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I. — GEÇEN 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 13-14 Mayıs tarihleri arasında Köy İşleri 

ve Kooperatifler Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı 
Tahsin ÖNALP'in; 

18-22 Mayıs 1983 tarihleri arasında İspanya'da 
yapılacak olan Avrupa Konseyi Bölgesel Planlama 
Konferansına katılacak olan imar ve İskân Bakanı 
Ahmet SAMSUNLU'ya, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in; 

10 -19 Haziran 1983 tarihleri arasında Çin Halk 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanının davetlisi olarak Çin 
Halk Cumhuriyetine gidecek olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kaya KILIÇTURGAY'a, Millî Eği
tim Bakanı Hasan SAĞLAM'ın; 

9-10 Haziran 1983 (tarihlerinde Paris'te yapılacak 
olan Dışişleri Bakanları İlkbahar olağan toplantısı
na katılmak üzere Fransa'ya gidecök olan Dışişleri 
Bakanı llter TÜRKMEN'e, Millî Savunma Bakanı 
Ümit Halûk BAYÜUKEN'in 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

2. — 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyöne-̂  
tim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı; 

JTANAK ÖZETİ 

3. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı; 

4. — 9JİI2.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve 

5. — 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahke
melerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sının maddeleri ve tümü kabul edildi. 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 Arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Ve
rilmesine Dair Kanun Teklifinin reddine dair Bütçe 
- Plan Komisyonu raporu kabul edildi. 

7. — Kamu Görevlileri ile ilgili Mal Bildirimi 
Kanunu Tasarısının görüşülmesi, Hükümet yetkilisi
nin Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle er
telendi. 

3il Mayıs 1983 Salı günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.45'te son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGÎL 
Başkan 

Başkanvekili 
Ali Nejat ALP AT Erdoğan BAYIK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ TURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTtP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

n ^&m^^ •« 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin l l û uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/ . — Cenevre'de yapılacak olan 69 uncu Dönem 
Uluslararası Çalışma Konferansına katılmak üzere 
1 - 22 Haziran 1983 tarihleri arasında İsviçre'ye gi
decek olan Çalışma Bakanı Turhan EŞENER'e, 
Ulaştırma Bakanı Mustafa AYSAN'ın vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/587) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; sunuşlarda Sayın 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyo
rum., 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)'nun Cenev

re'de yapılacak olan 69 uncu Dönem Uluslararası 
Çalışma Konferansına katılmak üzere 1 - 22 Haziran 
1983 tarihleri arasında isviçre'ye gidecek olan Çalış
ma Bakanı Prof. Dr. Turhan Esener'in dönüşüne 
kadar; Çalışma Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Prof. 
Dr. Mustafa Aysan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi 
Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Malî İşler komisyon
ları raporları. (1/553) (S. Sayısı : 398) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizin Ka
nun Tasarı ve Teklifleri 'bölümünde, Kamu Görevli
leri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu Tasarısını görüş
meye başlıyoruz. 

Bu Tasarı ile ilgili Komisyonun ve Hükümet Tem
silcilerinin yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Maliye Bakanlığını, Genel Müdür Yardımcısı Sa
yın îzzet Özcan temsil ediyor. 

Değerli üyeler; Tasarıyla ilgili Raporun okutul
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-

(1) 398 S. Sayılı Basmayazı 
eklidir. 

tutanağın sonuna 

bul etmeyenler... Raporun 
rülmemiştir. 

okutulmasına gerek gö-

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
ler?.. Sayın Doğu, Sayın Fırat, Sayın Tutum. 

Buyurun Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR 
değerli arkadaşlarım; 

DOĞU — Sayın Başkan, 

Huzurunuza gelen Tasarı üzerinde bazı görüşleri
mi dile getirmek işitiyorum. Bir defa, 12 Eylül Ha
rekâtından bugüne kadar Sayın Devlet Başkanından 
ve Sayın Başbakandan, zaman zaman da ilgili ve 
sorumlu bakanlardan, Türkiye'de rüşvetle mücadele 
konusunda bir türlü gerekenin yapılamadığını ve rüş
vetle mücadelede maalesef başarısız kalındığını hep 
duymuşuzdur, dinlemişizdir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuza gelen bu Tasarı, sanırım kamu ke

siminde, yaygın, salgın hastalık halinde süregelen bu 
rüşvetle mücadele için atılmış en basiretli ve iyi adım
lardan bir tanesidir. Çoğumuz kamudan geldik, ka
mu yönetiminden geldik. Pek çok memur bilirim ki, 
değerli arkadaşlarım; sorduğunuz zaman mamelekin-
deki artışı, mutlak surette anasının - babasının mal 
varlığıyla, annesinin - babasının sahip olduğu arsa
ları parselleyerek, annesinin - babasının sahip olduğu 
kavaklıkları satarak Ankara'da milyonlarca liralık 
daire sahibi olduklarını dile getirmişlerdir. Bir aıta-
lar sözü vardır; «Çok laf yalansız, çök mal haram
sız olmaz» derler. Hakikaten kamu yönetiminde çok 
mal sahibi kişilerin bu edintilerinin legal olmadığı 
ortada iken bütün karinelerle, bunların üzerine gidip 
gerökeni yapmak mümkün olmuyordu. Gerekçede 
bunu bir güzel izah etmişler. Çünkü, mevcut mev
zuat bu mücadeleyi sürdürmek için yeterli değildi; 
ama görüyoruz ki, Hükümet bunun tedbirini düşü
nerek huzurumuza gelmiş. 

îhbar ve şikâyet üzerine bir memurun mal var
lığındaki, anormal ve hukukun himayesinde olma
yan artışların el'betteki hesabı sorulacaktır. Bu tara
fa canı gönülden katılıyorum. Yalnız, ihbar ve şikâ
yet konusunda ne tip ihbarların, ne tip şikâyetlerin 
kamu personeliyle ilgili yapılacak işlemlere gerekçe 
olacağı konusunda ben Tasarıda bir açıklık bulama
dım değerli arkadaşlarım. 

Şimdi varsayalım ki, memur Bay (A) için imzasız 
bir ihbar dilekçesi geldi ve dediler ki, «Falanca fa
lanca yerlerde ,şu kadar mülkü var ve bu adam rüş
vet yiyor...» Bu doğru dahi olsa, herşeyden önce bu 
ihbar mazbut bir ihbar değildir. Gönül ister ki, bu 
şekliyle yapılacak incelemelerde ve tetkiklerde mut
lak surette ihbarın şekli konusunda da Tasarıda hiç 
olmazsa açıklayıcı hükümler bulunsun. 

Biz vergicilikte «Mazbut ihbar» tabir ederiz. 
Mazbut ihbar şu demektir değerli arkadaşlarım : 
Muhbiri bulursunuz, adresi açıktır, yazdığı dilekçe
nin altına mertçe imza altmıştır, madenî cesaretiyle 
imza atmıştır. Çağırırsınız, tekrar sizle temas kurar 
ve durumu bir daha kendisinden sorarsınız; «Sayın 
kardeşim; sen böyle bir ihbarda bulundun; ama ıs
rarlı mısın?.. Hakikaten gerçekleri mi izah ediyor?.. 
Burada bildirdiğinin dışında başka söyleyeceğin şey
ler var mı?.. Bunu yeni baştan alacağız, bu tutana
ğın altına imza verir misin?..» dersiniz. «Evet» di
yenler mazbut ihbarlar sınıfına girer. Gönül ister ki, 
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ihbar ve şikâyetleri de bu şekliyle mazbut ihbar ve 
şikâyetler olarak bir tefrike tabi tutalım ve bu in
celemeyi yapacak kişilere de çak büyük faydamız ol
sun. Sanırım, maddenin o hükümleri geldiği zaman 
bendenizin bir önergesi olacaktır. 

Hükümetten gelen Tasarıda, noterlerin Kanun 
kapsamına alınması uygun mütalaa edilmiş, ben de 
canı gönülden katılıyorum; fakat Sayın Adalet Ko-
misyonu'muzun bunu metinden çıkarmasını ben an
layamamıştım. Hele ki, Malî İşler Komisyonumuzun 
değerli üyeleri bu gerçeği yakalamışlar ve noterleri 
de Kanun Tasarısı kapsamı içine almışlar. 

Aslında, Anayasamız eğer imkân verseydi, der
nekleri de bunun kapsamına almakta çok büyük fay
dalar vardı sayın arkadaşlarım; ama ne var ki, Ana
yasamızın ilgili maddesi (Gerekçede de dile getiril
miş Malî işler Komisyonunun hazırladığı metinde) 
buna sanırım imkân vermeyecektir; fakat tartışmaya 
açık bir husustur. Burada yapılacak müzakerelerle 
Tasarının daha olgun ve mükemmel şekle geleceğine 
inanıyorum-

»Sözlerimi bitirirken, Yüce Meclise saygılar sunu
yorum efendim-

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
ıSayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın ıBaşkan, saygıdeğer ar

kadaşlarımı; 
Kamu Görevlileriyle İlgili Mal Bildirimi Kanunu 

Tasarısının Yüce Meclisimize gelmesinden ben de bir 
ölçüde memnunluk duyuyorum. Zira bugün ülke
mizde büyük oranda rüşvet iddiaları vardır. Bunun 
önlenebilmesi için alınmış olan bir tedbir mahiyetin
dedir. 

Vatandaş bazı devlet memurundan şikâyetçidir. 
Vatandaşın ekonomik şartları son derece kıt ölçü
ler içerisindedir. Bu devlet memurlarını şikâyet ede
cek mercii bulamamaktadır ve rüşvetten dolayı da son 
derece sıkıntı içindedir. Bunların önlenmesi vatan
daşımız için verilmiş olacak en büyük müjde ola
caktır. Ancak korkarım ki, namuslu memurlarda 
namuslu olmayanlar tahtında mütalaa edilsin ve en 
büyük korkum, namuslu memurların bu Kanundan 
büyük ölçüde huzursuzluk duymasına sebep olsun... 
Şöyle ki : 

İşini namuslu memura yasal koşullar altında yap
tıramayan kişiler bu memurlar için ihbar müessesesi
ni işleteceklerdir. İşte bu durumlarda namuslu me
murun yanında yer almak gerekir. Zira Kanunun 
maddesinde ihbarcılar için imza şartı bile getirilme-
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mistir. Gerekçede bunu göremedim; yani imzasız 
mektupla bir memur hakkında tahkikat yapılabile
cek veya «Bu malı nereden aldın» diye bir müfettiş 
ta'h'kikaitı geçirebilecektir. Bunun şüyu bulduğunu ka
bul edin; bunun neticesi o namuslu memur için bir 
yıkımdır. 

Ayrıca, biz kamuda yetiştik, oradan geldik; bu 
tahkikatı yapanlar ve belli olan, ismini saklamadan 
ihbarı yapanlar hakkında tahkikat neticesi müspet 
olduğu takdirde, tahkikat yapılanın bunlar aleyhine 
kanun yolları, hukukî yolları kapatılmamalıdır. 

Ayrıca şunu arz etmek isterim : Buna benzer 
tertipler daha önceki siyasî dönemlerde olmuştur. 
Şöyle ki; o zaman da müfettişler gönderilmiştir ve 
birisi terfi edecek iken, «Hakkında müfettiş tahki
katı var efendim» diyerek terfii önlenmiş, iki ay son
ra yerlerine başkaları tayin edilmiş, daha sonra mü
fettişler hiçbir konu bulunamadığına dair rapor ver
mişler ve hatta ve hatta bunlar hakkında bir - iki 
ay sonra da takdirnameler gelmiştir. 'Bunları yaşadık 
gördük. Gönül arzu eder ki, bu Kanun hakikaten 
vatandaşı mustarip edenlere karşı uygulan'sın ve mem
leketini seven memurlar bu Kanundan mağdur ol
masın, bu Kanunun etkisi altında kalmasın. 

Muhterem arkadaşlarım; 
'Ben şahsen her şeyin polisiye tedbirlerle önlene

ceği kanatinde değilim. Vatan sevgisi, millet sevgisi, 
halk sevgisi çok mühimdir ve bir de memurun eko
nomik şartlarını normal yaşayabileceği bir düzeye ge
tirmemiz mühimdir. Bunu getiremediğimiz takdirde 
polisiye tedbirlerle ümit ettiğimiz neticeye ulaşamaya
cağımızı herkesin bilmesi lazımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maddeler üzerinde bazı önerilerim olacaktır, yeri 

geldiği zaman arz edeceğim. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Önümüzdeki Tasarı memur hukukunu büyük öl

çüde ilgilendiren son derece önemli bir Yasa Tasa
rısıdır. îlk bakışta kamu görevlilerinin ahlakî açıdan 
belli bir standardın üzerinde bulunmaları zorunlulu
ğunu telkin eden ve dolayısıyla kamu görevlilerinin 
niteliklerine ilişkin özendirici ya da, caydırıcı nite
likte bir Yasa Tasarısı olduğu göze çarpmaktadır. 
Bu en azından kamu görevlilerinin hizmete girerken 
veya hizmet içinde görev gördükleri sürece bir taraf-
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tan yasa kurallarına sıkı sıkıya bağlı olmalarının öte
sinde, genel ahlak kurallarıyla da büyük ölçüde bağlı 
bulunacaklarını gösterdi. 

Ancak, hemen şunu belirtmek isterim ki, kamu 
görevlilerinin bağlı olacağı ana rejimin bizatihi ken
disi belli olmadan; yani sistemin gövdesi belli olma
dan kanatların inşası gibi dolaylı bir yoldan memur 
hukukunun düzenlenmesi çabası olarak görüyorum 
bunu. Aslında mal bildirimi yükümlülüğü daha önce
den mevcuttu; bu Tasarı ile bir yenilik getirildiği 
kanısında değilim. Ancak, memurun hukukunun ana 
unsurları henüz, özellikle ücret rejimi, özellikle kari
yer düzeni esasları belirtilmemiştir. En azından bugün 
yürürlükte olan mevcut düzenlemeler bir sistem anla
yışını yansıtır değerde ve düzeyde değildir. Şimdi o 
sistemin bir parçasını düzenlemek zorunda kalıyoruz. 
Bu da aslında talihsizdir; en azından zamanlama açı
sından. 

önce memurun refahını, memurun büyük ölçüde 
memuriyete özendirici tüm tedbirleri içeren anasis-
tem belirlendikten sonra, el'betteki o sistemin bir par
çası olan böyle bir düzenleme mutlaka gerekli idi. 
Çünkü mal bildirimi bir taraftan memurun içinde 
bulunduğu çalışma koşullarıyla ilgili olduğu kadar, 
memuriyete giriş koşullarıyla, memurların ticarî faali
yet yasağı ile, Kamu Görevlilerinin Görevlerinden Ay
rıldıktan Sonra Yapamayacağı İşler Hakkındaki Yasa 
ile, nihayet kanuna aykırı mal edinmenin birçok gayri 
hukukî yolları olan irtikap, irtişa, rüşvet gibi konula
rı düzenleyen 1609 sayılı Kanunla yakından ilgilidir. 
Bunlar bir bütündür. Dolayısıyla memur hukukunu 
parça parça düzenleme yerine, gönül isterdi ki, evvela 
memurların özellikle kariyer sistemi düzenlerini, hiz
met içerisindeki yetişmelerini ve bunların kamu görev
liliği statüsüne uygun olarak sistematik eğitimlerine 
ağırlık veren düzenlemeler buna öncelik kazansın. 

Değerli arkadaşlar; 
Bir mal bildirimi sistemi kurulurken, batıdaki ör

neklere de baktığımız zaman, şu üç temel sorunun ce
vabı verilerek bir sonuca varılmak istenmektedir : Bi
rinci soru; mal bildirimine kimler tabi olacaktır?.. 

Şimdi mal bildirimine herkes tabi olacaktır diye bi
liriz. Herkes dendiği zaman, kamu görevleri ile iliş-
kilenmiş ve kamu görevi yerine getiren tüm görev
lileri kast ediyoruz. 

Bir başka biçimde yaklaşıldığında, kullandığı yet
kiler itibariyle haksız zenginleşme ihtimalinin yüksek 
olduğu sorumluluk mevkileriyle bunu sınırlayabilirsi
niz veya yine Batıda göründüğü gibi, seçimlik mev
kilere gelen kimselere kayıtsız şartsız bunu uygular-
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ken, kariyer görevlerine gelmiş olanlara sınırlı ölçüde 
de uygulayabilirsiniz. Bizim sistemimiz, öyle anlaşılı
yor ki, global; yani tüm kamu görevlilerine bunu uy
gulayacaktır ve öteden beri de böyledir. Ancak, emin 
olunuz, geçmiş dönemlere baktığımız zaman bunun 
müessiriyeti hemen hemen hiç; ama hiç olmuştur. Şim
di getirilen sistem aslında neden müessir olmadığının, 
neden etkili olmadığının analizine dayanmaktan çok, 
çok yüzeysel birtakım gerekçelere dayanarak yeni bir 
düzenleme getirilmek istenmektedir. 

Benim görebildiğim 2 milyona yakın kamu görev
lisinden alınacak olan bu belgeler nerelerde ve nasıl, 
hangi yöntemlere göre işleme tabi tutulacak?.. Bun
ların belli periyotlarla yenilenmesi söz konusu ise, (Ki, 
bu eski Yasada yer almış bulunmaktaydı.) bunların or
taya çıkaracağı bürokratik yükün nasıl halledileceği 
ve nasıl üstesinden gelineceğine dair bir mekanizma
nın ortaya çıkarılmadığını görüyorum. Eğer milyon
larca belge, çarşaf çarşaf belge daha sonra SEKA'ya 
iade etmek üzere toplanacaksa buna bir diyeceğim 
yok; ama bunlar sahiden bir incelemeye tabi tutula
cak ve bunlar memurun özlük haklarıyla ilgiil ve 
memurun doğrudan doğruya hukukuyla ilgili birta
kım kararlara mesnet olacaksa, buna ilişkin olan bir 
mekanizmanın da dikkatle getirilmesi gerekir. 

İkindi soru : Sistem kurulunken mal bildirimine 
•konu olacak olan değerlenmelerdir. Burada her türlü 
mal bildirimine konu olacak değerleri taşınır ve ta
şınmaz olarak nitelemiş. Bu bir yaklaşımıdır; ama 
bunun miktarı 'konuşumda herhangi bir şey yoktur. 
Genellikle Batıdaki örneklerine baktığımız zaman, 
beli bir miktarın üzerindeki m:a|l varlığında meyda
na gelen değişikleri bildirme yükümlülüğü vardır. 
Bizde 'böyle bir kayıtlama değil, doğrudan doğruya 
kayıifcsrz şartsız mal varlığımda meydana gelecek her
hangi bir aritışın behemehal bildirilmesi istanmıekte-
dir. Ayrıca herhangi bir miktar sınırlaması da yok
tur. 

Üçüncü soru, bunun uygulama mekanizmasıdır. 
Bu uygulama mekanizması fevkalade önemlidir, Ta
sarıyı hazırlayanlar, sistemin özü belli olmadığı için 
çöktükleri sıkıntıyı madde metinlerine mecburen yan
sıtmak zorunda kalmışlardır. Öyle ki, 'bir yandan di
siplin işleriyle yükümlü mercilere bildirimTİerin ve
rilmesi, bir yandan ilgili sicillerin 'bulunduğu malkam 
veya mercilere ulaştırılması, verilmesi gibi birtakım 
merciler sayılmakta; ama bu merallerin ne olduğu 
belli değildir. Kimdir bu merciler? Kişi midir, bir 
kurul mudur, nasıl bir şeydir?.. Eski hukukumuzda 

belki inzibat komisyonları, disiplin komisyonları bu 
'konuda etkin bir rol yüklenmişlerdi; acaba o tatbi
katın ortaya çıkarttığı olumsuz bazı sonuçlar dola
yısıyla mı böyle bir madde kaleme alınmak istenmiş
tir; bilinememektedir? 

Değerli üyeler; 
Aslında mal bildirirmi yükümlülüğünün felsefi bir 

anlamı da vardır. Herhalde demokratik ülkelerde 
mal bildirimi yükümlülüğü, kamunun bilme hakkı 
dediğimiz, kamunun öğrenme hakkı dediğimiz, kamu 
görevlileriyle ilgili bilgileri öğrenme hakkı dediğimiz 
bir hakikin bir tür uygulaması veya tezahürü niteli
ğinde sayılabilir, 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmuştur, 
lütfen efendim. 

CAHİT TUTUM — Bağlıyorum Sayın Başka
nım. 

Bir başka mesnedi de kamu hizmetlerine giren 
kişilerin en azından davranışsal bakımından kamuda 
güven uyandırmaları gerektiği düşüncesine dayan
maktadır; lama bu düşüncelleri aşırı bir noktaya var
dırarak rüşveti, haksız mal iktisabını ve benzeri olum
suzlukları böyle bir yasa tasarısıyla kesinlikle çözü
me bağlanabileceğini düşünmek fevkalade yanıltıcı 
olur. 

Hemen sözünü edeyim: Özellikle siyasetin gani
met sisteminde özdeşleştiği 'bazı ülkelerde özelikle 
siyasî görevlere, seçimlik görevlere gelen kimselerin 
mevkilerini kolayca suiistimal etmeleri dolayısıyla 
bu tür mal bildirimi yükümlülüğünü çok uzun sene
den beri uygulayan demokratik ülkeler vardır; fakat 
Türkiye öyle bir ülkedir ki, Cumhuriyetten beri sağ
lam kariyer esasına dayalı ve beli ahlakî değerleri 
iktisap etniiş olan kişilerin 'büyük ölçüde hizmete 
alındığı, sağlam kariyerlere sahip bir personel siste
minin mevcut olduğu yerlerde 'bu tür düşünceler dai
ma ikinci planda kalmıştır; ama öyle anlaşılmaktadır 
ki, önümüzde geçmişteki gelişmeler sanıyorum ki, 
bu konunun bu tür blir yasal düzenleme haline gel
mesini ve böyle bir gfiri'şimde bulunmasını zorunlu 
kılmıştır. Maddelerin müzakeresinde İyileştirici bir-
çıok değişiklikler yapılableceğiınli umuyorum'. 

Hemen sözlerimi bağlarken, Devlet memurlarının 
özellikle davranışsal yönlerini ilgilendiren böylesine 
önemli bir Kanunun tüm kamu görevlilerine ve Dev
let hayatına hayırlı olmasını diler, hepimizi saygıyla 
selamlarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Ko'misyonam, konuşan sayın üyelere ceva

bı olacak değil mi efendim?.. 
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Sayın Kanat, zâtıâlaniz mi vereceksiniz?.. Buyu-, I 
run< 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Sayın Başkan, değerli üye arka
daşlarım; I 

Bu Kanun Tasarısının tetkiki sırasında 'bundan 
evvel çıkarılmış olan iki 'kanunu da nazarı itibara 
aldık. Bunlardan birisi, 1942 senesinde fevkalade hal
ler dolayısıyla çıkarılan 2547 sayılı Kanun, diğeri de 
1949 senesinde çıkarılan ve halen yürürlükte bulu
nan 5440 sayılı Kanundur. I 

Birinci Kanun, normal şartlarda uygulanamadığı 
için, 5440 sayılı Kanunun noksanlarını gidermek 'üze
re yeni Tasarı hazırlanmış huilunmalktadur. Bizi 'ilgi
lendiren en önemli 'konu mulhakkalk Kamunun muh
tevası, kapsamıdır. Bu mevzuda Adalet Komisyonu-
nun yaptığı değişiıklilkl'er ve Hükümet Tasarısı önem
le nazarı itibara alınmış, noterlerin gerek tayinleri, 
gerek hizmette bulundukları süremin mialhdu't olması, 
gerdk Kanunun 1 inci maddesinde kamu hizmeti 
yaptıklarının ifade edilmesi dolayısıyla her bakımdan 
bu Kanun kapsamına girmesini uygun görmüş 'bu
lunuyoruz. 

Derneklere gelince : I 
Bu kamu yararına çalışan dernekler 5440 sayılı 

Kanunda da söz 'konusu edilmiş; falkat hiçfair yerde, 
şahsen benini de temas ettiğim kuruluşlarda, Kızı
lay, Çocuk Esirgeme Kurumu (Halen o da kamu ku
ruluşu olmuştur) gibi bazı kuruluşlar hariç, bu Ka
nunun mevcudiyetinden dahi haberleri yoktur. 

Diğer taraftan, (Benim elimde bir liste var, Amme 
İdaresi Enstitüsü çıkarmış) 1976 yılı itibariyle 376 
adet kamu yararına çalışan dernek var. Bunların ço- I 
ğu mahallî ihtiyaçları ve o zamana göre lüzumlu gö
rülen diğer konuları ihtiva etmek üzere kurulan der
neklerdir ki, birçoğu orada yaşayan hayırsever va
tandaşlar tarafından yürütülmekte ve hatta parasız I 
kaldığı zaman bunların malî ihtiyaçları o şahıslar ta- I 
rafından karşılanmaktadır. Aşağıdan yukarı doğru oku- I 
yorum; faraza «Zonguldak Verem Savaş Derneği.» I 
Evet, bunun merkezi vardır; fakat orada da bunu I 
müstakil olarak kuran hayır erbabı mevcuttur. «Ka
rabük Kayabaşı Mahallesi Cami Yaptırma ve Ya
şatma Derneği.» Bunların yöneticilerini mal bildiri- I 
mine tabi tuttuğunuz takdirde, böyle hayır cemiyet- I 
lerinin de memlekette gelişmesi muhakkak ki önlen- I 
miş olacaktır. I 

Kaldı ki, tasarının aşağıdaki bir maddesinde şöy I 
le diyor; «Her değişiklikte yeniden mal bildirimi ve- | 
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rilir...» Bunları yürütenlerin çoğu serbest meslek er
babı veya tüccarlardır. Bunlar esasen Maliyeye bildi
rim vermektedir. Ayrıca bunların gelirleri de devam
lı değişiklik göstermektedir. Yani bu zevatı iki ayda 
bir, üç ayda bir yaptığı bir hayır hizmeti dolayısıyla 
mal bildirimine tabi tutmak bizim nazarımızda bu ce
miyetlerin gelişmesini önleyeceği gibi, amelî bir fay
da sağlayacağını da zannetmiyoruz. 

Diğer taraftan, bunların içinde Kızılay, Çocuk 
Esirgeme Kurumu (O şu anda bitmiştir), Türk Ta
rih Kurumu, Türk Dil Kurumu (Onlar da halledil
mek üzeredir), Verem Savaş Derneği, Türk Hava 
Kurumu gibi hakikaten kamu hizmetine dönük hiz
metler yapan dernekler vardır. Biz bunların da kendi 
kanunlarında; yani Dernekler Kanununda nazarı iti
bara alınmasını uygun gördük. Nitekim son misali 
de, Sendikalar Kanununda yöneticilerin mal bildiri
mine tabi tutulacağı hakkında özel bir madde getiril
miştir. 

