitiminden sonraki üç ayı takip eden ayın ilk gününden 
itibaren yürürlüğe girecektir. Onama, kabul veya tasdik anında Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu 
(GRECO)’na üye olmayan herhangi bir imzacı, Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği gün kendiliğinden bu 
gruba üye olacaktır. 

4. Sözleşmeyle bağlı olduğu yolundaki muvafakatini bilahare ifade edecek olan her imzacı için 
Sözleşme, 1 inci paragraf hükümlerine uygun olarak, Sözleşme ile bağlı olduğu yolundaki muva-fakatini 
bildirdiği tarihten üç ay sonraki ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. Onay, kabul ve uygun 
bulma anında Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)’na üye olmayan her imzacı, Sözleşme’nin 
kendisi için yürürlüğe girdiği gün bu Gruba kendiliğinden üye olacaktır. 

5. Avrupa Topluluğu’nun Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)’na iştirakine ilişkin özel 
koşullar Avrupa Topluluğu ile ortak bir anlaşmanın ihtiyacı halinde belirlenecektir. 

 
Madde 16 - Sözleşmeye katılım 
1. Bu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Sözleşme’nin 

taraflarına danıştıktan sonra, Sözleşme’nin hazırlanmasına katılmamış bütün üye olmayan Devletleri, 
Avrupa Konseyi Statüsünün 20/d maddesinde öngörülen çoğunluk kararıyla ve Bakanlar Komitesinde 
temsil edilmeye hakkı olan Tarafların temsilcilerinin oy birliğiyle, bu Sözleşmeye katılmaya davet 
edebilecektir. 

2. Katılan her Devlet için, Sözleşme katılım belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdiinden 
sonrasını takip eden üç aylık sürenin bitimindeki ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. Her 
katılan Devlet, katılım anında üye değilse GRECO’ya bu Sözleşmenin kendileri için yürürlüğe girdiği gün 
kendiliğinden üye olacaktır. 

 
Madde 17 - Çekinceler 
Bu Sözleşmenin düzenlemelerine hiçbir çekince kabul edilmez. 
 
Madde 18 - Bölgesel uygulama 
1. Her Devlet ve Avrupa Topluluğu, imza veya onay, kabul, tasdik veya katılım belgesinin tevdii 

sırasında bu Sözleşmenin uygulanacağı bölge ya da bölgeleri belirleyebilir. 
2. Taraflar, daha sonraki bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacakları bir bildirimle, 

bildirimde belirlediği diğer bir bölge için bu Sözleşmenin uygulamasını genişletebilir. Sözleşme bu bölge 
için bu bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasını takip eden üç ayın bitimindeki ayın ilk günü 
yürürlüğe girecektir. 

3. Daha önceki iki paragraf uyarınca yapılmış olan, her bölgeyle ilgili olarak yapılan bildirimler 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yönelik olarak yapılacak ihbar ile geri çekilebilecektir. Geri çekme, 
anılan ihbarın Genel Sekreter tarafından alınmasını takip eden üç ayın bitimindeki ayın ilk günü hüküm 
doğuracaktır. 

 
Madde 19 - Diğer sözleşme ve anlaşmalarla ilişki 
1. Bu Sözleşme özel sorunları düzenleyen çok taraflı uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hak ve 

zorunluluklara halel getirmez. 
2. Sözleşme Tarafları, aralarında bu Sözleşmeyle ilgili sorunları düzenleyen ikili ya da çok taraflı 

anlaşmaları, bu Sözleşmenin düzenlemelerini tamamlamak ya da kuvvetlendirmek veya ilgili olduğu 
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konulardaki ilkelerin uygulanmasını kolaylaştırmak ya da bu Sözleşmenin amaç ve ilkelerine halel 
getirmeksizin, konuyla ilgili, bu Sözleşmenin imzaya açılışı sırasında zorlayıcı özel bir sistem 
çerçevesinde akdedebilirler. 

3. İki ya da daha fazla Tarafın, daha önceden bu Sözleşmeyle ilgili düzenlenen bir konuda bir anlaşma 
ya da sözleşme akdetmeleri ya da bu konuyla ilgili olarak ilişkilerini bir başka şekilde düzenlemeleri 
durumunda, bu Sözleşme yerine anılan anlaşma ya da sözleşmeyi uygulamaya yetkilidirler. 

 
Madde 20 - Değişiklikler 
1. Bu Sözleşmeyle ilgili değişiklikleri bütün Taraflar teklif edebilir ve her talep Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri tarafından Avrupa Konseyi üyesi ülkelere ve 16 ncı maddedeki düzenlemeler doğrultusunda bu 
Sözleşmeye katılan veya katılmaya davet edilen her üye olmayan Devlete ve Avrupa Topluluğuna iletilir. 

2. Taraflardan biri tarafından teklif edilen her değişiklik, bu teklifi kendi görüşü ile birlikte Bakanlar 
Komitesine sunacak olan “Avrupa Hukukî İşbirliği Komitesi” (Comité Européen de Coopération)’ne 
iletilir. 

3. Bakanlar Komitesi teklif edilen değişikliği ve Avrupa Hukukî İşbirliği Komitesi (CDCJ) tarafından 
sunulan görüşü inceler ve Avrupa Konseyi üyesi olmayan bu Sözleşmeye Taraflarla da istişareden sonra 
değişikliği kabul edebilir. 

4. Bu maddenin 3 üncü paragrafına uygun olarak Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen her 
değişiklik metni kabulleri için Taraflara iletilir. 

5. Bu maddenin 3 üncü paragrafına uygun olarak kabul edilen her değişiklik Tarafların tamamının onu 
kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirmelerinden otuz gün sonra yürürlüğe girer. 

 
Madde 21 - İhtilâfların halli 
1. Avrupa Hukukî İşbirliği Komitesi (CDCJ) bu Sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasından bilgi 

sahibi edilecektir. 
2. Bu Sözleşmenin yorumlanmasına veya uygulanmasına ilişkin olarak Taraflar arasında ihtilaf 

bulunması halinde, ihtilafı aralarındaki ortak bir anlaşma çerçevesinde görüşme yoluyla veya Avrupa 
Hukukî İşbirliği Komitesine, ihtilaf halindeki Tarafları alacağı kararlarla bağlayacak olan bir hakem 
mahkemesine ya da Uluslararası Adalet Divanına götürmek de dahil olmak üzere, kendi seçtikleri diğer 
bir barışçı vasıtayla halletmeye çalışacaklardır. 

 
Madde 22 - Vazgeçme bildirimi 
1. Taraflar Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacakları bir tebligat ile her zaman bu Sözleşmeden 

vazgeçtiklerini bildirebilirler. 
2. Vazgeçme bildirimi, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasından itibaren geçen üç ayın 

başlangıcındaki ayın birinci günü etki doğuracaktır. 
 
Madde 23 - Tebligatlar 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bütün Avrupa Konseyi üyesi Devletlere ve bu Sözleşmeye katılmış 

bütün Devletlere: 
a) bütün imzalamaları; 
b) bütün onama, kabul, tasvip ve katılım belgelerinin tevdiini; 
c) 15 ve 16 ncı maddelerine uygun olarak bu Sözleşmenin bütün yürürlüğe giriş tarihlerini; 
d) bu Sözleşme ile ilgili diğer bütün fiil, bildirim ve iletişimleri,  
tebliğ edecektir. 
Bu konuda gereğince yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Bu Sözleşme, Fransızca ve İngilizce dillerinde ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 

tek nüsha halinde Strazburg’da 4 Kasım 1999 tarihinde yapılmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bu 
nüshanın onaylı bir örneğini bütün Avrupa Konseyi üyesi Devletlere, Sözleşmenin hazırlanmasına 
katılmış üye olmayan Devletlere, Avrupa Topluluğuna ve ona katılmaya davet edilmiş bütün Devletlere 
gönderecektir. 
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2.2.2. ULUSLARARASI DİĞER BELGELER 

2.2.2.1. AVRUPA KONSEYİ Yolsuzlukla Mücadelede Yirmi Temel İlke Kararı* (06 KASIM 
1997) 

Bakanlar Komitesi, 
10 ve 11 Ekim 1997 tarihinde Strasbourg’da yapılan Hükümet ve Devlet Başkanları ikinci 

toplantısında benimsenen deklarasyon ve Eylem Planı doğrultusunda, özellikle “yolsuzluğa ve organize 
suçlara karşı mücadele” konusundaki III. Bölüm 2. paragrafı göz önüne alarak; 

Yolsuzluğun Avrupa Konseyi’nin temel ilkelerine ve değerlerine bir tehdit oluşturduğunun, 
vatandaşların demokrasiye olan inançlarını zayıflattığının, hukuk devleti ilkesini zedelediğinin, insan 
haklarına karşı bir reddiye meydana getirdiğinin ve ekonomik ve sosyal gelişmeyi engellediğinin farkında 
olarak; 

Yolsuzlukla mücadelenin çok disiplinli olması gerektiğini ve bu çerçevede sırayla Valetta ve Prag’da 
yapılan Avrupa Adalet Bakanlarının 19. ve 21. konferansları tarafından kabul edilen kararların yanı sıra 
Yolsuzluğa Karşı Eylem Programı’nın da dikkate alınması gerektiğine kani olarak; 

Yolsuzluk üzerine çok disiplinli Grup tarafından hazırlanan yolsuzluğa karşı mücadelede yirmi temel 
ilke taslağını ele alarak,  

Ülkelerimizin bu konudaki çabalarına katılmak suretiyle yolsuzlukla mücadeleyi azimle sürdürmeye 
kararlı olarak,  

Aşağıda yer alan YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE YİRMİ TEMEL İLKE KARARI’nın kabul edilmesi 
konusunda mutabık kalır. 

1. Yolsuzluğun önlenmesinde etkili tedbirler almak ve bu çerçevede kamuoyunun dikkatini konuya 
çekmek ve ahlaki davranışları teşvik etmek; 

2. Ulusal ve uluslararası yolsuzlukların işbirliği içinde cezalandırılmasını sağlamak; 
3. Yolsuzluk suçlarının önlenmesi, soruşturulması, kovuşturulması ve bu konuda hüküm verilmesi 

ile sorumlu olanların görev ve fonksiyonları ile örtüşen bir bağımsızlık ve özerklikten yararlanmalarını, 
kanun dışı etkilerden masun olmalarını, delillere ulaşmak için etkin araçlara sahip olmalarını ve 
yolsuzlukla mücadelede yetkililere yardım eden kişilerin korunmasını ve soruşturmaların gizliliğinin 
muhafazasını sağlamak; 

4. Yolsuzluk suçları sonucu elde edilen kazanca el konulması ve suçluların bu kazançtan mahrum 
bırakılması için uygun tedbirleri almak; 

5. Adli görevlilerin yolsuzluk suçlarında kalkan olarak kullanılmalarını engellemek amacıyla uygun 
tedbirleri almak; 

6. Demokratik bir toplumun gerektirdiği ölçüde yolsuzluk suçlarının soruşturulması, kovuşturulması 
ya da hüküm verilmesinde dokunulmazlığı sınırlandırmak; 

7. Yolsuzlukla mücadeleden sorumlu olan kişi ve kurumların uzmanlığını artırmak ve bunlara 
görevlerini ifa etmeleri için gerekli olan eğitim ve uygun araçlar olanağını sağlamak; 

8. Mali mevzuatın ve bu mevzuatı uygulamakla görevli olan yetkililerin, özellikle yolsuzluk suçları 
ile bağlantılı olan diğer giderlerin mevcut kanunlarla veya uygulamada vergiden indirilmesini 
engelleyerek, etkin ve koordineli bir yapıda yolsuzlukla mücadele etmeye katkıda bulunmalarını 
sağlamak; 
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9. Kamu yönetiminin örgütlenmesi, işlemesi ve karar alma sürecinin, özellikle etkinliği artırma 
gereksinimi ile uyumlu bir şekilde mümkün olduğu kadar şeffaflığı artırarak, yolsuzluk ile mücadele etme 
ihtiyacını dikkate almasını sağlamak; 

10. Kamu görevlilerinin hakları ve görevleri ile alakalı kuralların yolsuzlukla mücadelenin 
gereklerini almasını ve yeterli ve etkili disiplin tedbirlerinin yürürlüğe konulmasını ve davranış kuralları 
gibi uygun araçlar vasıtasıyla kamu görevlilerinden beklenen davranışların daha ileri düzeyde 
ayrıntılarıyla tanımlanmasının teşvik edilmesini sağlamak; 

11. Kamu yönetiminin ve kamu kesiminin faaliyetlerine Uygun denetim prosedürlerinin 
uygulanmasını sağlamak; 

12. Denetim prosedürlerinin kamu yönetiminin dışındaki yolsuzlukların tespiti ve önlenmesinde rol 
oynamasını kabul etmek; 

13. Kamusal sorumluluk ve hesap verme sorumluluğu sisteminin kamu görevlilerinin yolsuzlukla 
ilgili davranışlarının sonuçlarını dikkate almasını sağlamak; 

14. Adil rekabeti teşvik eden ve yolsuzluk yapanlar üzerinde caydırıcı olan uygun ve saydam kamu 
alımları prosedürlerini benimsemek; 

15. Parlamenterlerin davranış kurallarını benimsemelerini ve yolsuzluğa caydırıcı nitelikte olan 
siyasal partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanı ile ilgili kuralların oluşturulmasını teşvik etmek; 

16. Medyanın, ancak demokratik bir toplumda gerek duyulan sınırlama ve kısıtlamalara tabi olarak, 
yolsuzluk ile ilgili konularda bilgi edinme ve paylaşma özgürlüğüne sahip olmasını sağlamak; 

17. Özellikle hakları ve çıkarları yolsuzluk nedeniyle etkilenen kişiler için etkili çözümler oluşturma 
konusunda olmak üzere, medeni hukukun yolsuzluk ile mücadele etmede söz konusu olan gereksinimleri 
dikkate almasını sağlamak; 

18. Yolsuzluk ile ilgili araştırmaları teşvik etmek; 
19. Yolsuzlukla mücadelenin tüm safhalarında, muhtemel organize suç ve kara para aklama 

bağlantısının göz önünde bulundurulmasını sağlamak; 
20. Yolsuzlukla mücadelenin tüm aşamalarında en geniş biçimde bir uluslararası işbirliği 

geliştirmek. 
VE, YOLSUZLUKLA ETKİLİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEK VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEK İLE İLGİLİ 

OLARAK DİNAMİK BİR SÜRECİN GELİŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN BAKANLAR KOMİTESİ, 
1. Ulusal otoriteleri bu İlkeleri kendi ulusal mevzuat ve uygulamalarında uygulamaya koymaya 

davet eder; 
2. Yolsuzluk İle İlgili Çok-Disiplinli Grup (Multidisciplinary Group on Corruption-GMC)’a hızlı bir 

şekilde, yolsuzluğa karşı Eylem Programı ile uyumlu uluslararası hukuki enstrümanların özenle 
hazırlaması talimatını verir; 

 3. Yolsuzluk İle İlgili Çok-Disiplinli Grup’a (GMC), Avrupa Konseyi’nin nezaretinde, bu İlkelerin 
ve kabul edilen uluslararası hukuki enstrümanların uygulanmasının izlenmesi için uygun ve etkili bir 
mekanizmanın oluşturulmasını öneren bir taslak metni geciktirmeden sunması talimatını verir.  
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2.2.2.2. AVRUPA BİRLİĞİ Aday Ülkelerde Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine 
İlişkin On İlke ∗ 

1. Devlet liderleri ve karar vericilerinin yolsuzlukla mücadele hususunda güvenilirliklerinin olması 
ve açık bir tutum sergilemeleri büyük önem taşımaktadır. Yolsuzluğu engelleyecek ve baskı altında 
tutacak önlemleri kapsayan yolsuzlukla mücadele stratejileri geliştirilmelidir ve uygulamaya konmalıdır. 
Bu stratejiler devletin her düzeyinde geniş çaplı ele alınıp tartışılmalıdır. 

2. Aday ülke AB mevzuatına tam olarak uyum sağlamalıdır. Ayrıca temel uluslararası yolsuzlukla 
mücadele araçlarının tamamına taraf olunmalıdır ve uygulamaya konulmalıdır (BM, Avrupa Konseyi ve 
OECD Sözleşmeleri). 

3. Yolsuzlukla mücadele yasaları önemli olmasına karşın, söz konusu yasaların uygun ve şeffaf 
yolsuzlukla mücadele birimlerince uygulanması daha fazla önem taşımaktadır. Uygun soruşturma 
teknikleri ve istatistikleri geliştirilmelidir. Yasaları uygulamakla yükümlü kurumların rolü sadece 
yolsuzlukla değil, aynı zamanda sahtecilik, vergi suçları ve kara para aklama konusunda da 
güçlendirilmelidir.  

4. Kamu görevi her vatandaşa açık olmalıdır. Personel alma ve terfi etme objektif kriterlere ve 
liyakata dayanmalıdır. Ücretler ve sosyal haklar yeterli düzeyde olmalıdır. Kamu görevlileri mal 
beyanında bulunmalıdır. Hassas görevlerde rotasyon geçerli olmalıdır. 

5. Kamu yönetiminde (yargı, emniyet, gümrük, vergi idaresi, sağlık sektörü ve kamu ihaleleri) 
dürüstlük, hesapverme sorumluluğu ve şeffaflık, denetim ve izleme standartları aracılığıyla 
güçlendirilmelidir. 

6. Rehber ilkeler oluşturulmalı ve uygulama aşamasında gözlemlenmelidir. 
7. İhbarda bulunan ve ifade verenlerin korunmasına ilişkin olarak hem kamu sektöründe ve hem de 

özel sektörde açık kurallar bulunmalıdır. 
8. Medya ve eğitim yolu ile toplumun yolsuzluk konusundaki bilinci artırılmalıdır. Yolsuzluğun 

hoşgörü ile karşılanacak bir fenomen olmadığı ve cezai bir suç olduğu mesajı vurgulanmalıdır. 
9. Politikacılarla iş çevresi arasında örtülü bağlantıların kurulmasının önlenmesi amacıyla, siyasi 

parti finansmanı ve siyasi partilerin dış mali kontrolüne ilişkin açık ve şeffaf kurallar getirilmelidir. Siyasi 
partilerin karar verme süreci üzerindeki etkileri çok güçlüdür ancak çoğunlukla rüşvete ilişkin 
yaptırımlardan muaf tutulmaktadırlar. 

10. Rehber ilkeler ve dürüst şirketlere ilişkin beyaz listelerin yayımlanması gibi yollarla özel 
sektörün yolsuz faaliyetlerden kaçınması sağlanmalıdır.  
 

2.2.2.3. AVRUPA KONSEYİ Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları* (11 MAYIS 2000) 
 

1. Madde 
Yorum ve Uygulama 
1. Bu Kurallar tüm kamu görevlilerine uygulanır. 

                                                 
∗ European Union, “Ten Principles for Improving the Fight Against Corruption in the Candidate Countries”. 

* Council of Europe, “Model Code of Conduct for Public Officials: Appendix to 
Recommendation No. R (2000)” 10. Kaynak: http://www.greco.coe.int/docs/codee.htm 
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2. Bu Kuralların amaçları açısından “kamu görevlisi” herhangi bir kamu otoritesi tarafından istihdam 

edilen kişidir. 

3. Bu Kurallar kamu hizmeti gören özel organizasyonlarda istihdam edilen kişilere de uygulanabilir. 

4. Bu Kurallar halk tarafından seçilen temsilcilere, hükümet üyelerine ve yargı mensuplarına 

uygulanamaz. 

2. Madde 
1. Bu Kurallar yürürlüğe girdiğinde, kamu yönetimi, bu Kurallar konusunda kamu görevlilerine bilgi 

vermekle yükümlüdür. 
2. Bu Kurallar, kendileri hakkında bilgi verildiği andan itibaren kamu görevlilerinin istihdam 

edilmesini düzenleyen hükümlerin bir parçasını teşkil eder. 
3. Her kamu görevlisi bu Kurallara uymak için gereken tüm faaliyetleri göstermekle yükümlüdür. 
3. Madde  
Kuralların Amacı 
Bu Kuralların amacı kamu görevlilerinin davranış ve dürüstlükleri konusundaki standartları tespit 

etmek, bu standartları yerine getirmeleri açısından onlara yardım etmek ve kamu görevlilerinden görmeyi 
umduğu davranışlar konusunda vatandaşları bilgilendirmektir. 

4. Madde  
Genel İlkeler 
1. Kamu görevlileri, görevlerini, kanunlara, kanunlara uygun talimatlara ve meslekleriyle ilgili 

ahlaki standartlara uygun bir şekilde yerine getirirler. 
2. Kamu görevlileri siyasi açıdan tarafsız davranmalı ve kamu otoritelerinin yasalara uygun politika, 

karar ve eylemlerini engellemeye teşebbüs etmemelidirler. 
5. Madde 
1. Kamu görevlileri, yasalara uygun biçimde atanmış ulusal, yerel ve bölgesel otoritelere sadakatle 

hizmet etmekle görevlidirler. 
2. Kamu görevlilerinin dürüst, tarafsız ve verimli olmaları ve yalnızca kamusal yararı ve ilgili 

koşulları dikkate alarak, ustalık, doğruluk ve anlayışla, kendi yeteneklerini en iyi bir şekilde kullanarak, 
görevlerini ifa etmeleri beklenir. 

3. Kamu görevlileri hem üstleri, meslektaşları ve alt düzeydeki personel ile olan ilişkilerinde hem de 
hizmet verdikleri vatandaşlar ile ilişkilerinde nazik ve saygılı olmalıdırlar. 

6. Madde 
Görevlerini yerine getirirken kamu görevlileri keyfi bir şekilde herhangi bir kişi, grup ya da kurumun 

aleyhine davranamazlar ve herkesin haklarını, görevlerini ve yasalara uygun çıkarlarını gözetir ve saygı 
duyarlar. 

7. Madde 
Karar verme aşamasında, kamu görevlileri, yalnızca ilgili meslekleri göz önünde tutarak yasalara 

uygun davranmalı ve takdir yetkilerini tarafsız bir şekilde kullanmalıdırlar. 
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8. Madde 
1. Kamu görevlileri şahsi çıkarlarının kamusal pozisyonlarıyla çatışmasına izin vermemelidirler. 

Fiili, potansiyel veya görünürde olsun bu tip çıkar çatışmalarından kaçınmak kamu görevlilerinin 
sorumluluğundadır. 

2.  Kamu görevlileri, mevkileri dolayısıyla, kendi şahsi çıkarları için asla uygunsuz ve yasal olmayan 
menfaat elde etmemelidirler. 

