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GENEL GEREKÇE
Demokrasilerin temelinde dürüst yönetim ve temiz siyaset ilkeleri ile bu ilkeler etrafında 

oluşturulan normlar yatmaktadır. Çünkü ideal bir demokrasi, yönetilenlerin kendilerini temsil etmekle 
yetkilendirdikleri kişilere toplum adına tevdi ettikleri gücün yine toplumun yüksek yararı için 
kullanılacağına güven duymasıyla oluşabilir. Bu güven ise ancak halkı temsil edenlerin bağlı kalacağı 
ilkelere ilişkin bir değerler mutabakatı ve bu mutabakatı somutlaştıran kural ve mekanizmalar ile 
sağlanabilir ve korunabilir.

Kamusal ve toplumsal hayatta doğru ve yanlış davranışların neler olduğunu yalnızca ceza 
kanunlarının hangi eylemleri kısıtlayıp kısıtlamadığına bakarak tespit etmek mümkün değildir. Her 
toplumun kendine özgü inanç, kültür ve geleneklerinden süzülen yönleriyle birlikte ahlaki değerler 
sistemi bu noktada devreye girmektedir. Bunun yanında, belli bir mesleği yürüten kişilerin işlerini yapma 
ve halka sunma biçimleriyle ilgili kendi alanlarında ilke ve davranış kuralları da görülebilmektedir. 
Siyaset kurumunu ilgilendiren konularda doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edecek hususlar için de 
bu durum geçerlidir. Bir yanda ceza kanunlarının zaten yasakladığı ve yaptırana bağladığı fiiller, bir 
diğer yanda ise ceza kanunlarının yasaklamadığı ama toplumun kendisini temsil edenlere güvenini 
sarsabilecek hatta yok edebilecek tutum ve davranışlara karşı gelişen etik ve vicdani hükümler bulunur. 
Ancak, belli bir hukuki çerçeveye dayandırılmadan ve denetlenebilir hale getirilmeden bu etik ve 
vicdani hükümlerin etki derecesi sınırlı kalacaktır.

Siyasi etik ilkeleri, esasen toplumu temsil edenlere yönelik doğru davranış ilkelerinin bir sisteme 
bağlanarak somutlaştığı, izlenebilir ve denetlenebilir niteliğe kavuşturulduğu bir çerçeveyi ifade 
etmektedir. Bu yönüyle, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi birçok gelişmiş ülke demokrasilerinde 
bu yönde düzenlemeler yapıldığı, ilkelerin belirlendiği, bu ilkelerin ihlalinin çeşitli düzeylerde 
yaptırıma bağlanabildiği görülmektedir. Ayrıca, yolsuzlukla mücadele alanında Avrupa Konseyi 
bünyesinde oluşturulan ve Türkiye’nin de 2004 yılından beri aktif biçimde katkı verdiği Avrupa 
Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), diğer pekçok konu yanında siyasi etik ilkelerinin 
hayata geçirilmesine yönelik üye ülkelere tavsiyelerde bulunmaktadır.

Türkiye’de milletvekilliği ile bağdaşmayan işlerin belirlendiği Anayasanın 82 nci maddesi ve bu 
maddeye bağlı olarak çıkarılan 31/10/1984 tarihli ve 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği 
ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun, milletvekillerini de kapsayacak şekilde mal bildiriminde 
bulunma zorunluluğu ve hediye almada kısıtlamalar öngören 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu başta olmak üzere çeşitli 
belgelerde siyasi etiği ilgilendiren düzenlemeler yer almaktadır.

Milletvekillerine yönelik siyasi etik ilkelerini, örnek ülke uygulamalarında olduğu gibi çerçeve 
bir hukuksal dayanağa kavuşturma amacı doğrultusunda TBMM bünyesinde çeşitli partiler tarafından 
kanun teklifi taslakları hazırlanmış ve bu kapsamda faaliyetler yürütülmüştür. Bu anlamda siyasi etik 
konusuna yönelik özel bir düzenleme ihtiyacı TBMM’nin gündeminde kalmaya devam etmiştir.

Öte yandan, siyasi etik konusuna özel bir önem veren 64 üncü Hükümet, 2016 Yılı Eylem Planının 
üç aylık sürede gerçekleştirilecek reformlara ilişkin bölümünde, uluslararası iyi uygulama örnekleri 
dikkate alınarak açıklık, saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine 
dayalı bir siyasi etik kanunu çıkarılmasına yer vermiştir.

Siyasi Etik Kanununun, aşağıda belirtilen alanlarda olumlu yansımaları olması beklenmektedir:
1- Siyasi etikle ilgili çalışmalara yön verebilecek bir hukuksal çerçevenin oluşturulması,
2- Siyasi etikle ilgili olarak Anayasa ve çeşitli kanunlarda dağınık şekilde yer alan hükümlerin tek 

ve kapsamlı bir metin olarak düzenlenmesi,
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3- Siyasi alanda yol gösterici fonksiyon görecek etik ilke ve standartların belirlenmesi,
4- Siyasi etik kapsamında değerlendirilen “hediye alma yasağı, çıkar çatışması oluşturan 

durumlarda beyan yükümlülüğü, tahsis edilen kamu imkânlarının kişisel amaçlar için kullanılmaması” 
gibi konuların sistematik bir şekilde düzenlenmesi,

5- Siyasi etik ilkelerinin ihlalini oluşturan davranışlar karşısında, başvuru üzerine denetim yapacak 
bir denetim mekanizmasının oluşturulması,

6- Siyasi etik ilkelerinin somut olaylara uygulanmasına ilişkin olarak milletvekillerine yardımcı 
olacak bir danışma mekanizmasının oluşturulması,

7- Siyasi etik kültürünün yerleştirilmesi ve bu amaçla kılavuz niteliğinde belgeler oluşturulması,
8- Kamuoyunun siyasete ve demokrasiye güvenini artıracak, evrensel standartlara uygun bir siyasi 

etik düzenlemesinin yapılması.
Bu bağlamda hazırlanan Teklif, kapsamı TBMM üyelerinin milletvekilliği görevini yerine 

getirmelerine ilişkin haller ile sınırlı olmak üzere, esas olarak şu hususları kapsamaktadır:
1- Siyasi etikle ilgili temel ilkelerin belirlenmesi.
2- Bu ilkelerin hayata geçirilmesi kapsamında olmak üzere, mal bildirimi, çeşitli çıkar çatışması 

durumlarına dair beyan yükümlülüğü, hediye alma yasağı gibi özel konuların düzenlenmesi.
3- Siyasi etik ilkeleriyle ilgili kurumsal yapının oluşturulması.
4- Siyasi etik ihlallerine karşı izleme, denetim ve yaptırım sisteminin düzenlenmesi.
5- Üyelikle bağdaşmayan işler ve üyelik sonrası geçici kısıtlamaların belirlenmesi.
Teklifin, ülkemizde siyasi etik ilkelerinin daha sağlıklı biçimde hayata geçmesine ve 

dolayısıyla demokrasiye ve genel olarak siyaset kurumuna yönelik güvenin artmasına katkı vereceği 
değerlendirilmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile, Kanunun amaç ve kapsamı belirlenmektedir.
Kanunun amacı, TBMM üyelerine ilişkin siyasi etikle ilgili genel çerçevenin oluşturulması 

hedefi doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan işlerin belirlenmesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yönelik etik davranış ilkelerinin düzenlenmesi, siyasi parti 
grupları bünyesinde siyasi etik kurulları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Siyasi Etik Komisyonu 
oluşturulması ile bunların görev, yetki, çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi olarak ifade 
edilmektedir.

Kanun, TBMM üyelerinin doğrudan doğruya milletvekilliği görevini yerine getirmelerine 
ilişkin olarak ortaya çıkan halleri kapsamaktadır. Bu anlamda, bazı örnek uluslararası uygulamalarda 
da görüldüğü gibi, yürütme organının unsuru olan Bakanlar Kurulu üyelerinin bakanlık görevi 
kapsamındaki icrai faaliyetleri, esas amacı yasama faaliyetlerine ilişkin temel etik ilkeleri belirlemek 
olan kanunun kapsamı dışında kalmaktadır.

Madde 2- Madde ile, Kanunda geçen bazı terimler tanımlanmaktadır.
Madde 3- Madde ile milletvekillerine yönelik siyasi etik ilkeleri belirtilmektedir. Milletvekillerinin, 

adalet, eşitlik, dürüstlük, objektiflik, açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, genel yararı gözetme, konum, 
unvan ve yetkilerini kullanarak kişisel menfaat sağlamama, çıkar çatışması oluşturan durumlardan 
kaçınma, yasama faaliyetlerini etkilemeye dönük girişimlere ilişkin açıklık ve şeffaflık ilkelerine dikkat 
etme şeklindeki ilkelere uymaları hükme bağlanmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasına göre, etikle ilgili 
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konularda milletvekillerinin bilgilendirilmesi ile milletvekillerinin belli somut koşullarda bu ilkelere 
nasıl uyum gösterileceği konusunda danışma hizmetine ihtiyaç duyabileceği dikkate alınarak TBMM 
Başkanlığı nezdinde bir birim oluşturulması konusunun Komisyonun görüşü alınarak TBMM Başkanlığı 
tarafından çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu birim, milletvekillerinin 
ihtiyaç duyabileceği bilgi ve danışmanlık hizmetini, gizlilik ilkesi çerçevesinde sağlayacaktır.

Madde 4- Madde ile, milletvekillerinin beyan yükümlülüğü düzenlenmektedir. Milletvekilleri, 
hâlihazırda 3628 sayılı Kanun ve TBMM İçtüzüğü çerçevesinde göreve başladıktan sonra mal 
beyanında bulunmaktadır. Bu konuda 3628 sayılı Kanundaki mevcut hükümlerin korunması, ancak 
mal beyanının yenileme süresinin 3628 sayılı Kanundan farklı olarak iki yılda bir yapılması suretiyle 
dört yıllığına seçilen milletvekilleri açısından uygulamada etkinliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde ile, beyan yükümlülüğü, mal bildirimi dışındaki bazı hususları da kapsayacak şekilde 
genişletilmektedir. Buna göre, milletvekillerinin görevleri süresince yapmalarında herhangi bir yasal 
engel bulunmayan işlerini, görevleriyle ilgili olarak kendileri açısından çıkar çatışması oluşturan veya 
oluşturabilecek durumları, kendilerine sunulan kamu imkânlarını ve bunların kullanım alanlarını da 
beyan etmekle yükümlü olmaları öngörülmektedir.

Madde 5- Madde ile, milletvekillerinin hediye kabul etme yasağı düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 
milletvekillerinin yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden hediye veya menfaat temin etmesi 
ilke olarak yasaklanmaktadır. Bu yasağa istisna oluşturabilecek durumların ise TBMM Başkanlığı 
tarafından Siyasi Etik Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi 
öngörülmektedir.

Madde 6- Madde ile, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin bünyesinde oluşturulacak olan 
siyasi etik kurulları düzenlenmektedir. Siyasi etik kurulları, Kanunun öngördüğü kurumsal yapılanma 
çerçevesinde, partilerin TBMM gruplarının bünyesinde teşkil edilecektir. Siyasi etik kurullarının üye 
sayısının beş ila dokuz arasında belirlenmesi, oluşumlarına dair diğer hususların ise TBMM Başkanlığı 
tarafından Siyasi Etik Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi 
öngörülmektedir. Siyasi etik kurulları, Kanunda öngörülen izleme ve denetim sisteminin bir unsuru 
olarak kendi partilerine mensup milletvekilleri aleyhindeki başvuruları incelemek ve karara bağlamakla 
yetkilendirilmektedir.

Madde 7- Madde ile, Siyasi Etik Komisyonunun oluşumu, görev ve yetkileri düzenlenmektedir. 
Siyasi etikle ilgili kurumsal yapılanmanın bir diğer unsuru olan Komisyonun, TBMM’de grubu bulunan 
partilerin temsil oranlarına göre üye verdiği, başkanın üyeler tarafından salt çoğunlukla seçildiği onbir 
üyeli bir yapı olması öngörülmektedir. Komisyon, siyasi etikle ilgili etik rehber hazırlanması gibi 
bilgilendirici çalışmalar ve konuyla ilgili uluslararası nitelikli işbirliği faaliyetleri yanında, siyasi etik 
kurullarının incelediği başvurularla ilgili itiraz mercii, grubu bulunmayan partilere mensup olan veya 
bağımsız milletvekilleri hakkındaki başvurulara ilişkin olarak ise inceleme ve gerekli hallerde yeniden 
inceleme mercii olarak da görev yapacaktır.

Madde 8- Madde ile, bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki etik davranış ilkelerinin ihlal 
edildiği durumlar karşısında başvuru temelinde bir denetim ve yaptırım sistemi düzenlenmektedir. 
Başvurularda, 3071 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yanında soyut ve genel nitelikte olmama, kişi ve 
olay belirtilmesi, bulgu ve belgelerle desteklenmesi şartları da aranacaktır.

Başvurular, ilk aşamada TBMM Başkanlığı tarafından belirtilen şartlara uygunluk yönünden 
incelenecektir. Uygun görülen başvurular, TBMM Başkanlığı tarafından ilgili milletvekilinin 
mensup olduğu siyasi partinin siyasi etik kuruluna iletilecektir. Kurul, makul bir süre çerçevesinde 
tamamlayacağı inceleme sonunda bir ihlal bulunup bulunmadığı noktasında karar alacak ve bu kararını 
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TBMM Başkanlığı ve ilgili milletvekiline bildirecektir. Bu aşamada ilgili milletvekili itirazen veya 
TBMM Başkanı gerek görmesi halinde onbeş gün içinde dosyayı Komisyona götürebilecektir; aksi 
halde kurulun kararı kesinleşecektir. Komisyonun itiraz üzerine yaptığı inceleme sonunda aldığı karar 
kesin nitelikli olacaktır. Başvuru tarihinde TBMM’de grubu bulunan bir partiye mensup olmayan 
milletvekilleri hakkındaki dosyalar ise Komisyona iletilecektir. Komisyonun kararı, ilgili milletvekili 
veya TBMM Başkanı onbeş gün içinde Komisyondan yeniden inceleme talep etmezse kesinleşecektir; 
aksi takdirde Komisyonun yeniden inceleme sonunda aldığı karar kesin karar olacaktır.

Başvuru süresince kurul ve Komisyon çalışmaları gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülecektir.
Madde 9- Madde ile, milletvekillerinin üyelik süresince yapamayacakları işler düzenlenmektedir. 

Bu konu, hâlihazırda Anayasanın 82 nci maddesi ve 3069 sayılı Kanunda düzenlenmekte olup, 
esas olarak mevcut duruma herhangi bir değişiklik getirmeden ilgili hükümler Kanun metnine 
dercedilmektedir. Bunun yanında, 2531 sayılı Kanunun kamu görevinden ayrılan kamu görevlileri 
için öngördüğü, önceki kurumlarına karşı üç yıl süreyle görev ve iş alma yasağına benzer bir hüküm 
milletvekilleri açısından düzenlenmektedir.