Ayrıca, halen yürürlükte bulunan Dernekler Ka
nununun özel maddelerinde Kızılaya, Çocuk Esirge
me Kurumuna ve Hava Kurumuna ayrıca yer veril
miş bulunmaktadır. Burada bunların mal bildirimine 
tabi olacağı da ifade edilebilir. 

Bu vesileyle tutanaklara geçmesi bakımından (Biz 
inceledik, raporumuza yazmayı uygun görmedik) bir 
noktayı daha izah etmek istiyorum. 

Başbakanlık tarafından Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliğine Genelkurmay Başkanlığından ge
len bir yazıya atfen bir yazı gönderilmiş, o da son
radan Komisyonumuza intikal ettirilmiştir. Bu yazıda 
şöyle denmektedir : 

Kamu Görevlileriyle ilgili Mal Bildirimi Yasa Ta
sarısı/'12.11.1982 tarihinde Danışma Meclisine gön
derilmiştir. 

Usulsüzlük yapanların, emekliye ayrılmış olsalar 
da soruşturmalarının sürdürülmesi ve'kaçakçılığa ka
rışan kimselerin mal varlıklarının araştırılmasını sağ
layacak hükümlerin de anılan yasada yer alması için 
gereken girişimde bulunulması...» şeklinde bir talep
te bulunulmuş. Biz bunu inceledik; usulsüzlük yapan
ların emekliye ayrılması halinde veya başka sebeple 
görevlerinden ayrılması halinde o görev zamanlarına 
ait olmak kaydıyla mal bildirimine tabi tutulmaları 
için tasarıya bir hüküm getirdik. 

Kaçakçılığa karışanların durumu ise şu şekilde 
düşünüldü : Eğer kaçakçılığa karışan kimse kamu 
görevlisi ise, esasen bu kanun gereğince kendileri mal 
bildirimine tabi tutulabilecektir. Kamu görevlisi di-
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şında bir kimse kaçakçılığı kamu görevlisiyle iştirak 
halinde yapmış ise, o da bir madde gereğince bu ka
nun kapsamına girmektedir. Yalnız kaçakçılığa karı
şan kimse hiçbir kamu görevlisiyle iştirak halinde de
ğilse, kendisi kamu görevlisi değilse, lalettayin bir va
tandaş ise, bunun kamu görevlileriyle ilgili bu kanu
nun kapsamı içine alınması mümkün görülmedi ve 
onun için de gayet tabiî bir madde konulmadı/ 

Kanunun geneli hakkında söyleyeceklerim bunlar
dır. Arkadaşlarımın bazı hususlardaki temennilerini 
de kısaca cevaplandırmak istiyorum. 

Sayın Doğu, ihbar ve şikâyet üzerine yapılacak her 
incelemenin neticede mal bildirimine tabi tutulma ne
ticesini verme ihtimalinden bahsettiler. Bunu biz 
uzun uzun müzakere konusu ettik, Adalet Komisyo
nundan bir üyenin muhalefet şerhini de nazarı itibara 
aldık ve şu şekilde bir görüşte birleşmiş bulunuyo
ruz. 

Efendim, bendenizin de daha evvel yaptığım va
zifeler icabı bu ihbar ve şikâyetler üzerinde hayli tec
rübelerim oldu. Öyle durumlar oluyor ki, ihbar ve 
şikâyeti yapan adam ismini saklıyor; fakat müşah
has bir konudan bahsediyor; «şu tarihli tediye fişiyle 
veyahut şu tarihinde...» diye müspet bir vesika zikre
diyor; fakat imzası yok. Bunu muameleye koymaya 
mecburuz. 

Diğer taraftan, imza, adres, isim hepsini yazıyor; 
biz bunu imzalı ve adresli diye muameleye koysak, 
bakıyoruz imza ve adres sahte çıkıyor. 

Bu bakımdan Kanuna bu şekilde tahdit edici bir 
hüküm koyduğunuz takdirde ileride bilinmeyen ve 
istemediğimiz neticeler doğuran hadiselerle karşıla
şabiliriz diye düşündük ve neticede şu hususta muta
bık kaldık : Yapılan şikâvet ve ihbar üzerine yapılan 
incelemede şüpheyi celbeden bir durum hâsıl oldu
ğu takdirde; yani bir ihbar vaki oldu, imzasız; fakat 
içinde muayyen müşahhas şeylerden bahsediyor. Tet
kik ettirilebilir. Eğer bu inceleme neticesinde şüphe
yi celbeden bir durum hâsıl olmazsa, her muamelede 
olduğu gibi, bunu nazarı itibara almayalım şeklinde 
düşündük. 

Dernekler meselesini izah etmiştim. 
Sayın Tutum, muayyen miktar üzerinde hiç ol

mazsa durulabilir dediler. Bu mevzuu eğer bir takrir 
gelirse o sırada görüşürüz. 

Sicil ve disiplin işleri hakkındaki görüşümüzü de 
maddeler geldiği zaman izah edeceğiz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kanat. 
Değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum.. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi, Komisyonun yeniden düzenlediği 

şekilde gerekçesiyle birlikte okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Ka

nunu Tasarısı» Komisyonumuzca incelenip raporu 
hazırlandıktan sonra, 20 Mayıs 1983 günlü, 60 sayılı 
«İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Ku
ruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» 
yürürlüğe konulmuş bulunduğundan, müzakereye su
nulan tasarının 1 inci maddesi bu kararnameye uygun 
hale getirilerek aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

Bu nedenle müzakerelerde, aşağıdaki teklifimizin 
esas alınmasını arz ederim. 

Malî İşler Komisyonu 
Başkanı 

Hilmi SABUNCU 

«Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu 
Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, genel büt

çeye dahil daire, kurum ve kuruluşlarla, katma büt
çeli dairelerde, bunlara bağlı kurum ve kuruluşlarda, 
kanunlarla veya Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde, İk
tisadî Devlet Teşekküllerinde, Kamu İktisadî Kuruluş
larında, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya 
birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum 
veya kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret ve
ya ödenek almak suretiyle kamu görevi yapanların 
ve noterlerin mal bildirimine tabi tutulmaları sure
tiyle edindikleri mallar hakkında denetimi sağla
maktır.» 

3AŞKAN — Madde üzerinde Sayın Aşkın, Sa
yın Tutum, Sayın Erginay olmak üzere, üç sayın üye
miz söz aldılar. 

Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
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Görüşmekte olduğumuz tasarının tümü üzerinde 
söz alıp sizlere bu bilgileri yerinde açıklamak ister
dim; ama yetişemediğim için 1 inci maddede söz 
aldım. Dolayısıyla söyleyeceklerim 1 inci maddeyle 
beraber biraz genelini kapsayacaktır; şimdiden özür 
dilerim. 

Bilindiği üzere demokratik sistem sosyal ve eko
nomik dengeye dayanır. Demokratik sistem içerisin
de yönetilen ülkelerin genel yapılarına; yani ücret 
yelpazelerine, gelir yelpazelerine baktığınızda genel
likle şöyle bir tablo ile karşılaşırsınız : Çiftçi, işçi, me
mur, esnaf ve sanatkâr, serbest meslek erbabı ve 
tüccar olarak yelpazenin giderek yükseldiği görü
lür. 

Eğer memur kesimini sosyal gelir yelpazesinde 
orta sınıf ve o sınıf içerisini muhafaza edemediğiniz 
takdirde o ülkede sadece ekonomik bunalımların de
ğil, sosyal bunalımların da ortaya çıkması ve bu bu
nalımların çözümlenemez boyutlara ulaşması, batta 
sadece ekonomi'k ve sosyal sistemi değil, siyasal sis
temli dahi tehdit etmesi doğal ve kaçınılmazdır. 

Şimdi, biraz sonra vereceğim rakamlara bakıl
dığında görülecektir ki, Türkiye'de enflasyonist dö
nemin ceremesini (Bu terimi kullandığım için özür 
dilerim) dar gelirli dediğimiz memur sınıfı çekmiş
tir ve ekonomi'k gelişme ve kalkınmanın nimetlerin
den de en az bu sınıf yararlanmıştır. Dolayısıyla, 
memur kesimi bugün genel yapısı ve ekonomik sa
tın alma gücünün erozyonu bakımından Türkiye'de 
en alt düzeye düşmüştür. Bunları 1970 ile 1982 yıl
ları arasındaki memur ücret rakamlarıyla açıkça göz
ler önüne sermek mümkündür. 

'Bakınız 1970 ve 1982-1983 yılları arasında Tür
kiye'de 1 inci dereceden 15 inci dereceye kadar her 
derecenin ikinci sınıfında iki çocuklu bir memur 
ailesinin ücretindeki artışları ve bu artışların karşı
sında da reel olarak memurun satın alma gücündeki 
artışları sizlere resmî rakamlar olarak bildireceğim: 

1970 yılında 1 inci derecenin ikinci kademesinde 
iki çocuklu bir devlet memuru, bütün yan ödeme
leriyle beraber aylık 3653 lira alıyormuş. Bu rakam 
1983 senesinde yapılan artışlarla 39690 İraya çık
mıştır; 1 inci derecenin ikinci kademesindeki bir me
mur. 

Aynı dönemde bir memurun satın alma gücü; 
yani bu maaşla satın alma gücü, 1970 yılında 100 
kabul ederseniz; 1972 de % 71'e düşmüş, 1976'da 
% 57'ye, 1977'de yine % 57'ye, 1978'de % 44'e, 
1979 yılında % 39'a, 1980 yılında % 26*ya düşmüş. 

Yani, 1970 yılında 3650 liraya satın alabildiği mal 
ve eşyanın, hizmetin ancak % 30'u dolayındaki bir 
kısmını satın alabilir duruma gelmiş. 

Aynı şeyi 8 inci derece için, aynı şeyi 15 inci de
rece için yapabiliriz. Küçük derecelerde bu azalma 
daha azdır. Çünkü, onların maaşlarındaki yükselme
ler daha yüksek olmaktadır orantısal olarak. 

Bu durumdaki bir memur kitlesinin ne kadar. 
dürüst, ne kadar namuslu ve iyi yetişmiş olursa ol
sun, ekonomik ve sosyal zorlamalar karşısında nor
mal görevlerinin dışına taşmaları ve bazı normal ol
mayan davranışlarda bulunmaları oransal olarak ar
tacaktır. O halde, Türkiye'nin sorunu bu gibi bir 
meseleyi kökünden çözümlemek değil, bunu asgarî 
düzeye indirmek ve bu gibi davranışları teşvik eden 
nedenleri ortadan kaldırmaktır. Şüphesiz bunlar içe
risinde en önemlisi ekonomik çözümdür; ama bu 
ekonomik çözüm yanında caydırıcı bazı önlemlerin 
de getirilmesi kaçınılmazdır. 

Bu nedenledir ki, bu Tasarının getirilmesi şüp
hesiz, birçok arkadaşımızın da belirttiği gibi, mese
leyi çözümlemeyi değil, meselenin çözümlenmesine 
veyahufcta hastalığın yaygınlaşmasında önleyici rol 
oynayacaktır. Bu nedenle de böyle bir Kanunun 
bir an önce çıkarılmasında yarar vardır. 

Tekrar ediyoruz; eğer Türkiye'de memur kesimi
ni sosyo-ekonomi'k yapıdaki yerine, haklı olan ye
rine oturtamadığımız takdirde, değil ekonomik ve 
sosyal meseleleri çözümlemek, demokrasiyi yaşatmak 
mümkün değildir. Bu neden böyle olmuştur?.. Se
bebi şu: 

Bilindiği üzere Türkiye'de çiftçi kesiminin «Ta
ban fiyatları» dediğimiz bir sistemle yıllık gelirlerini 
belirli oranlarda artırma imkânları vardır, tşçi ke
siminin kendi hakkı olan örgütlenme sendikal hak
ları dolayısıyla yapmış olduğu toplu sözleşmelerle 
ücretlerini belirli şekillerde artırma imkânları var
dır. Diğer serbest meslek erbabının gelirleri ise ken
diliğinden enflasyon oranı ile denkleşmektedir; ama 
memur kesiminin kendi ücretlerini normal bir enf
lasyon hızı karşısında erozyona uğramasını önlemek 
içinde elinde imkânlar yok. Dolayısıyla burada dev
letin rolü daha büyüktür, daha önemlidir. 

Nitekim, bakınız 1981, 1982 yılından itibaren bu
günkü yönetimde memur maaşlarındaki erozyon dur
durulmuş, 1980 senesinde % 26 düzeyine inen 1 inci 
derecedeki erozyon, 1981 de % 30'a çıkarılmış ve 
1982'de % 32'ye, bu sene ise bu (yapılan zamlarla 
net % 4 olduğunu kabul edersek) % 36 dolayına 
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yükselecektir. O halde, Devletin burada memur ke
siminin davranışlarını iyiye götürmek için görevleri 
diğer kesimlerden daha büyük önem taşımaktadır. 

Bu görevin bilinci içerisinde bu Tasarının oyla
nacağı kanısındayım. İlgililerinize teşekkür eder say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşdklk'iir öderim Sayın Aşkın. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; ' 
Önce değerli Malî İşler Komıisyonundan özür di

liyorum; bu kadar önemıli bir Kanun Tasarısının 
Malî İşler Komisyonundaki müzakeresi sırasında ge
lip kaJtlkı'da ıbulunamiadığiim İçin... Gerçekten önemli 
Ibir konu. Bu bakımdan, 1 inci madde İli© ilgili fikir-
leriimi ıbir başka biçimde dile getirmek işitiyorum. 

Şimdi, 'birinci bana eksik gJbi gelen nokta şu an
da; burada mal bilidiriminin muhatabı kamu görevi 
yapanlar; yani memurun kendisi. Memurun eşi, ço
cukları yok mu? Acaba, bu çok genel kapsamlı ol
duğu içıin, memurlarla ilgili ayrı düzenleme mevcut 
spesifik düzenlemeye mi bir miktar bel bağlanmış
tır? Devlet Memurları Kanununun 14 üncü maddesi 
şöyle diyor; «Devlet memurları, kendileriyle eşleri
ne ve velayetleri aitıındiaki çocuklarına ait taşınır ve 
taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkımda, özel 
kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi ve-
niiiier.» Bu özel kanun 'bu değil mi? Eğer bu ise, o 
zaman yeni bir radikal kapsam değişikliği mi yapı
yoruz, yani memurun şahsı dışında ailesi ile ilgili bir 
'bildiri mükellefiyetini kaldırmış mı oluyoruz Mahye 
Komisyonu olarak veya Hükümet olarak?. Birinci 
nokta 'bu. 

İkinci nokta Sayın Başkanım; maddenin kapsamı 
uzun uzun yazılmış. Genel bütçeli kurumlar, katma 
'bütçeliler, KİT'ler tek tek 'bu kadar uzun yazılaca
ğına, eğer maksat kamu kurum ve kııruluşlarında 
çalışan kamu görevlileri ise, o zaman acaba Devlet 
Personel Dairesi Kurulması Hakkımdaki 160 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda ça
lışan personeli dahil ederek bir kapsam sınırlaması 
yapamaz mıyız?.. Eğer Büyük Millet Meclisine se
çilmiş olan milletvekilleri ve bakanları da dahil ede
ceksek, özel bir hüküm getirelim onlar içlin. Çünkü, 
onlar istisna edilemez Anayasaya göre; ama 1 inci 
maddenin anahedefi kamu görevlileri ise, kamu gö
revlilerinin, k'amu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
görevlilerin hukukî ifadesi 160 sayılı Kanunum 4 
üncü maddesinde dört kategori halinde toplanmış
tır. 

Zaten dikkat edilirse (Benim en azından dikkati
mi çeken nokta) 1 İnci maddede sayılan bütün bu 
rakamlar ve ifadeler tırnak içinde verilm'iş olan (ifa
deler 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı 
olanları kapsamak için yazılmış olduğu intibaını ve
riyor. O takdirde benim vereceğim ıbir önerge ile 
belki ıblir açıklık göt irilebilir; ama «Efendim bu ifa
de biraz dar kalır. Biz siyasî olarak siyasî seçimlik 
yerlere atanmış veya seçilmiş olan kişileri de kapsı
yoruz, noterleri de kapsıyoruz» deniyorsa bunlar için 
özel hüküm getirelim. 

Tabiî kapsamda noterlerin buiunmıasımı yadırgı
yorum şahsen. Burada bulunmasın 1. inci maddede, 
çünkü burada «Bu Kanunun aımacı...» diye başlaya
rak «... ücret almak suretiyle kamu görevi yapanlar
dan..,» bahsediyor. Şimdi, esas amaç bu. Noterler 
buraya ancak çok ikincil ıbir konu olarak monte 
edilm'iş, eski kanunda da 'Var bu. Neden buraya kon
muş?.. Bunu belki de bir ek madde ile «Bu Kanu
nun hükümleri filanlara da uygulanır.» denmek su
retiyle Kanunun 1 inci maddesindeki kapsamını böy
le genişletelim. Yoksa bunun içerisine zorla noterle
ri sokup' bu durumu yaratimayalım «Nereden çıktı 
bu» diyecekler, yani noter kamu görevi yapıyorsa, 
serbest meslek erbabı olup da -kamu görevi yapan 
yalnız bunlar mı?.. Avukatlar da var, avukatlık da 
bir kamu hizmeti, neden buraya onu koyalım, eski 
Kanunda var diye, 

Eğer noterleri hususiyle dahil etmek istiyorsak ek 
bir madde ile Kanunun kapsamına o şekilde ilişki-
lendirelim,.; 

Son nokta Sayın Başkanım; benim buradaki en
dişem geçmişteki müessir olmayan sistemli tekrar ge
tiriyoruz. Acaba şöyle bir teklife Sayın Komisyon 
ne der, bu istenecek olan mal bildirimi belgeleri mil
yonlarca kişiden istenecek. Bana öyle geliyor ki 280 
bin kişiyi bulan yardımcı hizmetlerden, müteferrik 
müstahdemden niye istiyoruz; bunları, ne gereği var?.. 
Yüzbiinlerce memuru ilgilendiren bir şey değil bu. 
Zaten yaşama kıskacı içerisinde boğulmakta olan bu 
kişilerden böyle tehdit edici bir şekilde alay eder 
gibi «Mal varlığın nedir?..» diye sormak bence gü
nahtır. 

Acaba lütfederler mi, «Bu kamu görevlilerinden 
tüzükte belirtilecek olanlardan mal bildirimi almak 
suretiyle mal varlıklarının denetlenmesi amaçlanı
yor» dîye bitirsek maddeyi ve tüzükle, çok dikkatli 
ve titiz bir çalışma ile mal billdirimıliıne tabi olacak
ları kategori kategori belirlesek daha isabetli olmaz 
mı?.. 
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Gereksiz yere milyonlarca kâğndı toplayacağımı
za, sahiden bir dendtirn aracı olabilir. Çünkü, hâ
kimler için isteniyor, istenir. Hâkimler sınıfında 
©lanlar için istenir; ama ş/imdi aklıma gelmiyor, ver
mek 'istemiyorum; ama ibirçök kamu personeli var 
ki, bunun 'kapsamı, yani muhatabı 'buralar değil. Bu 
•keeıMıküs eşitlik ilkesine de aykırı değildir. Burada
ki amaç .herkese bunu ayrıntısız bdr şdkilde uygula
yarak bir hddefe varmak değildir. Buradaki amaç 
'bellidir; mal edinme olasılığıdır. Bu nasıl olur, bun
ları anlatabiliriz bu kürsüden, hangi kategorilerde 
bu daha fazla olabilir. 

Binaenaleyh, aslında böyle 'bir şeyi de söyleimeye 
gerek yok. Tüzükte bunlar son derece ıtitiz bir bi
çimde kategorize edilelbilir. Bu balkımdan iki öner
gem var, kabul buyurulursa en azından böyle bir 
çalışmaya, madde tedvinine yardımcı olacağımı arz 
ederim. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Eriginay, buyurun efendim, 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, benim söy

leyeceklerimin mühim bir 'kısmını Sayın Tutum Söy
lediği için burada kısaca temas Gitmekle yetinece
ğim. 

Önce şunu belirteyim ki, böyle bir Kanuna ge
rek var. Dolayısıyla kapsamı balonundan da muta-
bılkım. Yalnız prensibi ile içindeki bazı ibarelerin bir
birine tezat teşkil ettiği (kanaatindeyim. Bahsetmek 
istediğim Sayın Tutum'un da temas ettiği, belirtitiği 
noterlerdir. 

ıBvdt, bir çeşiit kamu hizmeti görürler, doğrudur; 
fakat bunların vergi hukuku bakımından sıfatları 
seıbest meslek erbabıdır. Herhangi bir tüccar, herhan
gi bir •sanayici gibidir, bir esnaf gibidir. 

Binaenaleyh, noterlerin burada ıkamu hizmeti ile 
•az çok ilgili işler yaptığı için buraya girmesi ve be
yana tabi tutulmaları bence yersizdir. Ne yapacak 
noter, nasıl çalar çırpar, kimiden rüşvet alabilir?.. 
Onun kendine göre öz 'kanununu biliyorsunuz, ağır 
birtalkım cezaları getirmiştir zaten. Binaenaleyh, bi
risinden ıbir rüşvet alıp da kendi gelirini nasıl ola-
dak da arttıracaktır?.. Bu beyanname de verecek za
ten vergi dairesine. Her sene beyanname verir serbest 
meslek erbabı olarak. Neden bundan alacaksınız 'be
yannamesini de, ayrıda bidiramıini ve durup durur
ken şu kadar gelir elde ettin, şu kadar_ gayrimenku
lun var, şu kadar hanımın bilezikleri, 'altınları var, 
nereden aldın diye kendisine soralım. 

Kaldı ki, Adaldt Komisyonu bunları herhalde 
kısmen düşünmüş olacak; ki, !kendü metninde bunu 
çıkarmış bulunuyordu. Diğer bir nokta akıl için ta
rik birdir, gene Sayın Tultum'la mutabık kalıyoruz. 
Hakikaten Türtkiyemizde bütün memurları, Kamu 
İktisadî Teşdbbüsleri de dahil hepsini, üst maaş alan
lar ve kapıcı, odacı vesaire gibi durumda olanlar
la, yani bildiğimiz hizmetlileri de bu işe tabi tutmak 
zannediyorum 'ki, çok anlamsız. Alay eder gibi ken
dilerinden beyanname, istemdk bunların herhangi bir 
şekilde ileride büyük kazançlar elde eddbileceği, Ka
nunun tabiri ile haksız mal edinmiş olacağını nasıl 
ıdüşündbilirsiifniz?.. 

Bir şeyi yaparken olurluğunu, uygunluğunu, da
ha doğrusu uygularaalbilmdk imkânlarını da 'araştır
mak lazımdır. Ben bu ardamda şimdiden Tutum'un 
o fikrine de iştirak ettiğimi belirteyim, fakat noter
lere ait ayrı bir madde (konulması şeklinde değil, no
terlerin bu metinden çıkarıi'masıni düşündüğümü arz 
etmdk istiyorum. 

Teşdkkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bnginay. 
Evet, Sayın Komisyon buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Sayın Tutum'un görüşleri ile aşağı yukarı aynı 

noktada birleşiyoruz zannediyorum. 
Birincisi; m'al bÜdM'minde muhatap yalnız me

murdur, çocuklar yok diyorlar. Tasarının 3 üncü 
maddesinde velayet altındaki çocuklar da dahil şek
linde bir 'İbare konmuştur. Bu bakımdan tamamdır. 

İkincisi; Kapsamın 'geniş olması konusu. Kendi
lerinin atıf yaptıkları Kanunda, Devlet Personel Dai
resi Teşkiline Dair Kanunda belirtilen ifadelerdir. 
Bunlar sık sık değişiyor. Burada yalnız Devlet me
murları değil, sermayesinin yarısından fazlası Dev-
Idt veya diğer kuruluşların da iştiraki olan şirkdtler 
veyahut kuruluşları, tabir mühim değil, içine aldığı 
için burada zaten Hükümet Tasarısında ve bizim de 
ilk defa teklif ettiğimiz Tasarıda yer ailan birçok 
fazlalıkları da çıikarmış ve yeniden bir düzenleme ile 
huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Zannederim o mev
zuda da bir mütabakatsızlık olmayacaktır. 

Sayın Eriginay Hocamız ve Sayın Tutum'un «hiz
metlilere kadar bunu götürmenin de bir anlaimı yok» 
şeklinddki ifadelerine gelince : Burada zaten eski
den olduğu gibi her beş senede bir beyannamenin 
yenilenmesi söz konusu değildir. Giriş anında diğer 
doğruluk belgesi, nüfus cüzdanı vesaire gibi belge
lerle birlikte mal bildirimi! de istenmektedir. Bunun 
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dışında artık, hizmetli olsun, yüksek dereceli me
mur olsun, büyük ıbir değişiklik olduğu takdirde ken
disinden bildirim istenecektir. Binaenaleyh 'böyle 280 
bin kişiyi sık sık tedirgin edici bir durum bu Tasa
rıda mevcut değildir. Yalnız, giriş anında diğer bel
gelerle 'birlikte verilmesi söz ıkonusudur. Bu bakım
dan, bunun büyük bir yük ve zaihmet getireceğini 
zannetmiyorum. 

Tesettür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kanat. 
Değerli üyeler, madde ile ilgili' üç önerge var 

okutuyorum : 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

İncelemekte olduğumuz 398 sıra sayılı Tasarının 
1 inci maddesinden, «noterler» sözü çıkarılarak ye
rine «kamu yararına çalışan derneklerde görevli 
memur ve ıhllzımetliler» sözlerinin ikame edilmesiini 
öneririm* 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Yüksek Başkanlığa 
1 inci maddede geçen «... ve noterleri» deyiminin 

metinden çıkarılımasını arz ve teklif ederim. 
Cahiıt TUTÖM 

Yüksek Başkanlığa 
1 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştlirilknesi-

ni arz ve 'teklif ederim. 
Cahit TUTUM 

O tarihlerde düşünülerek, üzerinde durularak, o 
tarihlerden beri Olan uygulamalarla sakatlığı meyda
na çıkmış bir Ikanun değil bunların her iilkisi de. Yal
nız, Kanun Tasarısıının gerekçesinde de açıklandığı 
gibi, «Biz yapılan ilhlbariarı ve şikâyetleri değerlen
diremiyoruz.» deniyor. Tabiî, bu da zayıf ıbir ifade 
oluyor <bilr noktada. Çünkü, rüşvet, irtikap, ihtilas 
vesaire şeklindeki olayların hepsi, 1609 sayılı Kanu
na göre, iihbar edildiği takdirde takibatı yaptmak son 
derece kolay. Hatta yapmamak suç. Öyle bir kanun 
var Memurin MUhakemat Kanunundan sonra çıka
rılmış 1939 yılında her halde. Yani, bu 'bir eksiklik 
değil. Ama, ıbir şahsın, belki irtikap yaptığı ispat edi
lemez vesair şeklinde servetinde bir artış varsa, bu
nun tahkikini belki mümkün kılacaktır bu getirilen 
19 maddelik Kanun. 