9. Madde 
Kamu görevlileri, her zaman vatandaşların kamusal hizmetlerin dürüst, tarafsız ve etkin bir şekilde 

sunulduğuna olan güven ve inancını sürdürecek şekilde davranmakla yükümlüdürler. 
10. Madde 
Kamu görevlileri, yasalar tarafından başka bir şekilde belirtilmemişse, ilk hiyerarşik üstlerine karşı 

sorumludurlar. 
11. Madde 
Kamu görevlileri, resmi bilgilere erişme hakları dikkate alındığında, işinin bir sonucu olarak yada işi 

sırasında elde ettiği tüm bilgi ve dokümanlar açısından, buna uygun bir şekilde davranmakla mükelleftir. 
12. Madde 
Raporlama 
1. Kendisinden, kötü yönetimi bünyesinde barındıran, bu Kurallarla uyumlu olmayan ve yasadışı, 

uygunsuz ve gayri ahlaki tarzda bir eylemde bulunmasının talep edildiğine kanaat getiren kamu görevlileri 
bu durumu, yasalara uygun bir şekilde ihbar etmelidirler. 

2. Kamu görevlileri, bu Kuralların diğer kamu görevlileri tarafından ihlal edildiğini fark etmeleri 
durumunda bunu, yetkili otoritelere, yasalara uygun bir biçimde bildirmelidirler. 

3. Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birini yasalara uygun bir şekilde rapor eden ve verilen 
cevabın kendilerini tatmin etmediğine inanan kamu görevlileri, konuyu, ilgili resmi kurumun en üst 
amirine yazıyla bildirmelidirler. 

4. Herhangi bir sorun, ilgili kamu görevlisi tarafından kamusal hizmetlere yönelik mevzuatta yer 
alan prosedür ve başvuru yolları ile makul bir zeminde halledilemiyorsa, kamu görevlisi, kendisine verilen 
talimatları yerine getirmelidir. 

5. Kamu görevlileri, kendi işlerini yaparlarken ortaya çıkan bilgiler ile kamusal hizmetlerle alakalı 
haberdar oldukları yasadışı veya cezai suç niteliğindeki faaliyetlere yönelik herhangi bir iddia veya 
şüpheyi yetkili makamlara bildirmelidirler.  

6. Kamu yönetimi, yukarıda bahsedilenlerden herhangi birini mantıklı bir dayanak ve iyi niyetle 
rapor eden kamu görevlisine bir zarar gelmeyeceğini garanti etmelidir. 

13. Madde 
Çıkar çatışması 
1. Çıkar çatışması, kamu görevlilerinin resmi görevlerini tarafsız ve objektif bir şekilde icra etmele-

rini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken şahsi menfaatlere sahip olmaları halinde ortaya çıkar. 
2. Kamu görevlilerinin şahsi çıkarları kendisine, ailesine, yakın akrabalarına, arkadaşlarına ya da iş 

bağlantısı veya siyasi ilişkileri olduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati içerir. Bunun yanı 
sıra bu şahıslarla ilgili mali ya da diğer türlerdeki her türlü yükümlülüğü kapsar.  
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3. Kamu görevlisi diğer şahısların bu tip bir durumda olduğunu bilen tek kişi olduğu için aşağıdaki 
konularda kişisel sorumluluğa sahiptir: 

· Herhangi bir potansiyel ya da fiili çıkar çatışması konusunda uyanık olmak; 

· Bu tip bir çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atmak; 

· Bu tip bir çıkar çatışmasının farkına varır varmaz bunu üstlerine bildirmek; 

· Böyle bir durumdan imtina etmek ya da çıkar çatışmasından kaynaklanan herhangi bir menfaatten 
kendisini tecrit etmek amacıyla verilecek nihai karara razı olmak. 

4. Kamu görevlileri bu şekilde davranmanın gerektiği durumlarda herhangi bir çıkar çatışmasına 
sahip olmadıklarını beyan etmelidirler. 

5. Kamusal hizmet sunmaya aday biri ya da kamusal hizmette yeni bir göreve gelen biri tarafından 
beyan edilen herhangi bir çıkar çatışması göreve atanmadan önce çözüme kavuşturulmalıdır. 

14. Madde 
Çıkarların beyan edilmesi 
Kişisel ya da özel çıkarları resmi görevlerince etkilenebilecek bir mevkii işgal eden kamu görevlisi, 

atanmasından itibaren düzenli aralıklarla ve bu çıkarların niteliğinde ve boyutunda herhangi bir değişiklik 
olduğunda, bunu, yasaların gerektirdiği bir şekilde beyan etmelidir. 

15. Madde 
Kamu hizmeti dışındaki çıkarlar ile uyumsuzluğun olması 
1. Kamu görevlisi, bu sıfatla yürüttüğü görevlerini uygun bir şekilde yerine getirmesini engelleyen 

ve bu görevleri ile mütenasip olmayan herhangi bir faaliyet ya da işlemle iştigal edemez veya ücret 
mukabili ya da ücretsiz herhangi bir görev ya da fonksiyon icra edemez. Bir faaliyetin görevle mütenasip 
olup olmadığı açık değilse üstlerden gerekli izin alınmalıdır. 

2. Kamu görevlisinin, ister ücret mukabili isterse ücretsiz olsun, yasaların hükümlerine tabi olmak 
koşuluyla, belirli faaliyetleri yapmak veya kamu hizmetlerinde çalışmanın dışında bir pozisyonu ya da 
fonksiyonu kabul etmek için kamu hizmetleri işvereninin onayını araması ve bunu bildirmesi zorunludur. 

3. Kamu görevlisi, bu sıfatla yürüttüğü görevlerini uygun bir şekilde yerine getirmesini engelle-
yebilecek herhangi bir derneğe ya da örgüte üyeliğini bildirmede kanuni zorunluluklara uymalıdır. 

16. Madde 
Siyasi veya kamusal faaliyet 
1. Temel insan haklarına ve anayasal haklara saygılı olmak koşuluyla, kamu görevlisi siyasi veya 

siyasi müzakerelerle ilgili faaliyetlerden hiçbirisinin kamunun ve işvereninin güvenini veya görevlerini 
tarafsız bir şekilde ve sadakatle yerine getirme kabiliyetini azaltıcı yönde olmamasına dikkat 
göstermelidir. 

2. Kamu görevlisi, görevlerini yerine getirirken kendisinin partizan siyasi amaçlar ile kullanılmasına 
müsaade etmemelidir. 

3. Kamu görevlisi, bulunulan makam veya görevin doğası gereği, belirli kamu hizmeti sınıflarına 
yönelik olarak siyasi faaliyetlere, yasalara uygun bir biçimde getirilen her türlü kısıtlamaya itaat etmelidir. 

17. Madde 
Kamu görevlisinin kişisel dokunulmazlığının korunması 
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Kamu görevlisinin kişisel dokunulmazlığına gerektiği şekilde saygı gösterilmesi için tüm zorunlu 
adımlar atılmalıdır; söz konusu dokunulmazlık yasalarla sağlanmamışsa, buradaki kurallar uygulan-
malıdır. 

18. Madde 
Hediyeler 
Kamu görevlisi, iş bağlantısı veya politik ilişki içinde olduğu kişi ya da örgütlerden, kendisi, ailesi, 

yakın akrabaları ve arkadaşları için, görevini ifa ederken tarafsızlığını etkileyen veya etkiliyormuş gibi 
görünen ya da yürüttüğü görevle alakalı olarak bir mükafat niteliği taşıyan hediye, menfaat ya da yakınlık 
talep edemez.  

19. Madde 
 Yasadışı tekliflere karşı reaksiyon 
Kamu görevlisine yasadışı bir menfaat teklif edilirse kendisini korumak için aşağıdaki adımları 

atmalıdır: 
· Delil olarak kullanmak amacıyla kabul etmeye gerek olmadan yasadışı menfaat reddedilmeli; 
· Teklif yapan kişinin kimliği belirlenmeye çalışılmalı; 
· Uzun temastan kaçınılmalı; (ancak teklifin nedeninin bilinmesi delil gösterme açısından faydalı 
olabilir); 
· Hediye reddedilemez veya gönderene iade edilemezse, muhafaza altına alınmalı, ancak mümkün 
olduğu kadar kısa süre için elde tutulmalı; 
· Mümkünse yakınında çalışan iş arkadaşları gibi şahitler bulunmalı; 
· Mümkün olan en kısa zamanda, tercihen resmi nitelik taşıyacak bir şekilde, bu girişim yazılı olarak 
kayıt altına alınmalı; 
· Bu girişim en kısa zamanda üstlere yada yasal mercilere bildirilmeli; 
· Bilhassa yasadışı menfaatin önerildiği konularda olmak üzere çalışmalara devam edilmelidir. 
20. Madde 
Başkaları tarafından etki altında bırakılmaya karşı hassasiyet 
Kamu görevlisi, herhangi bir kişi yada kuruma karşı sağlanan menfaat karşılığında kendisini bir 

yükümlülük altında kalma durumuna sokmamalı veya bu durumda kalmış gibi gözükmemelidir. Ne resmi 
görev ve davranışlarında ne de özel hayatında uygunsuz bir şekilde başkalarının etkisi altına girmemelidir. 

21. Madde 
 Resmi makamın kötüye kullanılması 
1. Kamu görevlisi, yasalar tarafından böyle davranabilmekle yetkilendirilmişse, bu sıfatla ve kendi 

mevkii ile bağlantılı olarak, herhangi bir kişiye menfaat sağlamamalıdır. 
2. Kamu görevlisi, resmi konumunu kullanarak ya da başkalarına şahsi menfaat temin ederek, diğer 

kamu görevlileri de dahil olmak üzere, hiçbir kişi yada kurumu şahsi çıkarları için etki altına almaya 
çalışmamalıdır. 

22. Madde 
 Kamu otoritelerinin sahip olduğu bilgiler 
1. Kamu görevlisi, kamu otoritelerinin sahip olduğu bilgiye ulaşmak amacıyla ulusal kanunlarca 

oluşturulan çerçeve göz önünde tutulmak koşuluyla, bilgileri kamuya, ancak istihdam edildiği otoriteye 
uygulanan kural ve gereklere göre ifşa edebilir. 
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2. Kamu görevlisi, sorumlu ya da vakıf olduğu bilgilerin güvenliğini ve güvenirliğini muhafaza 
altına almak için uygun adımları atmalıdır. 

3. Kamu görevlisi, bilmesine gerek görülmeyen bilgilere erişmeye çalışmamalıdır. 
4. Ayrıca kamu görevlisi, düzenli bir biçimde yayımlanması gereken resmi bilgileri elinde 

tutmamakla ve vakıf olduğu ...bilgileri başkalarına vermemekle yükümlüdür.  
23. Madde 
 Kamusal ve resmi kaynaklar 
Kamu görevlisi, takdir yetkisini kullanırken, bir yandan personelin diğer yandan kendisine emanet 

edilen kamu mallarının, kamusal hizmetlerin ve mali kaynakların etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde 
kullanılmasını ve yönetilmesini sağlamalıdır. Kanunlar tarafından kendisine cevaz verilen durumlar hariç 
bunları özel çıkarları için kullanmamalıdır. 

24. Madde 
Dürüstlüğün kontrolü 
1. İşe adam almakla veya terfi ettirmekle görevli olan kamu görevlisi, adayların yasal yönden ve 

dürüstlük açısından zorunlu olan şartlar konusunda uygun kontrollerini yapmalıdır. 
2. Bu tip bir kontrolün sonucu, kendisini nasıl davranılacağı hususunda belirsizliğe sevk ediyorsa 

uygun tavsiyeler almalıdır. 
25. Madde 
 Yöneticinin hesap verme zorunluluğu 
1. Diğer kamu görevlilerini yöneten yada denetleyen kamu görevlisi çalıştığı kamu kurumunun 

politika ve amaçlarına uygun bir şekilde davranmalıdır. Kamu görevlilerinin kurumun politikasına ve 
amacına uygun olmayan eylemlerini engellemek için kendi pozisyonundaki bir kişiden istenilen makul 
adımları atmamışsa, kamu görevlisi, personelinin bu tip eylemlerinden dolayı sorumludur. 

2. Diğer kamu görevlilerini yöneten veya denetleyen bir kamu görevlisi kendi işi ile alakalı personel 
tarafından gerçekleştirilen yolsuzluk eylemlerini önlemek amacıyla akılcı tedbirleri almalıdır. Bu tedbirler 
kural ve düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, 
personelinin karşı karşıya kaldığı parasal ve diğer zorlukların emareleri konusunda uyanık olmayı ve 
kişisel davranışlarıyla personeline dürüstlük ve edepli olma konusunda örnek olmayı kapsar. 

26. Madde 
Kamu görevinden ayrılma 
1. Kamu görevlisi, kamu görevi haricinde iş imkanları elde etmek amacıyla kamusal görevini 

uygunsuz bir avantaj elde etmeye yönelik olarak kullanmamalıdır. 
2. Kamu görevlisi, kendisi açısından fiili, potansiyel veya apaçık bir çıkar çatışmasına neden 

olabilecek başka iş olanaklarının ortaya çıkma ihtimaline yer vermemelidir. Çıkar çatışmasına yol 
açabilecek herhangi bir somut iş teklifini kabul ederse bu durumu üstlerine iletmelidir. 

3. Eski kamu görevlisi, yasalara uygun olmak ve makul bir zaman dilimi içinde kalmak kaydıyla, 
daha önce üzerinde çalıştığı veya tavsiyelerde bulunduğu bir konuyla ilgili olarak, kendisine ya da bir 
kuruma belirli menfaatler sağlayacak şekilde, herhangi bir kişi ya da kurum için faaliyet gösteremez. 

4. Eski kamu görevlileri, yasalar tarafından yetkilendirilmediği sürece, kamu görevlisi olduğu 
dönemde elde ettiği gizli bilgileri kullanamaz, ifşa edemez. 

27. Madde 
Eski kamu görevlileri ile ilişkiler 
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Kamu görevlisi, eski kamu görevlilerini, kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde 
faydalandırmamalı, imtiyazlı muamelede bulunmamalıdır. 

28. Madde 
Bu Kuralların yaptırımlarının uygulanması 
1. Bu Kurallar, bakanın ya da kamu kurumunun başında bulunan kişinin yetkisi altında yayınlanır. 

Kamu görevlisi bu Kurallara uygun bir şekilde davranmakla mükelleftir ve bundan dolayı Kurallardan ve 
bu Kurallarda meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten haberdar olmakla yükümlüdür. Nasıl bir yol 
takip edeceğinden emin olmadığı durumlarda uygun bir kaynaktan tavsiye almalıdır.  

2. İkinci maddenin 2. paragrafı gereği, bu Kurallar, kamu görevlilerinin istihdamı ile ilgili koşulların 
bir kısmını meydana getirir. 

3. İstihdam koşullarıyla ilgili olarak müzakerelerde bulunan kamu görevlisinin istihdam şartları 
içerisinde bu Kuralların gözlemlenmesini ve bu şartların bir parçasını teşkil etmesini uygulamaya koyacak 
bir hükmü içermelidir. 

4. Diğer kamu görevlilerini yöneten ve denetleyen kamu görevlisi, bu Kuralları yerine getirdiklerini 
gözetlemekle ve ihlali halinde uygun disiplin fiillerini teklif etmekle sorumludur.  

 5. Kamu yönetimi bu Kuralları düzenli bir şekilde gözden geçirmelidir.  
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2.2.2.4. AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ Siyasi Partilerin ve Seçim 
Kampanyalarının Finansmanında Yolsuzlukla Mücadele İçin Ortak Kurallar9 10 

I. SİYASİ PARTİLERİN DIŞ KAYNAKLARLA FİNANSMANI 
 

Madde 1. Siyasi partilere kamu ve özel sektör desteği 
Devlet ve vatandaşlar siyasi partileri desteklemek durumundadırlar. 
Devlet siyasi partilere destek sağlamalıdır. Devlet desteği makul katkılarla sınırlanmalıdır. Devlet 

desteği mali de olabilir. 
Devlet desteğinin verilmesi hususunda objektif, adil ve makul kriterler uygulanmalıdır. 
Devletler, devlet ve/veya vatandaşların desteğinin siyasi partilerin bağımsızlıklarına müdahalede 

bulunmamasını sağlamalıdırlar. 
 
Madde 2. Bir siyasi partiye yapılan yardımın tanımı 
Yardım, bir siyasi partiye bilerek ekonomik ya da başka türlü çıkar sağlama faaliyetidir. 
 
Madde 3. Yardımlara ilişkin genel prensipler 
a. Siyasi partilere yapılan yardımları yönetirken devletlerin alması gereken önlemler; 
• çıkar çatışmalarına meydan vermemek, 
• yardımlarla ilgili hesapverme sorumluluğunu sağlamak ve gizli yardımlara meydan vermemek, 
• siyasi partilerin faaliyetlerine zarar vermekten kaçınmak, 
• siyasi partilerin bağımsızlığını güvenceye almak 

amacıyla özel kurallar içermelidir. 
b. Devletler; 

i. siyasi partilere yapılan yardımların, özellikle de sabit bir rakamın üzerindeki yardımların, 
kamuya maledilmesini sağlamalıdır; 

ii. siyasi partilere yapılan yardımların miktarını sınırlayıcı kuralları yürürlüğe koyma olasılığını 
göz önünde bulundurmalıdır; 

iii. belirlenmiş üst sınırların aşılmasına engel olmak için önlemler almalıdır. 
 

Madde 4. Yardımların vergiden düşülmesi 
Mali mevzuat siyasi partilere yapılan yardımların vergiden düşürülmesine imkan verebilir. Bu tür 

vergiden düşmeler sınırlanmalıdır. 
 

                                                 
9 Bakanlar Komitesinin 8 Nisan 2003 tarihindeki 835’inci toplantısında kabul edilmiştir. 

10 Council of Europe, “Common Rules Against Corruption in the Funding of Political Parties and 
Electoral Campaigns”, Rec(2003)4 
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Madde 5. Yasal kuruluşlardan alınan yardımlar 
a. Yardımlarla ilgili genel prensiplere ilave olarak devletler; 

i. yasal kuruluşlardan siyasi partilere yapılan yardımların bu kuruluşların ilgili defterlerine ve 
hesaplarına kaydedilmesini, 

ii. hissedarların ya da yasal kuruluşların diğer herhangi bir üyesinin yardımlardan bilgisi olmasını, 
sağlamalıdır. 
a. Devletler, herhangi bir kamu kurumuna mal veya hizmet sağlayan yasal kuruluşların yardım-

larını sınırlamayı, engellemeyi ya da sıkı biçimde düzenlemeyi amaçlayan önlemler almalıdırlar. 
b. Devletler, hükümetin veya diğer kamu otoritelerinin kontrolü altındaki yasal kuruluşların siyasi 

partilere yardım yapmalarını yasaklamalıdır. 
 
Madde 6. Bir siyasi partiyle bağı olan kuruluşlara yapılan yardımlar 
4’üncü maddede bahsedilen vergiden düşmeyle ilgili olanlar hariç olmak üzere siyasi partilere 

yardımlarla alakalı kurallar, bir siyasi partiyle doğrudan ya da dolaylı biçimde ilişkisi bulunan veya bir 
siyasi partinin kontrolü altındaki tüm kuruluşlara uygulanmalıdır. 

 
Madde 7. Yabancı kuruluşların yaptıkları yardımlar 
Devletler yabancı kuruluşların yaptıkları yardımları kesin bir biçimde sınırlamalı, yasaklamalı ya da 

düzenlemelidir. 
 
II. SEÇİLMİŞ GÖREVLİLERİN VE SEÇİMLERDEKİ ADAYLARIN FİNANSMANININ 

KAYNAKLARI 
Madde 8. Seçimlerdeki adaylara ve seçilmiş temsilcilere finansman kurallarının uygulanması 
Siyasi partilerin finansmanındaki kurallar gerekli değişiklikler yapılarak; 

• seçimlerdeki adayların seçim kampanyalarının finansmanına, 

• seçilmiş temsilcilerin siyasi faaliyetlerinin finansmanına 
uygulanmalıdır. 
 

III. SEÇİM KAMPANYASI HARCAMALARI 
Madde 9. Harcamalardaki sınırlamalar 
Devletler siyasi partilerin aşırı finansman ihtiyaçlarını engellemek amacıyla tedbirler almayı, örneğin 

seçim kampanyalarındaki harcamalar için sınırlamalar koymayı, göz önünde bulundurmalıdır. 
 
Madde 10. Harcamaların kayıtları 
Devletler, her aday, her aday listesi, her siyasi parti açısından seçim kampanyalarındaki, doğrudan ve 

dolaylı, tüm harcamaların ayrıntılı kayıtlarının tutulmasını sağlamalıdır. 
 

IV. ŞEFFAFLIK 
Madde 11. Hesaplar 
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Devletler, siyasi partilerin ve 6’ncı maddede belirtilen siyasi partilerle bağı olan kuruluşların uygun 
defterleri ve hesapları tutmasını sağlamalıdır. Mümkünse, siyasi partilerin hesapları 6’ncı maddede 
bahsedilen kuruluşların hesaplarını da içerecek biçimde konsolide edilmelidir. 

Madde 12. Yardımların kayıtları 
a. Devletler, bir siyasi partinin hesaplarının, parti tarafından kabul edilen tüm yardımları, her 

yardımın türü ve değeri de dahil, açıkça belirtmesini sağlamalıdır. 
b. Yardımların belirli bir miktarın üzerinde olması durumunda, yardım verenler kayıtlardan 

belirlenebilmelidir. 
 
Madde 13. Hesapların sunumu ve kamuya maledilmesi zorunluluğu 
a. Devletler, siyasi partilerin, hesaplarını düzenli olarak ya da en azından yıllık olarak, 14’üncü 

maddede belirtilen bağımsız bir kuruma sunmasını sağlamalıdır. 
b. Devletler, siyasi partilerin, 10’uncu madde ve mümkünse 12’nci maddede istenen bilgileri de 

kapsayacak şekilde 11’ibci maddede belirtilen hesaplarını veya bu hesapların asgari bir özetini 
düzenli ya da en azından yıllık olarak kamuya maledilmesini sağlamalıdır. 

 
V. GÖZETİM 
Madde 14. Bağımsız gözden geçirme 
a. Devletler, siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanı konusunda bağımsız bir gözden 

geçirme sağlamalıdır. 
b. Bağımsız gözden geçirme siyasi partilerin hesaplarını ve seçim kampanyalarıyla ilgili 

harcamalarını olduğu kadar bunların sunumunun ve kamuya maledilmesinin gözetimini de 
kapsamalıdır. 

 
Madde 15. Uzman personel 
Devletler, siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının yasadışı finansmanıyla mücadelede yargı, polis 

ve diğer personelin uzmanlığını teşvik etmelidir. 
 
VI. YAPTIRIMLAR 
Madde 16. Yaptırımlar 
Devletler, siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili kuralların çiğnenmesi 

durumunda etkin, ölçülü ve caydırıcı yaptırımlarla karşı karşıya kalınmasını sağlamalıdır. 
 