Madde 10- Madde ile, yaptırımlar düzenlenmektedir. Milletvekillerinin bu Kanunun 3 üncü 
maddesinde belirtilen etik davranış ilkelerine aykırılığı bu Kanunda öngörülen prosedürler izlenerek 
tespit edilen fiilleri hakkında TBMM Başkanı gerek görmesi halinde uyarma cezası verebilecektir. 
Bunun yanında, milletvekillerinin mal bildirimiyle ilgili ihlalleri hakkında 3628 sayılı Kanunda 
gösterilen cezaların uygulanması, üyelik sonrası üç yıllık süre içinde TBMM’ye karşı iş ve görev 
almaları halinde 2531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen ceza hükmünün uygulanması, 
üyelikle bağdaşmayan işleri yapmakta ısrar eden milletvekilleri hakkında Anayasanın 84 üncü maddesi 
ve TBMM İçtüzüğünde belirtildiği gibi Genel Kurulun kararıyla üyeliğin düşmesi öngörülmektedir.

Madde 11- Madde ile, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde TBMM İçtüzüğünün uygulanması 
öngörülmektedir.

Madde 12- Madde ile, yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler belirtilmektedir.
Madde 13- Yürürlük maddesidir.
Madde 14- Yürütme maddesidir.
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

	 Avrupa	Birliği	Uyum	Komisyonu	 13.04.2016

	 Esas	No:	2/1000

 Karar No: 7

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ve 
Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ile 97 Milletvekili tarafından 01.04.2016 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça esas olarak Anayasa Komisyonuna, tali 
olarak Komisyonumuza havale edilen 2/1000 esas numaralı Siyasi Etik Kanunu Teklifi, Komisyon 
Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Başkanlığında toplanan Komisyonumuzun 
13.04.2016 tarihli 6’ncı toplantısında; TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, Başbakanlık, Adalet, İçişleri 
ve Avrupa Birliği bakanlıklarının temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

Toplantıyı açış konuşmasında, Komisyon Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 4847 sayılı Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu Kanunu gereği, Komisyona havale edilen tasarı ve tekliflerin “Avrupa Birliği 
Mevzuatına uygunluk” açısından incelenip görüşüldüğünü, Tasarının Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz 
vize serbestisi diyaloğu kapsamında görüşüleceğini ifade etmiştir.

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde söz alan;

- Başbakanlık temsilcisi; siyasi etik konusunun 64’üncü Hükümetin programında ve eylem planında 
yer aldığını, açıklık, saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine dayalı 
bir siyasi etik kanunu çıkarılması taahhüdüne karşılık gelecek bir yasal düzenlemenin Hükümetin de 
öncelikleri arasında olduğunu ve söz konusu Teklifin incelendiğinde uluslararası iyi uygulama örnekleri 
ve uluslararası örgütlerin tavsiyelerinin dikkate alınarak hazırlandığının anlaşıldığını ifade etmiştir.

- TBMM İdari Teşkilatı temsilcisi; söz konusu Teklifin kendilerince kanun yapım tekniği açısından 
incelendiğini, Teklifin kanunlaşması halinde TBMM Başkanı tarafından yürütüleceğini, ayrıca Teklifte 
öngörülen yönetmeliklerin çıkartılmasına ilişkin çalışmalara TBMM Başkanlığının talimatları 
doğrultusunda destek verileceğini belirtmiştir.

- AB Bakanlığı temsilcisi; Siyasi Etik Kanununun yasalaşmasının Vize Serbestisi Diyaloğu 
açısından önem arz ettiğini, yolsuzlukların önlenmesine ilişkin olarak Vize Muafiyeti Yol Haritası 
kapsamında yer alan “42. Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Ulusal Strateji ve Eylem Planı ile GRECO 
tavsiyelerinin (I., II. ve III. Değerlendirme Aşaması) uygulanmaya devam edilmesi” yükümlülüğü 
çerçevesinde Avrupa Komisyonu’nun 20 Ekim 2014 tarihli Vize Serbestisi Diyaloğu’na ilişkin 
ilk raporunda, bahse konu yükümlülüğün karşılanabilmesi için tüm GRECO tavsiyelerinin yerine 
getirilmesi ve “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı”nın 
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uygulanmasının tamamlanması gerektiğini ifade ettiğini, ayrıca konunun Avrupa Birliği katılım 
müzakereleri çerçevesinde 23. Yargı ve Temel Haklar ile 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları 
açısından da önem arz ettiğini söylemiştir. Buna ek olarak daha önce yayımlanan vize serbestisine 
ilişkin 2 ilerleme raporunda da hususun kısmen karşılanan kriterler arasında yer aldığını vurgulamıştır.

Türk Parlamenterler Birliği temsilcisi; teklifin ülkede temiz siyaset ortamının sağlanması 
için gerekli aşamalardan birisi olduğunu, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde gerekli olduğunun 
anlaşıldığını, teklife katıldıklarını ve kanunlaşmasını desteklediklerini vurgulamıştır.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Komisyon üyeleri; düzenlediği alan itibarıyla Teklifi önemsediklerini 
ancak Teklif ile getirilen yeniliklerin sınırlı kaldığını, sadece mal bildirimi süresinin beş yıldan iki 
yıla indirildiğini, dışarıdan atanan bakanların Teklifin kapsamı dışında bırakıldığını, şikâyetçilerin de 
Kurul kararlarına karşı Komisyona itiraz haklarının olması gerektiğini, GRECO’nun bazı tavsiyelerini 
karşılamakta yetersiz kalındığını, Komisyon üyelerinin belirlenmesinde parti gruplarının eşit şekilde 
temsilinin önemli olduğunu, adının Siyasi Etik Kanunu Teklifi olmasına rağmen Teklifin yalnızca 
milletvekillerini kapsadığını, Teklifle farklı kanunlarda yer alan hükümlerin tek bir kanunda toplandığını 
ve kapsamlı bir milletvekili kanunu çıkarılmasının uygun olacağını ifade etmişlerdir.

Komisyon üyeleri bu görüşlerine ek olarak, GRECO’nun Avrupa Konseyi organı olmasına rağmen 
nasıl AB mevzuatı kapsamında değerlendirildiğini, hangi Avrupa Birliği parlamentolarında Teklifte yer 
alan düzenlemeye benzer düzenlemeler olduğunu ve neleri kapsadığını sormuşlardır.

Komisyon üyelerinin sorularına cevaben Başbakanlık temsilcisi; GRECO’nun siyasi etik 
konusunda hem standartları belirleyen hem de bunların yerine getirilip getirilmediğini takip eden 
bir kuruluş olduğunu, Avrupa Konseyine bağlı bir organ olmasına rağmen Avrupa Birliği tarafından 
alanında uzman kuruluş olarak kabul edildiğini, bu nedenle ilerleme raporlarında siyasi etiğe ilişkin 
kriterlerin yerine getirilip getirilmediğinin de AB tarafından takip edildiğini söylemiş ve bu bağlamda 
söz konusu tavsiyelerin AB müktesebatı içinde sayılabileceğini vurgulamıştır.

Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcisi ise sorulara cevaben; Türkiye’nin de kurucu üyeleri arasında 
bulunduğu Avrupa Konseyi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren GRECO’nun ülkelerin birbirlerini kontrol 
etmeleri esasına dayandığını, Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkelerin de katılımına açık olduğunu 
ifade etmiş, siyasi etiğin Avrupa Birliği’nin 1998’den günümüze hazırlamış olduğu Türkiye ilerleme 
raporlarında eleştiri konusu olarak yer aldığını belirtmiştir. Türkiye’nin GRECO’ya 2004 yılında üye 
olduğunu ifade eden temsilci, AB uyum sürecinin Türkiye’nin GRECO’ya dâhil olmasındaki önemli 
etmenlerden birisi olduğunu vurgulamıştır.

Siyasi etik konusunun siyasi kriterlerin bir parçası olduğunu söyleyen AB Bakanlığı temsilcisi, 
üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi’nin siyasi kriterleri tamamlayan bir bütün olduğunu, Kopenhag 
siyasi kriterleri dendiğinde Avrupa Konseyi kapsamında uymamız gereken kuralların da kapsandığını 
vurgulamış ve AB’nin de Avrupa Konseyi’ne üye olmak üzere olduğunun altını çizmiştir.

Ülke örnekleri hakkında bilgi veren AB Bakanlığı temsilcisi;
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Avrupa Parlementosu’nun kendi içerisinde bir etik komisyonu olduğu ve etik kurallarına aykırı 
davrandığı düşünülen üyelerin bu komisyona şikâyet edilebildiği ve çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya 
kalabildiklerini,

Üye ülkelerden Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç’in incelendiğini ve her 
ülkenin kendi şartları çerçevesinde incelenmesi gerektiğini,

- Birleşik Krallığa bakıldığında; iki meclis için de davranış ilkeleri rehberi bulunduğu, bu 
kapsamda bir standartlar komitesinin kurulduğu ve bu komitenin başında bir Parlamento Standartlar 
komiseri olduğunu ve Komitenin temel sorumluluk alanlarının, Parlamento üyelerinin mali kaydı ve 
diğer kayıtlarının denetlenmesi, Komite çerçevesinde rehberin yenilenmesi, üyelere yönelik eğitim 
sağlanması ve kişiye özel gizli tavsiyelerde bulunulması ve gerekli görüldüğünde de uygun yaptırımlar 
konusunda gerekli mercilere tavsiyede bulunulması olduğunu, bakanlar için ise Birleşik Krallık’ta ayrı 
bir davranış kuralları manzumesinin bulunduğunu, bakanlar için hediye alma ve çıkar çatışmasına 
yönelik gerekli kuralların burada ele alındığını,

- Fransa’da ise söz konusu hususun, seçim kanunu, Meclis İçtüzüğü, Senato İçtüzüğü ve kamusal 
yaşamın şeffaflığı hakkında kanunda düzenlendiğini, Senato ve Temsilciler Meclisinde, Meclis 
Deontolog’u adlı bir yapı bulunduğunu ve seçimi takip eden bir ay içerisinde gerek malvarlıkları 
gerekse hediye alma yasağı hususlarına ilişkin işlemlerin Meclis Deontolog’u tarafından yürütülmekte 
olduğunu,

- İsveç’te parlamento üyelerinin beyan ve kayıtlarına ilişkin çeşitli yükümlülükler görüldüğünü, 
Taahhüt ve Finansal Çıkarların Kaydı Kanunu’nda bu hususların düzenlendiğini ve aynı zamanda 
parlamento üyelerinin faaliyetlerinin İsveç Ombudsmanında şikâyete konu olabildiğini,

- Almanya’da söz konusu hususun Alman Parlamenterlerin Hukuki Statülerine İlişkin Kanunda 
düzenlendiğini, davranış kurallarına ilişkin daha detaylı hükümlerin Alman Parlamentosu üyelerinin 
davranış kurallarının düzenlenmesine ilişkin bir belgede yer aldığını,

- Hollanda’da ise ayrı bir kanunun öngörülmediğini, Meclis ve Senatonun usul kuralları 
çerçevesinde çeşitli çalışmalar bulunduğunu,

ifade etmiştir.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Teklifin 1, 3, 4, 5, 7, 9 ve 10 uncu 
maddelerinin görüşülmesi kabul edilmiştir.

Teklifin maddeleri üzerinde söz alan milletvekilleri;

- Milletvekillerinin mal bildirimlerinin yıllık yapılması ve kamuoyuna açık bir şekilde yayınlanması 
gerektiğini,

- Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yıllık yolsuzluk algı endeksi sıralamasında ülkemizin ciddi bir 
gerileme yaşadığını, milletvekillerinin her yıl şeffaf bir şekilde malvarlıklarının kamu ile paylaşılarak 
hesap verebilirliğin sağlanması ve böylece yolsuzluk endeksi algımızın iyileştirilmesi gerektiğini,
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- Avrupa’nın birçok ülkesinde parlamenterlerin mal varlıklarını kamu ile paylaşıldığını,

- Yasaların aceleye getirilmemesi gerektiğini aksi takdirde bu yasaların sonra tekrar tekrar 
değiştirildiklerini ve AB kriterlerine uyumun sağlanamadığını,

- Kanun Teklifi kapsamına siyaset kurumu içerisinde yer alan yerel yönetimlerin alınmadığını bu 
hususun anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu,

- Bazı ülkelerde siyasi etiğe aykırı hareket eden milletvekillerinin geri çağırılması hakkı olduğunu 
ve böyle bir yaptırımın bizde de düşünülebileceğini,

- Birçok ülkenin siyasi etik komisyonlarında siyasi partilerin eşit sayıda temsil edildiklerini, bizde 
de komisyonun her partinin belirleyeceği eşit sayıda üyeden oluşturulması gerektiğini,

- Etik standartlar oluşturulurken katı sınırlamaların yapılmasına gerek olmadığını, uygulamada 
neyin etik olup olmadığının belirlenmesinin milletvekillerine bırakılması gerektiğini,

- Başka ülkelerde siyasi etik komisyonlarının olmamasının bu tür denetimlerin olmadığı anlamına 
gelmediğini,

- Teklifin sadece milletvekillerini kapsadığını bu nedenle siyasi etik gibi geniş bir kapsamı ifade 
eden bir adlandırma yerine teklifin adının örneğin, “milletvekillerinin davranış kuralları” şeklinde 
değiştirilmesi gerektiğini,

- Tarafsız ve etki altında kalmadan çalışan bir etik komisyonunu teminen Etik Komisyonunun 
Meclis üyeleri arasından kura ile seçilerek belirlenmesi gerektiğini,

- Milletvekilleri unvanını kullanarak ya da kullanmayarak hiçbir şekilde milletvekillerinin serbest 
mesleklerini icra etmemeleri gerektiğini,

- Etik ihlali durumunda Meclis Başkanı yerine Etik Komisyonunun yaptırım kararını vermesi 
gerektiğini,

- Etik değerlerin belirlenmesinin milletvekillerinin keyfiyetine bırakılmaması gerektiğini,

- Hediyelerin değerinin belirlenmesinin uygulamada mümkün olmadığını, milletvekillerinin hiçbir 
şekilde hediye almamaları gerektiğini,

- Uluslararası temaslarda bulunurken, nezaket ve protokol uyarınca, kamuya açık karşılıklı 
hediyeleşmelerin bir gelenek olduğunu, Avrupa’da da bu hediyeleşme kültürünün var olduğunu,

- Hediyeleşmenin adabı ve limitlerinin belirlenebileceğini, ancak bunu tamamıyla yasaklamanın 
doğru olmadığını,

- Hediye değerinin üst limiti için net bir rakam konulması gerektiğini, asgari ücretin on katı olarak 
belirtilen değerin sembolik bir miktara indirilmesi gerektiğini,

ifade etmişlerdir.