Buraya bu gerekçelerle 'bu mesele getirilmişken 
bir de 'bakıyoruz, gerek Hükümet Tasarısında, gerek
se Bizim Komisyonumuzun Tasarlısında noterler ila
ve edilmiş. Halbuki, Adalet Komisyonu, noterleri 
kabul etmemiş ve bunları çıkarmış bulunuyor. 

Sayın Komisyon Sözcüsü, biraz evvel kamu ya
rarına çalışan derneklerden niçin 'beyanname alın
madığını söylerken «Zaten orada vazife alacak olan 
kişiler servet 'beyannamesinde 'bulunuyorlar. Bunlar 
serbest çalışan insanlardır, tüccarlardır vesairedir. 
Onlardan ayrıca bir varlık 'beyannamesi almaya ge
rek yoktur, mal beyanında 'bulunmalarına gerek yok
tur.» dediler. Bu söz gerçekten doğrudur. İşte, noter
ler de aynı onlar gibidir. Onlar zaten servet beyanın
da bulunmaktadırlar. Neye göre?.. Gelir Vergisi Ka
nununun 115 inci maddesine göre. 

Bir kişiyi, bir kanuna göre servet beyanında bu
lunduruyorsunuz, aynı kişiyi ayrıca imal beyanında 
bulunduruyorsunuz kamu hizmeti görüyor diye. Hal
buki şurada noterler dışında 'başka 'bir kişi yoktur 
ki, aynı şekilde iki defa beyanda 'bulunsun. 

Şimdi o kişi servet beyannamesi vermektedir. Bu 
'beyanından dolayı eğer bir hataya düşüyorsa, ken
disi, Gelir Vergisi Kanunundan ötürü ve Vergi Usul 
Kanunu sebebiyle kaçakçılık cezasına, usulsüzlük ce
zasına vesaireye çarptırılmaktadır. Bu, onun mesle
ğinin icabıdır. Burada, sanki 'bir memurmuş gibi, no
teri, çalışmalarında bir beyana tabi 'tutmanın isabeti 
katiyen yoktur. Bu husus, maddenin çok istisnaî bir 
hükmü olarak getirilmiş bulunmaktadır. Nitekim, 
Adalet Komisyonumuzda da bu konu 'tartışılmıştır 
ve çıkarılmıştır. O sebeple ben, noterlerin buradan 
çıkarılmasını, istiyor ve onun başka şekilde murafce-
be edilmesi gerektiğine inamyorum. 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı 13.12.1960 

tarih ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulma
sı Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesinde belirti
len kurum ve kuruluşlarda aylık, ücret veya ödenek 
'almak suretiyle kamu görevi yapanlardan tüzükle 
belirtilenlerin mal bildirimine tabi tutulmaları sure
tiyle edindikleri mallar hakkında denetimi sağlamak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı 'açıklama yapmak 
üzere buyurun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Yeniden, Anayasa hükmüne de dayamı'lanak ha
zırlanıp, huzurunuza getirilen bu Kanun Tasarısı, 
hükümleri daiha evvelice, çok eski tarihlerden beri, 
ta 1942 yıllarından beri, o tarihte fevkalade haller 
sebebiyle beyanda bulunma şeklinde, daha sonra 
1949 yılında da 5440 sayılı Kanunla da değişik şe
kilde kanunlarımızda ve mevzuatımızda yer alıyor
du., 
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©unun yananda, ikinci tekliflim, kamu yararına 
çalışan derneMerdlir. Kamu yararına çalışan detrfıeik-
ler, söylendiği 'kadar basit değildir, mesela Devlet 
Malzeme Ofisinden tıpkı Devlet dairesi gibi hiçbir 
bedel vermeden, karşılıksız olarak daktilo alır, mal
zeme alır, kâğıt alır, vesaire alır. Bahşedilmli'ş imkân-. 
lar san derece farklıdır, fazladır. 5440 sayılı evvelki 
Kanunda «Bu derneklerde çalışanların (Ancak ida
recilerinin değil, orada görev alanların değil, söyle
dikleri mahzur burada doğmuyor.) orada, amme men
faatine haldim cemiyetlere alınacak hizmetli ve va
zifelilerden...» deniyor. Bunlar aynı memur statüsün
de olan kişilerdir. 

tşte benim teklifim de orada bulunan idareci üye
leri içermemektedir. O idareci üyeler, gerçekten söy
ledikleri gibi, 'bir serbest meslek kazancı, ticarî ka
zanç, ziraî kazanç sebebiyle servet 'beyanında bulun
maktadırlar. O sebeple kontrole tabidirler. Ben, sa
dece bu derneklerin hizmetli ve memurlarının ithal 
edilmesini istiyorum Kanuna ki, hu gerçekten, sağ
lanmış olan menfaatler bakımından o derneklerin 
ıbiır kontrol supabıdır. 

İşte, noterlerin çıkarıilarak, hiçbir zaman kanun
larımızda yer almamış ve denildiği gibi sahiden avu-
kaitlar da 'bir kamu hizmeti görmektedir, hatto. dok
torlar da kamu hizmeti görmektedir, rapor verir lü
zumu halinde. Eğer 'bir suiistimal bir şey aranıyor
sa... Ama, onların gelirleri serbest meslek kazancı 
olarak tetkik ve kontrol edilmektedir. Bizlilm gaye
miz burada kontroldür. Bu selbeple, Kanundan bun
ların çıkarılması gerektiğine kaniim ve bunun da ev
velden beri devam edegelen uygulamaya da uygun 
olacağını, Kanunun getiriliş gerekçesinde de böyle 
bir şeyin bulunmadığı söylenmektedir. Bu sebeple 
çıkarülmasını öneriyorum. Kabulünü saygı ile dile
rim., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 

önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Aleyhinde Sayın 
Başkan^ 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu, aleyhinde. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarını; 
Genelde yaptığım konuşmada, noterlerin Kamun 

kapsamına alınmasının faydalı olduğunu dile getir
miştim, Şimdi Sayın Kırcalı ağabeyimizin vermiş ol
duğu önerge bunun tekrar gene Tasarı kapsamından 
çıkarılması yönündedir. 

Efendim, noterler ne iş görür? Bir bunu hatırla
makta fayda var. Noterlik bir kamu müessesesidir. 
Noterlik kamunun muteber kişisidir. Özel kişilerin, 
hususî hukukun muteber kişileridir. Bunların yaptığı 
işler son derece fonksiyonlu işlerdir. Bilirsiniz, ka
nun bazı mukaveleleri ağır şekil şartına bağlamıştır 
ve bu ağır şekil şartını yerine getirecek olanlar da 
mutlak surette bizim noterlerimizdir. 

Noterlerin, yaptıkları iş karşılığı aldıkları bir 
normal ücret tarifeleri vardır, bir de yapıştırdıkları 
harç pulları vardır. Şimdi şunu tavsiye etmek iste
rim : Adalet Bakanlığının Teftiş Kurulunun arşivle
ri bir taransa sanırım noterlerle ilgili usulsüzlüklerin 
ve harç suiistimallerinin raporları kulak ardı edile
meyecek kadar fazladır. Bunun dışında, bir vergici 
olarak noterlerle ilgili yazılmış inceleme raporlarını 
çok iyi hatırlıyorum. Hep illegal, kanun dışı edinil
miş servetlerin beyan edilmemesinden kaynaklanan 
bir aşırı patrimuan büyümesi söz konusu olabile
cektir. 

Tenzih ediyorum noterlerimizi, bu bir hastalık
tır. Ben, hastalığa dûçâr olanları dile getiriyorum 
burada. 

IBU nedenle, belirli zamanlarda bunların da nor
mal kamu görevi yapan memurlarımız gibi mutlak 
surette beyanname vermelerinde kamu yararı açı
sından ve mesleğe saygınlık açısından, bu saygınlığın 
sürmesi açısından çok büyük faydalar vardır; öner
genin reddinin daha uygun olacağı görüşündeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Kanat, önerge ile ilgili, Komisyonun gö

rüşünü rica ediyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Sayın Başkanım; noterlerin niçin 
kanun kapsamında bırakıldığını izah etmiştim. Ko
misyon toplantısında Adalet Bakanlığı temsilcisi ile 
bu mevzu üzerinde bilhassa görüştük. Kendileri, bi
zim raporumuzda da belirtildiği üzere, noterlerin, 
Noterlik Kanununun birinci maddesinin kamu hiz
meti yapması, gerçi avukatlar için de aynı tabir kul
lanılır, ama yaptıkları hizmetlerin mahiyetleri tama
men başkadır. Noterlerin başka bir hizmet ve görevle 
birleştirilememesi, 65 yaşına gelince emekliye sevk 
edilmeleri ve bilhassa yaptıkları işlerin resmî nitelik 
taşıması gibi hususları göz önünde bulundurarak Ta
sarıdaki bu kısmın muhafazasını istediler. Biz de mü
zakereler sonunda, Adalet Komisyonundaki ekalliyet 
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görüşünü benimseyerek noterlerin Tasarıda kalma
sını istedik, bu görüşümüzde de ısrar ediyoruz. 

Kamu yararına çalışan derneklere gelince : Bu 
mevzu uzun uzun münakaşa edilebilir. Şu anda mem
leketimizdeki gelişmeler göz önünde bulundurulursa, 
Kamu yararına çalışan derneklerden daha fazla va
kıflar üzerinde de durmak gerekir. Vakıflar bugün 
o kadar büyük bir aşama kaydetmiştir ki, eğitim va
kıfları ki, bunlar da Devletten icabında dolaylı şe
kilde muafiyet vesaire şeklinde yardım görmektedir
ler. Bunların da'hi kanun kapsamına alınması lazım 
gelir. O takdirde kamu görevlileriyle ilgili bu Kanu
nun ismini değiştirip Mal Bildirimi Kanunu şek
linde kimlerden mal bildirimi alınması lazım gelir 
şeklinde iyice genişletmek gerekir, şeklinde düşünü
yorum^ 

Diğer taraftan, daha evvel de arz ettiğim; gibi, 
Dernekler Kanununda önemli görülen ve kamu ya
rarına çalışan dernekler üzerinde, mesela Kızılay için, 
Türk Hava Kurumu için özel hüküm vardır, hangi 
derneklerden mal bildirimi istenecekse bunun kendi 
kanunlarında gösterilmesi çok dalha yararlıdır. Biz 
'buna daha evvel raporumuzda işaret ettik, nitekim 
demin de arz ettim, Sendikalar Kanununda da bu 
cihet, nazarı itibara alınmıştır. Derneklerin, yalnız, 
çalışan memurları değil, belki de yöneticilerinden 
ve denetim organlarından da mal bildirimi alınması 
söz konusu olacaktır. Binaenaleyh, kamu görevlileri 
için hazırlanan bu Tasarıyı derneklere teşmil etme
nin bir fayda sağlayacağını zannetmiyoruz. Bilhassa 
mahallî olan küçük yerlerde bunun şimdiye kadar 
tatbik edilmediği gibi, Sayın Kırcalı'nın kendisinin 
Genel Başkanlığını yaptığı bir dernekte şu anda mev
cut hükme rağmen bunun tatbik edildiğini zannetmi
yorum t 

'Bu bakımdan iştirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özcan, Hükümet olarak siz, 
önergeye katılıyor musunuz? 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 
ÖZCAN — Komisyon görüşüne katılıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; önergeye Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. Önergenin 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tutum, aynı mahiyetteki önergenizi işleme 
koyamıyorum. 

Üçüncü önerge, Sayın Tutum'un önergesi. Sayın 
Tutum, madde üzerinde konuştuğu için önergesi 
üzerinde söz veremiyorum. 

Sayın Tutum'un önergesinin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen?^ 

AYHAN FIRAT — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Kanunun amacı, yazıldığı gibi, haksız mal edin

melere mani olmaktır. Yani, rüşveti önlemektir. O 
halde, bundan en çok 'istifade eden, da'ha doğrusu 
yararlanan şikâyetçi olduğumuz kesim kimdir? Ak
tif görevlerde bulunanlardır. Bugün Türkiye'de mev
cut bir buçuk milyonun üzerindeki memur kesimi
nin aşağı yukarı 250 'binin üzerinde, 300 bine yakın 
kısmı yardımcı h'izmeMer bölümünde çalışanlardır. 
Bunlar son derece düşük ücretle ve hiçbir etkinliği 
olmayan pozisyonlarda çalışmaktadır. Dolayısıyla, 
bunlardan işe girişte bile alınacak bir mal bildirimi 
'bila'hara edinecekleri ufak çaptaki bir arsa veya bir 
gecekondu veya bir gecekondu veya bir başka mülk 
için vermeleri gereken bildirimi zamanında verme
dikleri takdirde, kanunda mevcut diğer maddelere 
göre cezaî müeyyidelerin bunlara uygulanması ar
kadan gelmektedir. 

O halde, kanunun özünü tam olarak bilmeyen 
ve etkinliği olmayan bu konuda da şikâyetlere sebep 
olmamış olan yardımcı hizmetler bölümünden bu 
bildirimin, servet bildirinı'inin alınmasının bende hiç
bir faydası olmayacağı kanaati vardır. 

Bu se'beple önergenin lehinde konuşmuş bulunu
yorum. Bunun kanunun kapsamında da aynı şekil
de yer almasını arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, soru. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİ TUTUM — Sayın Başkanım, konuyu ay

dınlatmak bakımından bir soru tevcih ötmek isti
yorum. Sanıyorum ki, Komisyonumuz bu görüşüme 
katılacaklar. 

Benim önergem ves'ilesiyle dediler ki, «Biz, mil
yonlarca kişiden alacağız, ama bir defa alacağız. O 
da hizmete girerken. Nitekim bizim 15 inci madde
de, 4 üncü maddenin (A) bendinde yazılı bildirim 
verilmedikçe 'göreve atama yapılmaz.» Yani mal bil
diriminde bulunmayı kamu görevlerine girişin ön 
koşulu olarak kabul ettiler. Yani kamu hizmetlerine 
girerken aranan 8-10 şarttan bir tanesi mal bildirimi 
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vermek. Buna hiç itirazım yok; mümkündür bu; 
ama «Bizim getirdiğimiz sistemle, bir daha böyle her 
vesileyle bu mal bildirimini almayacağız.» dediler. 
İşte burada yanılıyorlar. Çünkü kendi getirdikleri 
sistemde, mal varlığında önemli 'bir değişiklik olur
sa istenebileceğini öngörmüşler, başka bir, periyo
dik bir alma öngörmemişler; ama Anayasanın 71 
inci maddesi çok açık. Okuyorum: «Kamu hizmetine 
girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bil
dirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir.» 
Buna aykırı nasıl hüküm getirebiliriz? Bu soruyu so
ruyorum Sayın Başkan. 

Binaenaleyh, periyodik olarak, yani 5 senede bir 
mi, 3 senede bir mi, 4 senede bir mi; bunu kanunda 
ıtespit edeceksiniz. Tespit etmediğiniz takdirde bu 
hükme aykırı ölür. 

Tespit ettiğiniz takdirde benim dediğim katast-
rof olur. Yani yüz binlerce kamu görevlisini hiç ge
reği yokken muhatap kılmak. Eski rejim zaten onun 
için işlemedi. Lütfen işletecek bir formül bulalım. 
O 'bakımdan bu soruma lütfen yanıt vermelerini is
tirham ediyorum. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — —Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Kanat, hem soruya cevap, hem de önerge 

hakkındaki görüşünüzü rica edeyim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Efendim, önerge hakkındaki gö
rüşümüzü daha evvel 'izah etmiştim. 

Bu mal bildirimi bir defa, girişte alınacak, ondan 
sonra fevkalade bir durum hasıl olduğu zaman te
kerrür edecektir. Anayasanın zannederim 71 inci 
maddesiyle ilgili hükmünü, tabiî bunu tetkik eder
ken nazarı İtibara aldık. Bu maddeyi dar şekilde 
tefsir ettiğimiz takdirde 5440 sayılı Kanunda halen 
mevcut olan ve işletilemeyen hükme dönülme duru
mu hasıl olacağı için, bu «tekrarlanma süreleri» ta
birini «önemli değişiklikler oldukça» şeklinde tefs'ir 
ötmeyi en geniş manada ve tatbik kabiliyetini ka
zandırması bakımından uygun gördük. Bunun dı
şında, eğer yine eskisi gibi 5 senede bir, 3 senede 
bir normal yenileme durumu hasıl olursa, bunun iş
lemez bir hüküm olacağını şimdiden söylemek müm
kündür diye düşünüyoruz. Anayasanın o maddesini 
'bu şekilde Komisyonumuz tefsir etmek (Afadersi-
niz) cesaretin'i göstermiştir. Tabiî, bunun takdiri ve 
5 senede bir, 3 senede bir yenilenme süresi, tatbik 
edilme imkânı olmamasına rağmen Yüksek Kurulu

nuz ederse bizim buna söyleyeceğimiz bir söz ol
mayacaktır. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Özcan, önergeye katılıyor musunuz? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 

ÖZCAN — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeye Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Önergeyi maddeyle birlikte Komisyona veriyo
rum. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tanım 
MADDE 2. — Kanuna veya genel ahlaka uygun 

olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar ve ilgilinin 
yaşama şartları bakımından geliri ile mütenasip ol
duğu kabul edilemeyecek mal varlığındaki artışlar 
bu Kanunun uygulanmasında haksız edinilmiş mal 
sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Tutum; buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Aslında Devleti ve idare makamlarını ahlak iz

leyicisi, ahlak takipçisi haline getirmek istidadında 
olan bu maddenin uygulamada fevkalade kötü so
nuçlar doğurabileceğinden endişe ettiğim için söz 
almış bulunuyorum. 

Şimdi burada, «Tanım» maddesinde, «Kanuna 
veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat 
edilemeyen mallar» deniyor. Şimdi bir malın nasıl 
iktisap edileceği hukukumuzda belli edilmiştir. Özel
likle kamu görevlileri açısından bu daha belirgindir. 
Bir ihtimal var, eğer kanun apaçık bir yasaklama 
getirmemişse bir malın edinilmesi konusunda, ya 
orada yasaklama getirilmemesinin nedeni tecviz edil
miştir, yani cevaz verilmiştir, yahut eğer kanun böy
le bir yasaklama getirmemişse, onun bir alt normu 
olan tüzük getirebilir. Kanuna dayanarak, kanunun 
açıkça verdiği yetkiye dayanarak tüzük böyle bir 
düzenleme yapabilir. Başka bir şey düşünülemez. 
Binaenaleyh, kanun ve tüzük dışında, (ki tüzüğün 
de kanuna dayalı olması kaydıyla diyorum) bir de 
genel ahlak kategorisinin ihdas edilmesi idare mer
cilerine ahlakı, genel ahlakı takdir hakkının bıra
kılması gibi bir sonuç doğurabilir ki, bu fevkalade 
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vahimdir. Filhakika, bizim hukukumuzda genel ah
lak terimi vardır; ama bu mahkemelerin büyük öl
çüde takdir ettiği 'bir kavramdır ve böyle spesifik, 
somut olaylarda uygulanması son derece zor olan 
bir kavramdır. Hele özellikle idare makamlarının 
bunu takdir etmeye kalkması, «Siz genel ahlaka ay
kırı olarak bu malı iktisap ettiniz. O halde haksız 
mal iktisabı niteliğinde saydım ve ilgili adlî merci
lere sizi teslim ediyorum» demesi fevkalade tatbi
katta sıkıntılar yaratabilir. Eğer maksat, «kanun ve 
kanuna dayanılarak çıkarılacak tüzüğe göre uygun 
olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar» denirse 
belki çok daha isabetli olur. 

izin verirlerse bu «genel ahlak» deyiminin bura
dan çıkarılmasını öneriyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
'Bu madde ile ilgili bir önerge var, aynı konuş

mayı ihtiva ettiği için Sayın Kanat, önergeyi oku
tayım, ondan sonra cevabınızı verin. 

Önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

2 nci maddede geçen «veya genel ahlaka» ibare
sinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — önerge ile ilgili lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye var mı?.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK -r- Aley
hinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan; 
Tasarı gayet açık, son derece açık. Yarii her 

Türkçe bilen anlar, hukukçu olmaya lüzum yok. 
Bu bir. 

ikincisi: Tatbikatını Cumhuriyetin ilanından be
ri yakınen takip edenlerdeniz. Bu hususun büyük 
ölçüde suiistimallere yol açtığı, nice haksız iktisap
lar sağladığı gözlerimizin önünde cereyan etmekte
dir, etmiştir. 

Nitekim, bu vahim durumu nazara alan Tasarı, 
son derece açık. Müsaadelerinizle iki kelime ile tek
rara ihtiyaç var. ikinci maddenin gerekçesinin en 
sonunda, «Mal bildirimi verdikten sonra mal varlı
ğında vaki olacak artırımlara, kanuna ve ahlâka uy
gun olarak sahip olmaları gerekmektedir.» Yani, mal 

' bildirimi yapılmış, ondan sonra veraset suretiyle ve
ya bir malın satışı, mübadele suretiyle vesair sebep
lerle kanunî işleme konu olmuş, kanunî mevkiler
den geçmiş muamelelerle sabit hususlar söz konusu 

değil, ama bunun dışında bazı şeyler ediniyor. Bu
nun menşei neresidir diye sorular soruluyor. Bu 
sebepten dolayı da buna istidadı olanlar mamütena-
hi hırsızlık yapıyorlar. Bu sebeple Tasarı yerinde
dir. Çıkarılması zinhar; suiistimalin devamına izin 
verilmesi manasına gelir. Aleyhindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü-

yük. 
Sayın Kanat, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Sayın Başkanım; bu konu üze
rinde Komisyonumuzda yapılan müzakereler sıra
sında çeşitli örnekler verildi. Tatbikatta görüldüğü 
üzere, yalnız kanun maddeleriyle iktifa edildiği tak
dirde birçok gayri meşru kazançların bu Kanun kap
samı dışına kayma ihtimali mevcuttur. Bilhassa ku
mardan kazandım, hatta daha ileri giderek başka 
gayri meşru durumlardan kazandım diyerek kendi
sini kurtarmak temayülünde olan kimseler çıkmış 
olduğu söylendi. Esasen Borçlar Kanununun zanne
derim 19 uncu, 20 nci maddelerinde de «genel ah
lak» tâbiri mevcuttur. Bu konu hâkim önüne gel
diği zaman hangi mevzuun «Genel ahlak» tabirine 
girdiği, hangisinin girmediği orada takdir edilecek
tir. Binaenaleyh, bu kelimelerin, ibarenin Tasarıda 
kalmasının zarardan çok fayda sağlayacağı kanaa
tindeyiz. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederjm Sayın Kanat. 
Sayın Özcan, sizin görüşünüz? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 

ÖZCAN — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met önergeye katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım bir 
soru var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, «Soru var» di
yorsunuz. 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım; 2 nci 
maddede cümlenin içerisinde şöyle bir ifade var : 

«İlgilinin yaşama şartları bakımından geliri ile 
mütenasip olduğu kabul edilemeyecek mal varlığın
daki artışlar» denmektedir. 

Ben Sayın Komisyondan şunu öğrenmek isterim: 
«Yaşama şartları bakımından» ibaresi, bu üç sözcük 
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neyi ifade ediyor? Ben bir anlam veremedim, cüm
lenin geneli içerisindeki anlamı çıkartamadım bunu 
lütfederler mi ve şunu da peşinen arz edeyim; acaba 
'bu sorum sonunda Komisyon bu üç sözcüğü çıkart
mayı düşünür mü? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, müsaade 

eder misiniz? 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Efendim; Sayın Komisyon

dan 'benim öğrenmek istediğim bir şey vardır. Ka
nunun esas amacı anlaşılıyor; haksız mal edinme 
konusu. Onun üzerine bina edilmiş; fakat bir nok
tada mal edinmeyi düşünmediğimiz takdirde, küçük 
bir memurun bir maaşı ile dahi gidemeyeceği bir 
yere, her gece veya haftanın muayyen geceleri de
vam ettiği görüldüğü takdirde bu Kanunla bu me
murun durumu arasında veya bu halde tatbikatta 
uygulanacak bir maddesi var mıdır bu Kanunun? 
Bunun da açıklık kazanması lazımdır, zira konu 
haksız, rüşvet niteliğinde yalnız mal edinmek değil, 
nakit veya ona mümasil değerli şeyleri de almaktır. 
Buna ait bir maddesi var mıdır? Bu bakımdan Yüce 
Meclisin aydınlatılmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Tartan, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA RAGIP 

TARTAN — Sayın Başkanım; 
Müsaade ederseniz Sayın Fırat'ın bu konudaki 

tereddütlerini gidermeye çalışayım. 
BAŞKAN — Hayhay, buyurun efendim. Sayın 

Gürtan'ın da sorusu vardı. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA RAGIP 

TARTAN — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
İki arkadaşımız Tasarının 2 nci maddesindeki açık

lığı yeterli bulmadılar. Eğer müsaade ederseniz, t>u 
konuya biraz daha açıklık getirebilecek yeni bir dü
zenlemeyi Komisyon adına takdirlerinize arz edece
ğim. 

'Bu konuyu şöyle ifade edebiliriz : 
«»MADDE 2. — Kanuna veya genel ahlaka uy

gun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar ve il
gilinin yaşama şartları bakımından geliri ile müte
nasip olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklin
de ortaya çıkan artışlar bu Kanunun uygulanmasın
da haksız edinilmiş mal sayılır.» 

•Sanıyorum ki, Sayın Fırat'ın, zaman zaman aylık 
ücreti ile karşılayamayacağı harcamalar yaptığı sabit 

olan memurun mal varlığındaki artış şeklinde nite
lenebilecek olan bu harcamalarının da haksız edinil
miş mal şeklinde telakki edilebileceğini bu şekilde ifa
de etmek mümkün olacaktır. 

'Saygılarımla arz ederiz. 
iBAŞKAN — Sayın Tartan, şimdi; «Harcamalar 

şeklinde ortaya çıkan artışlar» ibaresi geliyor ve «Mal 
varlığındaki artışlar» ibaresini kaldırıyoruz; değil 
mi? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA RAGIP 
TARTAN — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Tartan, bir soru daha var. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim; beni muhterem arkadaşım mazur görsünler; bu 
ifade uygun değildir. Şöyleki; 

Mütenasip olduğu kabul edilmeyecek mal varlığı 
başkadır, hali ile mütenasip olmayacak sarfiyat baş
kadır. İnsanın mal varlığı gayri meşru olur, ama sarf 
etmeyebilir de; bu birincisi. 

İkincisi; onun sarfiyatı her zaman tespit edilemez. 
Bunun mümkün olduğu haller vardır, mümkün ol
madığı haller vardır. Halbuki mal varlığındaki artış 
her zaman kabili tespittir, daha objektiftir ve bizim 
mevzuatımızda, Borçlar Kanunundaki ve diğer ka
nunlardaki hükümlere muvazi bir mahiyet taşımak
tadır* 

iBu sebeplerle Tasarının bu hükmünün aynen ba
ki kalması, maksat ve gayesi bakımından zaruridir. 