2.2.2.5. ARUSHA DEKLARASYONU Gümrük Kapılarında Dürüstlük İle İlgili Gümrükler İşbirliği 
Konseyi’nin Deklarasyonu* (7 TEMMUZ 1993) 
 

Gümrükler İşbirliği Konseyi, 

                                                 
* “The Arusha Declaration”, Declaration of the Customs Co-operation Council Concerning 
Integrity in Customs.  
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Gümrüklerin bir ekonominin etkili bir şekilde yönetilmesinde temel bir enstrüman olduğuna ve 
kaçakçılıkla mücadelede ve meşru ticaret akımlarının artırılmasında hayati bir rol icra ettiğine 
DİKKATLERİ ÇEKEREK; 

Yolsuzluğun herhangi bir toplumun etkin bir şekilde işlevini yerine getirmesini ortadan kaldırdığını 
ve gümrüklerin görevlerini yerine getirmesini azalttığını; 

Yolsuzluğa bulaşmış bir gümrüğün: 
• devlete düzgün bir şekilde aktarılması gereken gelirleri sağlayamayacağını, 
• yasadışı muamelelere karşı mücadelede etkin olunamamasına yol açacağını, ve 
• meşru uluslararası ticaretin artmasını engelleyeceğini ve iktisadi kalkınmayı sekteye uğratacağını; 
Gümrük görevlileri alışkanlık haline getirerek yasaları ihlal ederlerse, gümrüklerin kamunun onayına 

ve güvenine layık olma hakkına sahip olamayacağını, KABUL EDEREK; 
Yolsuzlukla, ancak kapsamlı bir ulusal çaba içine girerek etkin bir şekilde mücadele edileceğini GÖZ 

ÖNÜNDE TUTARAK; 
Bütün hükümetlerin öncelikli görevinin gümrüklerin yolsuzluğa bulaşmamalarını sağlamak 

olduğunu deklare eder. Bu tüm kamu görevleri ve özellikle gümrükler boyunca üst düzeyde bir 
dürüstlüğün tesisi ve idamesi için üst düzey siyasi ve idari mevkilerde buna yönelik kesin bir taahhüdü ve 
bağlılığı gerektirir. 

Gümrüklerde dürüstlüğün sağlanmasına yönelik ulusal bir programın aşağıdaki temel faktörleri 
mutlaka dikkate alması gerekmektedir: 

1. Gümrük mevzuatı açık ve kusursuz olmalıdır. İthalat tarifeleri mümkün olan yerlerde 
azaltılmalıdır. Tarife oranlarının sayısı indirilmelidir. Ticaretle ilgili idari düzenlemeler asgari bir düzeye 
çekilmelidir. Standart kurallara mümkün olduğunca az istisna getirilmelidir. 

2. Gümrük prosedürleri basit, tutarlı ve kolayca anlaşılır olmalıdır ve son aşamada bağımsız bir 
mercie müracaat etme imkanını da içerecek şekilde, gümrük idaresinin kararlarına karşı bir üst makama 
başvurma prosedürünü de kapsamalıdır. 

3. Otomasyon yolsuzluğa karşı güçlü bir araçtır ve otomasyona geçilmesine öncelik verilmelidir. 
4. Yolsuzluğa imkan verecek fırsatları azaltmak için gümrük idaresi yöneticilerinin görevlerinin 

stratejik yönden ayrıma tabi tutulması, atamaların rotasyona tabi olması ve gümrük görevlilerinin rasgele 
bir şekilde, bazı durumlarda ise düzenli bir biçimde, teftiş edilmesi gibi tedbirler uygulamaya 
konulmalıdır. 

5. Üretim hattı yöneticilerinin en önemli vazifeleri çalışma metotlarındaki ve çalışanların 
dürüstlüğündeki zayıflıkların belirlenmesi ve bu zayıflıkların düzeltilmesi için gerekli adımların atılması 
ile ilgilidir. 

6. İç ve dış denetim son derece elzemdir ve etkin bir iç denetim gümrük prosedürlerinin yeterli ve 
doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayan en faydalı araçtır. İç denetim düzenlemeleri şüphe edilen tüm 
yolsuzluk ve kötü yönetim uygulamalarını teftiş etme özel görevine sahip olan bir içsel birim tarafından 
hazırlanmalıdır. 

7. Yönetim kendi çalışanlarına sadakati, işiyle gurur duymayı, grup içinde birlik duygusunu ve 
çalışanların yolsuzluk yapma ihtimallerini azaltacak tedbirlerin uygulanmasında işbirliği yapma arzusunu 
yavaş yavaş aşılamalıdır.  
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8. Gümrük görevlilerinin işe alınması ve terfi süreci objektif ve müdahaleden uzak olmalıdır. Bu 
süreç yüksek düzeyde bir ahlaka sahip olan ve bunu sürdürebilecek durumda bulunan kişileri 
belirleyebilecek araçları içermelidir. 

9. Gümrük görevlileri için bir davranış kodu hazırlanmalı ve bunun önemi onlara tam olarak izah 
edilmelidir. İşten çıkarılmayı da içeren etkili disiplin tedbirleri mevcut olmalıdır. 

10. Gümrük görevlileri, kariyerleri boyunca, ahlak ve dürüstlük konularını da bünyesinde barındıran 
yeterli bir mesleki eğitime tabi tutulmalıdırlar. 

11. Gümrük görevlilerine verilen ücretler onlara iyi bir yaşam standardı sağlayacak düzeyde 
olmalıdır ve bazı durumlarda sağlık, konut ve teşvikler (ikramiye ve ödül) gibi sosyal menfaatleri de 
kapsamalıdır. 

12. Gümrük idareleri, gümrük simsarları ve iş dünyasının ilgili sektörleri ile açık ve saydam bir ilişki 
geliştirmelidirler. Bu çerçevede irtibat komiteleri yararlı olabilir.  

         2.2.2.6.  AVRUPA OMBUDSMANI İyi Yönetim İçin Davranış Kodu ∗(06 EYLÜL 2001) 
1. Madde 
Genel Hükümler 
Kurumlar ve bunların görevlileri, vatandaşlarla olan ilişkilerinde, İyi Yönetim İçin Davranış 

Kodu’nu meydana getiren ve bundan sonra “Kot” olarak anılacak olan bu ilkelere uygun 
davranacaklardır. 

2. Madde 
Uygulamanın Kapsadığı Personel 
1. Kot, Personel ile ilgili Düzenlemeler ve İstihdam Koşullarının uygulandığı tüm kamu görevlilerin 

ve diğer hizmetlilerin vatandaşlarla ilişkilerinde uygulanır. Bundan sonra görevli terimi, hem kamu 
görevlilerini hem de diğer hizmet verenleri belirtir. 

2. Kurumlar ve yönetimleri bu Kodda yer alan hükümleri, özel hukuk sözleşmeleri çerçevesinde 
istihdam edilen şahıslar ile kamusal hizmetlerde görev yapan uzmanlar ve stajyerler gibi kurum adına 
çalışan diğer kişilere de uygulayabilmek için gereken önlemleri alırlar.  

3. Vatandaş ifadesi, bir üye ülkede ikamet eden veya etmeyen ya da üye ülkenin nüfusuna kayıtlı 
olan veya olmayan gerçek ve tüzel kişiler anlamına gelir. 

4. Bu Kodun amacı açısından: 
(a) “Kurum” ifadesi bir Topluluk kurumunu veya birimi; 
(b) “Görevli” ise Avrupa Topluluğundaki bir görevli veya diğer çalışan 

anlamına gelmektedir.  
3. Madde 
Uygulamanın Maddi Kapsamı 
1. Bu Kot, özel hükümlerle düzenlenmediği sürece, Kurumların ve bunların yönetimlerinin 

vatandaşlarla olan tüm ilişkilerine uygulanan iyi yönetsel davranışlarla ilgili genel ilkelerini içerir. 
2. Bu Kodda yer alan ilkeler kurum ile çalışanları arasındaki ilişkilere uygulanmaz. Bu ilişkiler 

Personel ile ilgili Düzenlemeler çerçevesinde yürütülür.  

                                                 
∗ European Ombudsman Institute, “Code of Good Administrative Behaviour”. Kaynak: 
http://www.euro-ombudsman.eu.int/recommen/en/oi980001.htm 
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4. Madde 
Yasalara Uygunluk 
Görevli yasalara uygun davranır ve topluluk mevzuatında yer alan kuralları ve prosedürleri uygular. 

Görevli, yasal dayanağa sahip olan ve içeriği yasalara uygun olan kişisel hak ve çıkarları etkileyen 
kararları dikkate alır. 

5. Madde 
Ayrımcılığın Olmaması 

1. Vatandaşların taleplerini yerine getirirken ve karar alırken görevli eşit muamele ilkesine saygı 
gösterilmesini sağlamalıdır. Aynı konumdaki vatandaşlar aynı muameleye tabi tutulmalıdır. 

2. Yapılan muamelede herhangi bir farklılık ortaya çıkarsa görevli bunun sadece söz konusu özel 
durumla ilgili objektif özelliklerden kaynaklanmasını sağlamalıdır. 

3. Görevli, vatandaşlar arasında milliyet, cins, ırk, renk, etnik veya sosyal menşe, genetik 
özellikler, dil, din ya da inanç, siyasi veya başka bir düşünce, azınlık üyesi olma, malvarlığı, maluliyet, 
yaş veya cinsel tercihlere dayalı herhangi bir haksız ve adaletsiz ayrımcılığın ortaya çıkmasından 
özenle kaçınmalıdır. 

6. madde 
Orantılı Olma 
1. Görevli kararları alırken uygulanacak tedbirlerin takip edilen amaç ile orantılı olmasını 

sağlamalıdır. Görevli, kısıtlamalar ve yükümlülükler, sürdürülen faaliyetin amacı ile makul bir ilişkiye 
sahip olmadığında, vatandaşların haklarını kısıtlamaktan veya onlara sorumluluk yüklemekten özellikle 
kaçınmalıdır. 

2. Görevli, kararları alırken özel şahısların çıkarları ile kamu yararı arasında adil bir denge 
oluşturmalıdır. 

7. Madde 

Yetkinin Kötüye Kullanılmaması 
Yetkiler yalnızca ilgili hükümlerin ortaya koyduğu amaçlar çerçevesinde kullanılmalıdır. Görevli, bu 

yetkileri yasal dayanağı bulunmayan ve kamu yararına yönelik olmayan amaçlar için kullanmamalıdır.  
8. Madde 

Tarafsızlık ve Bağımsızlık 
1. Görevli tarafsız ve bağımsız olmalıdır. Vatandaşları olumsuz yönde etkileyen keyfi davranışların 

yanı sıra, hangi sebeple olursa olsun, her türlü imtiyazlı tutumdan kaçınmalıdır. 
2. Görevlinin tutumu hiçbir şekilde şahsi, ailevi veya ulusal çıkarlar ya da politik baskıyla 

belirlenmemelidir. Görevli kendisini veya yakın akrabalarını ilgilendiren meseleler ile ilgili kararların 
alınmasına müdahil olmaktan kaçınmalıdır. 

9. Madde 
Objektif Olma 
Görevli, kararları alırken, konuyla ilgisi olmayan unsurları dikkate almayarak, ilgili faktörleri 

gözönünde bulundurmalıdır ve söz konusu kararda, bu faktörlere hak ettikleri değeri vermelidir. 
10. Madde 
Meşru Beklentiler, Uyum ve Bilgilendirme 
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1. Görevli kendisinin üstlendiği idari davranışla birlikte Kurumun idari eylemleri ile de uyumlu 
olmalıdır. Görevli, bireysel bir olayda bu uygulamalardan farklı davranmak için meşru bir sebep söz konusu 
değilse, Kurumun rutin idari uygulamalarını takip etmelidir; bu sebepler yazılı olarak kayıt altına alınır. 

2. Görevli, Kurumun geçmişteki uygulamaları doğrultusunda vatandaşların meşru ve makul 
beklentilerine saygı göstermelidir.  

3. Görevli, gerekli olursa, kendi önüne gelen bir konuyla nasıl ilgilendiğini ve konuyla ilgilenirken 
hangi usulleri izlediğini kamuoyuna bildirir. 

11. Madde 
Adil Olma 

Görevli tarafsız, adil ve makul bir şekilde davranmalıdır. 
12. Madde 
Nezaket ve Saygı 
1. Görevli hizmet etmeyi düşünen, doğruluktan ayrılmayan, saygılı ve hürmetkar ve vatandaşlarla 

olan ilişkilerinde kendisine ulaşılabilir bir kişi olmalıdır. Yazışmalara, telefonlara, e-postalara cevap 
verirken mümkün olduğu kadar yardımcı olmalı ve sorulan soruları mümkün olduğunca tam ve eksiksiz 
cevaplandırmaya çalışmalıdır.  

2. Görevli söz konusu meseleden sorumlu değilse vatandaşları uygun bir görevliye yönlendirmelidir. 
3. Vatandaşlardan birinin haklarını ve çıkarlarını olumsuz şekilde etkileyen bir hata meydana 

gelmişse görevli bunun için özür beyan etmeli, kendi hatasından ortaya çıkan olumsuz etkileri en münasip 
biçimde düzeltmeli ve bu Kodun 19. Maddesi uyarınca herhangi bir müracaat hakkı olan vatandaşlara 
bilgi vermelidir. 

13. Madde 
Mektuplara Vatandaşın Lisanı ile Cevap Verilmesi 
Görevli, Anlaşma dillerinden herhangi birisiyle Kuruma yazan Avrupa Birliği vatandaşına veya 

başka bir şahsa, cevabın aynı dilde verilmesini sağlamalıdır. Bu durum, imkan oldukça, birlikler 
(Hükümet Dışı Organizasyonlar) ve şirketler gibi tüzel kişilere de uygulanır. 

14. Madde 
Alındıların Teslim Edilmesi ve Yetkili Görevliye İletilmesi 

1. Kuruma gelen her mektup ve şikayet başvurusuna iki haftalık süre içinde müstakil bir cevap 
verilmemişse, bu süre içinde bunların teslim alındığına ilişkin bir yanıt gönderilmelidir. 

2. Gönderilerin teslim alındısına yönelik onay veya cevap, konuyla ilgilenen görevlinin telefon 
numarası ve adının yanı sıra çalıştığı birimi de belirtecek şekilde olmalıdır. 

3. Çok fazla sayıda olması, çok fazla tekrar içermesi veya manasız ve maksatsız olmaları nedeniyle 
mektup ya da şikayet başvurularının suiistimalinin söz konusu olduğu durumlarda, gönderilerin teslim 
alındığına dair onay veya cevabın iletilmesine gerek yoktur. 

15. Madde 
Kurumun Yetkili Birimine Transfer Etme Yükümlülüğü 
1. Kuruma gönderilen bir mektup ya da şikayet başvurusu Genel Müdüre, Müdüre veya ilgisi 

olmayan bir birime yönelirse, dosyanın gecikmeksizin Kurumun yetkili birimlerine ulaştırılması 
sağlanmalıdır. 

2. Mektup ya da şikayeti ilk önce alan birim bu transferin sahibini bilgilendirir ve dosyanın 
ulaştırılacağı görevlinin ismini ve telefon numarasını bildirir. 
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3. Görevli, dokümanlardaki hatalar veya eksiklikler konusunda vatandaşları ve organizasyonları 
uyarmalı ve düzeltilmesi için onlara fırsat tanımalıdır. 

16. Madde 
Bilgilenme ve İfade Verme Hakkı 
1. Kişilerin hak ve çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda görevli, karar verme sürecinin her 

aşamasında, savunma hakkına riayet edilmesini sağlamalıdır. 

2. Herkes, alınan bir kararın kendi hak ve çıkarlarını etkilemesi durumunda, yazılı görüş bildirme ve, 
gerekli görürse, kararın alınmasından önce düşüncelerini sözlü olarak bildirme hakkına sahiptir. 

17. Madde 
Kararların Alınmasında Makul Süre  
1. Görevli, Kuruma yapılan her talep ve şikayetle ilgili olarak verilecek kararların gecikme olmak-

sızın makul bir zaman limiti içerisinde verilmesini ve her hal ve karda bu sürenin belgenin tesliminden 
sonraki iki aydan daha geç olmamasını sağlamalıdır. Vatandaşların mektuplarını cevaplarken ve 
görevlinin amirlerine gönderdiği, alınan kararlar hususunda talimatların istendiği yönetsel notların 
cevapları için de aynı kural geçerlidir.  

2. Bünyesinde barındırdığı meselelerin karmaşık olması nedeniyle Kuruma yapılan bir talep ya da 
şikayet yukarıda belirtilen sürede bir karara bağlanamazsa, görevli, şikayet ya da talep sahibini mümkün 
olduğu kadar kısa bir süre içerisinde haberdar etmelidir. Böyle bir durumda verilecek kesin karar en kısa 
zamanda muhataba bildirilmelidir. 

18. Madde 
Verilen Kararın Sebebini Bildirme Görevi 
1. Kurumun, bir kişinin hak ve çıkarlarını olumsuz şekilde etkileyen her türlü kararının, dayandığı 

gerekçeler ve yasal dayanak açıkça gösterilmek suretiyle, sebepleri belirtilmelidir. 
2. Görevli, eksik ya da belirsiz dayanaklara sahip olan veya bireysel muhakemeyi bünyesinde 

barındıran kararlardan sakınmalıdır. 

3. Benzer kararların alakadar ettiği çok sayıda kişi olması nedeniyle alınan kararın sebeplerini 
ayrıntılı bir şekilde tespit etme imkanı yoksa ve bu nedenle tek tip bir cevap verilmişse, görevli, şahsi bir 
nedenle talep ettiğini belirten vatandaşlara bunu daha sonra sağlayacağını garanti etmelidir. 

19. Madde 

Daha Üst Bir Makama Başvurulabileceğinin Belirtilmesi 
1. Bir kişinin hak ve çıkarlarını olumsuz yönde etkileyen bir Kurum kararı, bu kararın iptali için daha 

üst bir makama müracaat imkanlarını gösteren bir bilgiyi de bünyesinde barındırmalıdır. Bu bilgi 
başvuruların niteliğini ve başvurulacak organlarla birlikte hangi sürede yapılacağını da göstermelidir. 

2. Kararlar, Avrupa Topluluğunu kuran anlaşmanın 230. ve 195. maddelerinde belirtilen koşullar 
çerçevesinde Ombudsman’a şikayetin iletilmesi ve dava açılması olanağına işaret etmelidir. 

20. Madde 

Kararın Bildirilmesi 

1. Görevli, kişilerin hak ve çıkarlarını etkileyen kararların, karar alındıktan sonra en kısa sürede, 
ilgili kişi ya da kişilere yazılı olarak bildirilmesini sağlamalıdır. 

2. Görevli, ilgili kişi ya da kişiler haberdar oluncaya dek kararı diğer kaynaklara iletmekten 
sakınmalıdır. 
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21. Madde 

Verilerin Korunması 

1. Bir vatandaşla ilgili şahsi bir veriyi ele alan görevli, Topluluk kurumlarının ve birimlerinin şahsi 
verilerin işlenmesi ve bunların serbestçe dolaşımı hakkında bireylerin korunmasıyla ilgili Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyinin 18 Aralık 2000 tarihli Düzenlemesi (No: 45/2001) hükümlerine göre, bireyin 
mahremiyetine ve güvenliğine saygı göstermelidir. 

2. Görevli şahsi verilerin meşru olmayan amaçlar ya da bu verilerin yetkili olmayan kişilere 
aktarılması için kullanılmasından özellikle kaçınmalıdır. 

22. Madde 

Bilgi Talepleri 

1. Görevli, meseleyle ilgili sorumluluğu bulunduğunda, vatandaşların talep ettikleri bilgileri onlara 
sağlamalıdır. Mümkünse görevli, kendi yetki alanındaki yönetsel bir prosedürün nasıl gerçekleştiri-
lebileceği hakkında bilgi vermelidir. Görevli iletilen bilginin açık ve anlaşılır olmasına özen göstermelidir. 

2. Sözlü olarak talep edilen bilgi üstesinden gelinemeyecek kadar karmaşık ve kapsamlı ise görevli, 
ilgili şahsa talebini yazılı olarak formüle etmesini bildirmelidir. 

3. Görevli, gizlilik nedeniyle talep edilen bilgiyi açıklayamazsa, bu Kodun 18. Maddesine göre ilgili 
şahsa bilgiyi açıklayamamasının nedenlerini belirtmelidir. 

4. Sorumluluğu bulunmayan konularda daha fazla bilgi talebi olması halinde görevli, talepte bulunan 
şahsı yetkili kişiye yönlendirmeli ve bu kişinin ismini ve telefon numarasını vermelidir. Topluluğun diğer 
kurum ya da birimi ile ilgili olarak daha fazla bilgi talebinin söz konusu olması halinde görevli, talepte 
bulunan şahsı bu kuruma ya da birime yöneltmelidir. 

5. Görevli, mümkünse, talep edilen konuya bağlı olmak şartıyla, bilgi talebinde bulunan şahsı 
Kurumun vatandaşlara bilgi vermekle sorumlu servisine yönlendirmelidir. 

23. Madde 
Dokümanlara Halkın Erişimine Yönelik Talepler 
1. Görevli, Kurumun dokümanlarına erişmeye yönelik taleplerin olması durumunda, Kurum 

tarafından kabul edilen kararlar ve (EC) 1049 /2001 No’lu Düzenlemede yer alan genel prensipler ve 
sınırlamalar uyarınca, bu dokümanlara erişme izni verir. 

2. Görevli dokümanlara erişim için yapılan sözlü talebe uymazsa, vatandaşlara, bu taleplerini yazılı 
olarak formüle etmeleri bildirilir. 

24. Madde 
Uygun Kayıtların Tutulması 

Kurumun departmanları, kendilerine gelen ve giden postaların, teslim aldıkları dokümanların ve 
aldıkları önlemlerin kayıtlarını uygun bir şekilde tutarlar. 

25. Madde 
Halkın Koda Erişimi 
1. Kurum, bu Kodla elde ettikleri hakları vatandaşlara duyurmak amacıyla etkin önlemleri alır. 

Mümkünse, metni kendi web sitesinden elektronik ortamda da ulaşılabilir hale getirmelidir. 
2. Komisyon, tüm kurumlar adına, bu Kodu bir kitapçık şeklinde bastıracak ve herkese dağıtacaktır. 
26. Madde 
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Avrupa Ombudsmanı’na Şikayet Hakkı 
Bu Kodda yer alan ilkelere uyma yönünde görevlilerin gösterdikleri her türlü başarısızlık, Avrupa 

Topluluğu’nu kuran Anlaşmanın 195. Maddesi ve Avrupa Ombudsmanı Kanununa göre, Avrupa 
Ombudsmanı’na şikayete konu teşkil edebilir. 

27. Madde 
Uygulamanın Gözden Geçirilmesi 
Her Kurum, bu Kodun kendisindeki uygulamasını iki yıllık faaliyeti sonunda gözden geçirecek ve bu 

gözden geçirmelerle ilgili Avrupa Ombudsmanı’na bilgi verecektir. 
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2.2.2.7. ASYA-PASİFİK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ Devlet İhalelerine İlişkin Bağlayıcı Olmayan 
İlkeler* ( 5 MART 1999) 
 

Saydamlık 
Giriş 
1. Kamu alımları ile ilgili Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (Asia Pacific Economic Cooperation-

APEC)’in kollektif eylem planı çerçevesinde kamu alımları konusunda bağlayıcı olamayan bir dizi ilke, 
gönüllülük esasına dayanarak üyeler tarafından benimsenmeleri için 1997-2000 yılları arasında 
geliştirilecektir. Bu çalışma gerçekleştirirken Kamu Alımları Uzmanlar Grubu (Government Procurement 
Experts Group-GPEG) saydamlık ilkeleriyle işe başlanmıştır.  