Teklifin 1 inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisine mensup Komisyon üyelerinin verdiği 
önerge reddedilmiş ve madde aynen kabul edilmiştir.
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Teklifin 3 üncü maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisine mensup Komisyon üyelerinin verdiği 

iki adet önerge kabul edilmiştir. Bu önergeler doğrultusunda, Teklifin 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (ç) bendinin “ç) Açık, şeffaf ve erişilebilir olurlar.” şeklinde; (f) bendinin ise “f) Yasama 

faaliyetlerini etkilemek amacıyla, kendileri nezdinde yapılan girişimler hususunda açıklık ve şeffaflığa 

uygun hareket etmek zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmesi kabul edilmiştir. 3 üncü madde söz konusu 

değişikliklerle kabul edilmiştir.

Teklifin 4 üncü maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisine mensup Komisyon üyelerinin verdiği 

iki adet önerge reddedilmiş ve madde aynen kabul edilmiştir.

Teklifin 5 inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisine mensup Komisyon üyelerinin verdiği 

önerge reddedilmiş ve madde aynen kabul edilmiştir.

Teklifin 7 nci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisine mensup Komisyon üyeleri ile Milliyetçi 

Hareket Partisine mensup üyelerin iki ayrı önergesi reddedilmiş ve madde aynen kabul edilmiştir.

Teklifin 9 uncu maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisine mensup Komisyon üyelerinin verdiği 

önerge reddedilmiş ve madde aynen kabul edilmiştir.

Teklifin 10 uncu maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisine mensup Komisyon üyelerinin 

verdiği önerge reddedilmiş ve madde aynen kabul edilmiştir.

Görüşülmesine karar verilen Teklifin ilgili maddeleri üzerinde görüşmelerin tamamlanması 

ardından, Komisyon “Teklifin 5 inci maddesinde iade edilmesi gerektiği ifade edilen hediye değerinin 

net olarak belirtilmesinin Esas Komisyona önerilmesini” oylayarak kabul etmiştir. Ardından, Teklifin 

tümü oylamaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, esas komisyon olan Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Başkanvekili

	 Mehmet	Kasım	Gülpınar	 Şaban	Dişli	 Özkan	Yalım

 Şanlıurfa Sakarya Uşak

   (Muhalefet şerhi var)

 Sözcü Üye Üye

	 Zehra	Taşkesenlioğlu	 Cengiz	Aydoğdu	 Hüseyin	Şahin

 Erzurum Aksaray Bursa

 Üye Üye Üye

	 Ahmet	Berat	Çonkar	 Markar	Eseyan	 Mehmet	Muş

  İstanbul İstanbul İstanbul
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 Üye Üye Üye

	 İsmail	Emrah	Karayel	 Recai	Berber	 Niyazi	Nefi	Kara

 Kayseri Manisa Antalya

   (Muhalefet şerhi var)

 Üye Üye Üye

	 Onursal	Adıgüzel	 Selina	Doğan	 Ali	Şeker

 İstanbul İstanbul İstanbul

 (Muhalefet şerhi var) (Muhalefet şerhi var) (Muhalefet şerhi var)

 Üye Üye Üye

 Nurettin Demir Kadir Koçdemir Arzu Erdem

 Muğla Bursa İstanbul

 (Muhalefet şerhi var) (Muhalefet şerhi vardır)
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	 Niyazi	Nefi	Kara	 Ali	Şeker	 Onursal	Adıgüzel

 Antalya İstanbul İstanbul

	 Nurettin	Demir	 Selina	Doğan	 Özkan	Yalım

 Muğla İstanbul Uşak
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Kadir Koçdemir
Bursa
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ALT KOMİSYON RAPORU 

Esas: 2/1000 Siyasi Etik Kanunu Teklifi
Konu: Alt Komisyon Raporu 19/04/2016

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Amasya Milletvekili Mehmet Naci BOSTANCI, 

Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer ÜSTÜN ile 97 milletvekili tarafından hazırlanan, 01/04/2016 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 06/04/2016 tarihinde 
tali olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas olarak Komisyonumuza havale edilen 2/1000 esas 
numaralı Siyasi Etik Kanunu Teklifi, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Başkanlığında 
toplanan Komisyonumuzun 14/04/2016 tarihli 5’inci toplantısında; Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN, 
Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunlar 
ve Kararlar Başkanlığı ile Türk Parlamenterler Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, Teklif benimsenmiş ve maddelerin 
görüşülmesine geçilmiştir. Komisyonda temsil edilen dört siyasi parti grubuna mensup üyeler tarafından 
verilen ortak önerge doğrultusunda söz konusu Teklifin daha detaylı olarak incelenebilmesini teminen 
alt komisyonda görüşülmesi kabul edilmiştir.

Dokuz üyeden oluşan Alt Komisyon, 14/04/2016 tarihinde Anayasa Komisyonu toplantısı akabinde 
yapmış olduğu ilk toplantısında, Alt Komisyon Başkanlığına Burdur Milletvekili Reşat PETEK’i 
başkanvekilliğine de Çankırı Milletvekili Muhammet Emin AKBAŞOĞLU’nu seçerek çalışmalarına 
başlamıştır. Alt Komisyon ilk toplantısında, ikinci toplantısının 18/04/2016 Pazartesi günü saat 10.30’da 
yapılmasını, Alt Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasını, ikinci toplantıya; Adalet Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ile TBMM Başkanlığı/Genel Sekreterliğinden temsilcilerin 
davet edilmesini, etik konularında uzman olan en az bir akademisyenin çağrılmasını, çalışmaların 
üç gün içinde bitirilmesini, geçmiş dönemlerde verilen kanun tekliflerinin Alt Komisyon üyelerine 
ulaştırılmasını ve toplantı davetlerinin telefon veya elektronik posta ile yapılmasının yeterli olacağını 
kararlaştırmıştır. Alınan bu kararların ardından toplantı sona ermiştir.

Alt Komisyon, adı geçen Kanun Teklifi’ni 18/04/2015 ve 19/04/2016 tarihli toplantılarında; 
Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, TBMM Genel 
Sekreterliği temsilcileri ile Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat AKÇAYA’nın katılımlarıyla görüşmüş, yetkilileri 
dinlemiş ve konuyla ilgili görüşlerini almıştır.

Alt Komisyon, görüşme ve incelemeleri neticesinde Anayasa Komisyonunun görüşmelerine esas 
olmak üzere bir metin hazırlamıştır.

Alt Komisyon üyeleri tarafından Teklif üzerinde yapılan görüşmelerde ilk olarak Teklif başlığı 
değerlendirilmiştir. Siyasi etik kavramının milletvekilliği sıfatını aşan ve parlamento dışı siyasi aktörler 
ile yürütme organı faaliyetlerini de kapsayan geniş içerikli bir kavram olduğu, başlık ve içerik arasında 
uyum bulunmadığı, teklifin sadece milletvekillerini kapsadığı, bu doğrultuda düzenlemeler ihdas 
ettiği, fakat siyasi etik kavramının pek çok siyasi aktörü ilgilendirdiği, bu nedenle Teklif başlığındaki 
adlandırmanın daraltılarak yalnızca milletvekillerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin 
uygun olacağı belirtilmiştir. Bu düşünce ve değerlendirmeler doğrultusunda Alt Komisyon üyelerinin 
ortak teklifiyle, Kanun Teklifi’nin başlığı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Etik Kanunu Teklifi” 
olarak değiştirilmiştir.
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Kanun Teklifi başlığının değiştirilmesi neticesinde, Teklifin madde başlıkları ve içeriklerindeki 
düzeltmeler yapılmış ve metne işlenmiştir. Kanun teklifi maddeleri üzerinde yapılan görüşme ve 
müzakereler neticesinde bazı maddeler oybirliğiyle, bazı maddeler de oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Teklifin “Amaç ve kapsam” başlıklı l’inci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde üyelerimizin 
önerileriyle başlıkta yapılan değişiklik madde içeriğine yansıtılmış, ayrıca kavram kargaşasının önüne 
geçebilmek amacıyla maddenin birinci fıkrası sadeleştirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri 
fıkra içeriğine “etik davranış ilkelerinin yaşama geçirilmesi” ibaresinin de eklenmesi ve şeffaflık 
ilkesine vurgu yapılması hususunda ısrarcı olmuşlar ve bu kayıtla bu hususa muhalif kalmışlardır. 
Maddenin ikinci fıkrası ise başlıkla uyumlu hâle geldiği için aynen kabul edilmiştir.

Teklifin “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesi üzerine yapılan görüşmelerde değişen Teklif başlığı ile 
amaç ve kapsam maddesiyle uyum sağlanması amacıyla Komisyon ve Kurul tanımları redaksiyona tabi 
tutularak değiştirilmiş, sonraki maddelerde yer alan “TBMM üyesi” ibaresi ile “Karma Etik Kurulu” 
ibaresi yeni bentler eklenmek suretiyle kabul edilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisine mensup 
üyelerin “çıkar çatışması oluşturma” kavramının hukuksal niteliğinin belirginleştirilmesi amacıyla 
tanımlanması gerektiği ve tanımlar maddesine eklenmesi önerisi, söz konusu ibarenin 3’üncü maddede 
yapılan değişiklikle metinden çıkarılması nedeniyle çoğunluk tarafından kabul görmemiştir.

Teklifin “Etik davranış ilkeleri” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fikrası üzerinde yapılan 
görüşmelerde, fıkranın (a) bendinde yer alan kavramların muğlaklığını gidermek ve düzenlemeyi 
netleştirmek amacıyla cümlenin başı “TBMM üyesi sıfatını kullanarak” şeklinde düzeltilmiş ve menfaat 
yerine “haksız menfaat” ibaresi getirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisine mensup üyelerin “haksız 
menfaat” kavramının ceza hukuku kapsamında suç teşkil ettiğini ileri sürmüş “haksız” ibaresinin 
madde metninden çıkarılmasını önermiş, ancak diğer üyeler milletvekillerinin faaliyetlerinin belli 
gruplara menfaat sağlayabileceği ama bu durumun her zaman etik ilkelerine aykırı olmayabileceğini 
belirterek karşı çıkmışlardır.

Teklifin “Etik davranış ilkeleri” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrası üzerinde yapılan 
görüşmelerde, fıkranın (b), (c) ve (d) bentleri aynen kabul edilmiştir. Bu fıkranın (ç) bendinde yer 
alan “olmaya özen gösterirler” ibaresi tali komisyon olan Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun önerisi 
doğrultusunda muğlaklığı gidermek amacıyla “olurlar” şeklinde değiştirilmiştir. Fıkranın (e) bendi 
mevcut metinde geçen kavramların hukuk literatürümüzde tanımlanmamış olması nedeniyle yeniden 
kaleme alınmış ve “çıkar çatışması” kavramının ifade ettiği husus açıklığa kavuşturulmuştur. Yine 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun önerisi doğrultusunda fıkranın (f) bendinin sonunda yer alan 
“dikkat ederler” ibaresi hükmü güçlendirmek amacıyla “uygun hareket ederler” olarak değiştirilmiştir. 
Bu maddenin ikinci fıkrası, kanun yapım tekniğine uygunluğu sağlamak amacıyla “Siyasi Etik 
Komisyonu” başlıklı 7’nci maddenin ikinci fıkrasında değerlendirilmek üzere madde metninden 
çıkarılmış ve ilgili yerine uyarlanarak aktarılmıştır.

Teklifin “Beyan yükümlülüğü” başlıklı 4’üncü maddesinin üzerinde yapılan görüşmelerde, 
maddenin birinci fikrası ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri redakte edilerek kabul edilmiş, 
milletvekillerine yasama faaliyetleri kapsamında hâlihazırda tahsis edilen herhangi özel bir kamu 
imkânı bulunmadığından ve bu imkânlar tahsis edilse bile mevcut mevzuat çerçevesinde hukuka uygun 
olarak tahsis edildiğinden ve kayıt altına alındığından söz konusu imkânların milletvekilleri tarafından 
ayrıca bildirilmesinin gereksiz olduğu ifade edilmiş ve (c) bendi madde metninden çıkarılmıştır. Yine 
gereksiz tekrara yer vermemek amacıyla Teklif metninde yer alan bütün yönetmeliklerin müstakil 
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bir maddede düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle maddenin üçüncü fikrası metinden çıkarılmıştır. 
Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri ise mal beyanlarının kamuoyunun erişimine açık olması gerektiği 
hususunda ısrarcı olmuşlar ve bu açıdan maddeye muhalif kalmışlardır.

Teklifin “Hediye alma” başlıklı 5’inci maddesinin üzerinde yapılan görüşmelerde, Türkçe dil 
bilgisi ve anlatım kurallarına daha uygun olacağı gerekçesiyle madde başlığının “Hediye kabul etme” 
olarak, buna bağlı olarak maddenin ikinci fıkrasında yer alan “almaları” ve “aldıkları” ibarelerinin de 
maddenin başlığına uygun olarak değiştirilmesi kabul edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ile Halkların 
Demokratik Partisine mensup milletvekillerinin maddenin birinci fıkrasında belirtilen hediye değerinin 
üst limiti için net bir rakam konulması gerektiğine, yönetmeliğe bırakılan hususlara ilişkin en azından bir 
ilkenin belirlenmesine ilişkin önerileri kabul görmemiş, maddenin sonuna yeni eklenen fıkrayla kişisel 
başarılar kapsamında alınan ödüllerin madde kapsamı dışında bırakılması önerisi kabul edilmiştir.

Teklifin 6’ncı maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde Teklif başlığı açısından daha yerinde 
olacağı düşüncesiyle madde başlığı “Siyasi parti grubu etik kurulları” olarak yine aynı gerekçeyle 
birinci fıkrada yer alan “Siyasi etik kurulları” ibaresi de “Siyasi parti grubu etik kurulları” olarak 
değiştirilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında kurul üyelerinin milletvekilleri arasından seçileceğinin 
açıkça belirtilmesi için fıkraya “milletvekilleri arasından” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkradaki komisyon 
üyelerinin görev sürelerine ilişkin husus İçtüzüğün komisyonlarla ilgili hükümleriyle uyum sağlamak 
amacıyla bir yasama döneminde ilk devre için iki yıl, ikinci devre için dönem sonuna kadar olacak 
şekilde yeniden düzenlenmiş, kanunun sistematiği açısından takdim tehir ilkesince birinci ve ikinci 
fıkraların yeri değiştirilmiş ve maddenin üçüncü fıkrası değiştirilmek suretiyle Komisyon görüşü 
alınarak kurulların çalışma usul ve esaslarının siyasi parti gruplarınca belirleneceği kararlaştırılmıştır.

Teklife “Karma Etik Kurulu” başlıklı yeni bir madde eklenmiş ve buna göre sonraki maddeler 
teselsül ettirilmiştir. Eklenen yeni bir maddeyle, siyasi parti grubu bulunan milletvekilleri ve uygulamada 
bağımsız milletvekillerinin de içerisinde yer aldığı herhangi bir siyasi partiye mensup olmayan 
milletvekilleri arasında ayrı bir itiraz makamı öngörülmemesinden kaynaklanan eşitsizlik giderilmiştir. 
TBMM’de bulunan siyasi parti gruplarından herhangi birine mensup olmayan milletvekilleri için ayrı 
bir Kurul oluşturulmuştur. Bu Kurulun bazı istisnalar dışında TBMM üyeleri arasından ad çekme 
suretiyle belirleneceği ve beş milletvekilinden oluşacağı, Kurul’un görev süresinin ilk devre için iki yıl, 
ikinci devre için dönem sonuna kadar olacağı kararlaştırılmıştır.