Arz ederim. 
MALÎ İŞLER KOMÎSYONU ADINA RAGIP 

TARTAN — Efendim, bu konu Yüce Kurulun tak
dirine bırakılmıştır. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Redeksiyona geçtik. 
AKİF EROÎNAY — Sayın Başkanım, müsaade 

eder misiniz? 
İBAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkanım, Sayın Gö-

zü'büyük'ün fikrine iştirak ediyorum. Hakikaten har
cama şekli hiçbir zaman tespit edilemez. Kaldı ki, 
harcama zaten mal şeklinde ortaya çıkmışsa mal var
lığı demektir. Ama gitmiş, bir yerde yemiş içmiş bu
nun ispatı olmaz. Onun için asıl metnin böyle kal
ması yerinde olur. Çok doğru söylüyor Sayın Gözü
büyük, 

BAŞKAN — Sayın Tartan lütfen Komisyonla 
tekrar görüştükten sonra fikrinizi beyan ediniz; ona 
göre maddeyi oya sunacağım. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA RAGIP I 
TARTAN — Hayhay efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tartan. 
TURGUT TAN — Bir sorum vardı Sayın Baş

kanım; redaksiyonla ilgili. 
BAŞKAN — Hayhay, buyurun. 

TURGUT TAN — Efendim; Sayın Gürtan da 
değinmişlerdi, burada Komisyonun acaba ne düşün
düğünü öğrenebilir miyim? 

«Yaşama şartları bakımından» deyimi çıktığı tak
dirde, sanıyorum esasa ilişkin maddenin hükmünde, 
esprisinde bir değişiklik yok. Yani ilgilinin geliri ile 
mütenasip olduğu kabul edilemeyecek mal varlığın
daki artışlar; çünkü diğeri, yani «Yaşama şartları ba
kımından» ibaresi çok sübjektif oluyor. Öyle bir şey ı 
ki, yani bir kimse geliri çok üst düzeyde olduğu hal
de kişisel üslubu dolayısı ile çok mütevazi bir hayat 
sürebilir veya tersi, olabilir; bunlar objektif değildir. 
Ama, geliri ile mütenasip olmayan artışlar objektif
tir. Acaba bunu çıkarmayı düşünürler mi? 

BAŞKAN — Onun tekrar cevabını alalım. 
ISayın Kanat, buyurun. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Efendim, Sayın Gözübüyük, mal
lar ile yaşama şartlan bakımından geliri ile mütena
sip olmayan harcamaların ayrı ayrı mütalaa edilme
si gerektiğini ifade buyurdular zannediyorum. Şimdi 
burada, zaten malları ayırmışız evvela. Yukarıda bi
rinci satırda «Kanuna veya genel ahlaka uygun ola
rak sağlandığı ispat edilemeyen mallar ve ilgilinin 
yaşama şartları bakımından geliri ile mütenasip ol
duğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde orta
ya çıkan mal varlığındaki artışlar bu Kanunun uy
gulanmasında haksız edinilmiş mal sayılır.» 

Binaenaleyh, bu maddenin arkadaşlarımızın gö- I 
rüşlerini de kapsadığı kanısında bulunuyoruz; bu şe
kilde oylanmasını rica edeceğiz. 

İBAŞKAN — Evet; şimdi «Mal varlığı» ibaresini 
yine burada bırakıyor muyuz?.. «Kabul edilemeye
cek harcamalar şeklinde ortaya çıkan mal varlığında
ki artışlar»; «... mal varlığı» kalıyor... I 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — «... mallar» ibaresi birinci satırda 
var, 

İBAŞKAN — Yukarıda var, evet. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — ... O var. Bu yeni düzenlemeye 
göre oylanması uygun olur. 1 

31 , 5 , 1983 O : 1 

İBAŞKAN — Anlıyorum. Yalnız, demin ifade 
ederken dediniz ki, «Kabul edilemeyecek harcamalar 
şeklinde ortaya çıkan...» Ondan sonra «... artışlar» 
mı, yoksa «... mal varlığındaki artışlar» mı diyece
ğiz?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA RAGIP 
TARTAN — Sayın Başkan, «Mal varlığı» ibaresi
nin, yani bu iki kelimenin çıkması lazım. Çünkü, bu 
maddenin müzakeresi sırasında idarenin bize verdiği 
izahattan şu neticeye vardık : 

Sayın Fırat'ın da belirttiği gibi, bazı memurlar 
aylık ücretlerinin yarısı ile bir gecede yaptıkları har
camanın veyahut yapabilecekleri harcamanın çok üs
tünde harcamalar yaparlarsa, bu da mal varlığındaki 
artış şeklinde kabul olunabilecektir. İdare öyle açık
lama yaptı, biz de bu şekilde kabul ettik; ama aşa
ğıdaki iki kelime çıkarılırsa, idarenin bize verdiği iza
hatı kapsayacak daha düzgün bir ifade olacağı kanı
sındayım. 

Arz ederim. 
İBAŞKAN — Anlaşıldı; teşekkür ederim Sayın 

Tartan. 
Sayın Gürtan'la Sayın Tan'ın temas ettikleri «... 

yaşama şartları bakımından» şeklinde olan üç keli
menin kalmasında da ısrar ediyorsunuz?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA RAGIP 
TARTAN — Evet efendim. 

İBAŞKAN — Onda da ısrar ediyorsunuz. 
Evet, başka değişiklik önergesi de verilmediği 

için şu tarzda; maddenin ikinci satırındaki «Mal var
lığındaki» şeklinde yer alan iki kelimeyi çıkarıyoruz, 
yerine «Harcamalar şeklinde ortaya çıkan» kelimele
rini koyuyoruz. Bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde Ikabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mal Bildirimleri 

Bildirimlerin konusu 
MADDE 3. — Bu Kanunun kapsamına giren gö

revlilerin, kendilerine, eşlerine ve velayet altındaki 
çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz mallar, haklar, ala
caklar ve gelirlerle bunların kaynaklan, borçlar ve 
sebepleri mal bildirimlerinin konusunu teşkil eder. 

Bildirilmesi zorunlu olan taşınır mallar şunlar
dır : 

a) Para, hisse senetleri ve tahvillerle altın, mü
cevher ve diğer değerli şeyler, 
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b) Taşıt araçları,. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Sayın Kırcalı. Başka söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 

Zannediyorum burada bir husus Komisyonumuz
ca unutulmuş; Hükümet Tasarısında, Adalet Komis
yonunca da kabul edilen metin şekliyle; «Para, his
se senetleri ve tahvillerle altın, Mücevher ve benzeri 
diğer değerli şeyler» diyoruz. Nitekim, aynı şekilde 
5440 sayılı Kanunda «(Menkul mallar tabirine para, 
esham, tahvilat, altın ve mücevher gibi mallarla her 
türlü alacak ve diğer haklar dahildir» deniyor ve bu
nun gi'bı gene ilk fevkalade haller sebebiyle kabul 
edilen Kanunda da, aynı şekilde 4237'de bu hüküm 
var. 

Şimdi, Sayın Komisyonumuz burada, maddenin 
(a) bendinde «Para, hisse senetleri ve tahvillerle al
tın, müceVher ve diğer değerli şeyler» demiş. «Diğer 
değerli şeyler» tabiri içerisine elbise girer, şapka gi
rer, değerli; ne bileyim böyle bir takım şeyler... Hal
buki burada işaret edilmek istenen; nakit benzeri, 
para benzeri; para gibi mana ifade eden şeylerdir. 
işte bunlar; mücevherlerdir, tahvillerdir ve burada 
sayılamayan bunlara benzer diğer şeylerdir. Ben, kü
çük bir yanlışlıktır düşüncesiyle bir önerge verme
dim; maddenin (a) bendinin son kısmının «... ve ben
zeri diğer değerli şeyler» şeklinde düzeltilmesini öne
ririm efendim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Evet; Sayın Komisyonun ve Hükümetin görüşü

nü alayım. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Kabul ediyoruz Sayın Başkan. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 
ÖZCAN — Katılıyoruz efendim. 

ıBAŞKAN — Evet; Komisyon ve Hükümet ola
rak kabul ediyorsunuz. 

Maddenin (a) bendinin sonunda yer alan «Diğeri» 
kelimesini kaldırıyoruz; yerine «... ve benzeri değerli 
şeyler»... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır; «... 
benzeri diğer değerli şeyler» şeklinde olacak Sayın 
Başkanım* 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — «Benzeri» kelimesini ilave ediyo
ruz., 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim; bir tek «Benze
ri» kelimesi ilave ediliyor. Böylece maddenin (a) 
bendinin «Mücevher» kelimesinden sonraki kısmı şu 
şekilde oluyor : «... ve benzeri diğer değerli şeyler». 

Değerli üyeler; maddeyi bu değişiklikle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

Bildirimin türleri ve zamanı 
MADDE 4. — Olağan mal bildirimlerinin aşağı

da gösterilen zamanlarda verilmesi zorunludur : 
a) Kamu görevine ilk atamada, göreve giriş için 

gerekli belgelerle birlikte, 
b) Bakanlar Kurulu Üyeleri için güven oyu ve

rilmesi tarihini izleyen bir ay içinde, 
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleş

mesi tarihini izleyen iki ay içinde, 
d) Mallarda önemli bir değişiklik olması veya 

olağanüstü hallerde bir ay içinde, 
e) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tari

hini izleyen bir ay içinde. 
Yukarıdaki fıkralardakinden ayrı olarak yedinci 

madde uyarınca istenecek olağanüstü mal bildirimi
nin, bu konudaki istek yazısının tebliğini izleyen on-
beş gün içinde verilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Sayın Tutum. Başka söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu 4 üncü 
madde, aslında olağan mal bildirimi ile olağanüstü 
durumlarda istenecek mal bildirimi biçiminde düzen
lenen iki tür mal bildiriminden birincisini ifade edi
yor; yani olağan mal bildirimini. 

Yalnız, bu bildirimler; maddenin genel tedvin sis
temi içerisinde bildirimlerin verileceği tarihlerin sap
tanmasını son derece karışıklıklar yaratacak nitelik
te gördüm. 

Birincisi; (a) fıkrasında «Kamu görevine ilk ata
mada, göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte»... 
Kamu görevine ilk atamada, tabiî bu bir şart olarak 
söylenebilir, atamadan önce evraklarını tamamla öy
le gel denir ve nitekim bu maddeye eklenen bir şey
de de «Atama yapılamaz» deniyor; kesin bir şey 
denmiş. Yalnız, ilk atamada istenebileceği gibi, ben
ce eğer mümkünse belli mevkilere atamada da iste-
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nebilir bu. Belli sorumluluk mevkilerine atanmada is
tenebilir; hiçbir sakınca yoktur ve son derece de isa
betli olur. Bunlar tüzükle tespit edilebilir. 

'ikincisi; (b) fıkrasında «Bakanlar Kurulu üyeleri 
için güven oyu verilmesi tarihini izleyen bir ay için
de»; bunun saptanması kolay. Güvenoyu verilmiş
tir, o güvenoyu verildiği tarihi izleyen bir ay içeri
sinde verilecektir; burada bir problem yok; ama mad
denin (c) fıkrasında «Seçimle gelinen görevlerde se
çimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde»; bu 
'biraz karışıklık yaratabilir... Seçim ne zaman kesin
leşmiştir; esas, göreve başladığı tarih midir, eğer 
belediye meclisi üyeleri için söz konusu ise, beledi
ye meclisinin ilk içtimai mıdır; bu seçim tarihinin 
kesinleşmesi seçim oylarının atıldığı tarih midir, yok
sa tutanağını aldığı tarih midir?.. Yani, seçimin ke
sinleşmesi bana pek anlaşılır gelmedi, belki benim 
bilmediğim bir ibare olduğu için söylüyorum. Bu ba
kımdan, belki (c) bendinin yeniden düzenlenmesi ge
rekebilir. 

Asıl itiraz ettiğim, (d) ve (e) fıkraları; «Mallarda 
önemli bir değişiklik olması veya olağanüstü haller
de bir ay içinde»... 

Değerli arkadaşlar; «Mallarda önemli bir değişik
lik olması»nı kim takdir edecek?.. Şahsın kendisi, 
kendi malında meydana gelen değişikliğin önemli 
olup olmadığı, kendisine göre çok değişebilir. Onun 
tarihi ne zaman tespit edilmiş olacak?.. 

Mallarda önemli bir değişiklik olması veya ola
ğanüstü hallerde bir ay içinde; yani «Malında önem
li bir değişikliğin vaki olduğu tarihten itibaren bir ay 
içinde vereceksin» demek istiyor. Vermediğiniz tak
dirde müeyyideler söylüyor, iyi güzel de mallarda 
bir değişiklik olması; «önemli bir değişiklik» diyor. 
Bu, önemli mi önemsiz mi takdirinde oldukça müş
kül durumda kalabilecektir kişi. Dolayısıyla bu gibi 
hallerde belki bunu tebligat üzerine bir ay içinde 
demek lazım ve dolayısıyla olağanüstü durumlarda 
istenen mal bildirimi yükümlülüğü gibi bir yüküm
lülüğe tabi olması lazım gelir diye düşündüm. 

(e) fıkrasında da «görevin sona ermesi halinde, 
ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde» deniyor. Bu „ 
görevin sona ermesi çeşitli hallerde olur. Görevin 
sona ermesi hali; istifa hali olabilir, görevine son ve
rilme hali olabilir veya ölüm hali de olabilir. Ölüm 
halinde mükellefiyet kalkıyor herhalde. Mirasçılarına 
yönelik herhangi bir mükellefiyet getirildiği görül
müyor burada; ama görevin sona ermesi çeşitli yol
larla olabileceğine göre, aynlma tarihi ne demektir?.. 
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Ayrılma tarihi, öyle kesin bir şekilde saptanması 
mümkün değil, istifa dilekçesini vermiştir, bir ay 
bekleme müddetinin sonu mudur, yoksa ayrılma ta
rihi dilekçenin işleme konduğu ve olur dendiği ta
rih midir?.. «Onu izleyen bir ay içinde.» Sanıyorum 
ki, burada da görevin sona ermesi halinde tebligat 
yapılmalıdır kişiye. «Size tebligatı gönderiyoruz, bu 
tebliğden itibaren bir ay içinde lütfen bu yükümlülü
ğünüzü yerine getirin» dememiz lazım diye düşünü
yorum. Bilmem Komisyon buna katılır mı?.. 

Bir de son fıkrada, «15 gün içinde verilmesi» de
niyor. Aslında o da genel şeye uygun olarak» bir ay 
içinde» denmesinde yarar vardır. 

Bu bakımdan, acaba bu değişiklikleri kabul edi
liyorsa, yeniden tedvin edilmek üzere, bu maddeyi ge
çici olarak geri alabilirler mi?.. Bunu soruyorum Say
gıdeğer Başkanım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Kanat. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Sayın Başkanım, henüz önergelere 
geçmedik. Sayın Tutum'un ifade ettikleri bazı husus
ları cevaplandırmak istiyorum. 

«Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi 
tarihi» Zannederim bu müphem bir konu değildir. Se
çimin kesinleşmesi, mesela milletvekilleri seçiminde 
Yüksek Seçim Kurulunun ilanı olmak gerekir. Diğer 
seçimlerde ise, seçimi yapmakla mükellef, kontrolla 
mükellef olan il seçim kurullarının kararı tarihi esas 
olması gerekir. Görevden ayrılmayı da biz tabiî, emek
lilik, istifa, işten el çektirme yahut vazifesine son ver
me gibi konular için düşünüyoruz. Görevden ayrılma 
umumî olarak fiilen görevi terk etmek, bırakma ma
nasına gelir. Bunun için bir tavzih edici hüküm kon
masına lüzum yok zannediyoruz. 

Esasen aşağıdaki maddelerde göreceğimiz üzere, bu 
şekilde bazı açıklamayı, uygulama sırasında açıklan
ması gereken hususlar var. Bunlar yönetmeliğe bıra
kılmıştır. Eğer bir teklif gelirse, bu tüzükte olabilir, 
yönetmelik te olabilir, maddesi geldiği zaman görüşü
lür. Şimdilik bunu geri almak için bir sebep görmü
yoruz. 

Yalnız son fıkradaki 15 gün meselesinin bir aya 
çıkarılması konusu bizi de düşündürmüştür. Yalnız 
burada fevkalade bir durum vardır. Bir muhakkik, bir 
müfettiş şüpheli bir durumla karşılaşmış, bir süre ver
miştir, bu sürenin aşağıdaki maddelerde yine değişik
lik şeklinde getirdiğimiz bir hüküm var, «mücbir se
bep» tabirini kullanmışız. Biz bu 15 gün tabiriairt bir 
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aya çıkarılıp çıkarılmaması hususunu, önerge veril
diği takdirde Genel Kurulun takdirine bırakmak isti
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, bir sorunuz vardı, buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, ben Sayın 

Komisyondan dördüncü maddenin (e) fıkrasında, «gö
revin sona ermesi halinde» tabirinin, görev unvanının 
değişmesini de kapsayıp kapsamadığını öğrenmek is
tiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Hayır efendim, kapsamıyor. Tam 
manasıyla göreviyle ilişkisinin kesilmesini kasdedi-
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kanat. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, benim de bir 
sorum var. (d) bendiyle ilgil bir cevap lütfederler 
mi?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Sayın Başkanım. 

Gayet tabiî, bu mal bildirimini vermekle mükellef 
olan kimsenin takdirine bırakılmıştır. Eğer bu bir ay 
içinde mallarında fevkalade bir değişiklik olduğu bir 
ay içinde bildirilmediği, sonradan tevsik edilirse bu ay
rı bir muameleye tabi tutulur. Bunun da bir cezası 
varsa, cezaî müeyyide tatbik edilir. Bunu idarenin bil
mesi mümkün olmadığına göre, muhakkak ki, mal bil
diriminde bulunacak şahsın ilk nazarda beyanına itibar 
etmek durumundayız. Aksi sabit olursa, bunun müey
yidesi de ayrıca aranır bulunur diye düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kanat. 
Değerli üyeler, maddeyle ilgili önergeler var, oku

tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü maddenin yeniden düzenlenmek üzere 

Komisyonca geri alınmasını arz ve teklif ederim. 
Cahit TUTUM 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
(İncelemekte bulunduğumuz 398 Sıra Sayılı Ta

sarının dördüncü madde başlığındaki «türleri» sözünün 
çıkarılmasını ve maddenin (d) bendinin «mallarda 
önemli bir değişiklik olması halinde bir ay içinde» 
şekline çevrilerek, «olağanüstü» sözünün metinden çı
karılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Danışma Meclisi Saym Başkanlığına 
İncelemekte bulunduğumuz 398 Sıra Sayılı Tasa

rının dördüncü maddesine aşağıdaki hükmün bir fık
ra olarak eklenmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
S. Sırrı KIRCALI 

«Birinci maddede gösterilen kurum, kuruluş, daire, 
idare, fon, teşekkül, müessese, iştirak ve derneklerde 
görevleri devam edenlerin ilk bildirim tarihinden son
ra geçecek her üç yılda yeniden bir bildiride bulun
maları zorunludur.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 398 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısındaki 15 inci madde, dördüncü maddeye çok ya
kından ilgili bir hükmü taşımaktadır. Mal bildirimi 
verilmedikçe atama yapılmayacağını gösteren 15 inci 
maddenin metinden çıkarılarak, ihtiva ettiği hükmün 
bir fıkra halinde ve aşağıdaki şekilde dördüncü mad
denin sonuna eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Aydın TUĞ Lütfullah TOSYALI 

«Ek fıkra - ;(a) bendinde yazılı bildirim verilme
dikçe göreve atama yapılamaz.» 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü maddenin son fıkrasında geçen «15» 

deyiminin «30» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Cahit TUTUM 
BAŞKAN — Sayın Tutum'un, demin de şifahen 

talep ettiği maddenin (Komisyonca geri alınması ko
nusundaki önergesinin lehinde, aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyonun cevabı. 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU ,SÖZCÜS|Ü MEH
MET KANAT — Sayın Başkanım, diğer önergelerde 
bazı değişiklik teklifleri var, bunların bir kısmını bi
zim de benimsememiz mümkündür. O bakımdan, ge
ri alınmasını gerektiren sebepler hakkındaki görüşler 
de zannediyorum önemli değildir. Biz, önergeler 
görüşüldüğü sırada bazı düzenlemelerle bunu halle
deceğimiz kanaatindeyiz, onun için geri almıyoruz. 

BAŞKAN — Geri almıyorsunuz. 
Değerli üyeler, Sayın Tutum, bu cevap yeterli 

midir önergenizi oylatayım mı?.. 
CAHİT TUTUM — Oylatın Sayın Başkan, da

ha başka hususlar var. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Dikkate alın

masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
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etmeyenler.... Eşit oldu, bir daha oylayacağım efen
dim 

önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Kıroalı, her iki önergeniz üzerinde buyu
run efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Ben iki ikonu üzerinde durdum, her ikisinin de 
mamafih teknik olduğunu zannediyorum, açıklama
ma Sayın Komisyonun da katılacağı inancındayım. 

Evvela birinci önergemde şunu söyledim. !Bu 4 
üncü maddenin, başlığına dikkat ederseniz «Bildiri
min türleri ve zamanı» diyor. Şimdi bildirimin türleri 
denince burada birtakım türler sayılıyor zannedili
yor, birtakım bildiri türleri. Böyle bir bildiri türü yok. 
Yalnız görevlilerin vereceği zamanlar burada sayıl
mış, kamu görevlilerinden. Bu kamu görevlilerinin 
milletvekili olması, bakan olması, efendim, memur 
olması konuyu değiştiren ve tür sayılabilecek bir şey
ler değil. Doğrudan doğruya buna «bildirimin zama
nı» demekle (çünkü burada sayılmamış hallerde ola
bilir, bütün halleri saymaya imkân belki de yoktur) 
o sebeple kanıma göre burada türleri dememek la
zım. 

İkinci bir husus, bu da çok önemli; «Mallarda 
önemli bir değişiklik olması veya olağanüstü haller
de bir ay içinde,» şimdi olağanüstü hallerde deyin
ce: Ben acaba bu olağanüstü hal ne diye düşündüm, 
Çünkü neyi olağanüstü hal olarak sayabiliriz?.. «Mal
larda önemli bir değişiklik olması» zaten fevkalade 
hali ifade ediyor, mal artması veya eksilmesi bakı
mından. ıBunun dışında olağanüstü haller başka bir 
kanunla çözümlenmiş; yani 4237 sayılı Kanunun is
mi Fevkalade Hallerde Aksi Olarak Mal İktisabı. 
Şimdi biz burada diyoruz ki «olağanüstü hallerde bir 
ay içinde,» Halbuki Fevkalade Hallerde Mal İktisa
bında Kanun bambaşka bir düzenleme getirmiş. O 
bambaşka bir hal, hatta normal mal beyanından ev
vel çıkarılmış, 1942 tarihinde çıkarılmış bir Kanun. 
Bu sebeple burada olağanüstü hal sözünün zikredil
mesi birtakım karışıklıklara sebep olacaktır. 

O nedenle de bunun çıkarılması gerektiği ve 
«mallarda önemli bir değişiklik olması halinde bir ay 
içinde» demekle yetinilmesi karışıklıkları önleyeceği 
bakımından zannederim zorunludur. 

Ben, kaç arkadaş sorduysam ne diyorsunuz bu 
olağanüstü hale diye?.. «Canım fevkalade olmuş, 
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bir de Olağanüstü Hal Kanunu var ya işte o zaman 
falan» dediler. IBizim Komisyonumuzun bu sözle ifa
de etmek istediği, Hükümet Tasarısının bu sözle ifa
de etmek istediği mananın çok ötesinde anlamlar ge-
getirdiğini anladım. O sebeple ben öyle anlıyorum 
ki, burada Allah bilir deprem oldu, sel oldu, yan
gın oldu herhalde öyle bir şeyler söylenmek isteni
yor. Halbuki o hali zaten mallarda önemli bir değişik
lik olması onu ifade ediyor; o sebeple bunu yazma
ya, karışıklığı önlemek bakımından hiç gerek yok. 

İkinci önergem, belli sürelerle mal beyanında 
bulunulmasını içeriyor. Eski Kanunda, 5440 sayılı 
Kanunda bu beş yıl olarak düzenlenmiş idi. Her beş 
yılda bir yeniden bir beyanname vermeye memurları 
mecbur tutuyordu. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu sahiden çok önemli bir konudur. Hiç beyan

namede değişiklik olmadığı takdirde, biz bir kişinin 
maundaki bu artışları, yasal ve ahlakî durumlar dı
şındaki artışları nasıl tespit edebiliriz?.. Hatta benim 
ileride başka bir teklifim var, belli sürelerde yapıl
mış olan bu teklifi, biz aynı zamanda idareyi kontrol 
etmek mecburiyetine de tabi tutmalıyız. Çok samimi 
söylüyorum, birisi benden eşi için iş istemişti imkân
sızlıklar geçim sebebiyle. Bir süre sonra baktık dai
reler aldı, arabalar aldı vesaire aldı, tabiî uzaktan biz 
seyrediyoruz. Peki bunu kontrol eden idare yok mu?. 
Normal beyanda bulunuyor; ama kimse kontrol et
miyor, onun kontrol edilmesi ve belli sürede mal be
yan edilmesi şart olmadığı takdirde nasıl yakalana
cak bu?.. O takdirde bu (Kanunun getirilmesine gerek 
yok. 1609 sayılı Kanun zaten kötü halleri rüşvet irti
kap v.s. şeklindeki halleri münakaşaları, hile karış
tırma hallerini zaten zikretmiştir. Burada bizatihi ar
tışla konuyu idare kontrol edecek, bunu sağlamaya 
çalışıyoruz. 

Nitekim, Anayasamızın eski 1961, 1924 Anaya
sasında zaten buna ait hüküm yok; ama 1961 Ana
yasasında «Mal IBildirimi» başlığı altında 59 uncu 
maddede «Kamu hizmetine girenlerin mal bildiri
minde bulunmaları kanunla düzenlenir, Yasama ve 
Yürütme Organlarında görev alanlar bundan istisna 
edilemez» dediği halde, 1982 tarihli yeni Anayasa
mız 7)1 inci maddesinde yine «Mal IBildirimi» başlı
ğı altında «Kamu. hizmetine girenlerin mal bildiri
minde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma 
süreleri kanunla düzenlenir» diyor ve gerekçesinde 
de şunu söylüyor: «'Bu Kanun Tasarısı Hükümetçe. 
hazırlandığı zaman (ki Kanun Tasarısının tarihi bize 
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şevki 12 Kasımdır) demektedir ki Danışma Meclisi 
Başkanlığımıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.111.1.982 
tarihinde kararlaştırılan Kamu görevlileri ile ilgili mal 
bildirimi Kanun Tasarısı ile ilgili gerekçe ekli olarak 
gönderilmiştir.» diyor «Başbakan iBülend Ulusu» o 
zaman daha şu bugünkü Anayasa yok. /Bugünkü Ana
yasamız» mal bildiriminin, bu bildirimin tekrarlanma 
süreleri kanunla gösterilir» diyor ve özel bir hüküm 
olarak gerekçesindede şunu söylüyor «'Kamu hizme
tine girenlerin mal bildirimi aynen muhafaza edil
miştir. 