2. Kamu Alımları Uzmanlar Grubu aşağıdaki paragraflarda yer alan kamu alımlarında saydamlık 
ilkeleriyle ilgili bir dizi unsur belirlemektedir. Uygulamaya ilişkin örnekler bu unsurları etkileyecek 
muhtemel yolları göstermek amacıyla seçilmiştir ve uygulamada bu unsurların nasıl yürürlüğe konacağına 
dair bir talimat oluşturulması amaçlanmamıştır. Bunun yanı sıra Kamu Alımları Uzmanlar Grubu 
tarafından hazırlanan kamu alanlarında saydamlık unsurlarının bağlayıcı olmadığı ve her bir ekonominin, 
tek tek her bir saydamlık unsurunun uygulanmasıyla ilgili olarak verilecek kararlarda en iyi pozisyonda 
olduğu ve kendi ekonomilerine özel nitelikleri ve spesifik bir saydamlık tedbirini benimsemenin ortaya 
çıkartacağı muhtemel fayda ve maliyetleri dikkate alarak bu unsurları pratik tedbirler haline getirmeye en 
iyi kendilerinin karar vereceği belirtilmelidir. 

Saydamlığın Unsurları 
3. Bu konudaki genel ilke şudur: İlgilenen bütün taraflara, konuyla ilgili ve yeterli bütün bilgiler, 

sürekli olarak, kolayca erişilebilecek bir şekilde ve tam zamanında ve maliyetsiz ya da makul bir maliyetle 
ve yaygın bir şekilde erişimi sağlayacak bir ortamda verilmelidir. Bu genel ilke, aralarında genel faaliyet 
çevresi, kamu alımları fırsatı, satın alma zorunlulukları, teklif değerlendirme kriteri ve kontratların 
bedelleri -bunlar 5-14. paragraflar arasında ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir- olmak üzere kamu 
alımlarının bütün boyutlarına uygulanabilir. 

Potansiyel tedarikçilerin bilgilenerek karar alabilmelerini olanaklı kılmak için bilgilerin yeterli ve 
konuyla ilgili olması. Örneğin, potansiyel tedarikçiler, katılıp katılmamak ve teklif hazırlayıp 
hazırlamamak ile ilgili kararlarını vermek için katılım koşulları ve katılmayı istedikleri alımlar için ortaya 
konulan gerekler ile alakalı bilgilere ulaşmak zorundadırlar.  

Bilgilerin geçerliliğini ve alıcı için faydalı olmasını sağlamak için bu bilgilerin tam vaktinde temin 
edilmesi.  

Kamu alımları ile ilgili sürecin tüm katılımcılar açısından adil olmasını ve adil olduğunun kabul 
edilmesini sağlamak için ilgilenen tüm tarafların erişimine açık olması. 

Bilgilere pratik bir şekilde, kolayca ulaşılmasını sağlamak için makul bir maliyetle ya da sıfır 
maliyetle kolayca erişilebilen bir ortamın oluşturulması. 

Saydam bir kamu alımları sisteminin sürdürülmesi hedefi, bu sistemin sürekli olarak saydam olarak 
kalması ile başarılabilir. Bunun yanı sıra bilgilerin güncelleştirilmesi ve değişikliklerden ilgili tarafların 
haberdar edilmesi ve derhal ek bilgilerin sağlanması da gereklidir. 

                                                 
* Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (Asia Pacific Economic Cooperation-APEC) Devlet İhaleleri 
Uzmanlar Grubu tarafından hazırlanmıştır ve APEC tarafından kabul edilmiştir. 
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4. Yukarıda ifade edilenlere rağmen aşağıdaki bilgiler saklanabilir: ticari açıdan hassas niteliğe sahip 
bilgiler, tedarikçiler bakımından adil rekabeti ortadan kaldıracak bilgiler, hukukun uygulanmasını 
engelleyecek olan bilgiler, ilgili ekonominin güvenliğine ve kamu yararına aykırılık taşıyan bilgiler. Bu tip 
bilgiler saklandığında talep üzerine bunun nedeni izah edilir. 

Genel faaliyet çevresi 
5. Kamu alımları ile ilgili kanunlar, düzenlemeler, yargı kararları, idari kurallar, politikalar (belirli 

tedarikçilere karşı yasaklamaları içeren politikalar gibi ayrımcı veya tercihli muamelenin söz konusu 
olduğu politikalar), prosedürler ve uygulamalar (alım metodunun seçimini de içeren) saydam olmalıdır. 

6. Kamu alımlarına katılıp katılmama konusunda karar verebilmeleri için tedarikçilerin oyunun 
kurallarını bilmelerine müsaade edilmelidir. Bu konudaki uygulamalar şunları içerebilir: 

Bu konudaki kuralların herkesin kolayca ulaşabileceği bir çerçevede yayınlanması. 
Bu kurallara tabi olan kurum ya da kişilerle ilgili birer listenin yayınlanması. 
Herhangi bir değişikliğin derhal yayınlanması. 
Soru ve araştırmalar için bir temas noktasının teşkili. 

  Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü Kamu alımları internet ana sayfasında yukarıdaki bilgilerin 
yer almasının sağlanması ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü üyelerinin bireysel internet ana 
sayfaları ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü Kamu alımları ana sayfası arasında bir bağlantının 
oluşturulması. 

Kamu alımları için uygun ortam 
7. Kamu alımları ile ilgili koşullar ve ortamlar saydam olmalıdır. 
8. Bu durum, daha geniş bir katılımı sağlayarak alıcıların tercih imkanının ve rekabetin artmasına ve 

kamu alımlarında daha iyi bir performansın sağlanmasına yol açar. Kamu alımlarında performansı artıran 
uygulamalar şunlardır: 

 Tercih edilen teklif alma metodu ile açık ve daha rekabetçi ihalelerin yapılması. Başka teklif alma 
metotları kullanılıyorsa herhangi bir ihale davetinde kullanılması düşünülen metodun belirtilmesi. 

Açık teklif verme yönteminin tercih edildiği yerlerde kamu alımları ile ilgili koşullar tedarikçilerin 
kolayca erişebilecekleri bir çevrede (ör. resmi gazeteler, gazeteler, ihtisaslaşmış ticaret gazeteleri, internet 
ve büyükelçilikler ya da konsolosluklar aracılığı ile) ilan edilmesi. 

Karşı teklifi hazırlamaları ve bunu teklif etmeleri için ilgilenen tedarikçilere yeterli ve makul bir 
sürenin tanınması. 

Kamuya ilan edilmeyen tekliflere ulaşmayı isteyen tedarikçiler için ihaleye katılanların kontratlarının 
ayrıntılarının ...yayınlanması. 

Kamunun bilgi talep etmesi, ön-değerlendirmeye yönelik teklif ve davetlerin talep edilmesi ve bir 
karşı teklif hazırlamaları ve bunu teklif etmeleri için ilgilenen tedarikçilere yeterli bir zaman verilmesi gibi 
prosedürler yoluyla ilgilenen tedarikçilere yüksek değere sahip alım gereklerinin erkenden iletilmesi. 

Tedarikçilerin ön-değerlendirmelerinin yapılması için elverişli şart ve prosedürlerin hazırlanması. 
Satın alma gerekleri 
9. Tedarikçilere karşı tekliflerini hazırlamaları için gereken tüm bilgiler sağlanmalıdır. 
10. Bunun için kamu alımları uygulamasına potansiyel bütün tedarikçilerin etkin ve verimli bir 

şekilde katılmalarının kolaylaştırılması gerekir. Bunun yanı sıra, potansiyel tedarikçiler spesifik şartları 
bildiklerinden alıcının operasyonel etkinliğini artırarak alıcı tarafından işleme konulması gereken cevap 
niteliğine haiz olmayan teklifler asgari düzeye indirilebilir. Bunlar arasında uygulamada şunlar yer alabilir: 
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Kamu alımları ilanında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: üretilen mal ve hizmetin nitelikleri, miktarı, 
teslim tarihi, teklif kapanış tarihleri ve tarihler, teklif dokümanlarının nereden temin edileceği, tekliflerin 
nereye teslim edileceği ile daha ayrıntılı bilgilerin elde edileceği diğer kontrat bilgileri.  

Yukarıda bahsedilen bilgilerde bir değişiklik olması halinde bunların derhal ilan edilmesi. 
Talep etmeleri halinde ihale dokümanlarının ve diğer bilgilerin derhal tedarikçilere verilmesi. 
Mümkün olan yerlerde, uluslararası ya da diğer ilgili standartları kullanarak performans / işlev / 

operasyonel gereksinimler açısından şartnamelerin oluşturulması. 
Teklif değerlendirme kriterleri 
11. Tekliflerin değerlendirilmesine yönelik tüm kriterler saydam olmalı ve bu kriterlere göre teklifler 

değerlendirilmelidir. 
12. Adalet ve dürüstlüğü artırmak için şu uygulamalara başvurulabilir: 
Tercihli muamele düzenlemeleri de dahil olmak üzere kamu alımları ilanlarında ve/veya teklif 

belgelerinde tüm değerlendirme kriterleri yer almalıdır. 
Alınan kararların uygun bir biçimde kaydı tutulmalıdır. 
Kontrat hükümleri 
13. Kontrat hükümleri saydam olmalıdır. 
14. Bu hükümetin tedarikçilere ve kamuya hesap verme sorumluluğunun bir göstergesidir. 

Uygulamada şu tedbirler gerçekleştirilebilir: 
Başarılı olan tedarikçinin adı ile teklifin değerini de içeren ihale sonuçlarının yayınlanması. 
İhalede başarılı olmayan tedarikçilerin kontrat hükümlerine ilişkin bilgilerin yayınlandığı yer ve 

zamanın derhal ilan edilmesi. 
Davanın yürürlükteki kanun ve kurallara göre ele alınması 
15. Davanın yürürlükteki kanun ve kurallara göre ele alınması ve kamunun hesap verme sorumluluğu 

adil, açık ve tarafsız bir kamu alımı prosedürünün temel unsurudur ve şikayetlerin incelenmesi için bir 
kanalın mevcut olması saydamlığın gereğidir. Uygulamada bu konu şunları içermelidir: 

İlk aşamada kamu alımlarını yapan kurum ile doğrudan doğruya yapılan danışmalar yoluyla bir 
çözüme bağlanmayan kamu alımları süreci ile alakalı tedarikçi şikayetlerinin incelenmesi amacıyla bir kişi 
ya da kurumun görevlendirilmesi. Bu kurum bağımsız bir otorite olarak tesis edilebilir.  

İnceleme prosedürleri ile ilgili bilgilerin kolayca erişilebilir bir hale getirilmesi. 
İnceleme sürecinin hem yurtiçi hem de yurtdışı tedarikçiler için eşit bir hale getirilmesi. 
Performans denetimi ve açık ve etkili rekabet 
 
Giriş 
1. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği’nin kamu alımları ile ilgili kollektif eylem planı çerçevesinde 

kamu alımları ile alakalı bağlayıcı olmayan bir dizi ilke üyelerin gönüllü olarak kabul etmeleri şartıyla 
1997-2000 tarihleri arasında geliştirilecektir. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesine Devlet İhaleleri Uzmanlar 
Grubu (GPEG) saydamlık ilkesi ile başlanmasına karar verdi. 22-23 Ağustos 1997’de yapılan altıncı 
toplantısında Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu saydamlık ilkesi ile alakalı bir dizi öğe tanımladı ve bu 
öğelerin nasıl uygulamaya sokulacağını gösteren bir örnekler listesi hazırladı. 
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2. 23-24 Şubat 1998’de yapılan yedinci toplantısında Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu performans 
denetimi ile açık ve etkili rekabet ilkeleri ile alakalı öğeleri belirledi ve bu unsurların nasıl pratiğe 
döküleceği ile ilgili örnekler hazırladı. Bunlar takip eden paragraflarda yer almaktadır. 

3. Saydamlık ilkesi ile birlikte Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu tarafından belirlenen performans 
denetimine yönelik ilkeler ve açık ve etkin rekabet prensipleri bağlayıcı değildir. Üye ülkelerin her biri 
kendi ekonomilerine özgün özellikleri ve bu tedbirleri benimsemenin fayda ve maliyetlerini dikkate alarak 
bunlar arasından uygulanacak ilkelerin neler olduğu ve bu tedbirlerin uygulamaya nasıl geçirileceği 
konularında kendileri karar vereceklerdir. Bu çalışmada yer alan uygulamalarla ilgili örnekler performans 
denetimi ile etkin ve adil rekabet unsurlarını yürürlüğe koyacak muhtemel yolları göstermektedir ve kural 
koymamaktadır ve ayrıntı içermemektedir.  

Performans denetimi 
4. Genel ilke şudur: Kamu alımları ve prosedürleri kamu programları için kullanılacak mal ve 

hizmetlerin satın alınmasında en iyi performansın başarılmasına yönelik olmalıdır.  
5. En iyi performansın elde edilmesi testi ürünün ya da hizmetin ömrü boyunca ortaya çıkacak fayda 

ve maliyetlerin kıyaslanması ile gerçekleştirilir. Satın alma maliyetleri tek başına toplam maliyetler için 
yeterli bir gösterge değildir. En düşük fiyatın önerildiği teklif mutlaka en iyi performansı vermez. 
Sağlanan tasarruf nedeniyle mükelleflerin ve tedarikçilerin elde ettiği faydalar kamu alımları sürecinde ve 
yönetimde yapılacak iyileştirmeler ile de elde edilebilir. 

İhtiyaçların değerlendirilmesi 
6. Kamu alımları faaliyetinin arzu edilen sonuçları doğru bir biçimde teşhis edilmelidir.  
7. Bu alıcıların kamu alımlarının sonuçlarını değerlendirmelerine katkı sağlayacak olan faktörleri 

tespit etmelerine yardımcı olur. Alıcılar, bu tip eylemler ulaşılan performansın kalitesini etkilediğinden 
dolayı, hedeflerini yerine getirmeleri için gerekli olan performans ve vasıfları aşırı ya da eksik belirle-
memelidirler.  

8. Uygulamada, kamu alımları faaliyetinin istenen sonuçları teşhis etmesinde alıcılar;  
 İhtiyaçların nerede, nasıl ve ne zaman ortaya çıktığını ve ne kadar süre ile ve hangi birim ve yer için 

bu ihtiyaçların söz konusu olduğunu; 
Performans denetiminin sonuçlarını geliştiren yenilikçi çözümleri teşvik etmek için nasıl yapıla-

cağından daha ziyade neyin başarılacağına odaklanarak program hedefleri ve işlevsel gereksinimleri; 
Ortaya çıkan ihtiyacın mevcut kaynakların iyileştirilmesi ya da yerine başka kaynaklar konmasından 

mı ortaya çıktığını; yoksa, tamamen yeni gereksinimleri mi karşılayacağını; 
Kurum içi kaynakların kullanılması da dahil olmak üzere diğer alternatifleri, dikkate almalıdır. 
9. Alıcılar, bunun yanı sıra aşağıdaki konuları içeren bir iş stratejisi geliştirmelidirler: 
Elde edilebilecek fonlarla ilgili mülahazalar; 
İhtiyaçlarla ilgili ilk durumun analizi ve yeniden tanımlanması; 
Teknik uzmanlardan ve kamu alımları konusundaki uzmanlardan ürünlere ulaşma, endüstri kapasitesi 

ve potansiyel risk ve kısıtlamalar konularında özel tavsiyeler alınması; 
Kamu alımları ile alakalı herhangi bir riskin belirlenmesi ve bu riske karşı bir tutum geliştirilmesi; 
Mal ve hizmetlerin bütün ömrü açısından umulan fayda ve maliyetlerin tespit edilmesi ve mümkün 

olduğu yerlerde finansal ve duyarlılık analizlerinin indirimli nakit akımlarının hesaplanmasını içermesi; 
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Bu kaynaklar belirlendiğinde ve proje timi atandığında, projenin onaylanma safhasında teknik ve 
ticari uzmanlığın gereksinimlerinin desteklenmesi de dahil olmak üzere proje yönetiminin maliyetlerinin 
belirlenmesi. 

Uygun ihale metodunun seçimi 
10. Her kamu alımları olayı için gerekli olan ihtiyaçları dikkate alarak, alıcılar, en iyi performans 

denetimi sonucunu verecek metodu seçerler. Bu seçim, tedarikçiler arasında bu rekabetten beklenilen 
yeterli menfaat elde edilecek şekilde, rekabetin teşvik edilmesini gerektirir. 

11. Kamu alımlarının tek bir türü tüm gereksinimleri ve ihtiyaçları karşılayamaz. Alıcılar her bir satın 
alım işlemine göre bir dizi ihale metodundan en iyi performansı verecek olan ihale yöntemini seçerler. 

12. Uygulamada açık ve rekabetçi ihale genellikle en fazla tercih edilen ihale yöntemi ise de uygun 
ihale metodunun seçiminde alıcılar şunlara dikkat etmelidirler: 

İhalenin stratejik önemine; 
İhalenin karmaşıklığına ve maliyetine; 
İhalenin gerçekleştirileceği piyasanın ve ortamın karmaşıklığına; 
Zorunluluk, mevcut mal ve hizmetler ile uyumlu olma ya da tek bir tedarik kaynağının söz konusu 
olması gibi kısıtlamalar. 
Tedarikçilerin ve tekliflerinin değerlendirilmesi 
13. Alıcılar, en iyi performansı sağlayacak teklifi belirlemek için tedarikçileri ve tekliflerini 

değerlendirirler. 
14. Alıcılar: 
Ürünün bütün ömrü açısından fayda ve maliyetini dikkate alarak teklifleri kapsamlı bir şekilde ve 

tamamen profesyonelce değerlendirmelidirler; 
Muhtemel tedarikçilerin kapasitelerini, kabiliyetlerini ve yeterliliklerini değerlendirmeli ya da tespit 

etmelidirler; 
Teklif edilen ürünlerin amaçlara uyma gereksinimi ile uyumlu olması ve nihai tüketicinin 

ihtiyaçlarını yansıtmasını sağlamalıdırlar; 
İlgili riskleri hesaplamalı ve değerlendirmelidirler; 
Mümkün olması halinde tasfiye etme gibi yollarla gereksiz maliyetlerden kaçınılmalı ve diğer 

maliyetleri azaltmalıdırlar; 
Yürürlüğe giren kontratların tedarikçi ile alıcılar arasında üzerinde uzlaşmaya varılan hükümleri, 

koşulları ve yükümlülükleri tam ve bütüncül bir şekilde yansıtmasını sağlamalıdırlar. 
15. Uygulamada, tedarikçilerin değerlendirilmesi bir ön-değerlendirme süreci ile gerçekleştirilir ve 

ihalenin değerlendirilmesinin de bir parçasını meydana getirir. Tedarikçiler değerlendirilirken alıcılar 
onların yönetim açısından yeterliliklerini, finansal durumlarını, teknik yeterliliklerini ve hukuki durumları, 
daha önceki performansları ve kamu alımları ile ilgili gerekleri yerine getirmek için tedarikçilerin 
yeterlilikleri ile ilgili bir gösterge niteliğinde olan benzeri bilgileri, dikkate alırlar. Tedarikçilerin 
değerlendirilmesinin, uygun tedarikçilerin kaydedilmesi ile sonuçlanan ön-değerlendirme sürecinin bir 
parçası olduğu yerlerde alıcılar performans sonuçlarını yerine getirme kabiliyetlerinin teyidi için 
tedarikçileri düzenli bir şekilde tekrar tekrar değerlendirmeye tabi tutarlar. 

16. Tekliflerin değerlendirilmesi, kamu alımlarında en iyi performansın elde edilmesini sağlamak 
için ürün-hizmetin bütün ömrü dikkate alınarak yapılmalıdır. Amaçlara uygunluk ve fiyat avantajının yanı 
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sıra performans, kalite, güvenilir olma, teslimat, sabit maliyetler, değişken maliyetler, kefalet ve garantiler, 
satış sonrası destek ve tasarruf da dahil olmak üzere diğer bir çok faktörün dikkate alınması gereklidir. 

17. Ayrıca, yasaklanmamışsa, müzakerelerin yapılması belirli koşullar altında ihale sonuçlarının 
değerinin iyileştirilmesi için dikkate alınabilir. Bu koşullar şunlardır: 
    Teklif ilanı ya da dokümanında belirtilen spesifik değerlendirme kriterleri bakımından hiç bir teklifin 
açıkça avantajlı olmadığı durumlar; 
    Yalnızca bir teklifin alınması; 
    Potansiyel tedarikçilerin ciddi itirazlarda bulunması veya öne sürülen şart ve durumlara alternatif 
önermeleri; 

Mevcut koşullarda teklif fiyatlarının haksız ve makul olmaması; ya da 
Müzakereleri yürüten taraflardan her biri için önemli risklerin mevcut olması. 
18. İyi bir politik uygulama olması ve alıcılara müzakereleri yürütmeleri bakımından meşruiyet 

sağlamak için teklif ilanı ya da dokümanında, alternatif tekliflerin yapılması halinde ve bu alternatif 
teklifin daha iyi olması durumunda, alıcıların en iyi teklifi müzakere etme hakkının saklı olduğunun ifade 
edilmesi önerilir. Alıcılar müzakereleri planlı ve ahlaka uygun bir şekilde yürütmelidirler ve müzakere 
sürecinde farklı tedarikçiler arasında ayrımcılık yapmamalıdırlar. Taslak kontratın şartlarını ihtiva eden 
uygun bir şekilde hazırlanmış teklif dokümanı, teklif verenlerle yapılan müzakerelerin iyi tanımlanmış bir 
zeminde başlamasını sağlamalıdır. Yapılan müzakerelerin uygun bir şekilde kaydı tutulmalıdır. 

Performans denetimini kendiliğinden sağlayan kamu alımları 
19. Kamu alımları sistemi kendiliğinden performans denetimini sağlamalıdır. 
20. Alıcılar, verimli, etkin, yeterli ve performans denetimini sağlamaya devam eden bir kamu alımı 

sistemi oluşturmak için kendilerinin kamu alımı sistemini düzenli bir şekilde gözlemlemeli ve 
geliştirmelidirler. Alıcıların ve kamu alımı faaliyetinin tedarikçilerinin üstlendiği maliyetler mümkün 
olduğu kadar asgariye indirilmelidir.  