Teklifin “Siyasi Etik Komisyonu” başlıklı 7’nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde, Teklifin 
başlığı ile uyum sağlanması açısından madde başlığı “TBMM Üyeliği Etik Komisyonu” şeklinde, 
yine aynı gerekçeyle birinci fikrada yer alan “Siyasi Etik Komisyonu” ibaresi “TBMM Üyeliği 
Etik Komisyonu” olarak değiştirilmiştir. Yine 6’ncı maddede görev süresine ilişkin olarak yapılan 
değişiklikler zorunlu olarak 7’nci maddenin birinci ve üçüncü fıkrasına da yansıtılmış, birinci fıkrada 
yer alan “her yasama dönemi başında” ibaresi metinden çıkarılmış üçüncü fikra Komisyonun görev 
süresinin ilk devre için iki yıl, ikinci devre için dönem sonuna kadar olacak şekilde düzenlenmiş, ikinci 
fıkra ise aynen kabul edilmiştir. Komisyon çalışmalarında kolaylık ve esneklik sağlamak amacıyla 
dördüncü fıkrada yapılan değişiklikle Komisyona başkanvekili seçimine imkân verilmiş, seçime ilişkin 
karar yeter sayısı netleştirilerek Komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğu olarak belirlenmiştir. 7’nci 
maddenin beşinci fikrasına iki yeni bent eklenmek suretiyle Teklifin 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan TBMM üyelerine sunulacak danışma ve bilgilendirme hizmetlerini verme görevi Komisyonun 
uhdesine alınmıştır. 7’nci maddenin altıncı fıkrası yönetmeliklerin müstakil bir maddede düzenlenecek 
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olması nedeniyle madde metninden çıkarılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik 
Partisine mensup temsilcilerin birçok ülkenin siyasi etik komisyonlarında siyasi partilerin eşit sayıda 
temsil edildikleri, bizde de komisyonun her partinin belirleyeceği eşit sayıda üyeden oluşturulması 
gerektiği ve Komisyonda siyasi parti gruplarının eşit bir şekilde temsil edilmelerine ilişkin ısrarlı 
önerileri kabul edilmemiştir.

Teklifin “Başvuru ve inceleme usulü” başlıklı 8’inci maddesi, iki farklı hususu düzenlemesi 
nedeniyle kanun yapım tekniğine uygunluğunu sağlamak açısından “başvuru” ve “İnceleme usulü” 
başlıklı iki farklı maddeye bölünmüştür. Sonraki madde numaraları ve atıflar buna göre teselsül 
ettirilmiş, 8’inci maddenin ilk üç fıkradan; 9’uncu maddenin ise geri kalan fıkralardan oluşması 
kararlaştırılmıştır. 8’inci maddenin üçüncü fıkrası daha önce şikâyete konu olup incelenen konuların 
yeniden başvuru konusu yapılamayacağı yönünde düzenlenerek madde kabul edilmiştir.

“İnceleme usulü” başlıklı yeni 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yukarıdaki 
fıkralarda” ibaresi redakte edilerek “9 uncu maddede” olarak değiştirilmiştir. Yeni 10’uncu maddenin 
yedinci fıkrasının sonuna eklenen cümleyle tutanaklarının yalnızca Komisyon ve kurullarla 
paylaşılması ve gizlilik ilkesi çerçevesinde arşiv birimine teslim edilmesi hükme bağlanmıştır. 
Komisyon toplantılarına katılabilecekler netleştirilmiş, Komisyon veya kurullarda görevlendirilen 
yasama uzmanları, stenograflar gibi görevli personel hariç olmak üzere çağrılmayan hiç kimsenin 
katılamayacağı, bu maddede belirtilen gizlilik ilkesine riayet etmeyenler için yaptırım uygulanacağı 
kararlaştırılmıştır.

Teklifin 9’uncu maddesinin “Üyelikle bağdaşmayan işler” başlığı, maddenin içeriği ile daha 
uyumlu olacağı düşüncesiyle “Üyelikle bağdaşmayan işler ve üyelik sonrası görev alma yasağı” olarak 
değiştirilmiştir.

Teklifin “Yaptırımlar” başlıklı 10’uncu maddesinde yapılan değişikliklerle uyarı cezası karara 
dönüştürülmüş, TBMM Başkanına verilen yetki astlık üstlük oluşturabileceği ve TBMM Başkanı ile 
milletvekillerini karşı karşıya getirilebileceği gerekçesiyle Komisyona verilmiştir. Aynca Kanun Teklifi 
kapsamında belirtilen gizlilik ilkesine riayet etmeyenler için cezai yaptırım öngörülmüştür.

Teklifin 11,12,13 ve 14’üncü maddeleri bazı redaksiyonlarla kabul edilmiştir.

Teklifin “içtüzüğün uygulanması” başlıklı 11 ’inci maddesinden sonra gelmek üzere “Yönetmelik” 
başlıklı yeni 14’üncü madde eklenmiştir. Teklifin farklı maddelerinde düzenleneceği belirtilen 
yönetmelik hükümleri kanun yapım tekniğine uygun olarak müstakil bir maddede düzenlenmiştir.

Teklifin “Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar” başlıklı 12’nci maddesinden 
sonra gelmek üzere geçiş hükümlerini düzenleyen yeni geçici 1 ’inci madde kabul edilmiştir. Bu 
geçici düzenlemeyle, uygulamada oluşabilecek tereddütleri gidermek, diğer ihtisas komisyonlarının 
seçim takvimiyle birliktelik sağlamak ve TBMM Başkanlığınca çıkarılacak yönetmeliğin bir süreye 
bağlanması amaçlanmıştır.

Alınan yetki çerçevesinde; biri geçici olmak üzere toplam on sekiz maddeden oluşan Alt 
Komisyonun kabul ettiği metin, madde başlıkları, madde içerikleri, ikiye bölünen veya metne yeni 
eklenen maddeler ile metin içinde yapılan atıflar, imla kuralları ve kanun yapım tekniği çerçevesinde 
redaksiyona tabi tutularak incelenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Yine alınan karar gereğince 
Alt Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmuştur.
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Alt Komisyonun hazırladığı Rapor ve kabul ettiği metin, Anayasa Komisyonu Başkanlığının 
incelemesine saygılarımızla arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Üye

 Reşat Petek Muhammet Emin Akbaşoğlu Abdurrahman Öz
 Burdur Çankırı Aydın

 Üye Üye Üye

 Zekeriya Birkan Haydar Ali Yıldız Murat Emir
 Bursa İstanbul Ankara

   (Muhalefet şerhim ektedir)

  Üye  Üye

  Muharrem Erkek  Erol Dora
  Çanakkale  Mardin

  (Muhalif, muhalefet   (Son toplantıya katılamadı,

  şerhim ektedir)  muhalefet şerhi eklidir)
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 Murat Emir Muharrem Erkek
 Ankara Çanakkale

20.04.2016
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  Erol Dora
  Mardin
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ALT KOMİSYON METNİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ ETİK KANUNU TEKLİFİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan 
görev ve işler ile etik davranış ilkelerinin belirlenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu amaçla 
oluşturulacak Komisyon ve kurulların görev, yetki, çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

(2) Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilliği görevinden kaynaklanan haller bakımından bu Kanun 
hükümlerine tabidir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;

a) Karma Etik Kurulu: Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan bir siyasi partiye mensup 
olmayan milletvekilleriyle ilgili başvuruları inceleyen Kurulu,

b) Komisyon: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Etik Komisyonunu,

c) Kurul: TBMM’de temsil edilen siyasi parti grupları bünyesinde oluşturulan siyasi parti grubu 
etik kurullarını,

ç) TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisini,

d) TBMM üyesi: Mevcut yasama dönemi içinde milletvekili sıfatını haiz olanları ifade eder.

Etik davranış ilkeleri

MADDE 3- (1) TBMM üyeleri görevlerini yerine getirirken;

a) TBMM üyesi sıfatını kullanarak kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere haksız menfaat 
sağlamaya yönelik davranışlarda bulunamazlar,

b) Adalet, eşitlik, dürüstlük ve objektiflik ilkelerini gözetirler,

c) Kendilerine tahsis olunan kamu imkânlarını amacına uygun olarak kullanmaya özen gösterirler,

ç) Açık, şeffaf ve erişilebilir olurlar,

d) Hesap verebilirliği ve genel yararı gözetirler,

e) Kişisel çıkarlarıyla genel yarar arasında bir çatışma olduğunda genel yarara uygun davranırlar,

f) Yasama faaliyetlerini etkilemek amacıyla, kendileri nezdinde yapılan girişimler hususunda 
açıklığa ve şeffaflığa uygun hareket ederler.

Beyan yükümlülüğü

MADDE 4- (1) TBMM üyeleri, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine göre mal bildiriminde bulunurlar. Bu bildirim 
takip eden ikinci yılın sonunda yenilenir.

(2) TBMM üyeleri, aşağıdaki hususları TBMM Başkanlığına beyan ederler:

a) Bu Kanunun 11 inci maddesinin kapsamı dışında kalan görev ve işler.

b) Yasama faaliyetleriyle ilgili olarak kendileri açısından çıkar çatışması oluşturan veya oluşturma 
ihtimali bulunan durumlar.
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Hediye kabul etme
MADDE 5- (1) TBMM üyeleri; gerçek veya tüzel kişilerden TBMM Başkanlığı tarafından 

Komisyonun görüşü alınarak çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı hediye veya 
menfaati kabul edemez.

(2) TBMM üyeleri; milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket ilkeleri uyarınca, yabancı 
devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, kabul ettikleri 
tarih itibarıyla 3628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirlenen değeri aşan hediye veya bağış 
niteliğinde eşya kabul etmeleri durumunda, bunları kabul ettikleri tarihten itibaren bir ay içinde TBMM 
Başkanlığına teslim ederler.

(3) Kişisel başarılar nedeniyle alınan ödüller bu madde kapsamı dışındadır.
Siyasi parti grubu etik kurulları
MADDE 6- (1) Siyasi parti grupları, kendi milletvekilleri arasından en az beş, en fazla dokuz olmak 

üzere kurul üyelerini belirler ve TBMM Başkanlığına bildirirler. Kurullar için, bir yasama döneminde 
iki seçim yapılır. İlk devre için seçilenlerin görev süresi iki yıldır. İkinci devre için seçilenlerin görev 
süresi yasama döneminin sonuna kadar devam eder.

(2) Siyasi parti grubu etik kurulları, 10 uncu madde kapsamında yetkisine giren konuları incelemek 
ve bu Kanunun 3 üncü maddesinde düzenlenen etik davranış ilkeleri çerçevesinde bunları karara 
bağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Siyasi parti grubu etik kurullarının oluşumu ile çalışma usul ve esasları Komisyonun görüşü 
alınarak siyasi parti gruplarınca belirlenir.

Karma Etik Kurulu
MADDE 7- (1) Başvuru tarihi itibarıyla TBMM’de grubu bulunan bir siyasi partiye mensup 

olmayan TBMM üyeleri hakkındaki başvurular, TBMM Başkanının bildirimi üzerine, Komisyon, 
Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Bakanlar Kurulu ve TBMM Başkanlık Divanı 
üyesi olmayan TBMM üyeleri arasından Genel Kurulda ad çekme suretiyle belirlenecek beş üyeden 
oluşan Karma Etik Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Karma Etik Kurulu için bir yasama 
döneminde iki defa ad çekimi yapılır. İlk devre için belirlenen üyelerin görev süresi iki yıldır. İkinci 
devre için belirlenenlerin görev süresi ise yasama döneminin sonuna kadar devam eder.

(2) Karma Etik Kurulu Başkanı toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla seçilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Etik Komisyonu
MADDE 8- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Etik Komisyonu, siyasi parti gruplarının 

kendi etik kurullarının üyeleri arasından bildirdiği on bir üyeden oluşur. Üyeliklerin partilere göre 
dağılımı, TBMM Başkanı tarafından TBMM İçtüzüğünün 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre 
belirlenir.

(2) Mensubu olduğu siyasi parti ile üyelik bağı sona eren, TBMM’de grup kurma hakkını 
kaybeden bir siyasi partiye mensup olan veya kendiliğinden ayrılma isteminde bulunan TBMM 
üyesinin Komisyon üyeliği kendiliğinden sona erer. Boşalan üyelikler, birinci fıkrada belirtilen usule 
göre tamamlanır.

(3) Komisyon üyelikleri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk devre için seçilenlerin görev 
süresi iki yıldır. İkinci devre için seçilenlerin görev süresi yasama döneminin sonuna kadar devam eder.

(4) Komisyon başkanı ve başkanvekili, üyeler tarafından Komisyon üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla seçilir.
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(5) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında yetkisine giren konuları incelemek ve bu Kanunda 
düzenlenen etik davranış ilkeleri çerçevesinde bunları karara bağlamak.

b) Siyasi etik konusuna ilişkin uluslararası gelişmeleri izlemek ve ilgili uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) TBMM üyeleri için etik rehber hazırlanması ve yenilenmesi ile benzeri bilgilendirici çalışmaları 
yapmak.

ç) TBMM üyelerine talepleri halinde gizlilik ilkesi çerçevesinde etik davranış ilkelerinin uygulanmasına 
ilişkin danışma hizmeti vermek.

d) Etik davranış ilkelerinin uygulanmasına ilişkin TBMM üyelerine yapılacak bilgilendirmelerin 
kapsamı ve yöntemleri ile talep halinde TBMM üyelerine gizlilik ilkesi çerçevesinde danışma hizmeti 
verilmesine ilişkin usul ve esasları karara bağlamak.

Başvuru

MADDE 9- (1) TBMM üyelerinin bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki etik davranış 
ilkelerine aykırı olduğu iddia edilen eylem ve işlemleri hakkındaki başvurular, TBMM Başkanlığına 
yapılır.

(2) Başvurunun, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda 
belirlenen esaslara uygun olması zorunludur.

(3) Başvuruların soyut ve genel nitelikte olmaması, kişi ve olay belirtilmesi, bulgu ve belgelere 
dayanması zorunludur. Daha önce bu Kanun kapsamında incelenmiş olan konular, yeni deliller 
gösterilmedikçe başvuru konusu yapılamaz. Bu şartları taşımayan başvurular incelenemez.

İnceleme usulü

MADDE 10- (1) Bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen şartları taşıyan başvurular, TBMM 
Başkanı tarafından ilgili milletvekilinin mensubu olduğu siyasi parti grubunun etik kuruluna iletilir.

(2) Kurul, kendisine intikal eden başvuruyu inceler, ilgili milletvekilinin görüş ve cevaplarını 
aldıktan sonra etik davranış ilkelerine aykırılık bulunup bulunmadığı hususunda kararını verir. Kurul, 
kararını ilgili milletvekiline ve TBMM Başkanlığına bildirir.