Ayrıca bu maddeye bir yenilik getirilmiştir. Ka
mu hizmetlilerinin girişten sonra görev sırasında da 
mal bildiriminde bulunmaları uygun olacağı düşünü
lerek bu bildirimin tekrarlanması Anayasada yer al
mış, bunun tekrarlanma süresi kanuna bırakılmıştır.» 
dediği halde ve eski 5440 sayılı Kanunda bunun beş 
yılda bir verileceği söylendiği; fakat murakabesi ek
sikliği bakımından işlerlik kazanamadığı halde, bizim 
bugünkü Kanun Tasarımızda gelen de bu mal beya
nını ben verdim, otuz yıl sürece o mal beyannamesi 
otuz yıl evvelki Sırrı IKırcalı'nın beyannamesi olarak 
kalacak; yani bunu ancak bir fevkalade mal beyanı, 
fevkalade de olmayabilir, yıllar içerisinde benim yüz 
liram artmış olabilir, ertesi yıl .bu beş bin olur, öbür 
yıl beşyüz bine çıkar, yavaş yavaş artar ve bu be
nim için fevkalade bir artış değildir bu. Bir gün ge
lir ev alırım, mülk alırım; bunları bildirmek duru
munda kalmayabilirim. Halbuki Kanunun maksa
dı bunu çıkarmakla, lütfen bunun üzerinde ısrarla 
durmak istiyorum, kabulünü istirham ediyorum, bel
li sürelerde mal artışını üç yıl diye ben söyledim, bu 
bir milletvekilinin girdiğinin beşinci yılının üçüncü 
yılında beyanname vermek mecburiyetinde bırakan 
bir rakamdır, murakabeyi sağlayan bir rakamdır. 

O sebeple lütfen Komisyonumuz Anayasanın da 
bu hükmünü göz önünde tutarak ve gerekçenin bu 
açıklamasını göz önünde tutarak bu hükmü kabul 
etmesi.. IBen böyle teklif ettim, değiştirebilirler, daha 
uygun bir yer bulabilirler; ama bunun (Kanuna gir
mesinin çok zorunlu olduğuna inanıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜY[ÜK — Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Evet. Müsaade buyurun Sayın Gö

zübüyük. 
Sayın Kırcalı'nın iki önergesinden evvela birinci 

önerge: 

Birinci önerge bu maddenin başlığındaki «Tür
leri» kelimesinin çıkarılması ve bir de ı(d) fıkrasında
ki «veya olağanüstü hallerde» kelimelerinin çıkarıl
masıyla ilgili. 

IBu önergenin lehinde aleyhinde?.. Aleyhinde, 
buyurun Sayın Gözübüyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Şimdi 
efendim Kanun Tasarısının incelenmesinde müsaade 
ederseniz hemen arz edeyim, sayfa 2'de açıklandığı 
üzere bu metnin yazılmasında bir maddî hata olmuş
tur. Metin şöyle olacaktır, arz edeyim: 4 üncü mad
denin (d) bendi; 

«Mallarda önemli bir değişiklik olması sebebiyle 
olağanüstü mal bildirimi hallerinde bir ay içinde.» 

Yani burada yazılırken karıştırılmış. Bir kere da
ha arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Gözübüyük, ona sıra 
gelecek, yani bu teklifinize sıra gelecek. Evvela Sa
yın Kırcalı'nın önergesinde «Türleri» üzerinde dur
muyorsunuz, «olağanüstü haller» kelimelerinin çıka
rılması isteniyor. Çıkarılmasının aleyhinde dediniz. 

ABDULLAH PULAT GÖZJÜBİÜYÜK — Ate
hinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Evet, anlıyorum da, sizin söylediği
niz, bu önerge değerlendikten sonra eğer «Olağanüstü 
haller»in çıkarılmasını Meclis kabul etmediği tak
d i r^ söylediğiniz düzenleme için (Bu sizinki redak
siyonla ilgili bir tekliftir) o zaman alacağım. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkanım; izin verirseniz bir maruzatım var. 'Bu re
daksiyon meselesi değildir. 

'BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Mü

saade ederseniz ben arkadaşları aydınlatayım, ona gö
re reylerini versinler. 

Burada /(d) bendi yanlış yazılmış, yanlış şekilde 
yazılmış, maksada uygun değildir. Bir kere daha arz 
edeyim efendim. Şöyle olacak; Sayın Komisyon da 
takdir buyuracaktır: 

«Mallarda önemli bir değişiklik olması sebebiyle 
olağanüstü mal bildirimi hallerinde bir ay içinde. 
«Metnin böyle olması lazım. (Bilmem kayıt tutabil
diniz mi. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Yoksa 
yazım hatası bir redaksiyon meselesi değildir. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kanım; ben Sayın Gözübüyük'ün önergesine katılı
rım efendim. Gerçekten bir maksadı ifade ediyor. 
Müsaade buyurursanız. Sayın Gözübüyük şu anda 
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hatırlamadılar, Adalet (Komisyonu çok güzel topar
lamış, ben onu görmemişim. «Olağanüstü değişik
lik vuku bulması hallerinde», «Olağanüstü hallerde» 
değil de, bakınız Adalet Komisyonu metninin 4 ün
cü maddede (d) bendi: «Mallarda önemli bir değişik
lik olması veya olağanüstü değişiklik vuku bulması 
hallerinde bir ay içinde,» diyor. Bu belki bir şey söy
lüyorsa, eğer oloğanüstü, yoksa olağanüstü haller o 
değil. 

BAŞKAN — Evet, siz şimdi bu durumda önerge
nizi.... 

SÜLEYMAN SIRRI IKIRCALI — Aynen iddia 
ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır, siz önergenizde... 
SÜLEYMAN ISIRRI KIRCALI — Eğer Komis

yon katılmıyorsa bu şekildeki düzeltmeye katılıyo
rum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Kanat bu konuda bilgi
nizi alayım. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Efendim, (Sayın Kırcalı'nın üç 
teklifi var. 

BAŞKAN — Birinciye evvela; çünkü ikinciye 
geçmiyoruz. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET 'KANAT — «Türleri» kelimesinin kaldırılma
sına iştirak ediyoruz. 

Sayın Gözübüyük'le Sayın 'Kırcalı'nın birleştik
leri şekle de uyuyoruz. 3 üncü madde üzerindeki ka
naatimizi ayrıca arz edeceğiz.. 

BAŞKAN — O halde onu yeniden yazalım efen
dim. «Mallarda...» 

Lütfen tekraren... 
MALÎ İŞLER (KOMİSYONU BAŞKANI HtL-

IMÎ SABUNCU — Adalet Komisyonu metni efen
dim. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu metninden ala
lım efendim. 

Evet, «d) Mallarda önemli bir değişiklik olması 
veya olağanüstü değişiklik vuku bulması hallerinde 
bir ay içinde.» Aynen mi efendim?.. Evet, aynen. 

Evet, o halde gelelim Sayın (Kırcalı'nın ikinci.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın (Başkan, bir 

hata yapmayalım. Önemli bir değişiklikle olağanüs
tü değişik arasında bir fark yoktur, «önemli bir de
ğişiklik»,, «Olağanüstü değişiklik» aynıdır. 

'BAŞKAN — Evet, ben tabiî fikir beyan etmiyo
rum Sayın Tosyalı. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Bir engel yok efen
dim. 

I BAŞKAN — Ben yalnız sizin, Genel Kurulun ka-
I rarını alıyorum, görüşleri alıyorum. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Bir kere daha sor
sanız., 

BAŞKAN — Evet, Sayın Tosyalı sorayım so-
I runuzu. 
I «Olağanüstü ile önemli aynıdır, bu itibârla bir 
I hata yapılmasın» şeklinde... 

NEClP BİLGE — Sayın Başkan, bu bakımdan 
bir noktayı arz edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tabiî. 

NECİP BİLGE — Efendim, burada (d) bendin
de iki hal söz konusudur. 

j Birisi, «mallarda önemli bir değişiklik olması ha
linde», oraya bir «halinde» koymak gerekir. Önern-

I li bir değişiklik olması hali sırf mallarla ilgilidir; fa-
j kat ikinci kısım olağanüstü hallerde Anaya-
I sanın 121 inci maddesiyle ilgili bulunmaktadır. 
I «Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme kanunla 

gösterilir» falan diyor. Olağanüstü hal ilan edildiği 
takdirde belki ayrıca bir mal bildiriminde bulunul
ması lazım gelecek; fakat ikinci kısım Anayasanın 

I 121 inci maddesiyle ilgilidir. 
I Bu itibarla, ikisini bir araya getirip tek bir hal 
I haline sokamayız, iki ayrı şık vardır, iki ayrı şıkkın 
I düzenlenmesi söz konusudur. O itibarla bendeniz de 
I Adalet Komisyonunda bulundum; ama Adalet Ko

misyonunun bu husustaki (d) bendi de kanaatimce 
doğru değildir. «Mallarda önemli bir değişiklik ol-

I ması» veya «olağanüstü değişiklik olması», bu bir 
mana ifade etmiyor. 

I İBu itibarla Hükümetin teklifinde veyahut da Ma-
I lî İşler Komisyonunun metninde ufak bir yazım ha

tası vardır, onu düzeltmek icap eder; ama iki durum 
I hirbirinden ayrıdır. 

BAŞKAN — «Ayrı» dersiniz, 
I Evet, tekrar Komisyondan soruyorum, Başkan 
I olarak ben bir görüş beyan edemiyorum. Sizden... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Saym Başkan, müsaade ederse-

I niz, birkaç saniye lütfen. 
I BAŞKAN — Buyurun, hay hay efendim... 
I MALÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA ME1H-
I MET KANAT — Sayın Başkanım; 

Adalet Komisyonunun Teklifi gerçi bir tekerrür 
I gibi görünüyorsa da, bunun bir mahzuru olduğuna 

zannetmiyorum. Sayın Kırcalı'nın teklifinin Adalet 
I Komisyonunun yazdığı doğrultuda oylanmasını rica 
' ediyoruz, bunda hiçbir sakınca görmüyoruz. 
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BAŞKAN — Aynen şöyle: «(Mallarda önemli bu 
değişiklik olması veya. olağanüstü değişiklik vuku 
bulması hallerinde bir ay içinde.» 

Sayın Kırcalı zaten önergesini işleme koymadan 
bu metne aynen katıldıklarını ifade ettiler. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, söz ve
rir misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Soru olarak vereyim. 
HAYATİ GÜRTAN — Soru değil efendim. 
BAŞKAN — Evet, buyurun. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın (Başkanım; 
Sakınca olmaması bence meseleyi ortadan kaldır

maz. Yarın, şu anda «Sakınca yok» demek bence ye
terli olmaz. Uygulamada bazı yorumlara neden olur; 
«IBu ne demektir?.. Bu niye buraya konulmuştur?.. 
Acaba bunun anlamı nedir?.. Şöyle uygulanır, böyle 
uygulanır». 'Bu bakımdan eğer yarar yoksa istirham 
©derim, bunun tekrarından vazgeçilsin. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 

biraz fazla olağanüstü hal çıktı ortaya. Anayasada
ki olağanüstü hal var, bu Tasarının 7 nci maddesin
deki hal var, Adalet Komisyonu değişik bir şekilde 
tespit etmiş, değişik bir şekilde ifade etmiş. Binaena
leyh, asıl Tasarının sahibi olan Hükümet 
temsilcisi bize kendi metinlerinde koydukları ola
ğanüstü halle neyi kastettiklerini anlatırsa sanırım 
daha bir vuzuha kavuşmuş olarak oy kullanabiliriz. 

Arz ederim. 

ıBAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Sabuncu, şimdi tereddüt şu nokta üzerin

dedir: 
«Önemli değişiklik», «olağanüstü değişiklik» ara

da da bir «veya» var. IBu iki hal neye aittir?.. Bunu 
lütfen açıklayın. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU (BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; 

Mallarda önemli bir değişiklik olması veya ola
ğanüstü bir değişiklik olması anlamında burada geçti
ği kanısındayız. Esasında tamamiyle redaksiyon me
selesidir. Belki «önemli değişikliği» ve «olağanüstü 
değişikliği» birlikte mütalaa etmek mümkün. «Mal
larda önemli bir değişiklik olması halinde bir ay» da 
demek mümkündür. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Sabuncu, Hükümetin 
teklifinde (Ben Genel Kurulun müsaadesini alarak 

Sayın Sabuncu'ya bir görüşümü şüphesiz sayın üye
leri tesir altında bırakmadan arz edeyim) mallardaki 
önemli değişiklikle olağanüstü hal birbirinden ayni
dir. Birinde, herhalde memleketin içinde bulunduğu 
olağanüstü halden bahis vardır, diğerinde de mallar
da önemli değişiklik var. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, mallarda önemli 
değişiklik olması olağanüstü bir hal olarak ferdin du
rumunda değişiklik getirmeyi de öngörmektedir. An
cak Olağanüstü Hal Kanunu da vardır. Gerektiğin
de olağanüstü haller içerisinde zannediyorum genel 
olarak veya tümünde bütün kamu görevlileriyle ilgi
li bir mal beyanı istenebilir, bunun için getirilmiş bir 
hükümdür. O bakımdan, burada bir aylık süre öngö 
fülmektedir, «Olağanüstü hallerde» deyimi burada 
mallardaki önemli bir değişiklik olması halinin öte
sinde bir anlam taşımaktadır. Her ne kadar bu ko
nuda... 

BAŞKAN — Ötesinde bir mana taşıyor?.. 
MALÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKAM HİL-

Ml SABUNCU — Mana taşıyor. 
BAŞKAN — Tamam. Zaten sayın üyelerin de 

tereddüdü buradadır. Yani her iki hal de mallardaki 
değişiklik artış değil, birinde memleketin olağanüstü 
hali, diğerinde de mallardaki önemli değişiklik.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-* 
Mî SABUNCU — Evet, yani burada bir insiyatif ta
nınmaktadır kamu yetkililerine mal beyanının genel 
olarak istenmesi açısından, ötekilerinde ise, mallarda 
önemli değişiklik olmasa da fert bizzat kendisi bir 
ay içerisinde verecektir., 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim; tutanaklara 
geçti, konu aydınlandı.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, bir soru sorabilir imiyim?.. 

BAŞKAN — Konu aydınlandı efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Fevkalade 

haller hakkında kanun var beyefendi. Özel olarak ha
len yürürlükte bulunan ve kaldırılmayan bu kanun
lar fevkalade hallerde haklı olarak kararname gücün
de kanun diye 4237 sayılı Kanun var ve bu da 3 
Kasım 1947'de çıkmış; 10 küsur maddelik bir kanun 
zaten burada meseleyi çözüyor. Burada bir maddenin 
bir fıkranın en ucuna bir hüküm koymakla halledi
lecek bir şey değil bu. Eğer okursak görülecektir. 
5447 sayılı Kanun; bu kanun hükmüne tabi olanlar 
beyanlarını hangi hallerde bildireceği, beyannameyi 
isteyen selahiyetli merciler, beyannamenin mercilere 
verilmesi müddeti; bütün bunlar orada yazılı. iBura-
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da söylemek istediğimiz; falanca bir hal olmuşsa, 
bir şahsın bir değişikliği olmuşsa.. (Bunu söylemek is
tiyoruz; yoksa yanlışlık yapmayalım efendim. 

BAŞKIAN — Evet efendim, sizin görüşünüz bu. 
(Komisyonla Hükümet konuyu Hükümet Temsil

cisi olarak (Sayın Özcan, siz de kısa bir açıklama ya
pın. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 
ÖZCAN — Sayın Başkanım, «Bu 4237 sayılı Fevka
lade Hallerde Haksız Olarak Mal İktisap Edenler 
Hakkında Kanun, ceza hükümlerini ihtiva eden ka
nunlar ve Fevkalade Hallerin Tespit, İlanı Hakkın
daki 4276 sayılı Kanunla, Fevkalade Hallerin Baş
langıç ve Sonuna Dair 3780 sayılı Millî Korunma 
Kanununa yapılan atıf dolayısıyla 19 Şubat 1940 ve 
2/12677 sayılı Kararnameyle ilan edilmiş olan fev
kalade hal 3780 sayılı Kanun ile Ek ve Tadillerinin 
10'J6.1960 gün ve 5/322 sayılı /Kararnameyle tatbik
ten kaldırılması itibariyle sona ermiştir» diye bu Ka
nunun dip notu vardır merî kanunlarımızda efen
dim... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRÇ ALT — Merî kanun 
larımızdan söz ettim ben de. 

BAŞKAN — Evet, lütfen müsaade buyurun; siz 
konuşurken Hükümet Sözücüsü dinliyordu, biz de 
Hükümet sözcüsünü dinleyelim şimdi. 

MALtYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 
ÖZCAN — Şu aşamada yürürlükte olmaması nede
niyle yürürlükten kaldırılan hükümler içine alınma
mıştır. 

Arz ederim efendim, 
BAŞKAN — IBu kalması lazım dersiniz ve Ada

let Komisyonunun metnindeki (d) fıkrasının bu mad
dede bulunmasını siz de uygun görüyorsunuz?.. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 
ÖZCAN — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın Kırcalı'nın, bu maddenin sonuna bir fıkra 

eklenmesine dair ve üç yılda bir bildirilerin verilme
siyle ilgili önergesi var. Bu önergenin lehinde, aley
hinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Sabuncu, Kırcalı'nın ikinci önergesi?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Efendim, Sayın Kırcalı değişti
rilirse «Beş yıl» olarak kabul ediyoruz. Esasında uy
gulanması beş yılda bir de olsa bugüne kadar pek 
mümkün olmamıştır; ama uzun bir fasıladan yana 
biz de değiliz. Beş yıl olarak yenilenecek olursa ka
bul ediyoruz.ı 
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BAŞKAN — Hükümetin görüşü?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 

ÖZCAN — «!Beş yıla» katılırız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Kırcalı?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ben de katı

lırım efendim. 
BALKAN — Evet, o halde «Beş yıl» olarak de

ğiştiriyoruz. 
Sayın Kırcalı'nın önergesine Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılıyor. Önergeyi kesin oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi... 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, maddeyi oy

lamadan evvel, bir yanlışlık yapılmakta olduğu izle
nimi var; izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun, yanlışlık yapmayalım, bu
yurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu takdir
de olağan mal bildirimlerinin veriliş tarihlerinin öne
mi olur yeni kabul edilen şekline göre. Bu benim 
önergemde tüzüğe bırakılıyordu; ama şimdi beş yıl 
kabul edildiğine göre, tebligatı alan herkes verecek 
demektir. Onun mutlaka böyle olması gerekli diye 
düşünüyorum. Beş yıl dolunca periyodik olarak her
kes verecek diye nasıl belirtilecek bu?. Münferit ola
rak tebligat yapılması gerekir diye düşünüyorum. 
Bir yanlışlık olmasın efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Kanat?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Sayın Başkanım, uygulamaya ait 
teferruat hususları esasen yönetmeliğe bırakılmıştır. 
O beş yılda bir yenilenme işinin ne şekilde tatbik edi
leceği yönetmelikle belirlenebilir. Bu bakımdan bu 
teklifin aynen kabulünde bir mahzur olmadığı kanı
sındayız. 

BAŞKAN — Evet, kabul edildi esasen. 
Değerli üyeler; 
Sayın Tosyalı'nın önergesi var. 
Sayın Tosyalı, 15 inci maddenin bir fıkra olarak 

bu maddeye eklenmesini istiyorsunuz.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Efendim, bu 15 in
ci madde tek bir satırdan ibarettir. 4 üncü maddenin 
(a) bendindeki hususlar, «Mal bildirimi vermeyen gö
reve başlatılamaz» diye bir hüküm var. Çok yakın 
bir-iki ihtimal doğabilir. Bu maddenin altına bir 
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fıkra halinde eklenmesi uygulama bakımından da 
ha pratik olacaktır. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşü efendim?.. 

MALÎ İSLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Tosyalı'nın teklifini kabul 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Özcan, Tosyalı'nın önergesine siz?.. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 

ÖZCAN — Katılıyoruz, efendim. 

iBAŞKAN — Peki efendim. 
Önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Aynen değil mi efendim?.. Maddede bir şey yap

mıyoruz; yalnız burada diyoruz ki, «4 üncü madde» 
demiyoruz «(a) bendinde» diyoruz yalnız, «(a) ben
dinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapı
lamaz»... 

LÜTFULLAH TOSYALI — «(a) fıkrası» Sayın 
Başkan; çünkü madde şeyleri fıkra olarak... 

BAŞKAN — Böyle «(a) fıkrasında» şeklinde ol
ması uygun mu Sayın Sabuncu?. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, «(a) bendi» daha 
uygun olabilir; fıkra olarak değil de bent olarak da
ha uygun olabilir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 4 üncü maddeyi de 
çiziyoruz. 

MALÎ (İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Yalnız bir maruzatımız daha var 
müsaade ederseniz Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Burada değerli konuşmacıların 
güzide fikirlerinden hareketle «Mallarda önemli bir 
değişiklik olması veya olağanüstü değişik vuku bul
ması halinde» dediğimiz takdirde, denildiğinde mal
larda olağanüstü değişiklik vuku bulması halinde 
«Halleri» olarak anlaşılabilir. Bunu ya zabıtlara ge
çirmek üzere tekrarlayalım. Burada «Mallarda önem
li bir değişiklik olması veya olağanüstü hallerde bir 
ay içerisinde» olması lazım. Çünkü bu şekilde, Ada
let Komisyonunun metninde geçtiği şekilde olursa, 
Sayın Bilge'nin de ifade buyurdukları gibi, «Mallar
da önemli bir değişiklik olması veya» tekrar birleşti
recek olursak «Mallarda» yla «Mallarda olağanüstü 
değişiklik vuku bulması» aynı oluyor. O bakımdan, 

zabıtlara geçmesi bakımından eğer böyle kabul edi
lecek olursa, yoksa «Mallarda önemli bir değişiklik 
olması veya olağanüstü hallerde bir ay içerisinde» 
diye değiştirilmesi, daha açıkçası Hükümetin tekli
finde veya Malî İşler Komisyonunun teklifinde ol
duğu şekilde kabul edilmesinin uygun olacağı kanı
sındayız. Zannediyorum Sayın ıKırcalı'nın önergesini 
henüz oylatmamış idik.. 

BAŞKAN — Hayır . Sayın Kırcalı'nın önergesi
ni şu bakımdan oylatmadık; sizin görüşünüze katıl
dıkları ve Adalet (Komisyonunun metnindeki (d) 
bendine uyulduğu için önergeyi oylatmadık; kabul 
ettiler. 

«Mallarda önemli bir değişiklik olması veya ola
ğanüstü hallerde bir ay içinde?.. 

MALÎ IİŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Lütfen; «Mallarda önemli bir de
ğişiklik olması veya olağanüstü hallerde bir ay içinde» 

NECİP IBİLGE — Sayın Başkan, yazımla ilgili 
bir noktayı arz etmek istiyorum. 

Şimdi, «Hallerde» «Olağanüstü hallerde» uygun; 
ancak «Değişiklik olması hallerde» olmuyor. Bu iti
barla, «Mallarda, özellikle bir değişiklik olması halin
de veya olağanüstü hallerde.» Yani, oraya bir «Ha
linde» konulması gerekir diye düşünüyorum. 

MALÎ İŞLER İKÖMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Evet Sayın Başkanım, uygundur. 

BAŞKAN — Evet, uygun görüyorsunuz. 
Sayın Tutum'un maddeyle ilgili son önerge bu 15 

günün (Son fıkrada) bir ay olması ile ilgili konudur. 
Komisyon olarak dediniz ki, «Eğer Genel Kurul, 
böyle bir önerge verilir de kabul ederse biz katılırız» 
demiştiniz. İKatılıyor musunuz buna?.. Katılıyorsu
nuz. 

Sayın Hükümet?.. Katılıyorsunuz.. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Bir mütalaa söyle

mek var mı önerge hakkında Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Tabiî var, buyurun. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 

bu sürenin bir aya çıkarılması doğru olmaz. Çünkü, 
7 nci maddede söz konusu olan inceleme ve soruş
turma halidir. Yani, tahkikat yapılıyor, o tahkikat 
esasında ilgilinin durumundan söz ediyor ve kendisi
ni mal beyanına davet ediyor. Bunun kendisine bir 
ay süre vermeye gerek yoktur ve inceleme ve soruş
turmanın mahiyetiyle uyuşmaz. Binaenaleyh, uzatıl
ması değil daha da kısaltılmasına karar verildi. Bi
naenaleyh önergenin aleyhi ndeyiım. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhindesiniz; fakat Ko
misyon ve Hükümet katıldılar. Katıldıkları için öner-
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geyi Genel Kurulun kesin oylarına sunmak zorun
dayım. 

Sayın Yolga'nm bu ifadesine karşı bir karar de
ğişikliğiniz olmuş mudur? 

MALÎ UŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, «Bir ay içerisinde» 
diyor zaten. Azamî süreyi koyuyoruz burada. Daha 
önce de inceleme, soruşturma açısından daha önce
den mal beyanında bulunmak imkân dahilinde olur. 
İBir ayı kabul ediyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Tutum'un önergesini kesin 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, maddeyi, evvela başlıkdaki «Tür
leri ve» kelimelerin çıkarılması, «Bildirimin zamanı» 
oluyor. ı(d) fıkrası, «Mallarında önemli bir değişiklik 
olması veya olağanüstü hallerde bir ay içinde» tar
zında oluyor; maddenin son fıkrasındaki «'15 gün» 
«!Bir ay» olarak değişiyor; Sayın Kırcalı'nın öner
gesindeki fıkra aynen, «Üç yıl» «IBeş yıl» olmak su
retiyle maddeye giriyor ve bir de İSayın Tosyalı'nın 
(Kabul edilen önergesine göre 15 inci maddedeki «Şu 
fıkra, (a) bendinde, «Yazılı bildirim verilmedikçe 
göreve atama yapılamaz». Bu maddede en sona gi
riyor. 

Maddeyi bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 

NAMIK KEMAL YOLGA — Redaksiyon bakı
mından birşey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Oylatmadan buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, Bil-
ge'ye tamamiyle katılıyorum; ancak hakikaten bu 
şeklinde (d) fıkrasında yalnız «Hali» tekrar etmemek 
için eğer kendileri kabul buyururlarsa «Değişiklik 
olduğunda» «Olması halinde» ondan sonra tekrar 
«Olağanüstü hallerde» kaldı ki, orada iki «hal» keli
mesi iki ayrı manada. O mahzurları bertaraf etmek 
için.... 

BAŞKAN — Evet, «Mallarda önemli bir deği
şiklik olduğunda.» 