21. Bu aşağıdaki uygulamaların gerçekleştirilmesiyle yerine getirilebilir: 
Kamu alımları etkin bir şekilde planlanmalı ve alımlara başlamadan önce bu planlar onaylanmalıdır; 
Şartlar gereksiz yere karmaşık veya ağır olmamalıdır; 
Kamu alımları faaliyeti gereksiz yere karmaşık, maliyetli veya zaman israf eder nitelikte 

olmamalıdır, ancak iyi performans verecek şekilde de dizayn edilmelidir; 
    Ön değerlendirme, ihaleye katılanların sayısının aza indirilmesi ve aşamalı-ihale gerekli olduğu 
zamanlarda uygulanmalıdır; 

Yapılacak düzenlemeler ve bürokrasi alıcılar ve satıcılar açısından gereksiz yere karmaşık veya 
maliyetli olmamalıdır; 

Kamu alımları faaliyeti sonucunda ortaya çıkan kontratlar elde edilebilecek en yüksek değerde çıktıyı 
verebilecek şekilde düzenlenmelidir ve  

Kamu alımlarında görevli olan kişiler eğitimli ve ehil olmalıdır. 
Açık ve etkin rekabet 
22. Genel ilke kamu alımları rejiminin açık olması ve kamu alımları metotlarının piyasa koşullarını 

karşılaması ve elde edilen menfaatle orantılı olarak tüm düzeylerde rekabeti artırmasıdır. 
23. Kamu alımları rejimi saydam olmalı ve ihalelere halka ve özellikle potansiyel tedarikçilere açık 

olmalıdır. Ayrıca, tedarikçilerin rekabet güçlerini ve kazanma şanslarını kolayca karşılaştırabilecekleri 
öngörülebilir bir ihale çevresi oluşturulmalıdır. 
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24. Bu, sürekli olarak Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu tarafından belirlenen saydamlık ilkelerini ve 
uygulamalarına uygun bir şekilde hareket edebilerek başarılabilir. 

Açık bir kamu ihaleleri çevresinde rekabeti teşvik etmek 
25. Kamu alımları süreci, bir rekabetten elde edilecek menfaatin beklenen parasal değeri ile orantılı 

olmak koşuluyla tüm seviyelerdeki rekabeti artıracak şekilde dizayn edilmelidir. 
26. Bu konuda yapılması gerekenler şunlardır: 
Performans denetimi ilkeleri ve kamu alımları sistemin etkin bir şekilde çalışması ile uyumlu olmak 

koşuluyla potansiyel tüm yeni tedarikçilerin ihalelere girişinin sağlanması da dahil olmak üzere rekabet 
edebilecek potansiyel tedarikçilerin sayılarının azamileştirilmesinin sağlanması. 

Kamu alımları prosedürlerinin piyasa koşullarını yerine getirmeye yetecek bir düzeyde esnek 
olmasının sağlanması ve 

Alıcı ve satıcılar açısından gereksiz maliyetlerden kaçınılması. 
27. Uygulamada, alıcılar her ihalenin kendi koşullarına bağlı olarak açık, sınırlı veya kısıtlı ihaleleri 

tercih edebilirler. Bununla ilgili mülahazalar yukarıda 10-12. paragraflarda belirtilmektedir. 
28. Bir kamu alımının etkin bir rekabete yol açması için gerekli olan koşullar şunlardır: 
Şartlar yeterli olmalı ve mümkünse uluslararası veya konu ile ilgili diğer standartlar kullanılarak 

performans/işlev/uygulama ile ilgili gerekler dikkate alınarak dizayn edilmelidir; 
 “Ya da eşdeğeri” ifadesi ihale dokümanlarında belirtilen ticari marka, patent, dizayn veya tür, 

menşe, üretici ya da tedarikçiye ilave edilmelidir; 
İlgilenen tedarikçilerin ihaleye hazırlık yapabilmelerine olanak tanımak için ihaleler de yeterli bir 

zaman limiti kullanılmalıdır. 
Uygulanabildiği ölçüde, ilgilenen tedarikçilerin başvurularını yapabilmeleri için yeteri kadar zaman 

tanınmalıdır. 
Teklif davetleri yeterli bir zaman içerisinde yapılacak, piyasada etkin bir şekilde promosyona 

gidilmeli ve açık, az ve öz ve bilgi verici nitelikte olmalıdır; 
29. Ayrıca, yeterli piyasa bilgisi, alıcıların kamu alımlarını en etkin şekilde yapmaları ve yeni 

tedarik kaynakları tespit etmeleri için kamu alımları sürecini planlama ve dizayn etmelerine yardımcı olur. 
Alıcılar, piyasayı ve ürün ve hizmetleri tanımak veya belirli gereksinimler için ortaya konulan çözümlerin 
temel özelliklerinin belirsiz olduğu durumlarda tedarikçileri çözüm sunmaya cesaretlendirmek için kazancı 
tescil daveti veya teklifler için talepte bulunma gibi metotları kullanabilirler. 

Rekabeti kısıtlayan koşullara karşılık verme 
30. Alıcılar, rekabete getirilen kısıtlamaların etkin bir şekilde performans denetimini gerçek-

leştirmeye mahsus olmasını sağlamalıdırlar. 
31. Rekabet, tekellerin veya kartellerin, sınırlı sayıda ehliyetli tedarikçilerin, acil gereksinimlerin, 

mevcut ürünlerle uyumluluk gereğinin ve tedarikçileri teklif vermeye ikna etmede zorlukların mevcut 
olduğu durumlarda sınırlandırılabilir. Alıcılar bu tip sınırlı rekabet koşullarında en iyi performansı 
sağlayacak kamu alımları metodunu tercih ederler. 

Adil Muamele 
Giriş 
1. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)’nin kamu alımları ile ilgili kollektif eylem planı 

çerçevesinde, kamu alımları ile alakalı bağlayıcı olmayan bir dizi ilke, üye ülkelerin gönüllü bir şekilde 
kabul etmeleri için 1997-2000 yılları arasında geliştirilecektir. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde Devlet 
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İhaleleri Uzmanlar Grubu saydamlık ilkesi ile işe başlamaya karar verdi. 22-23 Ağustos 1997’de yapılan 
altıncı toplantısında Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu saydamlıkla alakalı belirli unsurlar seti ile bu 
unsurların nasıl uygulamaya konulacağını gösteren bir örnekler listesi belirledi.  

2. 23-24 Şubat 1998’deki yedinci toplantısında, Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu performans 
denetimi ile ilgili ilkeleri içeren bir dizi unsur ile açık ve etkin rekabet ve bunların uygulanması ile alakalı 
örnekler listesi konusunda karar aldı. Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu bunların yanı sıra 1999’a kadar 
bağlayıcı olmayan ilkelerin geliştirilmesini tamamlamaya ve 1998 Eylül’ünde yapacağı toplantıda adil 
muamele ilkesini görüşmeye karar verdi. 

3. Sekiz Eylül 1998’deki toplantısında Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu adil muamele ilkeleri ile 
alakalı unsurları ve bu unsurların nasıl uygulanacağına dair örnek uygulamaları belirledi. Bunlar aşağıdaki 
5-21. paragraflarda yer almaktadırlar. 

4. Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu tarafından daha önce müzakere edilen ve kabul edilen ilkeler 
(saydamlık, performans denetimi, açık ve etkin rekabet) ile birlikte Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu 
tarafından geliştirilen adil muamele ilkesi de bağlayıcı nitelik taşımaz. Her üye ülke bunlara ilişkin her bir 
unsurun uygulanması konusunda kendi ekonomisine has özellikleri ve bu tedbirleri uygulaması halinde 
ortaya çıkacak fayda ve maliyeti dikkate alarak en iyi kararı yine kendisi verecektir. Bu çalışmada yer alan 
uygulamalarla ilgili örnekler, bu çalışmada belirlenen adil muamelenin unsurlarını yürürlüğe koymak için 
bazı muhtemel yolları göstermektedir ve katı kurallar koymayı veya ayrıntılı bir şekilde düzenleme 
yapmayı amaçlamamıştır. Bunun yanı sıra adil muamelenin unsurları ve Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu 
tarafından geliştirilen örnek uygulamalar ne kamu alımları ile ilgili Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerine 
ne de Dünya Ticaret Örgütü’nde üye ülkelerin aldıkları pozisyona bir halel getirir. 

Adil Muamelenin Unsurları 
5. Genel ilke, kamu alımları sisteminin düzenlenmesi ve alıcıların kamu alımı faaliyetlerinin adil, 

makul olma ve eşitlik çerçevesinde ve dürüstlük ile yerine getirecek şekilde davranmalarıdır.  
6. Adil muamele kamu alımlarında özellikle çok önemlidir zira kamusal fonların kullanılması söz 

konusudur ve kamu alımı faaliyeti bu nedenle halkın kontrolüne tabidir. Adil muamele kamu alımlarına 
halkın duyduğu güven ve inanç ile yükümlülükleri ve beklentileri açısından karşılıklı teklif edilen 
muamele için tüm tarafların açık bir anlayışa sahip olmalarını da kapsayan alıcı ve satıcılar arasında 
karşılıklı güven ve saygıyı artırır. Bu durum ise sonuçta katılımı artırır ve mal ve hizmet satın alımında en 
iyi performansın elde edilmesine katkı sağlar. Öte yandan gayri ahlaki davranışlar ihale edilen mal ve 
hizmetlerin kalitesini azaltır, ek maliyete yol açar ve ihaleyi açan kurumun imajına zarar verir. 

Kamu alımı süreci 
7. Kamu alımı süreci adil olmalı, adil görünmeli ve tüm taraflara karşı eşit muamele edilmelidir. 
8. Aşağıdaki uygulamalarla hayata geçirilebilir: 
 İhale ve değerlendirme personeli ile teklif verenler ve muhtemel teklif verenler arasındaki kontrat 

resmi kamu alımı süreci başladığı andan itibaren resmi bazda yapılmalıdır; 
 İhaleye girenlerin tümüne adaletli ve eşit bir şekilde muamele edilmeli ve eşit fırsat sağlanmalıdır; 
Teklifte bulunanların değerlendirilmesi ve teknik şartlar belirli tedarikçilere haksız bir menfaat ya da 

avantaj sağlama düşüncesiyle hazırlanmamalı, kabul edilmemeli ve uygulanmamalıdır; 
Teklifler açılana dek mühürlenmeli ve bu tekliflerin geçersiz olduğu durumları belirleyen açık 

politika ya da düzenlemeler mevcut olmalıdır; 
Teklifler, tekliflerin doğruluğunu ispatlayacak ve bu tekliflerin değerlendirmesini yapacak kamu 

görevlisine ulaşmadan önce bunların bir kopyasını elinde tutacak teklif açmaya yetkili bir grup tarafından 
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açılmalıdırlar. Teklifte bulunanların adları ve teklif fiyatları bu grup tarafından düzenli bir şekilde kayıt 
altına alınmalıdır; 

İhale sürecinin çeşitli safhaları için makul ve belirli bir zaman sınırı konulmalı ve tüm taraflarca bu 
sınırlamalara uyulmalıdır. Özellikle, geç yapılan tekliflerin hangi koşullarda kabul edileceği veya kabul 
edilip edilmeyeceği ile ilgili açıkça belirlenmiş bir politika olmalıdır; 

Teknik şartlar ve değerlendirmeler, peşin hüküm sahibi olunmamasını ve teklifin gerekli olan tüm 
unsurları içerip içermediğinin tasdik edilmesini sağlamak için birden fazla değerlendirme personeli ya da 
bir komite tarafından ele alınmalıdır; 

Teklif verenler listesini kısaltmaya yönelik süreç eşit ve adil bir çerçevede yapılmalıdır ve her 
müzakere planlı ve ahlaki ilkelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir; 

Teklifler ilan edilen kriterlere göre değerlendirilmeli ve kontratlar bu ölçütler dikkate alınarak 
yapılmalıdır. Müzakerelerde bulunmak veya ihaleyi iptal etmek gibi alıcıların üstlenmeleri gereken her 
eylem ilan edilen ölçütler içine dahil edilmelidir. 

9. Kamu alımları rejimi saydam olmalıdır. Bu dolandırıcılık ve yolsuzluk gibi problemlerin ortaya 
çıkmamasına yardımcı olur. 

10. Uygulamada bu, sürekli olarak, saydamlık ilkelerine ve Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu 
tarafından belirlenen uygulamalara uygun hareket ederek gerçekleştirilebilir. 

İhale Personeli 
11. İhale personeli, tedarikçilere her zaman adil, tarafsız ve dürüst bir şekilde muamele etmelidir. 

Kamu alımlarında görevli olan kamu görevlileri; 
- yasal ve mevzuatla ilgili zorunluluk ve yükümlülüklerle ilgili bilgi ve tavsiyelere,  
- Davranış kodları gibi devletin tümüne yönelik tavsiyelere ve  
- çıkar çatışmaları ile ilgili prosedürler de dahil olmak üzere kurumlara özel ya da iş yeri ile ilgili 

talimatlar veya direktiflere uygun davranmalıdırlar. 
Çıkarların ifşa edilmesi 
12. İhale personeli kişisel çıkarlarının resmi görevlerinin uygun bir şekilde yerine getirilmesini 

engellemesine müsaade etmemelidirler. Ayrıca özel çıkarları ile resmi görevi arasında herhangi bir çıkar 
çatışması belirtisinin ortaya çıkmasına da izin vermemelidirler. Şahsi menfaatlerin daha önceden ve açık 
bir şekilde ifşa edilmesi yönetimin bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmasını engellemesine olanak 
sağlayacaktır. 

13. Uygulamada: 
İhale personeli, kamusal görevleri ile çatışan ya da çatışma olasılığı yüksek olan veya kamu 

görevlerini ifa ederken davranışlarını uygunsuz bir şekilde etkileyen herhangi bir çıkarı, doğrudan doğruya 
ya da dolaylı yollarla elde ettiği herhangi bir çıkarı, ifşa etmelidir, ve 

Kamu alımında bulunan kurumlar çıkar çatışmalarını belirlemek için sistematik yol ve yordama sahip 
olmalıdırlar. Örneğin, kamu alımı ile görevlendirilen bir kamu görevlisi kamusal görevi ile çatışan bir 
menfaate sahipse bu çıkarın dayanağı ortadan kaldırılmalı ya da görevli olan şahıs üstlendiği görevinden 
ayrılmalı veya görevine devam etmek için yönetimden izin almalıdır. 

Hediye ve menfaat temini  
14. İhale personeli davranışlarını etkileyen ya da etkilemesi mümkün olan hediye, çıkar ya da 

yakınlığı talep edemez, kabul edemez.Potansiyel tedarikçiler hediye, çıkar ya da yakınlık temin ederek 
ihale personelini etkileyecek şekilde davranamazlar. 
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15. Uygulamada: 
İhale personeli, kendileri, yakın akrabaları ya da kurumların tedarikçisi olmaya çalışan kişilerle 

bağlantılı olabilecek kişiler için menfaat ya da avantaj kabul edemez ya da bu menfaat ya da avantajı talep 
edemez; 

İhale personeli, kendi kurumlarında geçerli olan kurallar buna izin vermediği sürece, tedarikçilerden 
herhangi bir hediye ya da buna benzer bir menfaat temin edemezler veya bu yönde bir teklifi kabul 
edemezler; 

Bir teklif, hediye ya da yakınlığın kabul edilebilir olup olmadığı üzerinde bir karara varamıyorlarsa 
ihale personeli teklifi reddetmeli ya da üstlerinin tavsiyesini almalıdırlar; 

İhale personeli, menfaat teklif ederek veya buna benzer bir teşvik sağlayarak tedarikçilerin 
tarafsızlıklarını ve bağımsız davranma yeteneklerini ortadan kaldırmaya tevessül etmeleri halinde bunu 
derhal yönetime bildirmelidirler; 

İhale personeli, mevcudiyetlerinin tedarikçilerle yakın bir ilişki içinde bulunduklarını ya da çıkar 
çatışmasının meydana geldiği hissinin oluşmasına yol açtığını ima eden durumların oluşmasından 
kaçınmalıdırlar; 

İhaleye çıkan kurumlar kendi ihale personellerinin tedarikçiler tarafından kendilerine önerilecek 
menfaatleri kabul edip etmeyecekleri konusunda açık bir politikaya sahip olmalıdırlar. Bu tip bir imtiyaza 
izin verilmişse bunun değeri ve miktarı ile ilgili kısıtlamalar tespit edilmelidir. Böyle bir uygulamaya izin 
verilmesi, ihale personelini belirli tedarikçiler lehine davranmaları konusunda baskı altında bırakacağı için 
bu uygulamanın adalet ve eşitliğin gerekleri ile bağdaşmayacağı için bu konu son derece önemlidir.  

Bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu 
16. Ticari bakımdan hassas niteliğe sahip olan bilgiler muhafaza altında tutulmalı ve şahsi kazanç 

elde etmek için ya da adil, açık ve etkin bir rekabete zarar verecek bir tarzda kullanılmamalıdır. Görev-
lerini ifa etmek maksadıyla ihale personeli tarafından temin edilen bilgiler doğru ve tarafsız olmalı ve 
aldatıcı niteliğe sahip olacak bir şekilde dizayn edilmemelidirler. 

17. Uygulamada, ihale personeli: 
Karşılaştırma yapmaları için ya da birbirleri ile rekabete sokmak için bir tedarikçinin veya ihaleye 

katılan tarafın verdiği fiyatları diğerine aktarmamalıdırlar; 
Sözleşme yapan ilgili tarafın veya tedarikçinin ticari çıkarlarının korunması için sözleşme fiyatının 

ayrıntıları da dahil olmak üzere ticari anlaşmaların ayrıntılarını ifşa etmemelidirler; 
Diğer taraflar kasıtlı veya kasıtsız olarak bu bilgileri ifşa etmesinler diye ticari açıdan hassas olan 

bilgileri fiziki olarak da muhafaza etmelidirler, ve 
Görevleri sırasında elde ettikleri bilgileri, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla, kendilerine ya da 

diğer şahıslar adına para ile ifade edilmeyen bir menfaat temini için kullanmamalıdırlar. 
18. İhaleyi yapan bir kurum ihale değerlendirme sürecine katkıda bulunmaları için danışmanlardan 

yararlanıyorsa bu danışmanlar da 12-14. paragraflarda yer alan ilkelere tabi olurlar. Bu tip danışmanların 
bulunduğu sözleşmeler bu sonucu ortaya çıkaracak bir hükmü içermelidirler. Bu tip sözleşmeler ihale 
değerlendirme sürecinde elde edilen bilgilerin değerlendirme süreci sonrasında belirli bir süre için ifşa 
edilmeyeceğini şart koşmalıdır. 

Yetki ve sorumlulukların birbirlerinden ayrılması 
19. Dolandırıcılık ve yolsuzlukların da aralarında bulunduğu gayri ahlaki davranışların ortaya 

çıkması riskini en aza indirgemek için ihalede bulunan bir kurum, ihaledeki yetki ve sorumlulukları 
birbirlerinden ayırmalıdır. Bu konuda uygulanacak metotlardan biri, önemli olan karar alma konuları 
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sürekli olarak aynı kişinin kontrolünde kalmasın diye, görevlileri rotasyona tabi tutmaktır. Rotasyon, 
belirli bir personel ile bir tedarikçi arasında gelişmemesi gereken ilişkilerin ortaya çıkma riskini azaltabilir. 

İhale kayıtları 
20. Yapılan her kontrat için bir kayıt tutulmalıdır. Kayıt altına alınan bilgiler ihale sürecinde alınan 

kararların doğruluğunu ispat etmeye yetecek düzeyde olmalıdır. 
21. Kayıtların iyi bir şekilde tutulması, 1999’da Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu tarafından 

kararlaştırılan hesap verme sorumluluğu ve davanın ele alınma süreci ile ilgili ilkeler çerçevesinde, daha 
ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 

APEC Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu 
12 Ekim 1998 
Hesap verme sorumluluğu ve davanın ele alınma süreci 
Giriş 
1. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği, devlet ihaleleri ile ilgili kollektif eylem planı çerçevesinde kamu 

ihaleleri ile ilgili bağlayıcı olmayan bir dizi ilkeyi, gönüllülük esas olmak üzere, üye ülkelerin kabulüne 
sunmak üzere geliştirmektedir. Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu (GPEG) bağlayıcı olmayan bu ilkelerin 
1999’a kadar geliştirilmesi işleminin tamamlanması hedefi üzerinde anlaşmaya vardı. Şimdiye kadar 
Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu saydamlık, performans denetimi, açık ve etkin rekabet ile adil muamele 
ilkeleri konusundaki unsurlar ve örnek uygulamaları belirledi.  

2. 4 Şubat 1999’daki dokuzuncu toplantısında Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu hesap verme 
sorumluluğu ve davanın ele alınma süreci ile ilgili ilkeler konusundaki unsurları ve bu unsurların nasıl 
uygulamaya konulacağı ile alakalı örnekleri belirledi. 

3. Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu tarafından daha önceden müzakere ve kabul edilen ilkelerde 
olduğu gibi hesap verme sorumluluğu ve davanın ele alınma süreci ile alakalı ilkeler de bağlayıcı değildir. 
Her bir üye ülke, kendi ekonomisine has özellikleri ve bu ilkeleri uyguladığında karşı karşıya kalacağı 
fayda ve zararları göz önünde bulundurarak, bu unsurlardan hangilerinin uygulamaya konulması gerektiği 
konusunda karar vermek için en elverişli konumdadır. Bu çalışmada yer alan uygulamalarla ilgili örnekler, 
bu çalışmada belirlenen hesap verme sorumluluğu ve davanın ele alınma sürecinin unsurlarını yürürlüğe 
koymak için bazı muhtemel yolları göstermektedir ve katı kurallar koymayı veya ayrıntılı bir şekilde 
düzenleme yapmayı amaçlamamıştır. Bunun yanı sıra Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu tarafından 
geliştirilen örnek uygulamalar ve unsurlar ne kamu alımları ile ilgili Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerine 
ne de Dünya Ticaret Örgütü’nde üye ülkelerin aldıkları pozisyona bir halel getirir. 

Hesap verme sorumluluğu ve davanın ele alınma sürecinin unsurları 
4. Genel ilke olarak, kamu alımları ile ilgili kurumlar ile ihale personelinin hükümete, nihai 

tüketiciye, halka ve tedarikçilere karşı verimli, maliyet-etkin ve adil bir şekilde kamu alımlarının 
yapılmasının sağlanması bakımından sorumlu tutulmalıdırlar ve ihale sürecinin incelenmesi için 
mekanizmalar ve şikayetlerin araştırılması için yeterli kanallar olmalıdır. 

İhale Süreci 
5. Hükümetler ve kurumlar ihale yasaları/ düzenlemeleri/politikaları, uygulama ve prosedürlerini 

oluşturmalı ve bunları ilan etmelidirler ve ihaleye çıkan kurumlar ile ihale personeli bütün ihale süreci 
boyunca bunları ihlal etmeden uygulamalıdırlar. 

Kayıtların tutulması 
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6. İhale sürecinde alınan kararların ve yapılan faaliyetlerin doğruluğunu ispatlayacak ölçüde ihale 
sürecinde alınan kararların ve yapılan faaliyetler ile bunların yapılmasının gerekçeleri de dahil olmak üzere 
bütün ihale sürecinin uygun bir şekilde kaydı tutulmalıdır. 