(3) Kurulun aldığı kararlara karşı ilgili milletvekili, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 
on beş gün içinde Komisyona itirazda bulunabilir. TBMM Başkanı da gerek görmesi halinde aynı süre 
içinde Kurul kararını incelenmek üzere Komisyona gönderebilir.

(4) Komisyon, kendisine intikal eden Kurul kararları hakkında incelemesini yapar ve etik 
davranış ilkelerine aykırılık bulunup bulunmadığı hususundaki kararını verir. Komisyon, kararını ilgili 
milletvekiline ve TBMM Başkanlığına bildirir.

(5) Kurulun ilgili milletvekili tarafından süresi içinde itiraz edilmeyen veya TBMM Başkanı 
tarafından Komisyona gönderilmesine gerek görülmeyen kararları ile Komisyonun itiraz incelemesi 
sonucu verdiği kararlar kesindir.

(6) Başvuru tarihi itibarıyla TBMM’de grubu bulunan bir siyasi partiye mensup olmayan 
milletvekilleri hakkındaki başvurular Karma Etik Kuruluna gönderilir. Karma Etik Kurulu, yaptığı 
değerlendirme sonucu etik davranış ilkelerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönündeki kararını 
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ilgili TBMM üyesine ve TBMM Başkanlığına bildirir, ilgili TBMM üyesi veya gerek görmesi halinde 
TBMM Başkanı, Karma Etik Kurulu kararını, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren on beş gün 
içinde itiraz yoluyla Komisyona götürebilir. Komisyonun itiraz üzerine verdiği kararlar ile Karma Etik 
Kurulunun süresi içinde itiraz edilmeyen kararları kesindir.

(7) Kurullar ve Komisyon bu madde kapsamındaki başvuru incelemelerini gizlilik ilkesi 
çerçevesinde yürütür. Kurullar ve Komisyonun başvurulara ilişkin toplantılarına; Komisyonda ve 
Karma Etik Kurulunda görevlendirilenler hariç, kurullar ve Komisyonca çağırılmayan hiç kimse 
katılamaz, dosya ve belgeleri inceleyemez ve bilgi alamaz. Kurullar ve Komisyon adına veya şahsen, 
üyeler ya da toplantılara katılan görevli personel ve diğer kişiler tarafından, başvuru dosyaları hakkında 
yazılı ve görsel basına veya kamuoyuna açıklama yapılamaz, bilgi ve belge verilemez. Komisyon ve 
kurulların tutanakları ile bilgi ve belgeleri basına ve kamuoyuna kapalıdır. Tutanaklar yazıldıktan sonra 
sadece Komisyon ve kurullarla paylaşılır ve gizlilik esasları çerçevesinde arşiv birimine teslim edilir.

Üyelikle bağdaşmayan işler ile üyelik sonrası görev alma yasağı
MADDE 11- (1) TBMM üyeleri görevleri devam ettiği sürece;
a) Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer 

kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel 
gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten 
yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 
sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim 
kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak 
kabul edemezler, temsilcilik, hakemlik, iş takipçiliği, komisyonculuk veya danışmanlık yapamazlar, 
genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir isim altında hiçbir yönetim görevi alamazlar.

b) Serbest mesleklerini icrada, ferdi işletmelerini idarede milletvekilliği unvanlarını kullanamazlar.
c) Yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle 

görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek 
geçici bir görevi kabul etmesi, TBMM’nin kararına bağlıdır.

ç) Yabancı bir devlet veya milletlerarası bir kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli 
herhangi bir işi veya görevi TBMM’nin kararı olmadıkça kabul edemezler.

(2) TBMM üyelerinin yapamayacakları işlere ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
(3) TBMM üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle TBMM’ye karşı 2/10/1981 

tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesinde belirtilen işleri yapamazlar.

Yaptırımlar
MADDE 12- (1) Bu Kanun kapsamında etik davranış ilkelerine aykırılık tespit edilmesi halinde 

uyarı kararı verilmesini takdir ve yerine getirme yetkisi Komisyona aittir.
(2) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden TBMM üyeleri hakkında 

3628 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(3) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 26/9/2004 

tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
(4) Bu Kanunun 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket eden TBMM 

üyeleri hakkında TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca işlem yapılır. Üyeliğin düşmesine TBMM üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla karar verilir.
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(5) Bu Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 2531 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesi hükmü uygulanır.

İçtüzüğün uygulanması

MADDE 13- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde TBMM İçtüzüğü hükümleri uygulanır.

Yönetmelik

MADDE 14- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Komisyonun görüşü alınarak 
TBMM Başkanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar

MADDE 15- (1) 31/10/1984 tarihli ve 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile 
Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta 3069 sayılı Kanuna yapılan 
atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde siyasi parti 
grupları etik kurullarını oluştururlar ve kendilerine düşen Komisyon üyelikleri için TBMM Başkanlığına 
gerekli bildirimde bulunurlar.

(2) Karma Etik Kurulu üyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde TBMM 
üyeleri içinden ad çekme suretiyle belirlenir.

(3) Bu madde kapsamında belirlenen kurul ve Komisyon üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
26. Yasama Döneminin birinci devresinin sonuna kadar görev yapar.

(4) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen yönetmelik bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren altı ay içinde çıkarılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
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Anayasa Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Anayasa Komisyonu 22/4/2016

 Esas No: 2/1000

 Karar No: 3

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Amasya Milletvekili Mehmet Naci BOSTANCI, 
Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer ÜSTÜN ile 97 milletvekili tarafından hazırlanan ve 01/04/2016 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Başkanlıkça 06/04/2016 tarihinde tali olarak Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonuna, esas olarak Komisyonumuza havale edilen 2/1000 esas numaralı Siyasi 
Etik Kanunu Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa ŞENTOP Başkanlığında toplanan Komisyonumuzun 
14/04/2016 tarihli toplantısında; Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Bakanlığı, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı ile Türk 
Parlamenterler Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür. Kurum yetkilileri dinlenmiş, konuyla 
ilgili görüşleri alınmıştır.

Tali komisyon olan Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 13/04/2016 tarihli toplantısında, Teklifin geneli 
ve bazı maddeleri üzerinde görüşme yapmış ve raporunu olumlu görüşle Komisyonumuza gönderilmek 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştur.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, teklif benimsenmiş ve maddelerin görüşülmesine 
geçilmiştir. Komisyonda temsil edilen dört siyasi parti grubuna mensup milletvekilleri tarafından verilen 
ortak önerge doğrultusunda söz konusu Teklifin daha detaylı olarak incelenebilmesine imkân sağlamak 
amacıyla Alt Komisyon kurulmuştur. Dokuz üyeden oluşan Alt Komisyon, 14/04/2016 tarihinde başkan 
ve başkanvekilini seçerek çalışmalarına başlamış 18/04/2016 ve 19/04/2016 tarihlerinde çalışmış ve 
Raporunu da 20/04/2016 tarihinde Komisyonumuza sunmuştur.

Komisyonumuz, 21/04/2016 tarihinde İstanbul Milletvekili Mustafa ŞENTOP başkanlığında Alt 
Komisyon Raporu’nu ve kabul edilen metni görüşmek üzere toplanmıştır. Bu toplantıya; Adalet Bakanı 
Bekir BOZDAĞ, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcileri katılmıştır.

Bilindiği üzere, ülkeden ülkeye bir takım değişiklikler gösteren ve farklı hukuki metinler suretiyle 
ortaya çıkan etik/davranış “kod”ları, parlamento üyelerinin uyması gereken davranış ilke ve kurallarının 
belirlendiği yazılı metinlerdir. Etik ilke ve davranış kurallarının belirlenmesinde asıl amaç parlamento 
üyeleri ile seçmenler arasında güven ilişkisi tesis ederek, kurum olarak parlamentoların itibarını 
artırmaktır. Burada zikredilen etik ilkeler ile davranış kurallarıyla yapılan düzenleme dürüstlüğü, hesap 
verebilirliği ve şeffaflığı artırmak gibi temel hedeflere ulaşmaya yönelik olup asıl maksat ceza ve disiplin 
hükümleri belirlemek değildir.

Teklif ve gerekçesi incelendiğinde TBMM üyeleri ile ilgili olarak;

- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yönelik etik davranış ilkelerinin oluşturulmasının, 

- Siyasi etik kavramıyla ilgili olarak mevzuatta dağınık şekilde yer alan hükümlerin tek ve kapsamlı 
bir metin düzenlenmesinin,
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- Siyasi alanda yol gösterici fonksiyon icra edecek etik ilke ve standartların belirlenmesinin,

- Siyasi etik kapsamında değerlendirilen hediye alma yasağı, çıkar çatışması oluşturan durumlarda 
beyan yükümlülüğü, tahsis edilen kamu imkânlarının kişisel amaçlar için kullanılmaması gibi konuların 
sistematik bir şekilde düzenlenmesinin,

- Siyasi etik ilkelerinin ihlalini oluşturan davranışlar karşısında, başvuru üzerine harekete geçecek 
denetim mekanizmalarının oluşturulmasının,

- Siyasi etik ilkelerinin somut olaylara uygulanmasına ilişkin olarak milletvekillerine yardımcı 
olmak ve gizlilik esasları çerçevesinde çalışacak bir danışma birimi mekanizmasının oluşturulmasının,

- Siyasi etik kültürünün yerleştirilmesi ve bu amaçla kılavuz niteliğinde etik rehber oluşturulmasının,

- Kamuoyunun siyasete ve demokrasiye güvenini artıracak, standartlara uygun bir siyasi etik 
düzenlemesinin yapılmasının,

- Siyasi etik kurulları ve Siyasi Etik Komisyonunun görev, yetki, çalışma usul ve esaslarının 
düzenlenmesinin,

- Siyasi etik ihlallerine karşı izleme, denetim ve yaptırım sisteminin düzenlenmesinin,

- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan işlerin belirlenmesi ve üyelik sonrası 
işlerle alakalı geçici kısıtlamaların belirlenmesinin,

- Teklif ile ihdas edilen siyasi parti kurulları, Siyasi Etik Komisyonu ve diğer bazı hususlarla ilgili 
olarak Meclis Başkanlığına yükümlülükler getirilmesinin ve buna ilişkin ikincil düzenlemeler yapma 
yetkisi verilmesinin,

- Kanun yapım tekniğine uygunluğu sağlamak için münhasıran TBMM üyeleri hakkında düzenlemeler 
içeren kanunların yürürlükten kaldırılması ve söz konusu kanunlardaki hükümlerin bu Teklife taşınmasının,

öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Toplantıyı açış konuşmasında Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Mustafa ŞENTOP tarafından;

- Parlamento üyelerine yönelik etik veya davranış kurallarının ilk örneklerinin 1968 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Senatosunda kabul edilen bir kodla ortaya çıktığı,

- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından hazırlanan rapora göre 2012 yılı itibarıyla 
AGİT bölgesinde on bir ülkede on beş parlamentoda etik davranış kodu bulunduğu, bugün itibarıyla on 
dokuz ülkede ve biri uluslararası nitelikte Avrupa Parlamentosu olmak üzere yirmi yedi parlamentoda etik 
davranış kodları bulunduğu,

- Hâlihazırda Türkiye, Almanya (Bundesrat), Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İtalya, Avusturya, 
Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ulusal meclislerinde, İspanya, 
Portekiz, Hırvatistan, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan parlamentolarında milletvekilleri için özel bir 
etik davranış kodu bulunmadığı,

- Etik davranış kodlarının benimsenmesinde hukuki mahiyeti itibarıyla ülkeden ülkeye değişen 
farklı tasarrufların söz konusu olduğu bu manada; kanunla, içtüzük değişikliğiyle, parlamento kararıyla 
veya parlamento bildirgesiyle düzenleme yapıldığı,

- Sadece Litvanya’da, siyasetçiler için davranış kodunun kanunla kabul edildiği, diğer ülkelerin 
genel uygulamasında parlamento işlemleriyle oluşturulduğu, hattâ Fransa’da komisyon kararıyla benzer 
kodların hayata geçirildiği,
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- Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyasi etik veya siyasi ahlak kavramlarının ilk olarak 19’uncu 
Yasama Döneminde 1993 yılında kanun tekliflerine konu olduğu, takip eden 20, 21, 22, 23 ve 24’üncü 
yasama dönemlerinde de tespit edilebildiği kadarıyla on sekiz kez Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gündemine taşındığı, dolayısı ile bu alanda 23 yıllık bir birikimin olduğu,

- Konuyla ilgili olarak şimdiye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan tekliflerde birçok 
hususta farklılıklar olmakla beraber, birçok konuda da birbirini tekrar eden düzenlemelere yer verildiği,

- Etik konusunun Anayasa Komisyonu gündemine daha önce iki kez geldiği, ilkin ilgili kanun 
teklifinin reddedildiği ve diğerinde de 2007 yılında erken seçim kararının alınması neticesinde alt 
komisyon raporu ve kabul edilen metin görüşülmeden ilgili kanun tekliflerinin hükümsüz kaldığı

ifade edilmiştir.

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde söz alan Teklifin ilk imza sahiplerinden Sakarya 
Milletvekili Ayhan Sefer ÜSTÜN tarafından;

- Türk hukuk sisteminde, Anayasa’da ve kanunlarda benzer nitelikte hükümler olduğu, ancak 
böyle bir müstakil kanun olmaması sebebiyle işin kıymetinin tam olarak ortaya konulamadığı, müstakil 
bir kanunun, prestij açısından, siyasetin kazanımları açısından önemli olacağı, uygulamada birliktelik 
sağlayacağı,

- 2007’de kendisi tarafından verilen Teklif içeriğine bakıldığında hakikaten biraz daha sert, 
milletvekillerini biraz daha fazla zorlayacak bir teklif olduğu, Teklifin zamanla geliştirildiği,

- Mevcut 2/1000 esas numaralı Teklifin ise daha esnek, daha uzlaşmacı ve siyasi parti gruplarına 
daha fazla yetki ve sorumluluk veren ve iç denetimi sağlayacak bir yapıda dizayn edildiği, siyasi etik 
kurallarının da daha esnek belirlendiği, daha önce yapılan konuyla ilgili bütün bu tekliflerin boşa 
gitmediği ve oradan süzüle süzüle güzel bir metin ortaya çıktığı,

ifade edilmiştir.