Sayın Komisyon da öyle şey yaptılar. 
Teşekkür ederim Sayın Yolga. 

Bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. (Madde kabul 
edilmiştir. 

Değerli üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 16.45 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 110 uncu Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
'Bildirimin verileceği merciler 
MADDE 5. — Bildirimlerin verileceği merciler 

şunlardır : 
a) Yasama Meclisi ile Bakanlar Kurulu Üyeleri 

için, Yasama Meclisi Başkanlığı, 
b) Devamlı veya geçici surette bir kamu görevi 

veya hizmeti gören Devlet daireleri ile diğer kamu ku
ruluşlarında çalışan görevli veya hizmetliler için, özlük 
işleriyle ilgili sicillerinin bulunduğu makam veya merci, 

c) Kamu tüzelkişilerinin, (b) bendi kapsamı dı
şında kalan görevlileri için disiplin işlerine bakmakla 
görevli makam veya merci, 

d) Noterler için Adalet Bakanlığı, 
e) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde 

iken bildirimlerini vermeleri gereken makam ve merci, 
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Tutum. 
Söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; 
Bu maddeyi bir miktar daha açıklığa kavuşturmak-
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ta yarar var. Bu maddede bildirimlerin verileceği mer
ciler sıralanmıştır; fakat bu «Bildirimlerin verileceği 
merciler» aynı zamanda (Eğer yanılmıyorsam) 7 nci 
ve 8 inci maddelerde «yetkili merci» ibaresi geçmek
tedir; bu «yetkili merci» ile «bildirimin verileceği mer
ciler» in aynı olup olmadığını bir açıklığa kavuştur
mak gerekmektedir. 

Şimdi sırayla bakıyoruz; 
«Yasama Meclisi ile Bakanlar Kurulu Üyeleri için, 

Yasama Meclisi Başkanlığı» deniyor. Tabiî burada 
Bakanlar 'Kurulu Üyeleri içinde belki milletvekili sı
fatı taşıyanlar için doğal da, dışarıdan Bakanlar Ku
ruluna gelecekler için bilemiyorum bu ne ölçüde uygu
lanacak?.. Herhalde hepsine birden uygulanacağı an
laşılıyor; acaba böyle mi? Birinci sorum bu. 

İkincisi; «Devamlı veya geçici surette bir kamu gö
revi veya 'hizmeti gören Devlet daireleri ile diğer ka
mu kuruluşlarında çalışan görevli veya hizmetliler...» 
deniyor. Bunlar aslında eski Kanundan alınan terim
lerdir. Bir yerde «görevli veya hizmetliler» tabiri ge
çiyor. Buradaki «hizmetli» kelimesinden kasıt, büyük 
bir ihtimalle eskiden «müteferrik müstahdem» dediği
miz, (D) ve (E;) cetvelinde çalışanlar olsa gerek, ora
dan kalan bir tabirdir, biz artık yeni Anayasanın ka
bulünden sonra bu deyimleri pek kullanmamaktayız; 
ama «kamu hizmetlisi» ve «kamu görevlisi» deyimleri 
geçiyor, bu deyimler kullanılabilir. «Görevli veya hiz
metliler» tabirinde sanki «görevliler» ayrı, «hizmetli
ler» ayrı olacakmış gibi bir izlenim veriyor, 

Buna ilişkin bir önemli nokta da, «geçici surette 
bir kamu görevi» tabirindedir ve bu «geçici» tabirin
den kasıt nedir? «Geçici surette bir kamu görevi» ta
birinden kasıt eğer Devlet Memurları Kanununun 4 
üncü maddesinde yazılı olan geçici personel ise; yani 
bana çok ters geliyor, üç ay için yangın koruma bek
çisi olarak 10 bin, 20 bin kişi alıyoruz, üç ay sonra 
bu görevleri sona eriyor; acaba bunlar mı kastedili
yor, belli değildir? 

'Bir de merciler sıralanırken, (b) bendinde «... Öz
lük işleriyle ilgili sicillerinin bulunduğu makam veya 
merci» deniyor. «Sicillerin bulunduğu makam» ne de
mektir; bu atamaya yetkili makam mıdır? Bu son 
derece önemli. 

(c) bendinde de, «... (b) bendi kapsamı dışında 
kalan görevlileri için disiplin işlerine bakmakla gö
revli makam veya merci» deniyor. Böyle bir ibare 
de yoktur; yani «disiplin işlerine bakmakla görevli 
makam veya merci» diye bir ibare söylenemez. Di
siplin hükümlerine bakma eğer memur hukukunda 
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söz konusuysa, o orada bellidir, disiplin amirinin kim 
olduğu orada bellidir; ama «(b) bendi kapsamı dışın-
da kalanlar kimse, onların disiplin işlerine bakmakla 
görevli makam veya merci» diye bir ibare olmaz. 
Herhalde «atamaya yetkili amir veya kurumun en 
yüksek amiri» falan denilebilir. 

1 inci maddenin müzakeresi sırasında dikkate alın
mak üzere verilen önergede noterler çıkarıldığı için, 
bunun tekrar burada gözükmesi, 1 inci maddenin ye
niden ele alınıp Komisyonumuzun getireceği madde 
metnine bağlı olduğu için, bunun da çıkması gere
kiyor. 

Tabiî bütün bü söylediğim noktaları açıklığa ka
vuşturmak için maddeyi yeniden kaleme almak la
zım. 

Özet olarak iki noktada toparlıyorum : 
Atamaya yetkili makam mıdır kastedilen, böyle 

bir şey koyarsak Komisyon kabul eder mi?.. 
Soruşturmada «Yetkili merci» deyimi geçmekte

dir. Çünkü, eğer ihbar veya şikâyet Memurin Muha-
kematı Kanununa göre bir suç ise, görevi kötüye kul
lanma veya görev suiistimali ile ilgili bir soruşturma 
ise, o soruşturmanın Memurin Muhakemat Kanunu
na göre yürütülmesi söz konusu, or-ada yetkili merci
ler var, belli; ama buradaki yetkili merci acaba bil
dirimi vereceği merciler midir, bu belli değildir. 

Bu iki noktayı da aydınlatmak üzere eğer 5 inci 
maddeyi geri alırlarsa, kendilerine yardımcı olacağı
mızı arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Tutum. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye yok. 

Sayın Tutum'a cevap vetmek üzere Sayın Komis
yon buyurun efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

«Yasama Meclisi ile Bakanlar Kurulu üyeleri 
için, Yasama Meclisi Başkanlığı» diye bir hüküm ge
tirilmiş ve Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Bu
rada Bakanlar Kurulunun dışarıdan atanan üyeleri 
için de başka bir yol yoktur. Çünkü, Bakanlar Ku
rulunun tamamını kapsadığına göre, dışarıdan ge
len de Yasama Meclisi Başkanlığına bildirimini vere
cektir diğerleri gibi. 

İkincisi; «Devamlı veya geçici...» ifadesi geçmek
tedir. Buradaki «geçici» ifadesi hangi anlamda kul
lanılmıştır dediler Sayın Tutum. Kamu görevlileri 
arasında devamlı işe alınanlar olduğu gibi, yüksek 
bilgilerinde olduğu üzere, geçici işe alınanlar da var
dır. Bunlar kastedilmektedir. 
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(b) bendinin ikinci satırında bulunan «... diğer j 
kamu kuruluşlarında çalışan görevli veya hizmetli
ler için...» deyimi tekrardan ibarettir. «... veya hiz
metliler...» deyiminin buradan çıkabileceği kanısın
dayız. «... çalışan görevliler için...» şeklinde olmak 
üzere «hizmetliler» ifadesi çıkabilir. I 

«... özlük işleriyle ilgili sicillerinin bulunduğu 
makam veya, merci...» ifadesi «atama mercii midir?..» I 
dediler. Atama merc i değildir. Personel genel mü
dürlüğü, personel daire başkanlığı veya personel mü
dürlüğü olarak birçok kuruluşlarda yer alan özlük 
işleri ile ilgili sicillerinin tutulduğu müdürlük veya 
birim olarak, sicillerinin muhafaza edildiği birim 
olarak, ünite olarak mütalaa edilmek lazım gelir. 
Yüksek bilgilerin de olduğu üzere, bazan yönetim 
kurulları tarafından direkt atanan veya bakanlar ta
rafından direkt atanan kamu görevlileri vardır. Bun
larla ilgili yönetim kuruluna bildirimde bulunmak 
söz konusu olmayacağından, birimin özlük işlerini 
takip eden sicillerinin bulunduğu makam veya mer
cilere topyekûn verilmeyi temin bakımından getiril- j 
miş bir deyimdir ve böyel olmasında yarar vardır. 

«... Disiplin işlerine bakmakla görevli makam ve
ya merci...» ifadesi; özlük işlerine bakmakla görevli 
makam veya merci şeklinde mütalaa edilecektir. 

«Noterler için Adalet Bakanlığı,» diye (d) ben
dinde geçen bir husus vardır. Biz Sayın Üyemizin 
dikkate alınmak üzere Komisyonumuza iade buyuru-
lan önergesi ile birlikte 1 inci maddeyi görüştük ve 
maddeyi aynen kabul ettik. Noterler için kamu hiz
meti yapmaları sebebiyle mal bildiriminde bulunma
ları mecburiyetini getiriyoruz. Bunun için de (d) 
bendinde makam veya merciin gösterilmesi mecbu
riyeti vardır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Değerli üyeler; 
Bu maddeyi oylatmadan evvel, 1 inci madde ile I 

ilgili Komisyondan gelen metni oylarınıza sunaca
ğım. 

Yalnız şunu ifade edeyim; Sayın Tutum'un dik
kate alınmasını kararlaştırdığınız önergesine Komis
yon katılmamış, kendi metninde ısrar etmektedir. 

O itibarla, yalnız önerge sahibi Sayın Tutum arzu 
ediyorsa tekrar bir konuşma yapar; ondan sonra Ko- I 
misyonun getirdiği metni oylarınıza sunarım. * 

Evet Sayın Tutum; buyurun efendim. I 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; önerge

min üç noktası var idi. I 

Birincisi; 1 inci maddede uzun uzun; «... genel 
bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlarla, katma 
bütçeli dairelerde, bunlara bağlı kurum ve kuruluş
larda...» diye devam ediyor, «Fonlarda» diyor ve 
440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müessese
leri ve İştirakleri Hakkında Kanun» diyor, daha son^ 
ra 468 sayılı Kanunun kapsamına giren kuruluşlar
dan, diyor. «Sermayesinin yarısından fazlası ayrı 
ayrı veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, 
idare, kurum...» diyor. Bunların hepsinin böyle tek 
tek sayılmasına gerek olmadığını, aslında 160 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesindeki kurumların bu Ka
nunun yayımlandığı 1960 tarihinden beri değişmedi
ğini, istikrarlı bir kamu müesseseleri tasnifi mevcut 
olduğundan bahis ederek bu Kanunun 4 üncü mad
desine atıfta bulunmak suretiyle bütün bu ifadeleri 
ortadan kaldırmak mümkündü. Aksi halde belki de 
Merkez Bankası gibi bir kuruluşun nereye sokula
cağında tereddüte düşebilirsiniz böyle geçerse. 

Böyle sayma yolunda, tadat yolunda giderseniz 
Merkez Bankasını nereye koyacağınızı, Sosyal Si
gortalar Kurumunu nereye koyacağınızı şaşırabilir
siniz. Çünkü, hukukî statüleri bu saydıklarınızın hiç
birisine girmeyebilir. O bakımdan, birinci nokta bu 
idi Sayın Başkanım. 

İkinci nokta; bütün kamu görevlilerinden mal bil
diriminde bulunulması istemenin esas itibariyle sakın
calı olabileceğini, eğer hizmete girerken herkesten mal 
bildiriminde bulunmasını istemek bir hizmete giriş 
koşulu ise, bunun özel hüküm anlamında geçerli ola
cağını ve ilk defa memuriyete girenlerin pekâlâ her
kesin, istisnasız bir mal bildiriminde bulunmasının 
mümkün olacağını belirtmiş ve böylelikle ancak be
nim getirdiğim düzenlemede bundan sonra eğer per-
yodik olarak birtakım kimselerden mal bildirimi alı-
nacaksa, bunun mutlaka tüzükte belirtilecek belli per
sonel kategorilerine inhisar etmesi gerektiğini ifade 
ediyordu ikinci nokta. 

Üçüncü nokta da; noterlerle ilgili idi. Noterlerden 
alınması tabiî iyi olur; ama hani burada 1 inci mad
dede düzenlenmesine gerek yok. Bir başka ek mad
de ile belki bunun kapsamına sokulması mümkün
dür. Noterler sokulunca başka serbest meslek erbabı 
olmakla birlikte kamu görevini yerine getiren bazı 
meslek mensuplarının da buraya sokulması gereke
cektir ki, böyle bir ayrımın sakıncalı olabileceğini; 
ama mutlaka noterlerin konması isteniyorsa bir baş
ka madde de bunun karşılanabileceğini söylemiştim. 

— 310 — 



31 , 5 . 1983 O : 2 

tur. Bu bakımdan, «Yasama Meclisi» yerine «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi» ve «Yasama Meclisi Başkan
lığı» yerine «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı» nın yazılması lazımdır. Anayasamızın üçüncü 
bölümü tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
ilgilidir. 

Arz ederim efendim. 

Danışma Meclisi B : 1 

Bu üç noktayı ihtiva eden değişiklik önergesi ver
miştim. Değerli Komisyon bu üç noktaya da katıl
madıklarını beyan ediyorlar. Takdir Yüce Meclisin
dir. Teşekkürler. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Komisyonun söyleyeceği bir konu var mı efen

dim?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Sayın Başkanım; 
Bizim Sayın Tutum'un okuduğu teklifi sonradan 

değiştirerek Yüksek Meclisin ittılaına arz ettiğimizi 
hatırlatmak isterim. Orada İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin kanun numarası vesaire uzun uzun sayılmıştır. 
Şimdi son yapılan değişiklikleri de kapsamak sure
tiyle ve kendilerinin teferruat olarak nitelendirdikleri 
hususları da maddeden çıkarmak suretiyle yeni bir 
teklif getirmiş bulunuyoruz. 

160 sayılı Kanunun ilgili maddesini tetkik ettiği
mizde, burada bugün için kullanılmayan bazı tabir
lere de Taslamaktayız. Faraza «İktisadî müesseseler» 
diyor. Şimdi iktisadî müesseseler, İktisadî Devlet Te
şekkülü mü, Kamu İktisadî Kuruluşumu mu, yoksa 
bunların kurdukları müesseseler mi? Bunların ileride 
ihtilâta sebep olacağını zannediyoruz. 

Bu sebeple, bizim yeniden düzenleyip, oldukça kı
saltarak ve bu en son çıkan kanunları da kapsayan 
teklifimizin kabul edilmesini sayın Genel Kuruldan 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kanat. 
Değerli üyeler; Komisyonun getirdiği 1 inci mad

deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Komisyonun getirdiği 1 inci madde kabul edil
miştir. 

Demin müzakeresini yaparak tamamladığımız 5 
inci maddede şu küçük değişiklikleri yapıyoruz : 5 in
ci maddenin (b) bendinin ikinci satırındaki «... gö
revli veya hizmetliler..» cümlesinden «... veya hiz
metliler» kelimelerini siliyoruz; yalnız «görevliler» 
diyoruz. 

(c) bendinin birinci satırında «.. görevlileri için di
siplin işlerine» yerine «özlük işlerine bakmakla gö
revli makam veya merci» diyoruz; «disiplin» kelimesi 
yerine «özlük» kelimesi konmuş oluyor. 

Bu değişiklikle... 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan; re

daksiyonla ilgili olarak müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan; Ana

yasamızda «Türkiye Büyük Millet Meclisi» yazılıdır. 
Buradaki gibi, «Yasama Meclisi» diye bir husus yok-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Sabuncu, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANİ HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
«Yasama Meclisi» yerine «Türkiye Büyük Millet 

Meclisi» kullanmamız halinde, Kanunun meriyete ge
çebileceği tarihin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk 
toplantısından daha önce olabileceği düşüncesiyle ka
leme alınmış bir konu. «Yasama Meclisi» yerine «Ya
sama Organı» demekle hem bugünkü durumu, hem 
de gelecekteki durumu kapsama veya alma imkânı 
vardır düşüncesindeyiz. «Yasama Organı ile Bakan
lar Kurulu üyeleri iiçin, Yasama Organı Başkanlığı,...» 
Kuvvetler ayrılığı prensibinde de «Yasama Organı, 
Yürütme Organı ve Yargı Organı» geçmektedir. «Mec
lis» yerine «Organ» da diyebiliriz. «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi» deyiminin daha önce yürürlüğe girebi
leceği düşüncesiyle buraya konulması belki mahzur ya
ratabilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bayer, bir diyeceğiniz?.. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER - • Israr etmiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet; uygun efendim. «Meclis» ke

limeleri yerine «Organ» kelimesini koymak suretiy
le, bu değişik şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

CAHİT TUTUM — Maddenin geri alınması için 
önergem var efendim. 

BAŞKAN — Evet; 7 nci maddeyle ilgili önerge
ler arasına girmiş. 

Sayın Tutum, önergesinde maddenin geri alın
masını isterler. Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

CAHİT TUTUM — Sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 5 inci mad

denin (c) bendinde «Kamu tüzelkişilerinin, (b) bendi 
kapsamı dışında kalan görevlileri» ibaresinden kasıt 
nedir?.. İşçi statüsünde olanlar mı kastediliyor?.. 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, cevaplamak üzere 
buyurun efendim. 

— 311 — 



Danışma Meclîsi B : 110 31 . 5 ,1983 O : 2 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-
Mi SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Devamlı veya geçici surette bir kamu görevine 
giren kişilerin ötesinde (c) bendi, bir boşluk bırak
mamak amacıyla getirilmiş, destekleyici bir hüküm 
niteliğindedir. Herhangi bir boşluk kalmamasını amaç
layan bu bendin burada kalmasında yarar görmek
teyiz. «Devamlı veya geçici» dedik; başka unvanlar
la da, (Mukaveleli gibi) görevlileri almaktadır. Gerçi 
bu da devamlılığa veya geçiciliğe girebilir; ama ta
mamıyla boşluk bırakılmaması amacıyla getirilmiş 
bir bent durumundadır. 

Arz ederim. 

CAHİT TUTUM — İşçilerden alınacak mı, onu 
soruyorum?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI H İLMÎ 
SABUNCU — Sayın Başkan; esasında «kamu görev
lisi» diyoruz. Kamu görevlisi deyince memur da gi
rer, işçi de girer. Arz ederim. 

Maddenin geri alınması önerisine, burada gerekli 
değişiklikleri yaptığımız kanısında olduğumuz (için, 
Komisyon olarak, katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin görüşünü rica edi
yorum? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET ÖZ-
CAN — Komisyonun görüşündeyiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Tutum'un 
önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katıl
mıyorlar. 

önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Bildirimlerin gizliliği 

MADDE 6. — Mal bildirimleri, bildirimde bulu
nan görevlinin sicil dosyasında saklanır. Onbirinci 
madde dışında bu bildirimlerin muhtevası hakkında 
ilgililerce hiçbir şekilde bilgi verilemez ve açıklama 
yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İnceleme ve Soruşturma 
inceleme ve soruşturmayı gerektiren haller 
MADDE 7. — Haksız mal iktisap edildiği veya 

haksız edinilen malın kaçırıldığı yahut gizlendiği hu
susunda, ihbar ve şikâyet üzerine veya yapılacak in
celeme ve denetim sırasında şüpheyi çeken bir duru
mu ortaya çıktığı takdirde, soruşturma açtırmaya yet
kili makam ve merciin onayı ile ilgiliden olağanüstü 
mal bildirimi istenerek gerekli inceleme ve soruştur
maya başlanır. İlgili görevinden ayrılmış olsa dahi, 
görevi sırasındaki eylem işlemleri için de aynı hü
küm uygulanır. 

Yukarıdaki fıkraya göre yapılacak (inceleme ve 
soruşturma görevlerinin sıfatı bakımından tabi oldu
ğu hükümlere göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Doğu, Sayın Fırat, Sayın Gözübüyük. 

Sayın Doğu, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Madde üzerinde takıldığım bazı noktalar var; on

ları huzurlarınızda dile getirmekte fayda gördüm. 
Efendim; «Haksız mal iktisap edildiği veya hak

sız edinilen malın kaçırıldığı yahut gizlendiği husu
sunda, ihbar ve şikâyet...» Genelde yaptığım konuş
mada bu ihbar ve şikâyetlerin niteliğine bir nebze 
değinmiştim. 

İhbar ve şikâyetler çok farklıdır. Bunların bazı
ları afakî ihbardır, afakî şikâyettir, imzasızdır; fi
lanca memuru boyamak için kasten, onun haysiye
tiyle oynamak için maksatlı olarak yapılır ve bakar
sınız altında hiçbir şekilde ne imza vardır, ne adres 
vardır, ne ihbarı yahut şikâyeti yapanın kimliğini 
görebilirsiniz. 

Kamu yönetiminde böyle ihbarlara «Mazbut ol
mayan ihbarlar» deriz ve bunları hiçbir şekliyle na
zarı itibara almayız; fakat bunların nazarı itibara 
alınıp alınmaması konusunda da insiyatif kısmen bu 
ihbar ve şikâyetleri değerlendirecek kişilerin elinde
dir. 

Üst düzeyde bir yönetici vardır, «imzasızdır» der, 
«Mazbut değildir» der yırtar atar; fakat başka bir 
yönetici vardır, çok vesveselidir, kuşkuludur; «Allah, 
Allah; acaba bunun altında bir şey var mı?..» der, 
uygulamaya koyar ve daha sonra memurun üzerine 
gidilir. 
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Değerli arkadaşlarım; bence burada bir hukukî 
teminat mutlaka aranmalıdır. O da şu olmalıdır : 
İhbar ve şikâyetlerin mutlaka yazılı olması, ihbar ve 
şikâyeti yapanların kimliklerinin mutlaka belli olma
sı ve bunların mutlak surette imzalı bulunması şart
larının mutlaka aranması... O zaman, kamu yöneti
minde çalışanları iftiradan kurtarmak belki mümkün 
olacaktır. Bu yönde düzenlenmiş bir önergem vardır. 
Biraz sonra yüce takdirlerinize sunulacak. 

Efendim, bu ihbar ve şikâyetler konusunda söy
leyeceğim bunlar; fakat bir de «Denetim sırasında 
şüpheyi çeken bir durumu...» Peki, bunun takdiri o 
kadar zor ki değerli arkadaşlarım; şüpheyi çeken du
rum nedir? Yani çok izafîdir, çok sübjektiftir. Bu 
şüpheyi çeken durumları mutlak surette delillendir-
me mecburiyeti de vardır. Eğer biz burada bir delil-
lendirme mecburiyeti getirmezsek, ihbarların ve şi
kâyetlerin değerlendirilmesinde olduğu gibi, burada 
da şikâyet edilenleri mutlak surette rahatsız ederiz. 
Sanki onların hukukuna tasallut edermişiz gibi bir 
kaygım var. Onun için de şüpheyi çeken durumların 
ne olduğunu; hangi hususlar şüpheyi çekici görünür, 
hangi hususlar şüpheyi çekici görünmez, bunun bir 
detayını veremeyeceğimize göre, burada da hiç ol
mazsa bir delillendirmeyi getirsek, sanırım bu mad
deye daha bir güzellik katarız gibi geliyor düşünce
sindeyim. 

Devam ediyoruz : Son bentte, «ilgili görevinden 
ayrılmış olsa dahi, görevi sırasındaki eylem işlemle
ri için de aynı hüküm uygulanır.» Şimdi varsayalım 
ki, emekli olmuş bir memur için bu şekliyle bir ih
bar, bir şikâyet vaki oldu. Artık bunu kamu yöne
timinden atmak söz konusu olmadığına göre, olaki 
bu ihbar ve şikâyetleri değerlendirecek yöneticiler 
buna gerek görmeyebilirler, «ilgili görevinden ayrıl
mış olsa dahi» hükmünün bence, burada pek geçerli 
olmadığını kabul zorunluluğu vardır değerli arkadaş
larım. Bunun müeyyidesini koymadıktan sonra; emek
li olmuş yahut istifa etmiş veyahut ayrılmış, herhan
gi bir sebeple kamudan kaçmış kişinin üzerine gidip-
te, ondan mal bildiriminde bulunsanız; nasıl bir taz
yikle bunu mal bildirimine zorlayacaksınız veyahut 
mamelekindeki bu haksız artışın karşılığını nasıl ala
caksınız? Bana hep bu ters gelir. O zaman şöyle bir 
şey aklıma gelir : Mümkün olsaydı da maddeyi ça
lışanları kapsamına alacak şekilde düzenleseydik ve
yahut görevden ayrılanlarla ilgili (Mutlak surette on
ları da cezalandırmayı düşünüyorsak) ayrı ceza hü
kümleri getirmemiz lazımdı. I 
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Bu yönüyle bu maddenin uygulanmasında bazı 
aksaklıklar çıkabileceği kanaatindeyim. Benim, mad
de üzerindeki görüşlerim bunlar. Teşekkür eder, Yü
ce Meclise saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Fırat, buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Madde, geneli üzerinde yaptığım konuşmada da 

belirttiğim gibi, bir ihbar ve şikâyetle ilgili olarak 
araştırmanın başlayacağını amirdir, ihbar ve şikâyet 
herhangi bir mektupla veya şifahen de olabilir; 
mercii bilinmeyebilir, imza olmayabilir, isim olma
yabilir, adres olmayabilir Yani maddeden anlaşılı
yor ki, böyle bir mektup vaki olduğu zaman, bu 
mektup nazarı itibara alınabilecektir. Yani, demin 
de arz ettiğim üzere, şerefli bir devlet memuru hak
kında bir tahkikat açılması mümkün olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir tahkikat açılması, o memurun ancak iki ay 

sonra kazanacağı müspet formasyon her ne kadar 
mümkün ise de, o iki ay içerisinde o namuslu ve 
faziletli memuru büyük bir hüsran içine düşürecek
tir ve işinden de soğutaca'ktır. Hatta hatta o devlet 
dairesinden Mer istemez müspet neticeyi aldıktan 
sonra ayrılmak mecburiyetinde kalacaktır. 

Dolayısıyla ib'bar ve şikâyetlerde behemehal şi
kâyetçinin isminin ve adresinin bulunması şarttır. Zi
ra, şikâyet edilenin kanunî mercilere araştırma so
nunda müracaat hakkının da doğal olarak kendisin
de olması gerekir. Çünkü şerefiyle oynanan bir in
san, müspet neticeyi aldıktan sonra adlî mercilere 
gidip o muhbirin yalancı olduğunu ispat edip şere
fini kazanabilir. Buna bu hakkı vermek lazımdır. 
Vermediğimiz takdirde; bugün devlet daireleri ata
let içindedir; sebebi, müfettişler kol gezmektedir, 
hiç kimse iş yapmıyor, yarın böyle bir şey karşısın
da dürüst, namuslu, vatansever memurun büyük bir 
baskı altında kalacağı, büyük bir korkuya duçar 
olacağı da açıktır. Buna mahal bırakılmaması ge
rekir. 