7. Uygulamada, kaydının tutulması gereken konular şunlardır: 
Satın alınacak mal ya da hizmetler kaleminin ayrıntılı olarak tarif edilmesi; 
Kamunun parasının harcanması için gerekli olan onay; 
İhale metodunun seçimi; 
Verilen tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi ile ilgili ölçütler; 
Teklifler sona ermeden önce teklifte bulunabilecek muhtemel kişilerle yapılan müzakereler; 
Alınan tekliflerin açılması ve doğruluğunun ispatlanması; 
İhaleye katılanların adları; 
Geçersiz tekliflerin içeriği ve geçersiz olmalarının nedenleri; 
Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde yapılan müzakereler ve tekliflerin açıklanması; 
Tekliflerin seçimi ile ilgili kararlar; 
Kontratların imzalanması ve sözleşme yapma yetkisinin verilmesi; ve 
Bir kontratın değiştirilmesinin nedenleri. 
Bağımsız Denetim 
8. Denetim mekanizması hesap verme sorumluluğunun ve meselenin yürürlükteki mevzuata göre ele 

alınmasının sağlanması ve desteklenmesi için dikkate alınmalıdır. Bu mekanizmalar: 
İçinde bulundukları şartlara, kapsamlarına ve hedeflerine göre bağımsız olacak bir şekilde 

çalışmalıdır ve incelenen kurum ve kuruluşların otoritesi, kontrolü ya da etkisine tabi olmamalıdır;  
Bütün taraflara karşı tarafsız ve adaletle davranmalı ve bu şekilde davranılıyor görüntüsünü 

vermelidirler. 
9. Uygulamada bu mekanizmalar şunları içermelidirler: 
İlgili kurum ya da kuruluşun kamu kaynaklarını kullanırken etkinlik, verimlilik ve dürüstlüğe uygun 

bir şekilde davranmasını sağlamak için dizayn edilen yönetimin kontrolü ile iç denetim prosedürleri; 
Bir ihale personeli ya da ihaleyle ilgilenen bir departmanın aldığı karar ya da gerçekleştirdiği 

faaliyetlerin aynı kurum içindeki başka bir görevli ya da kısım tarafından kurum-içi denetimi; ve 
Ombudsman ve kamu denetim örgütü gibi hükümetin etkisinden bağımsız olan ya da olmayan başka 

bir kamu kurumunca yapılan inceleme. 
İnceleme mekanizması 
10. Bu mekanizmalar ihale süreci konusundaki şikayetlerin ya da ihaleyi yapan kurumla yapılan 

doğrudan danışmalar yoluyla çözüme bağlanamayan ihale kanunları / düzenlemeleri / politikaları / 
prosedürleri ile ilgili ihlallerin ele alınması için yürürlüğe konulmalıdırlar. Bu tip mekanizmalar yukarıda 
belirtilen şikayet ya da ilgili ihalede çıkarı olan tedarikçilerce gerçekleştirilen delile dayalı ihlallerin 
incelenmesi için bağımsız, tarafsız, saydam, uygun ve etkin prosedürler ortaya koymalıdır. 

11. Uygulamada bu şunları içerebilir: 
Şikayet ve delile dayalı ihlallerin objektif ve tarafsız bir şekilde incelenmesi amacıyla bir inceleme 

organının ya da incelemeyi yapacak bir kişinin belirlenmesi. Bu inceleme organı bir mahkeme, bağımsız 
bir inceleme organı, ihale ile doğrudan ilgili olmayan bir kamu kuruluşu ya da itibarlı bir özel sektör 
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hakemlik/aracılık servisi olabilir. İnceleme organı ihaleden herhangi bir çıkar elde edecek konumda 
olmamalıdır ve üyeleri inceleme süresince dış etkilere karşı korunmalıdır; 

İhalenin hazırlanması ya da ihaleye itiraz maliyeti ile sınırlı olmak kaydıyla ihlalin düzeltilmesi veya 
verilen zararın tazmini sağlanması; 

İncelemenin kapsamı, hedefleri ve yapılan faaliyetler ile tüm tarafların hakları ve yükümlülükleri de 
dahil olmak üzere inceleme mekanizması ile ilgili bilgiler tüm tedarikçilere açık olması; ve 

İnceleme mekanizmasının eşit bir şekilde iç ve dış tedarikçilere açık olmasının sağlanması. 
Açıklık ve Saydamlık 
12. İhale süreci açık ve saydam olmalıdır. 

 Açıklık ve saydamlık hesap verme sorumluluğunu ve meselenin yürürlükteki mevzuata göre ele 
alınmasını sağlar ve destekler. Uygulamada bu, aralarında Devlet İhaleleri Uzmanlar Grubu tarafından 
belirlendiği gibi kontratların karara bağlanması da dahil olmak üzere, sürekli olarak saydamlık ilke ve 
uygulamalarına göre davranılarak başarılabilir.  
 

  



YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI 

285 

2.3. YÖNETMELİKLER 

 2.3.1. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
( 10.08.1990 tarih ve 90 / 748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan bu yönetmelik, 

15.11.1990 tarih ve 20696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç: 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, 
düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun 
uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemektir. 
 
Haksız Mal Edinme 
Madde 2- Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin 
sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan 
artışlar, bu Yönetmeliğin uygulanmasında haksız mal edinme sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mal Bildiriminde Bulunacaklar ve Verileceği Merciler 

Mal Bildiriminde Bulunacaklar 
Madde 3- Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar: 
a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri 
(muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç), 
b) Noterler, 
c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında 
ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, 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 (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile 
bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında 
veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği 
taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 
e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri 
dahil),(Mülga: 24/6/1995-KHK-557/21 md.) 
f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin 
başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya yararlı dernek 
yönetici ve deneticileri, 
g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu 
müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları, 
h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve sendika 
şubesi başkan ve yöneticileri dahil). 
 
Eşlerin Mal Bildirimi 
Madde 4- Her ikisi de 3 üncü madde kapsamında bulunan eşlerin herbiri ayrı ayrı mal bildiriminde 
bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden herbiri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını 
bildirirler. 
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Birden Fazla Mal Bildirimi 
Madde 5- Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler 
(yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli 
görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar. 
 
Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, 
bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan mercii, diğer 
kuruma da bilgi vermekle yükümlüdür. 
 
Mal Bildiriminin Verileceği Merciler 
Madde 6- Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır: 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile ilgili birimler, 
c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, 
ilgili bakanlıklar, 
d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için, ilgili mahkemenin başkanı, 
e) Noterler için Adalet Bakanlığı, 
f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için, atamaya yetkili makamları, 
g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için, kurum ve dernek genel 
başkanlığı, 
h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli 
olanlar için, kurum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulundukları 
bakanlıklar, ( Mülga :24/6 /1995-KHK-557/21 md.) 
i) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci, 
j) Siyasi parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 
k) Kooperatifler ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için, 
kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar, 
l) Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel 
yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Bakanlığı; bunların şube başkanları için, 
bulundukları il valilikleri, 
n) İl genel meclisi üyeleri için, ilgili valilikler, belediye meclisi üyeleri için, ilgili belediye başkanlıkları, 
belediye başkanları için, İçişleri Bakanlığı, 
o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam ve merci, 
p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri sorumlu 
müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bulundukları yer en büyük mülki amirliği, 
r) Vakıfların idari organlarında görev alanlar için; Vakıflar Genel Müdürlüğü. 
 
Sorumluluk 
Madde 7- (15.05.2000 tarih ve 24050 sayılı Resmi Gazete'de 2.fıkra eklenmiştir.) 6 ncı maddede belirtilen 
merciler, mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumludurlar. Bu merciler mal 
bildirimlerinin verilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirirler. 
 
"Ayrıca, müsteşarlar, merkez teşkilatları ile varsa bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli her düzeydeki 
kamu personelinin mal bildirimlerinin verilmesi, verilen mal bildirimlerine ilişkin olarak 18 nci madde 
uyarınca gerekli inceleme ve karşılaştırmaların yapılmasını sağlamak ve bu çerçevede yapılacak 
çalışmalar sonucunda, gerekli görülen hallerde personelin mal bildirimleri hakkında ilgili denetim 
birimlerince inceleme yapılması için girişimde bulunmak veya konuyu Cumhuriyet başsavcılıklarına 
bildirmekle görevli ve sorumludur." 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mal Bildirimleri 

Mal Bildiriminin Konusu 
Madde 8- 3 üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait 
bulunan; 
a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil), 
b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare 
Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş 
katından fazla değer ve tutarındaki; 
1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları, 
2) Hisse senedi ve tahvilleri, 
3) Altın ve mücevheratı, 
4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat 
makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, 
5) Hakları, 
6) Alacakları, 
7) Borçları, 
8) Gelirleri, 
mal bildirimine konu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı 
toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir. 
Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur. 
 
Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü 
zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesini müteakip Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan olunur. 
 
Mal Bildiriminin Verilme Zamanı 
Madde 9- Mal bildirimlerinin; 

a) 3 üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, 
b) Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen bir ay içinde, 
c) Seçimle gelinen görevlerde, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde, 
d) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama 
tarihini izleyen bir ay içinde, 
e) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, 
f) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, 
faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine 
başlama tarihini izleyen bir ay içinde, 
g) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre içinde, 
verilmesi zorunludur. 
(a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapılamaz. 
 

Ek Mal Bildirimi 
Madde 10- 3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri, velayeti altındaki çocukları ve 
kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni 
edindikleri mal, hak, gelir, alacak, ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek 
zorundadırlar. 8 nci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir 
sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır. 
 
Mal Bildiriminin Yenilenmesi 
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Madde 11- 3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (o) ve (5) ile biten yılların en geç 
Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. 
 
Mal Bildirim Formunun Doldurulması 
Madde 12- (21.01.2000 tarih ve 23940 sayılı Resmi Gazete'de(Mükerrer) yayımlanan değişikliğe göre) 
Ekli "Mal Bildirimi Formu" tek nüsha olarak doldurur ve tarih belirtmek suretiyle imzalanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hediye ve Hibeler 

Hediye ve Hibe 
Madde 13- 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket 
kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair 
milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi 
veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan her 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. 
 
Hediye ve Hibe Eşyalarda Yapılacak İşlem 
Madde 14- 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri ve bunların eşlerine, milletlerarası protokol, 
mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, 
milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan 
herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluş tarafından verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı 
alan ilgilisi, bu eşya değerinin on aylık net asgari ücret toplamını aşan değerde olduğunu belirlemesi 
halinde; yurtiçinde aldıkları tarihten, yurtdışından yurda dönüşleri tarihinden itibaren on gün içinde 
bulundukları il defterdarlığına (takdir komisyonu başkanlığına) değer takdiri için kurumları vasıtasıyla 
gönderir. Hediye veya hibe niteliğindeki bu eşyanın (yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş 
temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri hariç) gerçek değerinin takdiri ile 
net asgari ücretin on aylık toplamını aşıp aşmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değişik 72 nci 
maddesine göre kurulan takdir komisyonunca en geç on gün içinde tespit olunarak ilgiliye ve bağlı 
bulunduğu kuruma bildirilir. 
 
Kıymet takdirini müteakip, takdir komisyonu tarafından ilgilisine geri verilen hediye veya hibe 
niteliğindeki eşyadan değeri net asgari ücretin on aylık toplamını aşanlar, ilgilisi tarafından en geç on gün 
içinde kendi kurumlarına verilir. Bu eşyalar, kurumca sergilenmek veya başka bir şekilde muhafaza 
edilmek suretiyle değerlendirilir veya ilgisi sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Mal Bildirimlerinin Gizliliği 
Madde 15- Mal bildirimleri, 6 ncı maddede belirtilen makam veya mercilerin ilgili birimlerinde, ilgililerin 
varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanır. Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve 
kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez. 
 
Bilgi Verme Zorunluluğu 
Madde 16- Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa dahi, ilgili kişiler ile özel ve kamu 
kuruluşları, 3628 sayılı Kanunla soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kılınan kişi ve mercilerce istenen 
bilgileri eksiksiz vermek zorundadır. 
 
Süresinde Mal Bildiriminde Bulunmama 
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Madde 17- Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin 
verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine 
göre tebliğ olunur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında 
gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
 
Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde 
bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar. 
 
Mal Bildirimlerinin Karşılaştırılması 
Madde 18- (31.12.1999 tarih ve 23923 sayılı Resmi Gazete'de 2. ve 3.fıkra eklenmiştir.) Yeni ve ek 
bildirimler, 6 ncı maddede belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır. 
 
"6 ncı maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mercilerde toplanan mal bildirimlerinde yer alan bilgiler, 
Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, kamu kurumları bilgisayarlarında mevcut bilgilerle 
bilgisayar ortamında ve gizliliği sağlanacak şekilde karşılaştırılır." 
 
"Mal Bildirim Formu" ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
 
Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, 
kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç 
duyurusunda bulunulur. 
 
Madde 19- Bu Yönetmelik, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22 nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir. 
 
Yürürlük 
Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

2.3.2. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE 
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
  
 Amaç 
 Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin 
görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış 
göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, 
saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan 
kaldırmak suretiyle kamu yönetimine 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 kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu 
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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 Kurulu üyeleri, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 
 
 Hukuki dayanak 
 Madde 3 — Bu Yönetmelik, 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri 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 Kurulu Kurulması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, 
 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 Kanun kapsamında yapılacak 
inceleme ve araştırmalara ilişkin her türlü veriyi, 
 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 getirilmesinde; sürekli gelişimi, 
katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, 
öngörülebilirliği, hizmette yerindenliği ve beyana güveni esas alırlar. 
 
 Halka hizmet bilinci 
 Madde 6 — Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını 
kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli  biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini 
yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin 
sonucuna odaklı olmayı hedeflerler. 
 
 Hizmet standartlarına uyma 
 Madde 7 — Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini 
belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle 
ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar. 
 
 Amaç ve misyona bağlılık 
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 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, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, 
din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, 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, taraflı 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 politikalarını, kararlarını ve 
eylemlerini engelleyemezler. 
 
 Saygınlık ve güven 
 Madde 10 — Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin 
gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını 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 menfaatin 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 bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, 
mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya benzeri çıkarlar talep edemez 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 gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa 
ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler. 
 
 Yetkili makamlara bildirim 
 Madde 12 — Kamu görevlileri, bu Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan 
veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür 
bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara  bildirirler. 
 Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine 
herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar.  
 
 Çıkar çatışmasından kaçınma 
 Madde 13 — Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra 
etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken 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 
konusunda 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.  
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 Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 
 Madde 14 — Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak 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 yapamazlar. 
 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 kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar. 
 Kamu görevlileri, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu 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, görevdeyken ve 
görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar. 
 Kamu görevlileri, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya 
dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar. 
 
 Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 
 Madde 15 — Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını 
etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik 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 verilmemesi ve görev sebebiyle 
çıkar sağlanmaması temel ilkedir. 
 Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya 
tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü 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 çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi 
olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler. 
 Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gereğince, yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından 
verilen hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun 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 tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve 
kamuoyuna açıklanmak 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 kazanılan ödül veya hediyeler, 
 d) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer 
etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler, 
 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 bulunanlardan alınan karşılama, veda 
ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri, 
 b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına 
göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan 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. 
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 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 kullanamaz 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; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve 
imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar. 
 
 Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 
 Madde 18 — Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini 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 kullanmasına 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. 
 Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve 
denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunarlar. 
 Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, 
alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir 
hüküm olmadıkça, 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 getirilmesi 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 uygun olmayan işlem veya 
eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.  
 Yönetici kamu görevlileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli 
tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme 
konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar 
konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar. 
 Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu 
ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış 
konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür. 
 
 Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 
 Madde 21 — Kamu görevlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde 
faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz. 
 Kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, 
daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı olarak  herhangi bir 
yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilemez.  
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 Mal bildiriminde bulunma 
 Madde 22 — Kamu görevlileri, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve 
taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar.  
 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 edilen 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 Yönetmelikte 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’de yer alan "Etik Sözleşme" belgesini 
imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, personelin özlük dosyasına konur. 
 Kurum ve kuruluşların yetkili sicil amirleri, personelin sicil ve performansını, 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 davranış ilkeleri  ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında 
bilgilendirilir. 
 
 Etik kültürün yerleştirilmesi ve eğitimi 
 Madde  25 — Kurul, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmayı 
yapar, yaptırır, araştırma, yayın, anket, kamuoyu 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, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim 
programlarında yer alması, kurum ve kuruluş yöneticilerince sağlanır. 
 
 Kurumsal etik ilkeleri 
 Madde 26 — Bu Yönetmelikle belirlenen etik davranış ilkeleri, kapsama dahil kurum ve 
kuruluşlarda uygulanır. Ayrıca, yürüttükleri hizmetin veya görevin niteliğine göre kurum ve kuruluşlar 
kendi kurumsal etik davranış ilkelerini düzenlemek üzere Kurulun inceleme ve onayına sunabilir. 
 
 Bilgi ve belge isteme yetkisi 
 Madde  27 — Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kurulun başvuru konusu ile ilgili 
olarak istediği bilgi ve belgeleri süresi içinde vermek zorundadırlar.  
 Kurul, bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan ilgili temsilcileri çağırıp 
bilgi alma yetkisine sahiptir.  
 
 İnceleme ve araştırma yetkisi 
 Madde 28 — Kurul, etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, resen veya 
yapılacak başvurular üzerine, gerekli inceleme 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. 
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 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 yerleştirilmesi ve geliştirilmesi 
konusunda faaliyet, inceleme ve araştırma yapabilir. 
 
 Etik komisyonu 
 Madde 29 — Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik 
davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak 
ve etik uygulamaları 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’a 
bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır. 
 
 Görüş bildirme 
 Madde 30 — Kurul, kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada 
karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak görüş bildirmeye yetkilidir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Başvuru ve Resen İnceleme Usul ve Esasları 

 
 Başvuru hakkı 
 Madde 31 — 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara 
göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye'de oturan 
yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir nedenle Türkiye’de bulunup da başvuru 
nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı açısından 
Türkiye’de 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 bulunan 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 incelenemez. 
 
 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 bulunan 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 somut biçimde gösterilir.  
 Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması veya bilgisayar çıktısı olması koşulu aranmaz. 
Dilekçelerin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. Başvurunun Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru 
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tarihidir. Başvuru dilekçeleri 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’de 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 tarih ve sayı içeren alındı verilir. 
Kurum ve kuruluşların herhangi bir birimine yanlışlıkla ulaşan başvuru dilekçeleri işleme konulmadan 
ilgisine göre yetkili disiplin kuruluna veya Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına gönderilir. 
 a) Kaydedilen başvuru en kısa zamanda Kurul Başkanı veya görevlendireceği üye tarafından bir 
raportöre  verilir. 
 b) Raportör başvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden 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 yerlerden gerekli ek bilgi ve 
belgeler de istenip eklenerek görüşülmek üzere Kurul gündemine alınır. 
 e) Kurul raporu görüşerek gerekirse incelemeyi derinleştirmek suretiyle 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 sürenin son günü olarak kabul edilir. 
 f) Kendisinden bilgi istenen resmi ve özel kurum ve kuruluşlar istenen bilgi ve belgeleri belirlenen 
süre içinde Kurula vermekle yükümlüdürler. 
 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 gönderilmiş başvurular işleme konulmaz ve mümkünse durum 
başvuru sahibine bildirilir. 
 Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular, bu durumun anlaşıldığı tarihte 
işlemden kaldırılır. 
 Elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru sahibi gerçek kişilerin verdiği T.C. kimlik 
numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından 
başvuru sahibi tarafından verilen kimliğin doğru olup olmadığının tespiti amacıyla gerektiğinde 
sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve soyadı ile yapılan başvurular işleme 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 korunmasında 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 görevlisinin etik ilkelere aykırı 
davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi üzerine Kurul resen inceleme yetkisini kullanabilir.  
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 a) Bu konuda Kurul Başkanınca görevlendirilecek bir üyenin veya raportörün gözetiminde gerekli 
bilgiler toplanarak hazırlanan rapor Başkana sunulur. 
 b) Başkan tarafından belirlenecek gündemde konu Kurulda görüşülerek gerekirse inceleme 
derinleştirilmek suretiyle gerekli bilgi ve belgeler getirtilir. İnceleme 35 inci maddede belirlenen usule 
göre tamamlanır, gerekli karar verilir. 
 
 Toplanma ve karar yeter sayısı ile kararlarda bulunacak hususlar 
 Madde 37 — Kurul, Başkan veya Başkanın özrü nedeniyle toplantıya katılamaması durumunda 
vekil olarak belirlediği Üyenin Başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve aynı 
çoğunlukla karar verir. 
 Kararlarda, başvuranın adı, soyadı ile şikayet edilen kamu görevlisinin 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 anlaşılırsa 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 bulunan 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 başvuru yapılan kamu görevlisine ve başvuru sahibine bildirilir. 
Disiplin kurullarının 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 görevlisinin 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’de yayımlatır. 
 Etik ilkeye aykırı davranışın saptanamadığına ilişkin kararlar da Başbakanlık Makamına ve 
ilgililere yazılı olarak bildirilir. Bu kararlar kamu oyuna duyurulmaz. Kabul edilebilirliliği bulunmayan 
başvurular hakkında verilen kararlar yalnızca başvuru sahibine iletilir. 
 
 Madde 40 — Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde yapılmayan etik ilkelere 
aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez. 
 
 Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden önce gerçekleşen etik 
ilkelere aykırı davranışlar şikayet ve 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 dosyasına 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 uygulamalara 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 etmemeyi, 
 
 * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten 
yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket 
etmeyi, 
 
 * Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve 
değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. 
   

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

2.3.3. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA  İLİŞKİN ESAS VE 
USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi      : 19/4/2004   No : 2004/7189 

Dayandığı Kanunun Tarihi                     : 9/10/2003   No : 4982 

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi         : 27/4/2004  No : 25445 

Yayımlandığı Düsturun Tertibi             : 5              Cilt :  43     S : 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
Madde 1 -  Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına 

ilişkin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına dair esas ve 
usulleri düzenlemektir. 
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Kapsam 
Madde 2 -  Bu Yönetmelik; merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili 

veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları 
ile birlik veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel 
kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır. 

 
Hukuki dayanak 
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 31 inci 

maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4 -  Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Kurum ve kuruluş: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme başvurusu yapılacak 

tüm makam ve mercileri, 
b) Başvuru sahibi: 4982 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında bilgi edinme hakkını 

kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri, 
c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların kayıtlarında yer alan 4982 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü 

veriyi, 
d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları 4982 sayılı Kanun kapsamındaki 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, 

e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, 
başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün 
olmadığı hallerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini 
görmesine veya işitmesine izin verilmesini, 

f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu, 
g) Kanun: 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununu, 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bilgi Edinme Hakkı, Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Bilgi Verme Usulü 

  
Bilgi edinme hakkı 
Madde 5 - Herkes, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bilgi edinme 

hakkına sahiptir. 
Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, 

isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi 
çerçevesinde, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar. Bu kapsamdaki başvurular Türkçe 
olarak yapılır. Karşılıklılık ilkesi kapsamında bulunan ülkeler Dışişleri Bakanlığınca Resmi Gazetede ilan 
edilir. 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır. 
 