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet adına söz alan Başbakan Yardımcısı Lütfi 
ELVAN tarafından;

- Siyasi etik konusunun 64. Hükümetin programında ve eylem planında yer aldığı, siyasi etikle 
ilgili bir yasa çıkarılmasının siyasete ve siyasetçiye duyulan güvenin artmasına, siyasal kurumların 
meşruiyetinin de güçlendirilmesine vesile olacak bir çalışma olduğu,

- Türk hukuk sisteminde konuyla ilgili düzenlemeler olduğu ve fakat siyaset kurumunun en önemli 
aktörü olan milletvekilleri için etik ilkelerin ihlallerine ilişkin başvuruları da inceleyecek bir mekanizmayı 
da kapsayacak şekilde müstakil ve bütüncül bir kanun çıkarılmasının siyasetin kazanımları açısından 
önemli olacağı,

- Teklifle siyasi etikle ilgili temel ilkelerin belirlenmesi, bu ilkelerin hayata geçirilmesi kapsamında 
olmak üzere mal bildirimi, çıkar çatışması durumlarına dair beyan yükümlülüğü, hediye alma yasağı 
gibi özel konuların düzenlenmesi, siyasi etik ilkeleriyle ilgili kurumsal yapının oluşturulması, siyasi etik 
ihlallerine karşı izleme, denetim ve yaptırım sisteminin düzenlenmesi, üyelikle bağdaşmayan işler ve 
üyelik sonrası geçici kısıtlamaların belirlenmesi gibi birtakım düzenlemelerin hedeflendiği,

- Medeniyetimizde de siyasete ve kamu yönetimine yönelik etik ve ahlak ilkelerine çok önem 
verildiği, Yusuf Has HACİP’in Kutadgu Bilig’inde, Nizamülmülk’ün Siyâsetname’sinde ve Farabi’nin 
Medinetü’l- Fazılası’nda da çok açık bir şekilde bu ilkeleri görmenin mümkün olduğu,
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- Siyasi etikle ilgili uluslararası düzeyde çalışan önemli bir kurum olan Avrupa Konseyi Yolsuzluğa 
Karşı Devletler Grubunun (GRECO) 4 numaralı Tavsiye Kararı’nda 2017 yılı sonuna kadar milletvekillerinin, 
hakimlerin ve savcıların siyasi etik ilkelerinin GRECO’ya üye ülkeler tarafından yasalaştırılmasına yönelik 
bir tavsiye kararı alındığı ve bu çerçevede Avrupa Birliği üyeleri başta olmak üzere bu alanda önemli 
çalışmalar yürütüldüğü,

- Siyasi etik konusunun vize muafiyetinin gereklilikleri arasında yer alan bir husus olarak bir an 
evvel yasalaşmasının önem arz ettiği

ifade edilmiştir.

Teklifin geneli üzerinde yapılan müzakerelerde söz alan Anayasa Komisyonu üyeleri tarafından;

- Teklifin sadece bir partiyi, iktidarı veya muhalefeti değil şimdiki ve gelecekteki bütün Parlamento 
mensuplarını ilgilendirdiği, dolayısıyla çok önemli bir hazırlığın yapılması gerektiği ve fakat zaman 
itibarıyla teferruatlı bir çalışma yapma imkânı olmadığı,

- Teklifin önemi nedeniyle Meclisteki bütün partilerin ortak kararıyla gelmesi gereken bir teklif 
olduğu, bütün üyelerin katkı verebilmesini sağlamak amacıyla süratle bir alt komisyonun kurulmasının 
yerinde olacağı,

- Teklifin başlığı ile içeriği arasında genel anlamda bir uyumsuzluğun olduğu, Teklifin içeriğinde 
sadece milletvekillerinin yer aldığı ve fakat siyasi etik kavramının geniş bir kapsamı olduğu, bakanları, 
başbakanı ve diğer siyasi aktörleri kapsadığı, bu nedenle siyasi etik adlandırması yerine Teklifin adının 
değiştirilmesi gerektiği,

- Teklif içeriğinde siyasetin finansmanı, siyasal partilerin harcamaları ile siyaset- medya-ticaret 
ilişkilerinin yer almamasının bir eksiklik olduğu,

- Teklif ile getirilmesi düşünülen Siyasi Etik Komisyonunun eşit temsile dayanmadığı, Komisyonda 
bütün partilerin eşit olarak temsil edilmesinin daha isabetli olacağı, bu Komisyonun diğer ihtisas 
komisyonları gibi yasama faaliyetinde bulunmadığı,

- Teklifin yer yer bazı kanunlara atıflar yaptığı, söz konusu atıfların ve atıf yapılan kanunların daha 
detaylı olarak ele alınması gerektiği,

- Teklif içeriğinde yer alan etik davranış ilkelerini düzenleyen 3’üncü maddenin net olmadığı, çok 
soyut, muğlak, kişinin takdirine bırakılmış, kişiden kişiye değişen birtakım düzenlemeler içerdiği,

- Siyasi Etik Komisyonunun incelemesi sonrası bir yaptırım uygulandığı, incelemenin şikâyet ve 
yargılama sürecini içerdiği, Komisyonun bu anlamda bir yargılama makamı gibi olduğu, bu nedenle söz 
konusu süreç için ceza hukuku ilkelerinin de geçerli olması gerektiği, muğlak kavramların kullanmasının 
bu açıdan sakıncalı olacağı,

- Teklifin başvuru usulünü düzenleyen bölümde boşluklar olduğu, inceleme sonucundan başvurana 
bilgi verilip verilmeyeceği ile başvuranın şikâyet hakkının olup olmadığı hususlarının düzenlenmediği,

- Siyasi Etik Komisyonunun kararlarından memnun olmayan kişilerin yargıya gidip gidemeyeceği 
hususunda belirsizlik olduğu,

- Herhangi bir siyasi partiye mensup olmayan milletvekilleriyle bağımsız milletvekilleri açısından 
Komisyonun dışında bir itiraz mercii öngörülmediği, bu durumun Anayasa’da belirtilen eşitlik ilkesine 
aykırı olacağı,

- Etik standartlar oluşturulurken katı sınırlamaların yapılmasına gerek olmadığı, uygulamada neyin 
etik olup olmadığının belirlenmesinin milletvekillerine bırakılması gerektiği,
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- Etik ile ilgili düzenlemenin dilek ve temennilerden ibaret olmaması ve sıkı yaptırımlara bağlanması 
gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve öneriler dile getirilmiştir.

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet adına söz alan Başbakan Yardımcısı Lütfi 
ELVAN tarafından Komisyon üyelerine cevaben;

- Milletvekillerinin suç teşkil eden fiilleri için Türk Ceza Kanunu hükümlerinin, disiplin suçu teşkil 
eden eylemleri için her partinin kendi disiplin kurullarının bulunduğu,

- Siyasi etik konusunun toplum nezdinde çok önem taşıyan bir husus olmakla birlikte suç ve disiplin 
fiilleriyle karıştırılmaması gerektiği,

- Siyasetin finansmanına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiği, hazırlanan çalışmanın 
kısa bir süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edileceği,

- Siyasi etik ile siyasetin finansmanı konularının farklı alanlar olduğu, örneğin siyasetin finansmanı 
tasarısında yasaya aykırı davrananlara para cezalarının öngörüldüğü, siyasi etik alanında ise bunun 
yapılmasının doğru olmadığı,

- Teklif içeriğinde yer alan ilkelerin uluslararası standartlarda konulmuş ilkeler olduğu ve söz 
konusu ilkelerin yönetmelikle detaylandırılacağı ve bir etik rehberin oluşturulacağı,

- Bakanlar Kurulu üyeleri; Başbakanın, bakanların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
dışından atanan bakanların da dahil olmak üzere Anayasanın 112’nci maddesi uyarınca milletvekillerinin 
sahip oldukları sorumluluklara sahip olduğu dolayısıyla bakanların- milletvekili olsun veya olmasın- bir 
milletvekili için siyasi etikle ilgili uygulanan yöntem neyse onun uygulanacağı, aynı düzenlemeye tabi 
olacağı, ancak bir bakanın kendi sorumlu olduğu alanla ilgili olarak yapmış olduğu icraatların hesabını 
verdiği, soru, gensoru ve meclis soruşturması gibi farklı denetim mekanizmalarının bulunduğu,

- Teklifle milletvekillerinin konuyla ilgili tereddütlerini gidermek üzere bir danışma mekanizmasının 
oluşturulduğu, ifade edilen eleştirilen değerlendirileceği bir alt komisyon kurulmasının yararlı olabileceği 
ve orada daha fazla katkı sağlanabileceği,

ifade edilmiştir.

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde söz alan Türk Parlamenterler Birliği Temsilcisi Yahya 
AKMAN tarafından;

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet teşkilatında önem derecesi itibarıyla çok daha az öneme sahip olan 
birçok kurumun, kuruluşun, hatta kamu yararına çalışan kuruluşların münhasıran kanunları olduğu, en 
önemli görevi yasama faaliyeti olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin kendilerine mahsus bir 
kanunu bulunmadığı,

- Asıl arzu ettikleri hususun siyasi partilerin üzerinde ittifak edeceği bir milletvekili kanunu 
çıkarılması ve siyasi etik konusunun da bu Kanunun bir bölümü olarak düzenlenmesinin daha isabetli 
olacağına inandıkları

ifade edilmiştir.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Teklif ve gerekçesi 
Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Komisyonda temsil edilen 
dört siyasi parti grubuna mensup üyeler tarafından verilen ortak önerge doğrultusunda söz konusu Teklifin 
daha detaylı olarak incelenebilmesini teminen alt komisyonda görüşülmesi kabul edilmiştir. Bu amaçla 
dokuz üyeli bir alt komisyon kurulmuştur.
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Komisyonumuz, 21/04/2016 tarihli toplantısında Alt Komisyonun Raporunu benimsemiş ve 
çalışmaların bu Komisyon tarafından kabul edilen metin üzerinden yapılmasını kabul etmiştir.

Alt Komisyonunun kabul ettiği metin maddeleri üzerinde söz alan milletvekilleri;

- Söz alan Komisyon üyeleri, Kanun Teklifinin ilk imza sahiplerinden Sakarya Milletvekili Ayhan 
Sefer ÜSTÜN ve Hükümet adına toplantıda hazır bulunan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ Alt Komisyon 
çalışmalarını değerli bulduklarını,

- Milletvekilleri unvanını kullanarak hiçbir şekilde milletvekillerinin serbest mesleklerini icra 
etmemeleri gerektiği,

- Etik değerlerin belirlenmesinin keyfiliğe bırakılmaması gerektiği,

- Hediyelerin değerinin belirlenmesinin uygulamada mümkün olmadığını, milletvekillerinin hiçbir 
şekilde hediye almamaları gerektiği,

- Hediye değerinin üst limiti için net bir rakam konulması gerektiği, yurt dışından alınacak hediyeler 
için öngörülen asgari ücretin on katı olarak belirtilen değerin sembolik bir miktara indirilmesi gerektiği,

- Birçok ülkenin siyasi etik komisyonlarında siyasi partilerin eşit sayıda temsil edildikleri, yeni 
kurulacak komisyonun her partinin belirleyeceği eşit sayıda üyeden oluşturulması gerektiği,

- Komisyon üyelerinin demokratik bir şekilde Anayasa ve İçtüzükte belirlenen ilke doğrultusunda 
siyasi parti gruplarının güçleri oranında belirlendiği, diğer taraftan dünya örneklerine bakıldığında 
konuyla ilgili olarak savunulan her teze bir örnek bulunabileceği, eşit temsille kurulan komisyonlar 
olduğu gibi nisbi temsille kurulan komisyonların da var olduğu, dolayısı ile bunun bir siyasal tercih 
olduğu ve Teklifteki düzenlemenin İçtüzük ve Anayasaya uygun olduğu,

- Teklif ile TBMM Başkanlığına milletvekilleriyle ilgili bir alanda yönetmelik çıkarma yetkisi 
verildiği, ancak bu hususun hukuken tartışmalı olduğu, Anayasanın yönetmelik çıkarma yetkisini 
düzenleyen “Yönetmelikler” başlıklı 124’üncü maddesinde TBMM Başkanlığının sayılmadığı,

- Anayasanın “Yönetmelikler” başlıklı 124’üncü maddesinde TBMM Başkanlığının sayılmamasının 
Başkanlığın yönetmelik çıkarma yetkisinin olmadığı anlamına gelmediği, nitekim maddede Bakanlar 
Kurulu da sayılmadığı halde uygulamada Bakanlar Kurulunun yönetmelik çıkardığı, İçtüzüğün 13, 14 ve 
182’nci maddelerinde bu yetkinin belirtildiği,

- Şimdiye kadar İçtüzüğün 182’nci maddesi uyarınca TBMM Başkanlığı tarafından sekiz tanesi 
Milli Saraylara ait olmak üzere toplam kırk bir adet yönetmelik çıkarıldığı, bunlardan yürürlükte olanlar 
arasında en eskisinin 1987 tarihli olduğu, uygulamada Meclis yönetmeliklerinin Meclis Başkanlık 
Divanınca çıkarıldığı, burada bütün partilerin güçleri oranında temsil edildiği dolayısıyla Anayasa’ya 
aykırılığın söz konusu olmadığı,

ifade edilmiştir.

Komisyonumuz, Alt Komisyonun kabul ettiği metni aşağıdaki değişiklikleri yapmak suretiyle kabul 
etmiştir. Gerek Alt Komisyon ve gerekse Anayasa Komisyonunda 2/1000 esas numaralı Kanun Teklifi ile 
ilgili yapılan bütün görüşmelerde tam tutanak tutulmuştur.

Yapılan görüşmeler sırasında maddeler üzerinde yapılan değişiklik ve kabuller aşağıdaki gibidir.