Ancak bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. 
Bu madde ile ilgili gerekçede şöyle bir tabir var; 
«İnceleme ve soruşturmayı gerektiren haller başlıklı 
7 nci madde ile olağan mal bildirimi süresinde veril
mediği veya haksız mal i'k'ti'sap edildiği veya hak
sız edinilen malın kaçırıldığını veya gizlendiği ko
nusunda ihbar ve şikâyette bulunulduğu ya da ya
pılan denetim ve soruşturma sırasında bildirimin 
doğruluğundan şüphe edilmesini gerektirir bir du-
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rum ortaya çıktığı...» denmektedir, İhbar ve şikâyet
ten maada, 'bir de denetim ve soruşturma; yani mal 
bildirimi hakkında bir denetim ve soruşturma öngö
rülmektedir gerekçede. Halbuki maddenin metnin
den bu çıkmıyor. Eğer biz, mal bildirimi veren tüm 
memurlar hakkında bir denetim ve soruşturma ya
pacaksak bu, çok sakıncalı. Bu mal bildirimi, me
murun dosyasına konmalıdır. Gizliliğe riayet edil
melidir. Denetim ve soruşturma yapmak, zaman 
zaman yapmak; yani şikâyet olmadığı halde dene
tim ve soruşturma öngörülmektedir. «Veya, ya da» 
ta'biri vardır. Bunun 'hangisi doğrudur? Eğer var ise 
'böyle bir şey, 'bunun 'behemehal kaldırılması lâzım
dır ve şikâyet eden namuslu kişi ise ismini, adresini 
yazmalıdır. İmzasız, isim ve adressiz şikâyet mek
tupları katiyyen değerlendirilmemelidir. 

Arzım 'budur. Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dimden Muhterem' Komisyon yetkililerine de arz 
ettim; 'bir ifade düzeltmesi var. Birinci fıkranın son 
cümlesindeki, «'ilgili görevinden ayrılmış olsa dahi, 
görevi sırasında ki fiil ve işlemleri için de aynı hü
küm uygulanır.» Arz ettim, onlar da tensip 'buyur
dular. Düzeltmeden İbaret yani... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü
yük. 

Buyurun Sayın Kanat. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Sayın Başkanım; önce Sayın Fı
rat'ın en son söylediği hususa 'temas etmek istiyo
rum. 

Biz, hükümetin teklifindeki «Olağan mal 'bildi
rimi, süresinde verilmediği yahut haksız mal iktisap 
edildiği veya haksız edinilen malın kaçırıldığı veya 
gizlendiği konusunda ihbar ve şikâyette bulunuldu
ğu...» ifadesini müstakil bir ifade olarak alıyoruz, 
«ya da yapılan denetim ve soruşturma sırasında bil
dirimin doğruluğundan şüphe edilmesini gerektirir 
bir durum». Yani Hükümet Tasarısında ihbar ve 
şikâyette 'bulunulduğu takdirde muhakkak surette 
bir incelemeye tabi tutulacak manası var düşünce
siyle biz şu şekilde bir ifadede bulunmayı daha uygun 
bulduk: «Haksız mal iktisap edildiği veya haksız 
edinilen malın kaçırıldığı yahut gizlendiği hususunda, 
ihbar ve şikâyet üzerine veya yapılacak inceleme ve 
denetim sırasında (her iki halde de) şüpheyi çeken 
'bir durumu ortaya çıktığı takdirde...» kaydını koy

muş 'bulunuyoruz. Hükümet Tasarısında böyle 'bir 
kayıt yok, daha umumî şekilde, ihbar ve şikayetin her 
halükârda nazarı itibara alınacağı ifadesi mevcut 
bulunmaktadır. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra, niçin bu konu 
bu şekilde Tasarıya alındı; onu izah etmek istiyo
rum. 

Gayet ta'biî, imzasız 'bir mektubun eğer burada 
madde tasrih edilmemişse, idare tarafından bunun 
muameleye konulacağını düşünmek 'biraz yersiz olur 
gi'bi geliyor. Bunu madde içinde «muhakkak imzalı 
ve adresli» diye ifade ettiğimiz takdirde, 'bu sefer 
imzasız ve muameleye tâbi tutulması muhakkak la
zım olan hususlar dışarıda kalabilir. 

İkincisi; imza ve adresin önceden doğru olup 
olmadığını anlamak zaten mümkün değildir. Kaldı 
ki, 'bir iftira söz konusu olduğu zaman zaten 657 
sayılı Kanun 'bunun karşılığını koymuştur, bir mü
eyyideye bağlamıştır. 

Sayın Doğu emeklilerle ilgili bir görüş ifade etti
ler. Bir kimse emekli olur veya herhangi bir şekilde 
istifa suretiyle tam tahkikat yapılacağı sırada görev
den ayrılır. Biz bunu muhakkak takip etmek mec
buriyetinde olduğumuzu düşünerek, «görevi sırasın
da işlediği 'bir »fiilden dolayı olmak kaydıyla» sözünü 
ilave etmek suretiyle, emekli olan bir kimsenin 5 se
ne sonra emekliyken şu kadar para edindi, mal edin
di diye herhangi 'bir şlikâyete muhatap olunmaması 
için, sadece memuriyeti zamanındaki durumunu na
zarı itibara aldık. 

Bunun dışındaki konuları zaten geneli üzerinde 
görüşürken ifade etmiştim. Bizim getirdiğimiz Tek
lif, Hükümetin getirdiği Teklife nazaran, zannedi
yorum namuslu ve doğru memurların iftiradan ko
runması ve onların herhangi 'bir şai'be altında tutul
maması için gerekli teminatı getirmektedir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kanat. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan; izin verilirse, bir saniye muhterem arkada
şımızı teyit edeceğim.. 

BAŞKAN — Teyit için konuşmaya gerek yok 
Sayın Gözübüyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkan, reyler kullanılırken aydınlatıcı olun. 

BAŞKAN — Efendim, daha oylamaya geçme
dik. önergeler var, Sayın Tutum'un sorusu var, sizin 
yeniden görüşme isteğiniz var. O itibarla ben evvela 
önergeleri okutacağım. 
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Bu madde ile ilgili önergeleri okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen Tasarının 7 nci maddesinin birinci fık
rasından sonra gelmek üzere, ikinci fıkra olarak aşa
ğıdaki metnin kabulünü saygıyla arz ve teklif ede
rim. 

Ahmet Senvar DOĞU 
İhbar veya şikâyetin yazılı olarak yapılması şart

tır. Muhbirin veya şikâyetçinin açık adresini, kim
liğini göstermeyen imzasız ihbar ve şikâyetlere iti
bar edilmez. Şüpheyi çeken durumlarda ise delillen-
dirme zorunludur. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen Yasanın 7 nci maddesinin birinci cüm

lesinin aşağıdaki şekilde yer almasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

MADDE 7. — Haksız mal iktisap edildiği veya 
haksız edinilen malın kaçırıldığı yahut gizlendiği hu
susunda, kimlik ve adreslerini gizlemeden yapılan 
ihbar ve şikâyetler üzerine veya yapılacak inceleme 
ve denetim sırasında şüpheyi çeken bir durumu or
taya çıktığı takdirde, soruşturma açtırmaya yetkili 
makam ve merciin onayı ile ilgiliden olağanüstü mal 
bildirimi istenerek gerekli inceleme ve soruşturmaya 
başlanır.» 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
İncelemekte bulunduğumuz 398 Sıra Sayılı Tasa

rının 7 nci maddesine aşağıdaki hükmün ikinci fıkra 
olarak eklenmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
S.Sırrı KIRCALI 

Yeniden mal bildiriminde bulunulduğunda, yetki
li merc'ice bunların daha önceki bildirimlerle karşı
laştırılması ve farkın bir not olarak gösterilmesi zo
runludur. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesi birinci fıkrası son cüm

lesi maksada uygun olarak «İlgili görevinden ayrıl
mış olsa hile, görevi sırasındaki fiil ve işlemleri için 
de aynı hüküm uygulanır.» şeklinde değiştirilip dü
zeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Halil GELENDOST 

BAŞKAN — Sayın Doğu'nun önergesiyle öner
geleri değerlendirmeye başlıyoruz. 

Sayın Doğu madde üzerinde görüştüğü için, öner
ge üzerinde söz veremeyeceğim. Yalnız lehte ve 
aleyhte konuşmak isteyen sayın üye?.. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, benim öner
gem de aynıdır, birleştirilefbi'lir. 

BAŞKAN — Doğu'nun önergesine katılıyor mu
sunuz? 

AYHAN FIRAT — Evet. 
BAŞKAN — Evet, önergenin lehinde veya aley

hinde konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 
O halde Komisyonla Hükümete soruyorum; öner

ge üzerinde... Okuyalım isterseniz bir kere daha. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Dinledik efendim, mütalaamızı arz 
ettik; kabul edemiyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Özcan?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 

ÖZCAN — Katılıyorum Sayın Başşan. 
BAŞKAN — Sayın Kanat?.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Oylayalım Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, katı

lırlarsa kesin oylayacağım. Bir taraf katılmıyorsa, 
o zaman dikkate alınmak üzere oylayacağım. Onun 
için Sayın Kanat'a soruyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Efendim, burada anlayamadığı
mız bir konu oldu zannediyorum. İhbarı sadece ya
zılı kaydına mı bağlıyorlar? Hükümet Temsilcisiyle 
anlaşamadığımız 'bir nokta zuhur etti. Lütfen tekrar 
okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğunun teklifini tekrar oku
tuyorum: 

(Ahmet Senvar Doğu'nun önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Sayın Doğu böyle bir fıkra eklen
mesini ister. 

Evet Sayın Kanat? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Efendim, Komisyon olarak ihbar 
ve şikâyetin yazılı olmasına katılyoruz; fakat imzalı 
veya imzasız olması halinde, bunun değerlendirme
ye tabi tutulup tutulmayacağı, ancak o mektubun 
muhtevasını gördükten sonra anlamak mümkün olur. 
Muhtevada eğer mevsuk, müşahhas bazı hadiseler
den bahsediliyorsa, önceden bunu bağlamak zanne
derim bu Kanunun ruhuna da uygun düşmez. Onun 
için o kısma katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın özcan, siz her iki konuya 
da... 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 
ÖZCAN — Efendim, bu konuda biz, yazılı olması 
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konusundaki görüşe katılmıştık. Komisyon görüşüne 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Yani ih'barın yazılı olmasına katılı
yorsunuz, 'imza 'bulunmaması haline, imzasız ihbar 
ve şikayetlere itibar edilmesine katılmıyorsunuz? Ya
ni bu önergenin bir kısmına, yalnız yazılı olan kıs
mına katılıyorsunuz?.. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 
ÖZCAN — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; evvela önergeyi iki
ye 'bölmek suretiyle oylatacağım. «İhbar veya şika
yetin yazılı olarak yapılması şarttır.» kısmına Sayın 
Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyor. Bu kısmı 
kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Önergenin İkinci kısmı olan; «Muhbirin veya şi
kayetçinin açık adresini, kimliğini gösteremeyen im
zasız ihbar ve şikayetlere itibar edilmez. Şüpheyi çe
ken durumlarda ise delillendirme zorunludur.» kıs
mına Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmı
yorlar. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Ka'bül edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul, edilmiştir. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, izin 
verir misiniz efendim? İkinci fıkrada bir husus var, 
onu arz edeceğim izin verirseniz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri değerlendire
lim, bilahara... 

Sayın Kırcalı, siz önergeniz üzerinde konuşabi
lirsiniz, madde üzerinde konuşmadığınız için; buyurun 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; Bendeniz, daha evvelce 4 üncü madde
ye eklenmiş bulunan ve Anayasamızın 71 inci mad
desinde belli sürelerde 'beyanname verilmesini, bil
dirimlerde bulunulmasını emreden hükmüne uygun 
olarak kabul ettiğiniz maddeyi göz önünde tutarak 
7 nci maddeye ve şimdiye kadar bütün uygulama
larda benim gördüğüm bir eksiği gidermek için bir 
önerge vermiş bulunuyorum. Bu önerge şudur; ve
rilmiş olan mal bildirimlerini aldıkları zaman idare
nin ne yapacağını gösteren bir madde, bir fıkra, bir 
hüküm getirmek istiyorum. İdare, şimdiye kadar da 
aldığı beş yılda bir, evvelce bildirilmiş olan beyan
dan farklı 'bir bildirimi, dosyasına koyuyor. Bunun 
üzerinde hiçbir karşılaştırma, hiçbir inceleme yapıl
mıyor ve kişinin varlığı 'beş yıl evvel şu kadar iken 
bundan sonraki durum fevkalade değişiklikle, o ara
da hiçbir bildirim yapılmadan ve o kişinin gelirinde 
bu kadar artmayı gerektirecek bir durum var mı, 

I yok mu hiçbir inceleme yapılmadan dosyasına konup 
saklanıyordu. Bu bildirimin hiçbir yararı olmuyordu. 
Şimdi 'ben şöyle bir hüküm getiriyorum; bu hüküm 
hiç olmazsa daha da iyileştirilebilir eğer Sayın Ko
misyonumuz kabul ederlerse. Arkadaşlarımızın bir 
kısmı itiraz ediyorlar; diyorlar ki, «İnceleme ve de
netim sırasında şüpheyi çeken» ibaresi olabilir. Ta-

I biati ile bu beyannameler verildiğine göre bir ince-
I lemeye ve bir denetime tabi tutulacak; yoksa aksi 

takdirde, yalnız ihbar ve şikâyetlere bağlarsak bu işi, 
daha evvelce de söylediğim gibi 1609 sayılı Kanun 
bunu zaten hallediyor. Halbuki biz, suiistimal yap-

I mış olan, kötü kullanımda bulunmuş olan kişiyi bir 
noktada durdurmak, bunları murakabe etmek ve 
uzayıp gitmesine mani olmak istiyoruz. Bu sebeple 
de ben diyorum ki; eğer memur vazifesine devam 
ediyorsa, bu kişiler beş yıl sonunda beyanname ver
dikleri vakit, eski beyanname bildirimleri ile yenisi
nin karşılaştırılması ve sicil dosyasında, bunun, fark
lı bir nokta varsa tespit edilmesini, o sicil amiri kim
se veya ilgili sicildeki memur tarafından yapılmasını 
,Zorunlu kılan bir hüküm getiriyorum. Aksi takdirde, 
biraz evvel söylediğim gibi beyannameler dosyasına 
konup kalacak ise hiçbir yararı olmayacaktır. Bu ne
denle Sayın Komisyonumuzun, beş yılda bir beyan
namelerin yenilenmesinin bir fayda sağlaması, bir 
fayda yaratması için, onun bir murakabeye tabi tutul
masını, özellikle bunun da tescil edilmesini isteyen 
hükme katılmasını ve sizlerin de bu istikamette oy-

I larınızı kullanmanızı saygı ile arz ediyorum. Kabu
lünü istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Kırcalı'nın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü bildirir misiniz? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Efendim; Sayın Kırcalı'nın teklifi 
bir boşluğu doldurması bakımından üzerlinde duru
lacak bir tekliftir. Ancak, bunun yerinin 7 nci mad
de olduğu kanısında değiliz. Kendileri lütfederlerse, 
son hükümlerde, hepsine şamil olmak üzere yeni bir 
teklifle gelip daha yerinde bir durum yaratırlarsa biz 

I de iştirak edeceğimizi şimdiden söyleyebiliriz. Yani 
7 nci maddeye bir fıkra eklenmesi şeklinde değil, 
müstakil bir madde olarak son hükümlerde veya 
Tasarının herhangi bir yerinde bir teklifte bulunur
larsa düşünebiliriz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kanat. 
I Sayın özcan, görüşünüzü bildirir misliniz? 
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MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 
ÖZCAN — Komisyonun görüşüne katılıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, ısrar ediyor musu
nuz? 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Komisyonun 
uygun göreceği bir yere bu hükmü koymaya razıyım. 

BAŞKAN — Uyuyorsunuz. O halde bunu yine 
ben size takdim edeyim, sırası geldiğinde bize gön
derirsiniz; unutulmaması bakımından veriyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Oldu efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Gözübüyük'ün önergesindeki teklif esasen 

bir redaksiyonla ilgili idi ve Komisyon kabul etmiş
ti. Birinci fıkranın sondan ikinci satırında «Eylem» 
yerline, «Fiil ve işlem» şeklindeydi. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — «Eylem ve işlemleri» şeklinde ol
sun efendim; çünkü «Eylem» tabiri esas Kanunun 
başka kısımlarında da geçmektedir. «Eylem ve iş
lemleri» şeklinde olursa kabul edebiliriz. 

BAŞKAN — Hayır. Sayın Gözübüyük ilk ko
nuşmasında ifade ettiği zaman, siz «Katılıyoruz» de
diniz., 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Biz, arada «Ve» konmasına bil
hassa, «Eylem, işlem» değil, 'ikisinin arasına «Ve» 
konmasına iştirak etmiştik. 

BAŞKAN — «tşlem»i kabul etmiyorsunuz. 
MALİ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük yok; fakat öner
gesine bu tarzda, yalnız «Ve» kelimesine katılıyor
sunuz. Zannederim dikkate sunmaya gerek kalmıyor. 

Teşekkür ederim. 
Maddeyi demin kabul edilen... 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, soru var. 
BAŞKAN — Söz vereceğim efendim. 
Dikkate alınarak kararlaştırılan konularla bir

likte Komisyona vermeden evvel Sayın Tutum'un, 
Sayın Gürtan'ın, Sayın Altop'un ve Sayın Erdem'in 
soruları var. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; burada hu

kuk sistemini altüst edecek bir ifade kargaşası gör
düğüm için yeniden dikkati çekiyorum. Artık öner
ge vermek nliyetinde değilim; çünkü Saygıdeğer Ko
misyonumuzca, bunları bu konuda yeteri kadar ne 

zaman, ne de imkân bakımından dikkate alınması 
konusunda başarı sağlayamadığım için veremiyorum; 
ancak sorularım şunlar Sayın Başkanım : 

1. Bildirim verilecek merciler ayrı ayrı sayıl
mış, şimdi yeni bir terim karşımıza çıktı, «Soruş
turma açmaya yetkili merci» diyor. Önümüze, «So
ruşturma açmaya yetkili makam ve merci» çıkıyor. 

Şimdi, bizim hukukumuzda çok çeşitli merciler 
var. Disiplin cezası vermeye yetkili merci farklıdır, 
disiplin kovuşturması açtırmaya yetkili makam fark
lıdır, görevden uzaklaştırmaya yetkili makamlar 
farklıdır. Eğer Memurin Mühakemaıtına göre bir ce
za kovuşturması yapılacaksa bunların yetkili merci
leri farklıdır. Bu kimdir? Disiplin kovuşturması aç
maya yetkili amir midir? Bu saydığım dört çeşit 
veya beş çeşit merciden hangisidir? Kim, hangi çe
şit disiplin soruşturması, hangi çeşit soruşturma açtır
maya yetkili amirdir? Birinci sorum bu. 

Eğer Memurin Muhakematı Kanununa göre ceza 
kovuşturması açmaya yetkili amirse bunu belirtmek
te yarar var; çünkü bildirim verilecek merciler tama
men büyük ölçüde tespit edilmiş, fakat karışıktır. 

Ilkinci sorum da şu : Dünyada bütün sistemlerde, 
dikkat ettim, bu tür bildirimleri değerlendirme mer
cileri vardır; bizde yok. Bizde bildirim verilecek mer
ciler var, bir de soruşturmaya yetkili makam var. 
Böyle şey olamaz. Yani, eğer bir bildirim veriliyor
sa, bu bildirimi inceleyecek merci olacaktır. Eski Ka
nunda, 5440 sayılı Kanunda inzibat komisyonları 
vardı. Hiç olmazsa bir kurul değerlendiriyordu. Şim
di değerlendirmeyi kim yapacak? Bu değerlendirme
yi kim yapacak? 

Bunu sormaktaki kastım şu; çünkü 5 inci mad
denin müzakeresi sırasında Saygıdeğer Komisyon 
Sözcüsü, «İşçilerden de mal bildirimi alınacak mı?» 
dediğimde, bence sürçü lisandır o, tahminime göre, 
«Alınacak» dediler. Milyonlarca artış olacak. Şimdi, 
geçici 2 nci maddeye göre herkes, bu kanun çıktık
tan sonra yeniden verecek. Bunu kim değerlendire
cek? Değerlendirme mercii yok. Binaenaleyh, bu iki 
noktanın açıklığa kavuşturulması gerekir ve madde 
bu şekliyle geçmesi halinde itam bir kargaşa yarata
caktın 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sorular çok uzun oluyor, daha kı
sa olmasını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
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HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım; soru 
şeklinde sormak mecburiyetinde (kaldığım için şöyle 
söyleyeceğim : Malî işler Komisyonunun kabul et
tiği metnin ikinci fıkrasını acaba Hükümetten gelen 
şekilde değiştirmek isterler mi Sayın Komisyon? Ya
ni «Soruşturma» dan sonra bir virgül koymayı «Gö
revlerinin» sözcüğünü de «Görevinin» şeklinde değiş
tirmeyi düşünürler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Altop, buyurun efendim. 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkanım; benim 7 

nci madde ile ilgili sualim şudur : ihbar edenin hü
viyeti, kimliği acaba gizli kalacak mı, yoksa açıkla
nacak mıdır? Komisyondan bunu öğrenmek istiyo
rum* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altop. 
Sayın Erdem, buyurun efendim. 

SADÎ ERDEM — Şimdi efendim bu ihbarlar 
yazılı olacak; evet. Altı imzalı olacak; evet. Bir de 
bu imzaların ve adreslerin sahibi olmaması halinde 
ve ihbarı yapılan kimsenin de haklı çıkması halin
de, bu zat kendi hakkını nasıl koruyacak, kimi mu
hatap alacaktır?.. Oysa; bu ihbarlar yapıldığı zaman 
ihbar yazısının altındaki imzaların ve adreslerin sıh
hati hakkında evvela bir tetkikat yapılacak mı, ya
pılmayacak mı?.. 

BAŞKAN — Evet efendim; teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kanat. 

MALÎ İŞLER KÖMÎSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 

Bizi en çok meşgul eden maddelerden birisi de, 
bu 7 nci maddedeki ifadeler olmuştur. 

Hükümet Tasarısında, «Yetkili merci olağanüstü 
mal bildirimi isteyebilir» şeklinde bir ifade vardır. 
Bendeniz bilhasa şu nokta üzerinde durdum : «Yet
kili merci» kimdir?.. «Yetkili merci»; o memuru ta
yin eden makam mıdır, yoksa bir müfettiş midir ya
hut vilayetlerde valinin veyahut bakanların yetkisiyle 
kendilerine vazife verilen muhakkik midir?.. 

Biz burada önemle, ilgili memurun hakkının, şe
refinin korunması üzerinde durduk ve bunun hangi 
yolla gerçekleştirileceği konusu üzerine eğildik. Ko
misyonda çeşitli teklifler vaki oldu; «Yetkili merci; 
tayine yetkili merci» dedik... Efendim, tayine yetki
li merci bakanlık oluyor, valinin bunun üzerinde tah
kikat açtırma yetkisi oluyor. Efendim, «'Müfettiş» 
desek; bu takdirde ani bir durum hâsıl oluyor, ken
disi yukarıya bildiremiyor. Halbuki, fevkalade mal 
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bildirimi istemeye elverişli olmayan bir durum var. 
Bunun, «Tahkik açtırmaya yetkili merci» olarak ifa
de edilmesinde tabirin umumiliği ve ilgili memurun 
korunması, bilhassa şerefli kimselerin ve fazla vakit 
alacağını da düşünmeyerek; yani fazla vakit alma
yacağını düşünerek en güzel ifade olarak bunu bula
bildik. Eğer bunun dışında başka bir, manayı tam 
olarak kapsayacak ve iltibaslara mahal vermeyecek, 
gerek memurun gerek ammenin hukukunu muhafa
zaya elverişli bir teklif olursa üzerinde düşünülebilir. 

Sayın Tutum, Memurin Muhakemat Kanunundan 
bahsetti. Biliyorsunuz Memurin Muhakemat Kanu
nuna yalnız Devlet memurları, bu kabil kamu kuru
luşlarında çalışanlar tabidir. Bizim Tasarımızda ikti
sadî Devlet Teşekküllerinde, kamu iktisadî kuruluş
larında ve onların ortaklıklarında çalışanlar da şümul 
içine girdiği için, bunu Memurin Muhakemat Kanu
nuna göre bir ifadeye bağlamak mümkün görüleme
di; bu hususu da nazarı itibare aldık. Biz, en yerin
de bir tabir olarak, «Yetkili merci» tabirini gördük; 
müfettiş, muhakkik icabında iş aceleyse en kısa za
manda gerekçesiyle bildirir ve fevkalade mal bildi
rimi istemeye elverişli bir durum olup olmadığını bu 
makam, ki ekseri yerlerde bu bakandır, umum mü
dürdür ve tayinle yetkili makamdır; biz bu tabiri 
ancak yarım gün görüştükten sonra bulabildik; ye
rinde olduğunu zannediyoruz. 

Maruzatım bu kadardır. 

BAŞKAN — Evet; Sayın Kanat, diğer sayın üye
lerin soruları vardı, onları da cevaplandırırsanız... 

MALI İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Sayın Altop, «Bu ihbarlar açıkla-
nacak mı» dedi. Tabiî, bu bir mal bildirimi kanunu
dur; umumî tahkikat kanunu değildir. Genel kaide
ler neyi icap ettiriyorsa o şekilde hareket edilecektir. 

Sayın Erdem'in sorusunu zaptedemedim; tekrar
larlarsa memnun olurum efendim. 

SADÎ ERDEM — Efendim sorum şuydu : Hak
kında tahkikat istenen veyahut da ihbar gelen bir 
memurun, ihbar yazısının altında imza da var, yazı
lı da; fakat bunun imzasının ve adresinin sahih ol
maması halinde memur hakkında tahkikat yapılma
sını isteyen ihbarın altındaki imza ve adres yanlış, 
hatalı ve sahte. Bu arada haysiyet ve şerefi rencide 
olan memur kendi hakkını nasıl arayacak, nasıl takip 
edecek, haysiyet ve şerefini nasıl koruyacak; birinci 
sorum bu. 

ikinci sorum : Tahkikat başlamadan evvel ad
resin ve imzanın sıhhati hakkında bir tahkikat ya-
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pılacak mı, yapılmayacak mı; bunu öğrenmek isti-
yorum* 

MALI ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Efendim, bildiğimiz gibi bir ih
bar vaki olduğu zaman, eğer bu ihbar tetkike değer 
görülürse ilgili müfettiş veya muhakkik gidip ilk iş 
olarak muhbirle temas etmek durumundadır. Muhbir 
yoksa, yapılacak: bir işlem yoktur; «Muhbir yerinde 
bulunamamıştır, yapılacak işlem yoktur» denir. Bu 
takdirde, hakkında ihbar yapılan adamın hukukunu 
kime karşı, nasıl koruyacağız; yani bu ihbarı yapan 
adam belli değil ki, onun hakkında herhangi bir mu
ameleye tevessül edebilelim... 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Sözcü cevabını bitirsin Sa
yın Doğu, biraz sabırlı olalım. 