Bilgi verme yükümlülüğü kapsamında alınacak tedbirler 
Madde 6 - Kurum ve kuruluşlar, Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi, 

Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunmak ve 
bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri 
almakla yükümlüdür. 

Kurum ve kuruluşlar, ellerinde mevcut olan ve bilgi edinme başvurusuna konu olabilecek bütün 
bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde tasnif ederler. Bu amaçla 
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kurum ve kuruluşların belge kayıt, dosyalama ve arşiv düzeniyle ilgili gerekli idari ve teknik tedbirler 
alınır. 

Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş 
yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla kurum ve kuruluşlar; 

a) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve bunların hangi 
birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarını, 

b) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki temel nitelikli karar ve işlemlerini, mal ve hizmet 
alımlarını, satımlarını, projelerini ve yıllık faaliyet raporlarını, 

c) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı 
veya diğer düzenleyici işlemlerin neler olduğunu, yayımlanmışsa hangi tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 
yayımlandığını, görev ve hizmet alanlarıyla ilgili mevzuatın değişiklikleri işlenmiş halini, 

bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar. 
Kesinleşen faaliyet ve denetim raporları uygun vasıtalarla kamuoyunun incelemesine açık hale 

getirilir. 
  

Kurum ve kuruluşlar, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bilgi edinme hakkının 
etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza 
indirilebilmesi amacıyla kurumsal internet sayfalarını bu madde hükümlerine göre yeniden şekillendirir. 
Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, bu bilgileri tek tek birimler bazında, aynı kurumsal 
internet sayfası üzerinden; zorunlu hallerde kurumsal internet sayfasından link verilmek suretiyle birime 
ait internet sayfası üzerinden kamuoyunun bilgisine sunarlar. 

Kurum ve kuruluşlar, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını 
ve bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarını, konuyla ilgili mevzuatta 
belirlenmiş ilkelere uygun olarak düzenlerler. Kurum dosya planları, kurum ve kuruluşların basın ve 
halkla ilişkilerle görevli birimlerinde oluşturulacak bilgi edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan 
yeterli sayıda nüsha başvuru sahiplerinin istifadesine sunulur. Kurum dosya planlarının bir örneği de 
kurum ve kuruluşların kurumsal internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunulur. 

Bilgi edinme hakkının, elektronik ortamda kullanımını kolaylaştırmak maksadıyla, EK-1 ve EK-
2’de yer alan başvuru formları ile kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerinin elektronik posta 
yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adresleri, kurum ve kuruluşların internet sayfalarında 
yayımlanır. Bu başvuru formları ayrıca, başvuru sahiplerinin istifadesi amacıyla bilgi edinme birimlerinde 
sürekli bulundurulur. 

İhtiyari olarak yayımlanabilecek bilgi veya belgeler 
Madde 7 - Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi 

edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla, aşağıdaki türden bilgi 
veya belgeleri internet sayfaları üzerinden kamuoyunun bilgisine sunabilirler: 

a) Teşkilat yapısı, görevler, bütçe, gelir ve giderler hakkındaki bilgi veya belgeler, 
b) Personel sayısı ve statüleri hakkındaki bilgiler, 
c) Verilen hizmetlere ilişkin bilgiler, 
d) Karar alma, hizmet sunma ve politika oluşturma yöntemlerine ilişkin bilgiler, 
e) Kamuyu etkileyen kararlar ve gerekçeleri, politikalar, bunlar hakkında idare tarafından yapılan 

değerlendirmeler ve bu kararların alınmasına dayanak teşkil eden temel bilgiler ve veriler, 
f) Kayıt, dosyalama ve arşiv düzeninin tanıtımına ilişkin bilgiler, 
g) Şikayet ve başvuruların yapılma usulü ve verileceği merci veya yetkili kişi hakkında bilgiler, 
h) İstatistiki veriler, araştırma raporları, makaleler ve diğer belgeler. 
 
Bilgi edinme birimlerinin oluşturulması 
Madde 8- Kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkilerle görevli birimlerinde, bilgi edinme 

hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla 
bilgi edinme birimleri oluşturulur. 
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Bünyesinde basın ve halkla ilişkilerle görevli birimi veya bu birime benzer görevler ifa eden birim 
bulunmayan kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya 
belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla, kurum ve kuruluş içindeki bir birim bünyesinde 
bilgi edinme birimleri oluştururlar veya doğrudan kurum yöneticisine bağlı bilgi edinme yetkilisi 
görevlendirirler. 

Bilgi edinme birimlerinde, yeterli sayıda personel görevlendirilir. Bu birimlerin, bilgi edinme 
başvurusu yapılabilmesini kolaylaştıracak fiziki mekana ve teknik donanıma sahip olması esastır. 

Bu birimlerde görevli personel, bilgi edinme hakkını kullanacak kişilerin istekleri halinde, 
başvurunun nasıl yapılacağı, talep edilen bilgi veya belgenin kurum ve kuruluşun hangi biriminde 
bulunabileceği ve başvuru sonrasındaki işlemler konusunda bilgi verir, açıklama yapar, gerekli yardımı 
sağlar ve bilgi edinme başvurularıyla ilgili işlemleri yapar. 

Bilgi edinme başvurusunda bulunan kişilerin, kurum ve kuruluşların ellerinde hangi konularda ve 
ne türden bilgi veya belgeler bulunduğu konusunda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla, 6 ncı madde 
uyarınca kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak kurum dosya planları, bilgi edinme birimlerinde 
bulundurulur ve bunlardan yeterli sayıda nüsha başvuru sahiplerinin istifadesine sunulur. 

Kurum ve kuruluşların teşkilat yapısına, görev ve hizmet alanlarına ilişkin bilgiler, tanıtma veya 
eğitim amaçlı broşürler ve yayınlar, yıllık faaliyet raporları ile bütçe ve harcamalarına ilişkin raporlar bilgi 
edinme birimlerinde bulundurulabilir. Kişiler bu tür tanıtıcı yayınlardan istifade edebilir. 

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bilgi Edinme Başvurusu 
  
Başvuru usulü 
Madde 9 - Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve 

soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu 
kurum ve kuruluşa yapılır. 

Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili 
kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve 
kuruluşa yapılır. 

Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Bilgi veya belgeye erişimin 
kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı ve kurum 
veya kuruluşun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar dilekçede belirtilir. 

Merkezi idarenin taşra teşkilatında bulunan bilgi veya belgelere ilişkin başvurular, valilik veya 
kaymakamlığa bağlı olarak faaliyette bulunan bilgi edinme yetkililerine veya taşra teşkilatında bulunan 
ilgili birimlere yapılır. İl ve ilçelerde bulunan birimler arasındaki koordinasyon ve bu işlemlere ilişkin 
raporların hazırlanması, valilik ve kaymakamlıklardaki bilgi edinme birimlerince sağlanır. Valilik ve 
kaymakamlıklarda bulunan bilgi edinme birimleri, merkez teşkilatını ilgilendiren konularda kendilerine 
yapılan başvuruları ilgili idareye gönderir ve durumu başvurana bildirir. 

Başka bir kanun uyarınca yapıldığı belirtilmeyen başvurular, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
kapsamında yapılmış sayılır. 

Başvuru dilekçelerinin veya başvuru formlarının, daktiloyla doldurulması veya bilgisayar çıktısı 
olması şartı aranmaz. Ancak başvuru dilekçeleri veya formları okunaklı ve anlaşılır bir şekilde yazılır veya 
doldurulur. 

Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihidir. 
Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir. 
Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi ve bilgi edinme 

taleplerinin kolaylıkla işleme konulabilmesi amacıyla, başvuru sahipleri bilgi edinme başvurusuna dair 
dilekçelerini verirken, gerçek kişiler için EK-1’de, tüzel kişiler için EK-2’de yer alan formlardan isterlerse 
yararlanabilirler. Ancak, elektronik posta ve faks yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 
ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur. 
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Elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla yapılacak başvurular 
Madde 10 - Bilgi edinme başvurusu, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet 

ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda 
veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. 

Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve 
soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik 
numarası belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme 
biriminin elektronik posta adresine EK-1’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır. 

Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi 
ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya 
belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-2’de yer 
alan form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama 
aktarılarak gönderilir. 

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince elektronik imza 
kullanılarak gönderilen başvurularda, T.C. kimlik numarası aranmaz. 

Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru formunun kurum veya kuruluşun bilgi 
edinme biriminin elektronik posta adresine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. 

Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular için, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri, bu 
amaçla kurumsal bir elektronik posta adresi oluşturur ve internet sayfalarında yayımlar. 

Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamda yapılan başvuruya elektronik ortamda cevap verebileceği 
gibi, istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre yazıyla da cevap verebilir. İstenen bilgi veya belgenin bu 
yollarla verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, söz konusu bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, 
not alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi veya izlenebilmesi imkanı sağlanır. 

Başvuru dilekçeleri faks yoluyla da, kurum ve kuruluşlara gönderilebilir. Ancak faks yoluyla 
yapılacak başvurularda ayrıca, gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik 
numaraları belirtilir. Faks yoluyla iletilen dilekçelerde, dilekçe sahibi kendisine faks yoluyla cevap 
verilmesini isterse, cevap verilecek faks numarasını dilekçesinde ayrıca belirtir. Kurum ve kuruluşlar, faks 
yoluyla yapılan başvurulara, faks yoluyla veya elektronik ortamda cevap verebileceği gibi, istenen bilgi 
veya belgenin niteliğine göre yazıyla da cevap verebilir. İstenen bilgi veya belgenin bu yollarla 
verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, söz konusu bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not 
alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi veya izlenebilmesi imkanı sağlanır. Faks yoluyla gelen 
başvuru dilekçesinin kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. 
  

Özürlüler tarafından yapılacak başvurular 
Madde 11 - Başvuruda bulunan kimsenin kimliğini tespit etmeye yarayacak başka bilgi veya özel 

işaretlerin bulunması halinde, özürlüler bakımından bu bilgi veya özel işaretler imza yerine geçmek üzere 
kullanılır. 

 
İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği 
Madde 12 - Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya 

görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. 
Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde 

oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme 
ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. 

Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden belirtilmiş olup, zamanından önce açıklanması 
halinde kamu yararını zedeleyecek veya kişisel menfaat temin etmek için kullanılabilecek bilgi veya 
belgeler, belirtilen tarihten önce açıklanamaz, erişimi sağlanamaz. 

 
Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler 
Madde 13 - Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya kitap, broşür, ilan ve benzeri yollarla 

kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamaz. 
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Ancak birinci fıkrada belirtilen yollarla kamuoyuna açıklanmış veya kurum ve kuruluşlarca 
elektronik ortamda yayımlanmış kamunun erişimine açık bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve 
nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir. 

 
Başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve işleme konulması 
Madde 14 - Başvuru dilekçeleri veya formları, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri 

tarafından kabul edilir. Bilgi edinme birimleri, başvuru dilekçeleri veya formlarının 9 uncu maddede 
belirtilen şekilde verilip verilmediğinin kontrolünü yaptıktan sonra bunların evrak kayıtlarını yaparak 
hazır bulunmaları koşuluyla başvuru sahiplerine, başvurunun tarih ve sayısını gösteren bir makbuz verir. 

Kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri dışındaki herhangi bir birimine ulaşan başvuru 
dilekçeleri veya formlar, işleme konulmadan derhal bilgi edinme birimlerine gönderilir. 

9 uncu maddede belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları ile 10 uncu 
maddede belirtilen unsurları içermeyen elektronik posta yoluyla gönderilmiş başvuru dilekçeleri veya 
formları işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri veya 
formları, bu durumun anlaşıldığı tarihte hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme konulmaz. 

Elektronik posta yoluyla yapılan bilgi edinme başvurularında, başvuru sahibi gerçek veya tüzel 
kişilerin verdiği T.C. kimlik numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 
internet sayfasından, başvuru sahibi tarafından verilen ad ve soyadın doğru olup olmadığının tespiti 
amacıyla gerektiğinde sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve soyadla yapılan başvurular işleme konulmaz. 

Başvuru dilekçesi veya formu kaydedildikten sonra, en geç iki iş günü içinde kurum veya kuruluşun 
ilgili birimlerine gönderilir. Bu yazıda; başvurunun hangi birim tarafından cevaplanacağı ve başvuru 
sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir. Bu tür yazıların hızlı bir şekilde ilgili 
birimlere iletilmesi için gerekli yetki devri işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. 

Elektronik posta yoluyla gelen başvurular ilgili birimlere, elektronik ortamda veya başvurunun 
bilgisayar çıktısı iletilmek suretiyle gönderilir. Ayrıca başvurunun hangi birim tarafından cevaplanacağı 
ve istenen bilgi veya belge hakkında başvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği 
belirtilir. 

Kurum ve kuruluşlardaki bilgi edinme birimleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve 
usullere göre kurum ve kuruluşların ilgili diğer birimleriyle koordinasyon içinde görev ifa ederler. 

Elektronik ortamda veya yazılı olarak alınan başvuruların bilgi veya belge güvenliği, kurum ve 
kuruluşlarda genel hükümlere göre sağlanır. 

 
Başvuru sahiplerine yardım 
Madde 15 - Bilgi edinme birimlerinde görevli personel, bilgi edinme başvurusunda bulunan kişilere 

yol göstermekle ve Kanun kapsamında sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için yardımcı olmakla 
yükümlüdür. Görevli personel bu amaçla, dilekçe veya formlardaki şekil noksanlıklarını başvuru 
sahiplerine başvuru anında belirtir ve bunların nasıl giderileceği konusunda yol gösterir. 

 
İstenen bilgi veya belgelerin belirsizliği 
Madde 16 - Başvuru dilekçesi veya formuyla istenen bilgi veya belgeler, yeterince açık ve anlaşılır 

değilse, kurum ve kuruluşlar başvurunun hangi nedenlerle yeterince açık ve anlaşılır olmadığını başvuru 
sahibine bildirebilir ve ek bilgiler sunmasını isteyebilir. 

Bu takdirde 20 nci maddedeki on beş günlük süre, belirtilen noksanlıkların tam olarak giderildiği 
tarihten itibaren başlar. 

 
Başvuru dilekçelerinin diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi 
Madde 17 - İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, 

başvuru dilekçesi veya formu bu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine gönderilir ve durum ilgiliye 
bildirilir. 
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Bu şekilde yönlendirilen başvurunun bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşça alındığı 
tarihte başvuru yapılmış sayılır. Sürelerin başlangıcında önceki başvuru dikkate alınmaz. 

Kendisine bilgi edinme başvurusunda bulunulan kurum ve kuruluş, talep edilen bilgi veya belge 
kendisinde bulunmakla birlikte, istenen bilgi veya belgenin başka bir veya birden fazla kurum ve 
kuruluştan neşet ettiğini veya görev alanına girdiğini tespit ederse, bilgi veya belgeye erişimi sağlamadan 
önce, söz konusu kurum ve kuruluşlardan görüş alabilir. Bu takdirde bilgi veya belgeye erişim otuz iş 
günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük 
sürenin bitiminden önce bildirilir. 

Görüş sorulan kurum ve kuruluşa, görüş bildirmesi için beş iş gününden az süre verilemez. Görüş 
sorulan kurum ve kuruluş yetkilileri, ilgiliye süresinde cevap verilmesi konusunda, kendisine başvuru 
yapılan kurum ve kuruluş yetkilileriyle aynı sorumluluğu paylaşır. 

Başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda, kendisine başvuru 
yapılan kurum ve kuruluş, diğer kurum ve kuruluşlardan istenen bilgi veya belgenin kendisinde 
bulunmayan kısmıyla ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi veya belge talebinde bulunabilir. Bu 
takdirde bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun 
gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir. 

  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bilgi veya Belgelere Erişim 
  
Başvuruların cevaplandırılması 
Madde 18 - Bilgi edinme birimlerince iletilen başvurular, kurum ve kuruluşların ilgili birimlerince 

cevaplandırılır. 
Başvuruya cevap verecek birimin, istenen bilgi veya belgeyi kurum ve kuruluş içindeki başka bir 

birimden sağlaması, başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşüne ihtiyaç duyulması 
veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda, 17 nci madde hükmü 
uygulanır. 

Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik 
ortamda başvuru sahibine bildirirler. Ancak, başvuru sahibine elektronik posta yoluyla verilecek cevaplar, 
kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri aracılığıyla gönderilir. Bu kapsamdaki bir başvuruya 
hazırlanan cevap, ilgili birim tarafından bilgi edinme birimlerine yazılı olarak veya elektronik ortamda 
gönderilir. 

Başvurunun cevaplandığı tarih, kurum veya kuruluşun cevap yazısı üzerindeki tarihtir. 
Bilgi edinme başvuruları hakkında gerekli inceleme ve araştırma, başvuruya cevap verecek birim 

tarafından yapılır ve başvurular, 20 nci maddede belirtilen süreler içinde cevaplandırılır. 
Bütün başvurular olumlu veya olumsuz olarak cevaplandırılırken, başvuru sahibine gönderilecek 

yazının bir sureti, yazının ekleri hariç olmak üzere ayrıca bilgi edinme birimlerine gönderilir. 
Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı yapılabilecek başvuru yolları 

ve süreleri belirtilir. 
Kamu görevlilerinin ihmali veya kusurlu davranışları nedeniyle, Kanunda belirtilen süreler içinde 

başvurunun cevaplandırılmaması, kurum ve kuruluşların cevap verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile 

soyut ve genel nitelikteki başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir. 
Bilgi veya belgelere erişim usulü 
Madde 19 - Kurum ve kuruluşlardan belge istenmesi halinde, başvuru sahibine istenen belgenin 

onaylı bir kopyası verilir. Elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik posta, veri kopyalamaya 
yarayan diskler ve diğer araçlarla verilebilir. 

Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya 
çıkarılmasının aslına zarar vereceği hallerde, kurum ve kuruluşlar başvuru sahibinin; 

a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini, 
b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini, 
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c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini, 
sağlarlar. 
Bu amaçla, erişimin nasıl, ne zaman ve nerede sağlanacağı ile gerekli görülen diğer hususlar, 

başvuru sahibine erişim süresi içinde bildirilir. Bu şekilde erişim sağlanırken, bilgi veya belgenin 
değiştirilmesi, imhası, çalınması veya diğer riskler değerlendirilerek, başvuru sahibine en az bir görevli 
nezaret eder ve gerekli diğer tedbirler alınır. 

Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye 
zarar vermemek şartıyla erişim sağlanır. 

 
Bilgi veya belgeye erişim süreleri 
Madde 20 - Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on beş iş günü 

içinde sağlarlar. 
Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden 

sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya 
başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim 
otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine on beş 
iş günlük sürenin bitiminden önce bildiriler. 

 
Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme 
Madde 21- İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile 

açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi 
veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine 
sunulur. Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir. 

 
Başvuru ücretleri 

 Madde 22 – (Değişik birinci fıkra: 31/10/2005-2005/9585 K.) Kurum ve kuruluşlar, elektronik 
posta yoluyla erişim sağlananlar dahil, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru 
sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer 
maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye 
erişim ücret tarifesi Maliye Bakanlığınca belirlenir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin 
ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz. 

Kurum ve kuruluşlar erişimini sağlayacakları bilgi veya belgelerin, erişim maliyeti tutarı ve 
ödemenin nereye yapılacağı hakkında başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde 
bilgilendirir. Ancak, istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden 
sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya 
başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda, kurum ve kuruluşlar erişim 
maliyeti tutarı ve ödemenin nereye yapılacağı hakkında başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren otuz 
gün içinde bilgilendirir. 

Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının kurum ve kuruluş tarafından başvuru 
sahibine bildirilmesiyle, on beş veya otuz iş günlük süreler kesilir. Başvuru sahibi, bildirimin yapıldığı 
tarihten itibaren on beş iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini gösteren belgeyi sunmadığı takdirde 
talebinden vazgeçmiş sayılır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru 
sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili kurum ve kuruluş bütçesine gelir olarak kaydedilmek üzere 
ilgili saymanlıklara veya bu saymanlıklar adına bankalar ve diğer finans kurumları veya PTT şubelerinde 
açılan hesaplara yatırılır. 

  
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler 

için başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili meslek kuruluşları adına açılan hesaba yatırılır. 
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Kanunda istisna sayılan bilgi veya belgelere ilişkin talepler 
Madde 23 - Kanunda bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konularda yapılan bilgi 

edinme başvuruları reddedilir ve ret kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak bildirilir. 
 
İtiraz usulü 
Madde 24 - Bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplerle 

reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde 
Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki 
kararını otuz iş günü içinde verir. 

20 nci maddede belirtilen süreler içinde, kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu 
veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi halinde başvuru, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca altmış günün geçmesiyle reddedilmiş sayılır. 

İkinci fıkra gereğince bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplerle 
reddedilmiş sayılan başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce dava açma süresinin başladığı tarihten 
itibaren on beş gün içinde Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü 
içinde verir. 

Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur. 
 
Kurul kararları 
Madde 25 - Kurul; bilgi edinme başvurusuyla ilgili olarak yapılacak itirazlar üzerine, Kanunun 16 

ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları inceler ve karara bağlar; kurum 
ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar verir. 

Kurul, bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin hususları düzenlemeye yetkilidir. 
 
Kurul tarafından istenen bilgi veya belgeler 
Madde 26 – Bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplerle 

reddedilen başvuru sahiplerinin Kurula itirazı üzerine, Kurul başvurunun yapıldığı kurum veya kuruluştan 
her türlü bilgi veya belgeyi isteyebilir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi 
on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdür. 

İtiraz üzerine Kurul ayrıca, başvuru sahibi ile kurum veya kuruluşların, itiraz konusuyla ilgili yazılı 
veya şifahi görüşlerine başvurabilir, konuyla ilgili uzmanların görüşünü alabilir ve gerekli gördüğü diğer 
incelemelerde bulunabilir. 
  

Kurula gönderilen bilgi veya belgeler ile Kurul tarafından edinilen görüş, değerlendirme ve 
incelemelerden gizlilik derecesi bulunanların korunmasında ve saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur. 
Kurul başkan ve üyeleri ile bu bilgileri derleyen ve değerlendiren tüm personel gizlilik ilkesinin 
gereklerine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, Kurul başkan ve üyeleri ile diğer personelin 
görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Bilgi Edinme Hakkının Sınırları 
  
Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler 
Madde 27 - Açıklanması halinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli 

güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, 
bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. 

 
Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler 
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Madde 28 - Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde, ülkenin ekonomik 
çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme 
hakkı kapsamı dışındadır. 