Alt Komisyon tarafından kabul edilen metnin;

- Teklif başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı maddeleri, üzerinde verilen önergeler kabul edilmeyerek 
aynen,
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- 7’nci maddesi üzerinde verilen önergelerden Burdur Milletvekili Reşat PETEK tarafından verilen 
ve madde içeriği itibarıyla herhangi bir değişiklik yapmayan, ancak madde metninin daha anlaşılır ve 
konu bütünlüğü açısından daha uygun bir niteliğe kavuşturulması konulu önergesi kabul edilmiş ve 7’nci 
maddesi, önerge doğrultusunda değiştirilerek,

- 8, 9 ve 10’uncu maddeleri, üzerinde verilen önergeler kabul edilmeyerek aynen,
- 11’inci maddesi üzerinde verilen önergeler kabul edilmemiş ancak madde başlığı, alınan yetki 

çerçevesinde madde içeriğini yansıtacak şekilde redaksiyona tabi tutularak aynen,
- 12’nci maddesi üzerinde verilen önergelerden Adalet ve Kalkınma Partisine mensup Komisyon 

üyeleri tarafından madde metninin daha anlaşılır hâle getirilmesi amacıyla verilen önerge kabul edilmiş 
ve 12’nci maddesi önerge doğrultusunda değiştirilerek,

- 13, 14 ve 15’inci maddeleri aynen,
- Geçici 1 ’inci maddesi, üzerinde Milliyetçi Hareket Partisine mensup milletvekillerince verilen 

önerge kabul edilmeyerek aynen,
- 16 ve 17’nci maddeleri aynen,
kabul etmiştir.
Teklif, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Teklifin tamamı kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş ve metinde redaksiyon 

mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.
Anayasa Komisyonu gündemindeki iş yoğunluğu nedeniyle herhangi bir aksaklığa neden vermemek 

için, İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca, Teklifin, Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere Bursa Milletvekili Zekeriya BİRKAN, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin 
AKBAŞOĞLU ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali YILDIZ özel sözcüler olarak seçilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü
	 Mustafa	Şentop	 Reşat	Petek	 Abdurrahman	Öz
 İstanbul Burdur Aydın
 Kâtip Üye Üye
	 Muhammet	Emin	Akbaşoğlu	 İbrahim	Halil	Fırat	 Cengiz	Aydoğdu
 Çankırı Adıyaman Aksaray
 (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Murat	Alparslan	 Mustafa	Köse	 İsmail	Aydın
 Ankara Antalya Bursa
   (Son toplantıya katılamadı)
 Üye Üye Üye
 Zekeriya  Birkan	 Adem	Yeşildal	 Haydar	Ali	Yıldız
 Bursa Hatay İstanbul

 (Bu raporun özel sözcüsü)  (Bu raporun özel sözcüsü)
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 Üye  Üye Üye

	 Markar	Eseyan	 Kemalettin	Yılmaztekin	 Yusuf	Başer
 İstanbul Şanlıurfa Yozgat

 (Son toplantıya katılamadı) (Son toplantıya katılamadı)

 Üye Üye Üye

	 Murat	Emir	 Uğur	Bayraktutan	 Bülent	Tezcan

 Ankara Artvin Aydın

 (Muhalefet şerhimiz ektedir) (Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim vardır)

 Üye Üye Üye

	 Nurhayat	Altaca	Kayışoğlu	 Muharrem	Erkek	 Akın	Üstündağ

 Bursa Çanakkale Muğla

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhim vardır)

 Üye Üye Üye

	 Meral	Danış	Beştaş	 Erol	Dora	 Mithat	Sancar

 Adana Mardin Mardin

 (Muhalefet şerhi eklidir)  (Muhalefet şerhimiz vardır) (Son toplantıya katılamadı)

 (Son oylamada bulunamadı)

 Üye Üye

	 Mehmet	Parsak	 Oktay	Öztürk

 Afyonkarahisar Mersin

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)
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	 Bülent	Tezcan	 Murat	Emir	 Muharrem	Erkek

 Aydın Ankara Çanakkale

	 Uğur	Bayraktutan	 Akın	Üstündağ	 Nurhayat	Altaca	Kayışoğlu

 Artvin Muğla Bursa
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	 Erol	Dora	 Meral	Danış	Beştaş

 Mardin Adana
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	 Mehmet	Parsak	 Oktay	Öztürk

 Afyonkarahisar Mersin
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ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ 
ETİK KANUNU TEKLİFİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan 
işlerin belirlenmesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine yönelik etik davranış ilkelerinin 
düzenlenmesi, siyasi parti grupları bünyesinde 
siyasi etik kurulları ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Siyasi Etik Komisyonu oluşturulması 
ile bunların görev, yetki, çalışma usul ve 
esaslarının düzenlenmesidir.

(2)  Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilliği 
görevinden kaynaklanan haller bakımından bu 
Kanun hükümlerine tabidir.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;

a)  Komisyon: Siyasi Etik Komisyonunu,

b)  Kurul: TBMM’de temsil edilen siyasi 
parti grupları bünyesinde oluşturulan siyasi etik 
kurullarını,

c)  TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisini,

ifade eder.

Etik davranış ilkeleri
MADDE 3- (1) TBMM üyeleri görevlerini 

yerine getirirken;

a)  TBMM üyesi olmaktan kaynaklanan ko-
num ve yetkileri ile milletvekilliği unvanlarını 
kullanarak, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü 
kişilere menfaat sağlamaya yönelik davranışlar-
dan kaçınırlar.

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan 
görev ve işler ile etik davranış ilkelerinin belir-
lenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu 
amaçla oluşturulacak Komisyon ve kurulların 
görev, yetki, çalışma usul ve esaslarının düzen-
lenmesidir.

(2) Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilliği 
görevinden kaynaklanan hâller bakımından bu 
Kanun hükümlerine tabidir.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;
a)  Karma Etik Kurulu: Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde grubu bulunan bir siyasi 
partiye mensup olmayan milletvekilleriyle ilgili 
başvuruları inceleyen Kurulu,

b)  Komisyon: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyeliği Etik Komisyonunu,

c)  Kurul: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
temsil edilen siyasi parti grupları bünyesinde 
oluşturulan siyasi parti grubu etik kurullarını,

ç) TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisini,
d)  TBMM üyesi: Mevcut yasama dönemi 

içinde milletvekili sıfatını haiz olanları
ifade eder.
Etik davranış ilkeleri
MADDE 3- (1) TBMM üyeleri görevlerini 

yerine getirirken;
a)  TBMM üyesi sıfatını kullanarak kendilerine, 

yakınlarına veya üçüncü kişilere haksız menfaat 
sağlamaya yönelik davranışlarda bulunamazlar,

b)  Adalet, eşitlik, dürüstlük ve objektiflik 
ilkelerini gözetirler,

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP 
BAŞKANVEKİLİ AMASYA MİLLETVEKİLİ 
MEHMET NACİ BOSTANCI VE SAKARYA 
MİLLETVEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN İLE 

97 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/1000)

SİYASİ ETİK KANUNU TEKLİFİ
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b)  Adalet, eşitlik, dürüstlük ve objektiflik 
ilkelerini gözetirler.

c)  Kendilerine tahsis olunan kamu imkânlarını 
amacına uygun olarak kullanmaya özen gösterirler.

ç) Açık, şeffaf ve erişilebilir olmaya özen 
gösterirler.

d)  Hesap verebilirliği ve genel yararı gözetirler.
e)  Çıkar çatışması oluşturan veya oluşturma 

ihtimali bulunan durumlardan kaçınırlar; bu du-
rumların kararlarını etkilememesi ve yasama faali-
yetine yansımaması için gerekli önlemleri alırlar.

f)  Yasama faaliyetlerini etkilemek amacıyla, 
kendileri nezdinde yapılan girişimler hususunda 
açıklık ve şeffaflığa dikkat ederler.

(2)  Etik davranış ilkelerinin uygulanmasına 
ilişkin TBMM üyelerine yapılacak bilgilendir-
melerin kapsamı ve yöntemleri ile talep halinde 
TBMM üyelerine gizlilik ilkesi çerçevesinde da-
nışma hizmeti verecek birime ilişkin usul ve esaslar 
Komisyonun görüşü alınarak TBMM Başkanlığı 
tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Beyan yükümlülüğü
MADDE 4- (1) TBMM üyeleri, 19/4/1990 

tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
hükümlerine göre mal bildiriminde bulunurlar. Bu 
bildirim takip eden ikinci yılın sonunda yenilenir.

(2)  TBMM üyeleri, aşağıdaki hususları 
TBMM Başkanlığına beyan ederler:

a)  Bu Kanunun 9 uncu maddesinin kapsamı 
dışında kalan işler.

b)  Yasama faaliyetleriyle ilgili olarak kendi-
leri açısından çıkar çatışması oluşturan veya oluş-
turma ihtimali bulunan durumlar.

c)  Yasama faaliyetleri kapsamında kendileri-
ne tahsis edilen kamu imkânları ve bunların kul-
lanım alanları.

c)  Kendilerine tahsis olunan kamu imkânlarını 
amacına uygun olarak kullanmaya özen gösterirler,

ç) Açık, şeffaf ve erişilebilir olurlar,
d)  Hesap verebilirliği ve genel yararı 

gözetirler,
e)  Kişisel çıkarlarıyla genel yarar arasında 

bir çatışma olduğunda genel yarara uygun 
davranırlar,

f)  Yasama faaliyetlerini etkilemek amacıyla, 
kendileri nezdinde yapılan girişimler hususunda 
açıklığa ve şeffaflığa uygun hareket ederler.

Beyan yükümlülüğü
MADDE 4- (1) TBMM üyeleri, 19/4/1990 

tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu hükümlerine göre mal bildiriminde bulu-
nurlar. Bu bildirim takip eden ikinci yılın sonun-
da yenilenir.

(2) TBMM üyeleri, aşağıdaki hususları 
TBMM Başkanlığına beyan ederler:

a)  Bu Kanunun 11 inci maddesinin kapsamı 
dışında kalan görev ve işler.

b)  Yasama faaliyetleriyle ilgili olarak kendi-
leri açısından çıkar çatışması oluşturan veya oluş-
turma ihtimali bulunan durumlar.
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Hediye kabul etme
MADDE 5- (1) TBMM üyeleri; gerçek 

veya tüzel kişilerden TBMM Başkanlığı 
tarafından Komisyonun görüşü alınarak çıkarılan 
yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı 
hediye veya menfaati kabul edemez.

(2)  TBMM üyeleri; milletlerarası protokol, 
mücamele veya nezaket ilkeleri uyarınca, yabancı 
devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair 
milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, kabul 
ettikleri tarih itibarıyla 3628 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesinde belirlenen değeri aşan hediye 
veya bağış niteliğinde eşya kabul etmeleri 
durumunda, bunları kabul ettikleri tarihten 
itibaren bir ay içinde TBMM Başkanlığına teslim 
ederler.

(3)  Kişisel başarılar nedeniyle alınan ödüller 
bu madde kapsamı dışındadır.

Siyasi parti grubu etik kurulları
MADDE 6- (1) Siyasi parti grupları, kendi 

milletvekilleri arasından sayısı en az beş, en fazla 
dokuz olmak üzere kurul üyelerini belirler ve 
TBMM Başkanlığına bildirir. Kurullar için, bir 
yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk devre 
için seçilenlerin görev süresi iki yıldır. İkinci 
devre için seçilenlerin görev süresi yasama 
döneminin sonuna kadar devam eder.

(2)  Siyasi parti grubu etik kurulları, 10 uncu 
madde kapsamında yetkisine giren konuları 
incelemek ve bu Kanunun 3 üncü maddesinde 
düzenlenen etik davranış ilkeleri çerçevesinde 
bunları karara bağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3)  Siyasi parti grubu etik kurullarının 
oluşumu ile çalışma usul ve esasları Komisyonun 
görüşü alınarak siyasi parti gruplarınca belirlenir.

(3)  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Komisyonun görüşü alınarak TBMM 
Başkanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle be-
lirlenir.

Hediye alma
MADDE 5- (1) TBMM üyeleri; gerçek 

veya tüzel kişilerden TBMM Başkanlığı 
tarafından Komisyonun görüşü alınarak çıkarılan 
yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı 
hediye veya menfaati kabul edemez.

(2)  TBMM üyeleri; milletlerarası protokol, 
mücamele veya nezaket ilkeleri uyarınca, ya-
bancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, 
sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, 
aldıkları tarih itibarıyla 3628 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesinde belirlenen değeri aşan hediye 
veya bağış niteliğinde eşya almaları durumunda, 
bunları aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde 
TBMM Başkanlığına teslim ederler.

Siyasi etik kurulları
MADDE 6- (1) Siyasi etik kurulları, 8 inci 

madde kapsamında yetkisine giren konuları 
incelemek ve bu Kanunun 3 üncü maddesinde 
düzenlenen etik davranış ilkeleri çerçevesinde 
bunları karara bağlamakla görevli ve yetkilidir.

(2)  Siyasi parti grupları, her yasama dönemi 
başında en az beş, en fazla dokuz olmak üzere 
kurul üyelerini belirler ve TBMM Başkanlığına 
bildirirler.

(3)  Bu madde kapsamındaki kurulların 
oluşumu ile çalışma usul ve esasları Komisyonun 
görüşü alınarak TBMM Başkanlığı tarafından 
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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Karma Etik Kurulu
MADDE 7- (1) Karma Etik Kurulu; 

Komisyon, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe 
Komisyonu, Bakanlar Kurulu ve TBMM 
Başkanlık Divanı üyesi olmayan TBMM üyeleri 
arasından Genel Kurulda ad çekme suretiyle 
belirlenecek beş üyeden oluşur. Karma Etik 
Kurulu için bir yasama döneminde iki defa 
ad çekimi yapılır. İlk devre için belirlenen 
üyelerin görev süresi iki yıldır. İkinci devre için 
belirlenenlerin görev süresi ise yasama döneminin 
sonuna kadar devam eder.

(2) Karma Etik Kurulunun görevi, başvuru 
tarihi itibarıyla TBMM’de grubu bulunan bir siyasi 
partiye mensup olmayan TBMM üyeleri hakkındaki 
başvuruları incelemek ve karara bağlamaktır.

(3) Karma Etik Kurulu Başkanı toplantıya 
katılan üyelerin salt çoğunluğuyla seçilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Etik 
Komisyonu

MADDE 8- (1) Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyeliği Etik Komisyonu, siyasi parti 
gruplarının kendi etik kurullarının üyeleri 
arasından bildirdiği on bir üyeden oluşur. 
Üyeliklerin partilere göre dağılımı, TBMM 
Başkanı tarafından TBMM İçtüzüğünün 11 inci 
maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenir.

(2)  Mensubu olduğu siyasi parti ile üyelik 
bağı sona eren, TBMM’de grup kurma hakkını 
kaybeden bir siyasi partiye mensup olan veya 
kendiliğinden ayrılma isteminde bulunan TBMM 
üyesinin Komisyon üyeliği kendiliğinden sona 
erer. Boşalan üyelikler, birinci fıkrada belirtilen 
usule göre tamamlanır.

(3)  Komisyon üyelikleri için, bir yasama 
döneminde iki seçim yapılır. İlk devre için 
seçilenlerin görev süresi iki yıldır. İkinci devre 
için seçilenlerin görev süresi yasama döneminin 
sonuna kadar devam eder.

Siyasi Etik Komisyonu
MADDE 7- (1) Siyasi Etik Komisyonu, her 

yasama dönemi başında siyasi partilerin kendi 
etik kurullarının üyeleri arasından bildirdiği onbir 
üyeden oluşturulur. Üyeliklerin partilere göre 
dağılımı, TBMM Başkanı tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 11 inci maddesinin 
birinci fıkrasında belirtilen oranlara göre belirlenir.

(2)  Mensubu olduğu siyasi parti ile üyelik 
bağı sona eren, TBMM’de grup kurma hakkını 
kaybeden bir siyasi partiye mensup olan veya 
kendiliğinden ayrılma isteminde bulunan TBMM 
üyesinin Komisyon üyeliği kendiliğinden sona 
erer. Boşalan üyelikler, birinci fıkrada belirtilen 
usule göre tamamlanır.

(3)  Komisyonun görev süresi bir yasama 
dönemidir.

(4)  Komisyon başkanı, üyeler tarafından salt 
çoğunlukla seçilir.
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(4)  Komisyon başkanı ve başkanvekili, 
üyeler tarafından Komisyon üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla seçilir.

(5)  Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a)  Bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında 

yetkisine giren konuları incelemek ve bu Kanunda 
düzenlenen etik davranış ilkeleri çerçevesinde 
bunları karara bağlamak.

b)  Siyasi etik konusuna ilişkin uluslararası 
gelişmeleri izlemek ve ilgili uluslararası kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c)  TBMM üyeleri için etik rehber hazırlan-
ması ve yenilenmesi ile benzeri bilgilendirici ça-
lışmaları yapmak.

ç) TBMM üyelerine talepleri hâlinde gizlilik 
ilkesi çerçevesinde etik davranış ilkelerinin 
uygulanmasına ilişkin danışma hizmeti vermek.

d)  Etik davranış ilkelerinin uygulanmasına 
yönelik TBMM üyelerine yapılacak bilgilendir-
menin kapsamı ve yöntemleri ile talep hâlinde 
TBMM üyelerine gizlilik ilkesi çerçevesinde da-
nışma hizmeti verilmesine ilişkin usul ve esasları 
karara bağlamak.

Başvuru
MADDE 9- (1) TBMM üyelerinin bu 

Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki etik 
davranış ilkelerine aykırı olduğu iddia edilen 
eylem ve işlemleri hakkındaki başvurular, 
TBMM Başkanlığına yapılır.

(2)  Başvurunun, 1/11/1984 tarihli ve 3071 
sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanunda belirlenen esaslara uygun olması 
zorunludur.

(3)  Başvuruların soyut ve genel nitelikte 
olmaması, bulgu ve belgelere dayanması, 
başvurularda kişi ve olay belirtilmesi zorunludur. 
Daha önce bu Kanun kapsamında incelenmiş 
olan konular, yeni deliller gösterilmedikçe 
başvuru konusu yapılamaz. Bu şartları taşımayan 
başvurular incelenemez.

(5)  Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a)  8 inci madde kapsamında yetkisine giren 

konuları incelemek ve bu Kanunda düzenlenen 
etik davranış ilkeleri çerçevesinde bunları karara 
bağlamak.

b)  Siyasi etik konusuna ilişkin uluslararası 
gelişmeleri izlemek ve ilgili uluslararası kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) TBMM üyeleri için etik rehber hazırlan-
ması ve yenilenmesi ile benzeri bilgilendirici ça-
lışmaları yapmak.

(6)  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Komisyonun görüşü alınarak TBMM 
Başkanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle 
belirlenir.

Başvuru ve inceleme usulü
MADDE 8- (1) TBMM üyelerinin bu 

Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki etik 
davranış ilkelerine aykırı olduğu iddia edilen 
eylem ve işlemleri hakkındaki başvurular, 
TBMM Başkanlığına yapılır.

(2)  Başvurunun, 1/11/1984 tarihli ve 3071 
sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanunda belirlenen esaslara uygun olması 
zorunludur.

(3)  Başvuruların soyut ve genel nitelikte 
olmaması, kişi ve olay belirtilmesi, bulgu ve 
belgelere dayanması zorunludur.

(4)  Yukarıdaki fıkralarda belirtilen şartları 
taşıyan başvurular, TBMM Başkanı tarafından 
ilgili milletvekilinin mensubu olduğu siyasi 
partinin siyasi etik kuruluna iletilir.
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(5)  Kurul, kendisine intikal eden başvuruyu 
inceler, ilgili milletvekilinin görüş ve cevaplarını 
aldıktan sonra etik davranış ilkelerine aykırılık 
bulunup bulunmadığı hususunda kararını verir. 
Kurul, kararını ilgili milletvekiline ve TBMM 
Başkanlığına bildirir.

(6)  Kurulun aldığı kararlara karşı ilgili mil-
letvekili, kararın kendisine tebliğ tarihinden iti-
baren onbeş gün içinde Komisyona itirazda bulu-
nabilir. TBMM Başkanı da gerek görmesi halinde 
aynı süre içinde Kurul kararını incelenmek üzere 
Komisyona gönderebilir.

(7)  Komisyon, kendisine intikal eden Kurul 
kararları hakkında incelemesini yapar ve etik 
davranış ilkelerine aykırılık bulunup bulunmadığı 
hususundaki kararını verir. Komisyon kararını ilgili 
milletvekiline ve TBMM Başkanlığına bildirir.

(8)  Kurulun ilgili milletvekili tarafından 
süresi içinde itiraz edilmeyen veya TBMM 
Başkanı tarafından Komisyona gönderilmesine 
gerek görülmeyen kararları ile Komisyonun itiraz 
incelemesi sonucu verdiği kararlar kesindir.

(9)  Başvuru tarihi itibarıyla TBMM’de 
grubu bulunan bir siyasi partiye mensup 
olmayan milletvekilleri hakkındaki başvurular 
ise Komisyona gönderilir. Komisyon, inceleme 
sonucu verdiği kararı ilgili milletvekiline ve 
TBMM Başkanlığına bildirir. İlgili milletvekili 
veya gerek görmesi halinde TBMM Başkanı, 
kararın kendilerine bildirilmesinden itibaren 
onbeş gün içinde Komisyonun kararının yeniden 
incelenmesini isteyebilir. Komisyonun yeniden 
inceleme üzerine verdiği kararlar kesindir.

(10)  Kurul ve Komisyon bu madde 
kapsamındaki başvuru incelemelerini gizlilik 
ilkesi çerçevesinde yürütür. Kurul ve Komisyonun 
başvurulara ilişkin toplantıları gizlidir; kurul ve 
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İnceleme usulü
MADDE 10- (1) Bu Kanunun 9 uncu 

maddesinde belirtilen şartları taşıyan başvurular, 
TBMM Başkanı tarafından ilgili milletvekilinin 
mensubu olduğu siyasi parti grubunun etik 
kuruluna iletilir.

(2)  Kurul, kendisine intikal eden başvuruyu 
inceler, ilgili milletvekilinin görüş ve cevaplarını 
aldıktan sonra etik davranış ilkelerine aykırılık 
bulunup bulunmadığı hususunda kararını verir. 
Kurul, kararını ilgili milletvekiline ve TBMM 
Başkanlığına bildirir.

(3)  Kurulun aldığı kararlara karşı ilgili mil-
letvekili, kararın kendisine tebliğ tarihinden itiba-
ren on beş gün içinde Komisyona itirazda buluna-
bilir. TBMM Başkanı da gerek görmesi halinde 
aynı süre içinde Kurul kararını incelenmek üzere 
Komisyona gönderebilir.

(4)  Komisyon, kendisine intikal eden Kurul 
kararları hakkında incelemesini yapar ve etik 
davranış ilkelerine aykırılık bulunup bulunmadığı 
hususundaki kararını verir. Komisyon, kararını ilgili 
milletvekiline ve TBMM Başkanlığına bildirir.

Komisyonca çağrılmayan hiç kimse bu toplantılara 
katılamaz, dosya ve belgeleri inceleyemez ve 
bilgi alamaz. Kurul ve Komisyon adına veya 
üyeler ya da toplantılara katılan personel ve diğer 
kişiler tarafından, başvuru dosyaları hakkında 
yazılı ve görsel basına veya kamuoyuna açıklama 
yapılamaz, bilgi ve belge verilemez.

(11)  Başvuruların incelenmesi ve sonuçlan-
dırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu maddenin 
uygulanmasına dair diğer hususlar, Komisyonun 
görüşü alınarak TBMM Başkanlığı tarafından çı-
karılan yönetmelikle belirlenir.
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(5)  Kurulun ilgili milletvekili tarafından 
süresi içinde itiraz edilmeyen veya TBMM 
Başkanı tarafından Komisyona gönderilmesine 
gerek görülmeyen kararları ile Komisyonun itiraz 
incelemesi sonucu verdiği kararlar kesindir.

(6)  Başvuru tarihi itibarıyla TBMM’de 
grubu bulunan bir siyasi partiye mensup olmayan 
milletvekilleri hakkındaki başvurular Karma Etik 
Kuruluna gönderilir. Karma Etik Kurulu, yaptığı 
değerlendirme sonucu etik davranış ilkelerine 
aykınlık bulunup bulunmadığı yönündeki kararını 
ilgili TBMM üyesine ve TBMM Başkanlığına 
bildirir. İlgili TBMM üyesi veya gerek görmesi 
hâlinde TBMM Başkanı, Karma Etik Kurulu 
kararını, kararın kendisine bildirilmesinden 
itibaren on beş gün içinde itiraz yoluyla 
Komisyona götürebilir. Komisyonun itiraz 
üzerine verdiği kararlar ile Karma Etik Kurulunun 
süresi içinde itiraz edilmeyen kararları kesindir.

(7)  Kurullar ve Komisyon bu madde 
kapsamındaki başvuru incelemelerini gizlilik 
ilkesi çerçevesinde yürütür. Kurullar ve 
Komisyonun başvurulara ilişkin toplantılarına; 
Komisyonda ve Karma Etik Kurulunda 
görevlendirilenler hariç, kurullar ve Komisyonca 
çağrılmayan hiç kimse katılamaz, dosya ve 
belgeleri inceleyemez ve bilgi alamaz. Kurullar 
ve Komisyon adına veya şahsen, üyeler ya da 
toplantılara katılan görevli personel ve diğer 
kişiler tarafından, başvuru dosyaları hakkında 
yazılı ve görsel basına veya kamuoyuna açıklama 
yapılamaz, bilgi ve belge verilemez. Komisyon ve 
kurulların tutanakları ile bilgi ve belgeleri basına 
ve kamuoyuna kapalıdır. Tutanaklar yazıldıktan 
sonra sadece Komisyon ve kurullarla paylaşılır 
ve gizlilik esasları çerçevesinde arşiv birimine 
teslim edilir.



‒ 73 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 307)

(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ve 
Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ile 97 

Milletvekilinin Teklifi (2/1000))

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

Üyelikle bağdaşmayan işler
MADDE 9- (1) TBMM üyeleri görevleri 

devam ettiği sürece;
a)  Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve 

bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer 
kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da 
dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; 
özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla 
sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve 
Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti 
olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların 
üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya 
ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında 
görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir 
taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul 
edemezler, temsilcilik, hakemlik, iş takipçiliği, 
komisyonculuk veya danışmanlık yapamazlar, 
genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir 
isim altında hiçbir yönetim görevi alamazlar.

b)  Serbest mesleklerini icrada, ferdi işletme-
lerini idarede milletvekilliği unvanlarını kullana-
mazlar.

c)  Yürütme organının teklif, inha, atama veya 
onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle 
görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve 
altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca veri-
lecek geçici bir görevi kabul etmesi, TBMM’nin 
kararına bağlıdır.

ç) Yabancı bir devlet veya milletlerarası bir 
kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli 
herhangi bir işi veya görevi TBMM’nin kararı 
olmadıkça kabul edemezler.

(2)  TBMM üyelerinin yapamayacakları 
işlere ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler 
saklıdır.

Üyelikle bağdaşmayan işler ile üyelik 
sonrası yapılamayacak işler

MADDE 11- (1) TBMM üyeleri görevleri 
devam ettiği sürece;

a)  Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve 
bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer 
kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da 
dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; 
özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla 
sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve 
Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti 
olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların 
üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya 
ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında 
görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir 
taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul 
edemezler, temsilcilik, hakemlik, iş takipçiliği, 
komisyonculuk veya danışmanlık yapamazlar, 
genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir 
isim altında hiçbir yönetim görevi alamazlar.

b)  Serbest mesleklerini icrada, ferdi işletme-
lerini idarede milletvekilliği unvanlarını kullana-
mazlar.

c)  Yürütme organının teklif, inha, atama 
veya onamasına bağlı resmî veya özel herhangi 
bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli 
konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar 
Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul 
etmesi, TBMM’nin kararına bağlıdır.

ç) Yabancı bir devlet veya milletlerarası bir 
kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli 
herhangi bir işi veya görevi TBMM’nin kararı 
olmadıkça kabul edemezler.

(2)  TBMM üyelerinin yapamayacakları 
işlere ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler 
saklıdır.
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(3)  TBMM üyeleri, üyeliklerinin sona er-
mesinden itibaren üç yıl süreyle TBMM’ye 
karşı 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu 
Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları 
İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belir-
tilen işleri yapamazlar. 

Yaptırımlar
MADDE 10- (1) 8 inci madde kapsamında 

etik davranış ilkelerine aykırılık kararı verilmesi 
halinde uyarma cezası verilmesinin gereğini takdir 
ve yerine getirme yetkisi, TBMM Başkanına aittir.

(2)  Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasına aykırı hareket eden TBMM üyeleri 
hakkında 3628 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(3)  Üçüncü fıkrası hariç olmak üzere 9 uncu 
maddeye aykırı hareket eden TBMM üyeleri 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
hükümleri uyarınca işlem yapılır. Üyeliğin 
düşmesine üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
gizli oyuyla karar verilir.

(4)  Bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasına aykırı hareket edenlere 2531 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi hükmü uygulanır.

İçtüzüğün uygulanması
MADDE 11- (1) Bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hallerde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.

(3)  TBMM üyeleri, üyeliklerinin sona er-
mesinden itibaren üç yıl süreyle TBMM’ye 
karşı 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu 
Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen 
işleri yapamazlar.

Yaptırımlar
MADDE 12- (1) Bu Kanun kapsamında 

etik davranış ilkelerine aykınlık tespit edilmesi 
hâlinde, Komisyon tarafından ilgili TBMM üyesi 
hakkında uyarı kararı verilebilir.

(2)  Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fikrasına aykırı hareket eden TBMM üyeleri 
hakkında 3628 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(3)  Bu Kanunun 10 uncu maddesinin 
yedinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(4)  Bu Kanunun 11 inci maddesinin birinci 
ve ikinci fikralarına aykırı hareket eden TBMM 
üyeleri hakkında TBMM İçtüzüğü hükümleri 
uyarınca işlem yapılır. Üyeliğin düşmesine 
TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli 
oyuyla karar verilir.

(5)  Bu Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü 
fikrasına aykırı hareket edenler hakkında 2531 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü uygulanır.

İçtüzüğün uygulanması
MADDE 13- (1) Bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hâllerde TBMM İçtüzüğü hükümleri 
uygulanır.

Yönetmelik
MADDE 14- (1) Bu Kanunun uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar Komisyonun görüşü 
alınarak TBMM Başkanlığı tarafından çıkarılan 
yönetmelikle belirlenir.
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Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan 
hükümler ile atıflar

MADDE 12- (1) 31/10/1984 tarihli ve 3069 
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile 
Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. Mevzuatta 3069 sayılı Kanuna 
yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan 
hükümler ile atıflar

MADDE 15- (1) 31/10/1984 tarihli ve 3069 
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile 
Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. Mevzuatta 3069 sayılı Kanuna 
yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 

yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde 
siyasi parti grupları etik kurullarını oluşturur 
ve kendilerine düşen Komisyon üyelikleri için 
TBMM Başkanlığına gerekli bildirimde bulunur.

(2)  Karma Etik Kurulu üyeleri, bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde 
TBMM üyeleri içinden ad çekme suretiyle 
belirlenir.

(3)  Bu madde kapsamında belirlenen kurul 
ve Komisyon üyeleri, TBMM’nin 26’ncı Yasama 
Döneminin birinci devresinin sonuna kadar görev 
yapar.

(4)  Bu Kanunun 14 üncü maddesinde 
belirtilen yönetmelik bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren altı ay içinde çıkarılır.

Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
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