 
İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler 
Madde 29 - Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, 

bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. 
Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, 

istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme hakkına 
konu olurlar: 

a) Bilgi edinme başvuruları bizzat ilgilisi veya konuya ilişkin olarak düzenlenen özel vekaletname 
ile yetkilendirilmiş olmak koşulu ile vekili tarafından yapılır. 

b) Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgelerden, sadece 
kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyici nitelikte olan ve ilgilisi hakkında bir işleme 
dayanak teşkil etmek üzere işlenmiş veya değerlendirilmiş bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı 
kapsamında değerlendirilir. 

c) Kurum veya kuruluşların işlemlerine dayanak teşkil etmek üzere, istihbarat birimlerinden talep 
edilen ve istihbarat birimlerince değerlendirilmek suretiyle kurum veya kuruluşların istifadesine sunulan 
istihbari bilgi veya belgelere ilişkin bilgi edinme hakkı kapsamındaki başvurular, söz konusu araştırma 
veya soruşturmanın yapılmasını talep eden kurum veya kuruluşun bilgi edinme birimine yapılır ve 
başvuruya erişim bu kurum veya kuruluşça sağlanır. 

 
İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler 
Madde 30 - Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idari soruşturmalarla ilgili olup, 

açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde; 
a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak, 
b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak, 
c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek, 
d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili 

benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek, bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı 
kapsamı dışındadır. 

 
Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler 
Madde 31 - Açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde; 
a) Suç işlenmesine yol açacak, 
b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp 

kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, 
c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, 
d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek, 
nitelikteki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır. 
 
Özel hayatın gizliliği 
Madde 32 - Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, 

açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve 
ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı 
dışındadır. 

Kamu yararının gerektirdiği hallerde, kurum ve kuruluşların kayıtlarında bulunan kişisel bilgi veya 
belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası 
alınmak koşuluyla açıklanabilir. 
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Haberleşmenin gizliliği 
Madde 33 - Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı 

kapsamı dışındadır. 
 
Ticari sır 
Madde 34 - Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar 

tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, bilgi edinme 
hakkı kapsamı dışındadır. 

 
Fikir ve sanat eserleri 
Madde 35- Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili 

kanun hükümleri uygulanır. 
 
Kurum içi düzenlemeler 
Madde 36 - Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile 

kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının 
kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları 
saklıdır. 

 
Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler 
Madde 37 - Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, 

teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça 
bilgi edinme hakkı kapsamındadır. 

Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbi, mali, hukuki ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak 
görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların 
alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır. 

 
Tavsiye ve mütalaa talepleri        
Madde 38 - Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı 

dışındadır. 
  

Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler 
Madde 39 - İlgili mevzuat uyarınca gizliliği kaldırılmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının 

sınırları olarak Kanunda düzenlenen diğer istisnalar kapsamına girmediği takdirde bilgi edinme 
başvurularına açık hale gelir. 

  
ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
  
Arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeler 
Madde 40 – Başvuru sahiplerinin; Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü veya araştırma hizmeti veren 

diğer arşivlerde mevcut arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeden yararlanma şartları, yükümlülükleri ve 
arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda, 31/1/2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile tespit edilen hükümler, süre hariç olmak üzere uygulanır. 

 
Yargı denetimi dışında kalan işlemler 
Madde 41 – Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki 

onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bilgi edinme hakkı kapsamına dahildir. Ancak bu şekilde sağlanan 
bilgi edinme hakkı, işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz. 
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Denetim ve ceza hükümleri 
Madde 42 - Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar, kurum 

ve kuruluş yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir. 
Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer 

kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması 
gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır. 

Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari 
amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlanamaz. 
Bu madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya 
yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır. 

 
Eğitim 
Madde 43 – Kurum ve kuruluşlar, Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanması konusunda 

personeline gerekli eğitimi sağlar ve bu amaçla eğitim programları düzenler. 
 
Rapor düzenlenmesi 
Madde 44 - Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere; 
a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını, 
b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, 
c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri, 
d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya 

belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, 
e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını, 

 
gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme 

Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bu raporlar, bilgi edinme birimlerinin koordinasyonunda hazırlanır. 
Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık 
vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile 
birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip 
eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır. 

 
Geçici Madde 1 - Kurum ve kuruluşlarda bir ay içinde 8 inci madde hükümlerine uygun olarak 

bilgi edinme birimleri oluşturulur. 
 
Geçici Madde 2 - Kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde 6 

ncı maddede belirtilen kurum dosya planlarını, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde 
hazırlar ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar. 

 
Geçici Madde 3 - Kurum ve kuruluşların belge kayıt, dosyalama ve arşiv düzeninde ihtiyaç 

duyulan mevzuat değişiklikleri ve diğer düzenleyici işlemler altı ay içinde yapılır. 
 
Geçici Madde 4 - Kurumsal internet sayfası bulunmayan kurum ve kuruluşlar iki ay içinde internet 

sayfalarını oluştururlar. 
 
Geçici Madde 5 - Kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri iki ay içinde elektronik posta 

yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adreslerini oluşturarak internet sayfalarından kamuoyunun 
bilgisine sunarlar. 

 
Geçici Madde 6 - 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başvuru ücretlerine ilişkin ilkeler 

belirleninceye kadar, 2004 yılı için uygulanmak üzere kurum ve kuruluşlar tarafından tespit edilecek 
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tarifelere göre ücret tahsil edilebilir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on 
sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz. 

 
Yürürlük 
Madde 45 - Bu Yönetmelik 24/4/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
Yürütme 
Madde 46 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

 

EK-1 
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU 

(Gerçek Kişiler İçin) 
Başvuru 

sahibinin adı ve 
soyadı: 

  

Oturma yeri 
veya iş adresi: 

  

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Kimlik 
No:(Elektronik 
ortamda yapılacak 
başvurular için 
doldurulması 
zorunludur.) 

  Başvuruya hangi yolla cevap 
almak istersiniz? 

Yazılı 
  

  

Elektronik 
  

 Elektronik posta 
adresi:(Elektronik 
ortamda yapılacak 
başvurular için 
doldurulması 
zorunludur.) 

E 
  
  

  

  
İmzası: 

  
  

  

    
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu gereğince istediğim bilgi veya 
belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

                            Gereğini arz ederim. 
İstenilen bilgi 
veya belgeler: 
(Not:Ayrılan 

boşluk yetmediği 
takdirde, başvuru 
için boş sayfa / 

sayfalar 
kullanılabilir.) 
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EK-2 
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU 

(Tüzel Kişiler İçin) 
Tüzel kişinin 
unvanı: 

  

Tüzel kişinin adresi:   
Yetkili kişinin 
Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik 
Numarası: 
(Elektronik ortamda 
yapılacak başvurular 
için doldurulması 
zorunludur.) 

  
  
  

Başvuruya hangi yolla 
cevap almak istersiniz? 
Yazılı           
Elektronik                    

Yetkili kişinin 
elektronik posta 
adresi: 
(Elektronik ortamda 
yapılacak başvurular 
için doldurulması 
zorunludur.) 

  
  

  

Yetkili kişinin imzası 
Not: Yetki belgem 
ekte sunulmaktadır. 

  

  
  
  

  
4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu 
gereğince istediğim 
bilgi veya belgeler 
aşağıda belirtilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 
  

İstenen bilgi veya 
belgeler: 
  
(Not: Ayrılan 
bölümdeki boşluk 
yetmediği takdirde, 
başvuru için boş 
sayfa/sayfalar 
kullanılabilir.) 
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        2.4. EYLEM PLANLARI 

      2.4.1. TÜRKİYEDE SAYDAMLIĞIN ARTTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN 
GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI (Bakanlar Kurulunun 12.01.2002 tarih, 2002/3 sayılı prensip 
kararı ile kabul edilmiştir.) 
 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da önemle vurgulandığı üzere, kamu yönetiminde insan 
kaynaklarını, yönetsel ilkeleri ve işleyişi de içine alan bütüncül, köklü ve kalıcı bir değişim ihtiyacı devam 
etmektedir. Bu çerçevede, kamu kuruluşlarının amaçlarında, görevlerinde, görevlerin bölüşümünde, 
teşkilat yapısında, personel sisteminde, kaynaklarında ve bunların kullanılış biçiminde, halkla ilişkiler 
sisteminde mevcut aksaklıkları ve eksiklikleri gidermek Hükümetimizin öncelikli gündem konusunu 
oluşturmaktadır.  
 

Merkezi yönetimin görevlerinde zamanla meydana gelen artış, sistemin birçok noktada tıkanmasına 
ve hizmetin aksamasına yol açmakta; görevlerin merkez, taşra ve yerel yönetimler arasında ölçülü 
dağılımı yeterince sağlıklı biçimde gerçekleştirilememektedir.  

 
Halka dönük bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi ve devletin teşkilat yapısının fonksiyonel hale 

getirilmesi, önemini muhafaza etmekte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve sorumluluk 
dengesinin iyi kurulamamış olması örgütsel etkinliği zayıflatmaktadır.  

 
Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun, dolayısıyla da 

performansın artırılması, çalışanların performansını etkin bir şekilde ölçen bir sisteme kavuşturulması, 
yetki devri ve esneklikle beraber hesap verme sorumluluğunun ve yönetsel saydamlığın güçlendirilmesi ve 
kamu hizmetlerinin sunumunda kalite anlayışının ve bu amaca yönelik yönetsel yöntemlerin 
yerleştirilmesi gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaşın memnuniyeti esas alınmak 
suretiyle, hizmet kalitesine ve sonuçlara odaklanarak kamu yönetiminin etkinliği ve güvenilirliğinin 
sağlanması amaçlanmaktadır.  

 
Bu bağlamda, nitelikli kamu hizmeti sunumu için performans yönetimi, toplam kalite yönetimi gibi 

çeşitli çağdaş yönetim tekniklerinden tüm kamu kurumlarında yararlanılması, böylece kamu yönetiminin 
toplam yönetim kalitesinin artırılması gerekmektedir.  

 
İş ve işlemlerin yeterince saydam olmaması, hesap verme sorumluluğunun tam olarak işlememesi 

yukarıda belirtilen bu genel amaçlara ulaşmayı engellemekte ve yolsuzlukların artmasına neden 
olmaktadır. Genellikle, yozlaşma, iltimas veya rüşvet kavramları ile eş anlamlı olarak kullanılan yolsuzluk 
olgusunun son yıllarda sadece ülkemizin değil küreselleşen dünyanın da ortak sorunu olduğu hususu 
gözden uzak tutulmamalıdır.  

 
57. Hükümet Programında da belirtildiği gibi; hukuk devleti ilkesini zedeleyen, vatandaşın kanun 

önünde eşitliğini ortadan kaldıran ve siyasi otoriteye duyulan güveni zaafa uğratan, özetle toplum 
vicdanını rahatsız eden yolsuzluklarla etkili bir mücadele için, idarenin işleyişinde ve kaynakların 
dağılımında açıklık ve hesap verilebilirliğin esas alınması, bu konudaki yasal ve idari boşlukların 
giderilmesi gerekmektedir. Yıllık programlarda, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 
Türkiye Ulusal Programında ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında kamuda saydamlığın ve etkinliğin 
sağlanması için temel ilke ve amaçlar ile önceliklere yer verilmek suretiyle bu konudaki kararlılık ortaya 
konulmuştur.  

 
Bu çerçevede, ülkemizde saydamlığın artırılması ve kamuda etkin yönetimin geliştirilmesi 

amacıyla, Başbakanlık Makamı’nın 12/2/2001 ve 16/5/2001 tarihli Onaylarıyla, Başbakanlık Teftiş 
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Kurulu Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Mali 
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı temsilcilerinin bulunduğu bir Yönlendirme Komitesi ve bu Komiteye 
yardımcı olmak üzere bir Çalışma Grubu oluşturularak aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmıştır.  

 
Saydamlığın artırılması ve kamuda etkin yönetimin geliştirilmesi projesinde, hem “Türkiye’de 

Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem Planı”nı oluşturmak, hem de 
bu sürece aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, meslek odaları temsilcileri, basın-yayın kuruluşları 
temsilcileri, sivil toplum örgütleri, KOBİ yetkilileri, öğretim üyeleri ve kamu yöneticileri ile çeşitli 
toplantılar yapılarak konuya ilişkin görüşleri alınmış ve söz konusu kuruluşlar tarafından hazırlanan 
raporlar ve diğer çalışmalardan yararlanılmıştır.  

 
Saydamlığın artırılması, kamuda etkin yönetimin geliştirilmesi ve muhtemel yolsuzluk alanlarının 

belirlenmesi çalışmasında, diğer kuruluşların bu konudaki katkı ve birikimlerinden yararlanmayı 
amaçlayan 9/7/2001 tarihli ve 2001/38 sayılı Başbakanlık Genelgesi çıkarılmış, bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının kendi görev alanlarına giren konularda saydamlığın artırılması ve kamuda etkin yönetimin 
geliştirilmesine ilişkin önerileri alınmıştır.  

 
12-13 Temmuz 2001 tarihlerinde Dünya Bankası uzmanlarının da katılımıyla bir çalışma toplantısı 

düzenlenerek Dünya Bankası’nın uluslararası deneyimiyle birlikte konuyla ilgili kamu kuruluşlarından 
yaklaşık 30 uzmanın (Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) konuya ilişkin görüş ve katkılarından 
yararlanılmıştır.  

 
Türkiye’de saydamlığın artırılması ve kamuda etkin yönetimin geliştirilmesine yönelik olarak, 21 

Eylül 2001 tarihinde geniş katılımlı bir uluslararası konferans düzenlenerek elde edilen sonuçlardan da 
faydalanılmıştır.  

 
Kamu Harcama Yönetimi Reformu’nun uygulanması amacıyla Maliye Bakanlığı, Hazine 

Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Sayıştay temsilcilerinden oluşturulan “Kamu 
Harcama Yönetimi Yönlendirme Komitesi”nin çalışmalarıyla da koordinasyon sağlanmıştır.  

 
Hazırlanan “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem 

Planı”nın temel amaçları şu şekilde sıralanabilir :  
 

• Kamu hizmetlerinin sunumunda yaşanan problemlerin etkin yönetim bağlamında asgariye 
indirilmesi ve böylece Türkiye’de en fazla şikayet edilen ve vatandaşların haksız işlemlerle sıklıkla 
yüzyüze kaldıkları bazı çok önemli kamu hizmetlerinden (örneğin, imar işlemleri, yatırım teşvikleri ve 
şirket tescilleri) başlayarak topyekün bir kamu hizmet sunum standartları ve sürelerinin, sorumlu olacak 
görevlilerin kurumlar ve birimler bazında ivedilikle belirlenmesi yoluyla, kamu görevlilerinin işlemlerle 
ilgili takdir haklarının kesinlikle objektif kriterlere bağlanması. 
 

• Haklı bir talebin karşılanması için aracı bulma veya ödeme yapma endişesinin kesinlikle ortadan 
kaldırılması. 
 

• Rüşvet veya benzeri menfaat karşılığında haksız olan taleplerin karşılanmasına meydan 
verilmemesi için caydırıcı disiplin ve cezai yaptırımların uygulanmasında etkinliğin sağlanması. 
 

• Yönetimi, yönetimin koyduğu objektif kurallara göre hem hiyerarşik olarak içten, hem de vergi 
ödeyenler açısından dıştan denetleyen ve sorgulayan çağdaş bir kamu yönetimine geçilmesi. 
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• Aşırı düzenleyici işlem yükünün de yolsuzluğa yol açtığı gerçeğinden hareketle, yatırımın ve özel 
teşebbüsün üzerindeki idari işlemlerin sayısının azaltılması. Yatırımcı sermaye önündeki engellerin de 
yukarıda açıklanan standart hizmet sunum süreleriyle eşgüdümlü hale getirilmesi ve işlemlerin mümkünse 
tek merkezden yürütülmesinin sağlanması. 
 

• Kamuya ve siyasal sisteme duyulan güvenin güçlendirilmesi. 
 

Çeşitli ülkelerde uygulanan çalışmalar da dikkate alınarak, ülkemizde kamu hizmetlerinin sunum 
şeklinden kaynaklanan problemlerin öncelikle giderilmesi, yani yolsuzluğu besleyen yapının ve hizmet 
sunum şeklinin değiştirilmesi gereği göz önünde tutularak sorun ve öneriler tespit edilmiştir. Ekte yer alan 
tablodan da görüleceği üzere, idarede açıklık ve hesap verilebilirliği teminen; 
 

• Kamu hizmet sunumunda performans standartlarının oluşturulması, 
 

• Kamu kuruluşları ile kamu vakıf ve dernekleri arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, 
 

• Personel sisteminin iyileştirilmesi, 
 

• Bilgi edinme hakkının geliştirilmesi ve kamu yönetiminde saydamlığın artırılması, 
 

• Sağlık sisteminin iyileştirilmesi, 
 

• Denetim sisteminin güçlendirilmesi, 
 

• Yargı sisteminin iyileştirilmesi, 
 

• Kara para aklama ile mücadelenin etkin hale getirilmesi, 
 

• Seçim kampanyalarının finansmanında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın artırılması, 
 

• Mal beyanında hesap verilebilirliğin artırılması ve 
 

• Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
 

öncelikli hedefler olarak belli bir takvime bağlanmış ve atılması gerekli adımlar belirlenmiştir.  
 
Ayrıca, Eylem Planı’nda belirtilen amaçlara ulaşılmasında etkinliğin ve koordinasyonun 

sağlanabilmesi için Başbakan tarafından belirlenen bakanlardan oluşan bir Komisyon ile sekretarya 
hizmetlerini yürütmek üzere üyeleri ile çalışma usul ve esasları Başbakanlıkça belirlenecek bir Kurul 
teşekkül ettirilir. Bakanlardan oluşan Komisyon, Kamu Harcama Yönetimi Reformu konusunda yapılan 
çalışmalarla gerekli koordinasyonu sağlar. 
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2.4.2. TÜRKİYE CUMHURİYETİ 58 NCİ HÜKÜMET ACİL EYLEM PLANI 
58 nci Hükümetin Başbakanı Sayın Abdullah Gül'ün ifadesi ile, Acil Eylem Planı; “...siyaset, 

bürokrasi ve ilgili kesimlerce takip edilecek kilometre taşlarının belirlendiği bir yol haritasıdır. 
AEP'nin gerçekleştirilebilir bir metin olmasına dikkat edilmiş, uygulamalar takvime bağlanmış ve 
sorumlu kuruluşlar belirlenmiştir. AEP özünü ve ruhunu kaybetmeden uygulama sürecinde ortaya 
çıkan ihtiyaçlara göre güncellenebilecek dinamik bir metindir.” 

Eylem Planının 5 inci maddesinin I/d bendi “Yolsuzlukla Mücadele”ye ayrılmış ve aşağıda 
belirtilen taahhütlerde bulunulmuştur: 

a-) Yolsuzluklar Hakkında Ceza Hukuku Sözleşmesi ile Yolsuzluklar Hakkında Medeni Hukuk 
sözleşmesi onaylanacaktır. 

b-) Yolsuzluk ve usulsüzlük konusunda cezalar caydırıcı hale getirilecektir. 
c-) Görevden ayrıldıktan sonra yapılamayacak işlerle ilgili alanlar genişletilecek ve etkin bir 

şekilde uygulanacaktır. 

d-) Siyasetin finansmanı saydam hale getirilecektir. 

e-) Mevzuatımızdaki sır kavramı yeniden belirlenecektir. 
f-) Yolsuzluk konusunda hükümet-kamu yönetimi-yargı-medya-sivil toplum diyalogu geliştiri-

lecektir. 
g-) Kanun gerekçelerinde kanunun getireceği fayda ve maliyetler yer alacaktır. 
 
 
 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
(58 inci Hükümet Acil Eylem Planından alınmıştır) 

 

KY
R-
39 

Yolsuzluklar 
Hakkında Ceza 
Hukuku 
Sözleşmesi ile 
Yolsuzluklar 
Hakkında 
Medeni Hukuk 
Sözleşmesi 
onaylanacak 

Dışişleri 
Bakanlığı 

      3 ay

KY
R-
40 

Yolsuzluk ve 
usulsuz luk 
konusunda 
cezalar caydırıcı 
hale getirilecek 

Adalet 
Bakanlığı 

  TCK ve 
diğer ceza 
mevzu 
atında 
değişiklik 

Yolsuzluk ve usulsüzlük yapanlara 
verilecek cezalar caydırıcı niteliğe 
kavuşturulacaktır. 

3-6 ay

KY
R-
41 

Görevden ayrıl-
dıktan sonra 
yapılamayacak 
işlerle ilgili 
alanlar genişle-
tilecek ve etkin 

Adalet 
Bakanlığı 

  Kanun 
değişikliği

Yolsuzlukların ve toplumun kirlen-
mesinde katkısı olan kamu gücünün 
görevden ayrıldıktan sonra da 
kullanımının önüne geçilmesi için bu 
uygulama şeffaf hale getirilecek ve 
etkin uygulanması sağlanacaktır. 

6–12 
ay 
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bir şekilde uygu-
lanacak 

KY
R-
42 

Siyasetin finans-
manı şeffaf hale 
getirilecek 

Adalet 
Bakanlığı 

Siyasi 
Partiler 

Siyasi 
Partiler 
Kanunund
a 
değişiklik 

Siyasi partilerin de görüşleri alınarak, 
geniş bir mutabakat içerisinde siyasi 
partilerin finansman kaynakları ve 
limitleri açık bir şekilde belirlenecek, 
bunlara uymayanlar için müeyyideler 
ağırlaştırılacaktır. 

6–12 
ay 

KY
R-
43 

Mevzuatımızdak
i “sır” kavramı 
yeniden 
belirlenecek 

Adalet 
Bakanlığı 
  

İçişleri 
Bakanlığı 

 Mevzuat 
değişikliği

Mevzuatımızda farklı kanunlarda 
geçen ticari sır, bankacılık sırrı, 
askeri sır, mahremiyet, gizli, gizlilik 
gibi kavramların kurum bazında 
yeniden tanımlanmasına imkan veren 
ve -ulusal güvenlik hariç- gizliliği 
teşvik eden tüm unsurları inceleyecek 
uzmanlık raporu doğrultusunda mev-
zuat değişikliği yapılacaktır. 

6-12 
ay 

KY
R-
44 

Yolsuzluk konu-
sunda hükümet - 
kamu yönetimi-
yargı-medya-
sivil toplum 
diyalogu 
geliştirilecek 

Başbakan - Kamu 
Kuruluşları
-Medya 
- Sivil Top. 
Örgütleri 

-
Toplantılar
- Raporlar
- 
Kampanya

Yolsuzlukla mücadelenin siyaset ile 
toplum işbirliğini gerektirdiği dü-
şüncesinden hareketle, toplum 
genelinde yolsuzluğa karşı bir 
mücadele başlatma çabası içinde 
ilgili tüm taraflarla işbirliği yapıla-
caktır. 

Sürekl
i 

KY
R-
45 

Kanun 
gerekçelerinde 
kanunun 
getireceği fayda 
ve maliyetler yer 
alacak 

Başbakanlı
k 

Tüm kamu 
kurum ve 
kuruluşları

Kanun 
değişikliği

Meclise sunulan kanun tasarı ve 
tekliflerinin gerekçelerinde, kanunun 
sağlayacağı fayda ve getireceği 
maliyetleri dikkate alınarak 
düzenleme yapılacaktır. Bu çerçe-
vede, genel gerekçeler kanunlarla bir-
likte Resmi Gazetede 
yayınlanacaktır. 

Sürekl
i 

 