Evet, tamam mı Sayın Kanat?.. 

MALİ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, buyurun. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, bi

raz evvel, imza mecburiyetini getiren benim önerge
me Sayın Komisyon katılmadı. E, o zaman Sayın Ko
misyon çok büyük bir tenakuza düşmediler mi aca
ba?.. Muhakkik dedik, alacak, efendim muhbirle te
mas kuracak. Altında imzası olmayan, adresi olma
yan lalettayin bir kişiyle nasıl temas kuracaklar; onu 
arz etmek istedim efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın Kanat. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Sayın Başkanım, eğer ben sürçü 
lisan ettimse kusura bakılmasın. Ben, altında imzası 
bulunmayanlar için değil, eğer imza sahte çıkarsa bu 
takdirde yapılacak bir işlem yoktur demek istedim; 
yoksa, altında imza bulunmayan bir hadise varsa, 
eğer konu da tetkike değerse doğrudan doğruya ko
nuyla ilgilenilir. Gayet tabiî, muhbiri araştırmak du
rumu yoktur. Belki onu da bulmak mümkün olur, 
elyazısının delaletiyle vesair yollarla. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Sayın Kanat; Sayın Gürtan'ın bir 

teklifi vardı, ona «Peki» dediniz; onu tekrar edelim 
ve zannederim maddede, «Soruşturma» kelimesinden 
sonra bir virgül... Sayın Gürtan, tekrar eder misi
niz; rica edeyim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, «So
ruşturma» kelimesinden sonra bir virgül; bir de 
«... görevlerinin» denmiş, hiçbir anlam taşımıyor bu. 
Burası, Hükümet Teklifinde olduğu gibi «... görevli
nin sıfatı bakımından» şeklinde olacak efendim. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Kanat?.. 

MALİ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi, 'önerge
lerle birlikte Komisyona geri veriyorum. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Soruşturmanın sonucu 

MADDE 8. — 7 hci madde uyarınca yapılan 
soruşturma sonunda yetkili merci kovuşturmayı ge
rektirecek bir husus görmediği takdirde kovuşturma
ya yer olmadığına karar verir, yahut : 

a) Olağanüstü mal bildiriminin süresinde veril
mediği, 

b) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu, 
c) Haksız mal edinildiği, 
d) Haksız edinilen malın kaçırıldığı veya giz

lendiği, 
Sonucuna varırsa, disiplin yönünden gerekli gö

rülecek her türlü işlemi uygulamakla beraber, soruş
turma evrakını, görevlinin sıfatına göre tabi olduğu 
adlî mercie tevdi eder. 

İnceleme ve soruşturma mercileri ve Cumhuri
yet Savcıları kamu davası açılmadan önce de mal
larla ilgili tedbirlerin alınması veya sanığın tutuk
lanması gibi hususları görevli mahkemeden isteyebi
lirler., 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Sayın Tutum. Başka söz isteyen 
sayın üye?.. Yok, 

Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu 8 inci 
madde bir müeyyideye esas tutulan bir maddedir, iki 
türlü kovuşturma getirmektedir : Biri, disiplin yö
nünden kovuşturma; diğeri de ceza kovuşturmasıdır. 
Burada benim müphem gördüğüm konu şudur : Bu
rada «Olağanüstü mal bildirimi süresinde vermeme 
veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma...» deniyor. 
Bunlar Ceza Kanununu ihlal eden bir fiil olabilece
ği gibi, bir disiplin hükmünü de ihlal edebilir. Bura
da «görevlinin sıfatına göre tabi olduğu adlî mercie 
tevdi eder»den kasıt 1609 mu uygulanacak?.. Bunu 
anlamak istiyorum. Birinci nokta bu. 1609'un uygu
lanacağını mı kastediyorlar burada?.. Yoksa eğer 
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olağanüstü mal bildirimi süresinde vermemişse, göre-' 
vini kötüye kullanmıştır veya ihmal vardır, İhmal 
olunca da Memurin Mühakematı Kanununa göre 
takibat yapılır memur olanlar hakkında. Böyle olun-1 

ca, böyle '«görevlinin sıfatına göre tabi olduğu adlî 
mercie tevdi eder.» nasıl denebilir?.. Nasıl bağdaştı
rılacak bu?.. 

Bir diğer nokta da bu müeyyideler, olağanüstü 
mal 'bildirimi süresinde verilmemesi, aslında şimdi 
kabul ettiğimiz yeni metne göre, normal, periyodik 
mal bildirimlerinde de bir tebligat ve belli bir süre 
verileceğini varsayıyorum. Böyle olunca, acaba bu 
tür olağan mal bildirimini, periyodik mal bildirimi 
süresinde bildirmediği takdirde onun müeyyidesi ne 
olacaktır?.. Bu da belli değildir. Bu noktaların açık
lığa kavuşturulmasını istiyorum. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Kanat. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET .KANAT — Efendim, ilgilinin tabi olduğu ka
nunlar çeşitlidir malumlarınız üzere. Bazıları Memu
rin Muhakemat Kanununa tabi olacaktır, bazıları 
için doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcılığına tev
di etmek mümkündür Kamu İktisadî Teşebbüslerin
de vesaire, bazıları malum yasama organında çalı
şanlardır, yasama organlarına. Şimdi, bunların her 
birisi için ayrı ayrı usuller tatbik ediliyor, onu de
mek istedik. 

Yalnız burada Sayın Tutum'un ifade ettiği bir 
husus var. Hükümet Temsilcisiyle de temas ettik, bu 
«... evrağını görevlinin sıfatına göre tabi olduğu», 
«adlî» kelimesini çıkarıp «mercie» diyelim, icabında 
adlî merci olur bu, başka merciler de olabilir. Biz bu 
kısmı kabul ediyoruz, onun dışında bir değiştirme 
önergesi de söz konusu olmadığı için maddeyi Yük
sek Kurulun tasvibine sunalım. 

BAŞKAN — Sayın Kanat, bu söylediğiniz deği
şikliğin metinde yerini lütfeder misiniz?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — (d) fıkrasından sonra gelen, «So
nucuna varılırsa» nın son satırı. «Görevlinin sıfatı
na göre tabi olduğu mercie...» «adlî» kelimesini çıka
rıyoruz, daha umumî olur diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
S. SIRRI KIRCALI — Bu açıklama üzerine, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — «Madde üzerinde söz alan sayın üye» 

dedim, bir tek sayın üye söz aldı, sayın üyeye Ko-
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misyon cevap verdi, bilmiyorum, soru mu soracak
sınız?.. Ancak soru ile redaksiyon bakımından bir 
teklif... 

S. SIRRI KIRCALI — Soru efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, soru sorun efendim. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Sayın Tutum arkadaşımızın sorusu, «Konu gerek

tiği halde Memurin 'Muhekamat Kanununa göre il
gili memurin komisyonuna da tevdi edilebilir» şeklin
de idi. «Doğrudan doğruya adlî mercilere verilmesi 
isabetli olmayacak» diye sormuşlardı. Sayın Komis
yonumuz da «Tahkik soruşturma evrağıının adlî mer
cie verilmesi yolundaki kararı, biz değiştirebiliriz» de
diler. Halbuki olayın katiyen bu şekilde olmaması la
zım gelir. Çünkü burada yapılmış olan suiistimal, Me
murin Muhekamatı Kanununa girecek bir iş değil
dir. Olay, 1609 sayılı Kanun hükümleri dahilindedir 
ve Memurin Muhekamat Kanununun konusu değil
dir. Daha öteye, zaten bu nedenle eğer incelerlerse, 
'Fevkalade Hallerde Devlet Memurlarından İstenecek 
Mal 'Beyanı Hakkındaki Kanunda da 1609 sayılı Ka
nuna paralel olarak hükümler getirilmiş ve 12 nci 
maddede «Tahkikat neticesinde tahkik memuru evra-
ğı, tahkik emrini veren mercie tevdi eder. Şu kadar 
ki, tahkik emrini veren merci, başvekil, vekil falan-
sa 40 inci maddeye tevfikan şu olur, tetkik edece
ği lüzumunda noksanlık, tahkik memurunun ikmal 
edeceği tahkikat evrağında mütalaasıyla birlikte ken
disine salahiyet veren mercie gönderir. Bu merciler 
tahkikat evrağını tetkik ederek haksız olarak mal 
olduğu, (falan falan) olduğu takdirde, kaçırıldığı ve 
gizlendiğine kanaat getirirse, bu suçlardan dolayı mu
hakemeleri yapılmak üzere, tahkikat evrağını suçlu
nun sıfatına göre, tâbi olduğu mahkeme müddei 
umumisine veya adlî amirine tevdi eder.» Nitekim, 
1609 da böyledir. Çünkü burada bir irtikâp vardır, 
bir irtişa vardır, bir rüşvet vardır. Bu malları temin 
etmek için kişimin, bu lalettayin bir kişiye hakaret et
mek gibi bir suç değildir. Cumhuriyet Müddei Umu-
miyesi ve adlî amir ayrıca tahkikat icra etmeksizin 
evrağı derhal iddianame ile mahkemeye tevdi eder. 
Bu Kanun Tasarısını hazırlayanlar sahiden bu işleri 
bilen kişiler benim gördüğüm kadarıyla. O nedenle 
bunu değiştirmeye imkân yoktur. Sayın Komisyonu
muz bunu böyle düşünmüyorlar mı?.. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bir sorum var. 
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iBAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. I 
CAHİT TUTUM — Efendim, saygıdeğer arkada

şımın sorusu bir başka soruyu doğurdu; çünkü dikkat 
ederseniz okuduğunda, «haksız mal edinildiği ve hak- I 
sız edinilen malın kaçırıldığı ve gizlendiği anlaşıldığı 
takdirde...» deniyor. Buna hiç kuşku duymuyorum, I 
bunun için demedik. Sayın Komisyon Sözcüsü de I 
haklı olarak, olağanüstü mal bildirimini süresinde 
vermemiş; yani 30 uncu gün değil de 31 inci gün ver
miş, bir gün kaçırmış. Bunun 1609 ile ne ilişiği ola- I 
bilir?.. Onu belirtmek istemiştim. Acaba aynı şekil
de mi anladılar diye Komisyonu uyarmak istedim. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Kanat. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Efendim, burada ikmal durumu da 
söz konusu olabilir. Diğer taraftan zaten en son fık
rada, Sayın Kırcalı'nın ifadelerini de teyit edecek hü
kümler olduğu için, bu merci tabiri umumidir, eğer 
adlî merci ise zaten doğrudan doğruya oraya gide
cektir; yani burada «adlî» tabirinin çıkarılmasından I 
bir mahzur tevellüt edeceğini zannetmiyoruz. Bunu 
ifade etmek istiyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cahit Tutum'un bir önergesi var, okutuyo

rum. I 
Yüksek Başkanlığa I 

Sekizinci maddenin (b) bendinin aşağıdaki şekilde I 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
«b - Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bildirimde bulu

nulduğu.» I 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Katılıyoruz. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET ÖZ-

CAN — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Tutum'un öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılıyor. Kesin oyları- I 
niza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. I 

Maddeyi, bu önerge istikametinde, (B) bendinin 
Sayın Tutum tarafından teklif edilen değişiklikle bir- I 
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul I 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Eyleme iştirak I 
MADDE 9. — Haksız mal edinilmesinde veya 

bu suretle edinilen malların kaçırılması yahut gizlen- I 
meşinde kamu görevlisine yardımcı olan veya her ne | 
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şekilde olursa olsun onun eylemlerini kolaylaştıran 
kimseler eyleme iştirak etmiş sayılırlar ve hakların
da görevlinin tabi olduğu usule göre birlikte kovuş
turma yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Evet Sayın Gözübüyük, önergeniz de var, buyu
run efendim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, Ceza Kanunumuzda, Anayasamızın tabirlerine 
muvazi olarak maddedeki «eylem» kelimesinin «fiile 
iştirak» şeklinde düzeltilmesi uygun olur. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, demin de böyle 
bir önerge vermiştiniz; fakat maddenin son müzake
resi sırasında bulunmadığınız için bu «fiil» i kabul 
etmediler. Yalnız «ve» kelimesinin ilavesini kabul 
ettiler ki, 7 nci maddede idi. Evet, kabul etmediler. 

Sayın Kanat. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Efendim, bu «eylem» tabiri zan
nederim Kanunun başka maddelerinde de var. Hep
sine birden dönmek icap ediyor. Onun için «eylem» 
olarak kalmasında ben bir mahzur görmüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özcan, siz de aynı görüşte 
misiniz?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 
ÖZCAN — Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Gözübüyük'ün önergesine katılmıyorlar. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
İvedilik 
MADDE 10 — Bu Kanuna göre açılan davalar 

ivedi işlerden sayılır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum. 
Bilgi verme zorunluğu 
MADDE 11. — Kişiler, özel veya resmî kuru

luşlar, bu Kanuna göre inceleme, soruşturma ve ko
vuşturmaya yetkili mercilerce istenecek bilgileri, ka
nunlarda aksine bir hüküm bulunsa bile, vermek zo
rundadırlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. 
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Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Buradaki bana hukukî tezat gibi gelen bir konu, 

herhalde hukukçu arkadaşlarımız bunu daha iyi açık
layacaklar, «kanunlarda aksine bir hüküm bulunsa 
bile, bilgi vermek zorundadırlar» dan kasıt nedir?.. 
iki kanun birbirine tezat teşkil ettiğinde yahut ççlişik 
olduğunda herhalde en son çıkan kanun hükmü ge
çerli olur mu diyeceğiz?.. Diyelim ki, Gelir Vergisi 
Kanununda sanıyorum bazı hükümler var, maliyeci 
arkadaşlar daha iyi bilirler, bilgi verilmesini kısıtla
yan hükümler vardır, belli bilgilerin istenmesi halin-
de bilgi verilmesini kısıtlayan hüküm var. Bu hükme 
rağmen herhalde «Bilgi vereceksiniz» demek istiyor; 
ama diyelim ki, bu hükümlerden bir tanesi Gelir 
Vergisi Kanunu veya bir başka özel kanundaki hü
küm bu kanundan sonra çıkarsa, o zaman 11 inci 
madde bu şekliyle buna rağmen uygulanabilir mi?.. 
Bu konunun açıklığa kavuşturulmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Tu

tum. 
Sayın Kanat, buyurun. 
MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Efendim, bu konu tabiî Adalet Ko
misyonunda da yetkili ihtisas komisyonu olarak gö
rüşülmüş, hiçbir değişikliğe tabi olmadan getirilmiş
tir. Kamu düzenini tayin eden, kamu düzeniyle ilgili 
olan bu Kanunun özel bir kanun olduğu ve diğer ka
nunlardaki genel hükümleri de icabında tatbik edil
mez duruma soktuğu düşünülerek bu maddenin ol
duğu gibi kalmasında ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

Olağanüstü mal bildirimi verilmemesi 
MADDE 12. — Olağanüstü mal bildirimini, müc

bir sebepler dışında, süresinde vermeyen görevliler 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandı
rılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHlT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Buradaki cezaî müeyyide özellikle olağanüstü du

rumlarda «Olağanüstü mal bildirimini mücbir se-

I bepler dışında süresinde vermeyen görevlilere bir yıla 
I kadar hapis cezası...» Tabiî bir müeyyide gerekecek-
I tir. Yalnız olağanüstü mal bildirimini mücbir sebep-
I 1er dışında süresince vermeyen görevliye aslında eğer 
I bu görevli devlet memuru ise... Aynen okuyorum : 
I «Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bu-
I lunmayanlar.» Bu disiplin açısından bir ila 3 yıl fiilin 
I ağırlık derecesine göre kademe ilerlemesinin durdu-
I rulması cezasının verilmesini gerektiriyor. Oldukça 
I ağır bir şey. Bu olağanüstü mal bildirimi mücbir se-
I bepler dışında süresinde vermeyen görevliye böyle 
I bir yıla kadar hapis, bir de üstüne verdiğiniz zaman, 
I aslında öyle demeyelim, «Memuriyetten ihraç edilir» 
I diyelim. Yani niye bu kadar dolambaçlı yollardan 
I gidiyoruz. Ya bu çok ağır veyahut da eğer ağır gör-
I müyorsanız bunu bir başka biçimde acaba düzenle-
I yemez misiniz?.. Çünkü zaten 3 yıla kadar kıdemi 
I durdurulacak, bir de 1 yıla kadar hapis verdiğinizi 
I düşünün. Eğer tecilli değilse bu memuriyeti de sona 
I erecek demektir. Varsın bu gibi mal bildirimini süre-
I sinde vermeyen bir kamu görevlisi devlet memuriye-
I tinden çıkarılsın densin. Halbuki bizim hukukumuzda 
I burada devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren 

nedenler son derece ağır fiillerin işlenmesine bağlan
mıştır. Acaba bu ereğini aşan bir ağırlık taşımıyor 
mu?.. Komisyonunuz ne düşünüyor bu konuda?.. Bu
nu açıklasınlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
I Buyurun Sayın Kanat. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Efendim, açık konuşmak gerekir-

I se Komisyonumuz daha ziyade malî hükümler ve di
ğer anahükümler üzerinde durmak durumundadır; 

I fakat aslî Komisyon olması itibariyle bunu izah da 
I bize düşüyor. 
I Zannederim gerek Hükümet, gerek Adalet Komis-
I yonu Ceza Kanununun diğer ilgili başka hükümleriy

le de paralelliğini düşünerek, yani fiilin ağırlığıyla 
I verilen cezanın bir uyum içinde olup olmadığını dü-
I şünerek bu teklifle huzurunuza gelmişlerdir. Biz de 

bunu kabullenmiş bulunuyoruz. Bunun dışında söy-
I leyecek bir sözüm yok. 
I Takdir Yüce Kurulundur. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kanat. 
I Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, Komisyon-
I dan bir sual sormak istiyorum. 
I Bir memur elinde fevkalade mesnet yok iken, hiç-
I bir engel yok iken acaba niçin beyanname vermez?.. 
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idare istiyor kendisinden beyanname vermesini, me
mur makul bir sebep yok iken beyanname vermiyor. 
Hangi halde bu durum düşünülüyor?.. Çok büyük 
bir mücbir sebep olduğu zaman memur bu hale düşer 
diye düşünürüm. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Kurt-
oğlu. 

Buyurun Sayın Kanat. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET KANAT — Efendim, soruyu anlayamadım; 
ama. zannederim mücbir sebep tabirinin konmasına 
lüzum olmadığı... 

SERDA KURTOĞLU — Hayır, ben bir şey tek
lif etmiyorum. Bir sual sordum. 

Memurdan sual soruluyor, «Beyanname ver» de
niyor. Memur makul karşılanacak bir sebep yok iken 
beyanname vermez ise altında büyük bir töhmet 
aranmazı mı?.. Hiçbir engeli yok memurun, vermi
yor. O halde büyük bir töhmet var altında bunun, 
vermez. 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KANAT — Efendim, bunun cevabını bu ilgili 
memura sormak daha uygun olur zannediyorum. 
Bizim buna vereceğimiz bir cevap yok. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
CAHlT TUTUM — Soru. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
ÇAHlT TUTUM — Sayın Komisyon Sözcüsü

nün verdiği izahat için çok teşekkür ederim. Ger
çekten Adalet Komisyonunu daha çok ilgilendiren 
bir soruydu bu. Yalnız Komisyonumuzdan şöyle bir 
şeyde bulunulmasını istiyorum; acaba mümkün gö
rürler mi?.. «Bu tür olağanüstü mal bildirimini müc
bir sebepler dışında süresinde vermeyen görevlilere 
üç aydan» diye kesin bir şeyden başlamayıp «Bir yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır» desek daha adil 
olmaz mı?.. Eğer katılırlarsa bu konuda önerge veri
yorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HALlL GELENDOST — Efendim, «Bir yıla ka

dar» denildiği takdirde yedi günden başlar ceza ka
nunumuza göre ve bu da çok hafif bir uygulama 
olur. Binaenaleyh, «Üç aydan bir yıla kadar hükmü 
bence yerindedir. Çünkü üç ay hürriyeti bağlayıcı bir 
cezanın da müeyyidesi; zannediyorum üçte biri uy
gulanmaz, bundan altışardan oniki gün de çıkar, 

birbuçuk aya düşer zaten bu ceza. «Yedi gün» den
diği takdirde hiçbir anlam ifade etmez. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli üyeler; 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Diğer haller 
MADDE 13. — Kanunen daha ağır bir cezayı 

gerektirmediği takdirde, 8 inci maddenin (b), (c) ve 
(d) bentlerinde yazılı eylemleri işleyenler hakkında 
bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Gözübüyük'ün bir önergesi var; yine aynı 
konu «Eylem» yerine «Fiil» konsun tarzında. Ken
dileri de yok; daha evvel benzeri önerge reddedildiği 
için oyunuza sunmuyorum. 

13 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TURGUT TAN — Efendim, süre geçti; ama bu 
«Eylem» kelimesi Anayasanın 125 inci maddesinde 
yer almaktadır; zabıtlara geçsin diye söylüyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, evet. Zaten Komis
yon da aynı şeyi ifade ettiler; teşekkür ederim Sayın 
Tan. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Zoralım 
MADDE 14. — Haksız edinilmiş olan malların 

zoralımına hükmolunur. 
Bu malların elde edilememesi veya bir malın tüm 

olarak haksız iktisap konusu teşkil etmemesi sebeple
ri ile zoralım mümkün olmadığı takdirde, haksız edi
nilen değere eşit bir bedelin ilgiliden alınarak hazineT 
ye verilmesine hükmedilir Bu bedel Amme Alacak
larının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeye gelmiş bulunuyoruz. O madde 
.buradan alındı, bir maddeye fıkra olarak eklendi. 
15 inci maddenin yerine Sayın Kırcalı'nın demin tek
lif ettiği madde yeniden gelmiş bulunuyor. Bir kere 
daha okuttuktan sonra Komisyonun da görüşünü 
alarak buraya koymaya çalışalım. 

Önergeyi okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
İncelemekte bulunduğumuz 398 sıra sayılı tasa

rının 15 inci maddesi olarak aşağıdaki hükmü öneri
rim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRGALI 

«Madde 15. — Yeniden mal bildiriminde bulunul
duğunda yetkili mercice bunların daha önceki bildi
rimlerle karşılaştırılması ve farkın onaylı bir not ola
rak gösterilmesi zorunludur.» 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı?.. Yoklar. 
Yeniden okuyalım. Demin bunun, bu teklifin bir 

fıkra olarak değil de, Kanunun ileride müsait bir 
yerine bir madde olarak konması teklif edilmişti. 
Yalnız burada Sayın Kırcalı giderken bir tashih yap
mış; ya o tashihi biz yanlış okuyoruz; bir daha okur
sak herhalde anlaşılacak. «Yeniden mal bildirimin
de bulunulduğunda yetkili mercice bunların daha ön
ceki bildirimlerle karşılaştırılması ve farkın... bir not 
olarak gösterilmesi zorunludur» Bir kelime var ora
da, açık olarak okunamıyor... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Önergeyi almak istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, önergeyi gönderiyorum; de
min bunu kabul etmiştiniz. O maddeyi Komisyon 
oluştursun. 

Evet, buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
15 inci madde «Yeniden mal bildiriminde bulu

nulduğunda yetkili merci tarafından daha önceki bil
dirimlerle karşılaştırılması yapılır» şeklinde değişti
rilirse uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 

Yönetmelik 
MADDE 16. — Mal bildirimlerinin şekli, kaç 

nüsha düzenleneceği, neleri kapsayacağı ve merciine 
nasıl ulaştırılacağı hususları ile Kanunun uygulanma
sı bakımından gerekli görülecek diğer konular, Ka-
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nunun yayımını izleyen altı ay içinde Bakanlar Ku
rulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzen
lenir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili Sayın Tosyalı' 
nın bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 398 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 16 ncı maddesinin sonuna «Ve bu yönetmelik 
Resmî Gazetede yayınlanır» ibaresinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, Sayın Tosyalı'nın 
bu maddenin sonuna «Yönetmelikle düzenlenir ve 
bu yönetmelik Resmî Gazetede yayınlanır» şeklinde 
önerisine katılıyor musunuz? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Usuldendir; kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İZZET 

ÖZCAN — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Tosyalı'nın önergesini Komisyon ve Hü

kümet kabul ediyorlar. Önergeyi kesin oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bu önerge istikametinde oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Efendim, Komisyon 7 nci maddeyi hazırladı mı? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Efendim, eğer kabul buyurulur-
sa şifahî olarak buradan arz edeyim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Efendim, dikkate alınmak üzere 
Komisyonumuza 7 nci maddeyle ilgili olarak verilen 
önerge ve madde tetkik edilmiş, Sayın Doğu'nun bu 
önergesinin «İhbar ve şikâyetin yazılı olarak yapıl
ması şarttır» kısmı kabul edilerek redaksiyonu da 
«Haksız mal iktisap edildiği veya haksız edinilen 
malın kaçırıldığı yahut gizlendiği hususunda yazılı 
ihbar ve şikâyet üzerine» diye monte edilmesi uy
gun görülmüştür. 

Arz ederim. 
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BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 
bir hususu açıklamam için müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Tabiî tabiî, buyurun Sayın Uzun-
oğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Efendim, Sayın 
Komisyon Başkanı «İhbar ve şikâyetin yazılı olması 
şarttır» dediler. Bir ihbar veya şikâyet yazılı olabilir; 
ama imzasız olabilir. O zaman da nazarı itibara alı
nacak mı, alınmayacak mı?.. Bence bunun yazılı ol
masının yanında imzalı olmasını da belirtilmesi ge
rekir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — «Yazılı ve imzalı» şeklinde kabul 
ediyoruz efendim. Yani, Sayın Başkan, «İhbar ve şi
kâyet üzerine» deyiminden önce «Yazılı ve imzalı» 
şeklinde. 

BAŞKAN —• Değerli üyeler, 7 nci maddeyi Ko
misyondan gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 17. — 5440 sayılı «Memur ve Hizmet

lilerden Mal Beyannamesi Alınması Hakkında Ka
nun» yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.: 

17 nci maddeden sonra, Sayın Tosyalı'nın bir 
önergesi var; «Görüşülmekte olan 398 S. Sayılı Ka
nun Tasarısındaki geçici maddenin düzenleme bakı
mından 17 nci maddeden sonraya alınmasını arz ve 
teklif ederim» diyorlar. 

Sayın Sabuncu, geçici maddenin... 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Kabul ediyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Geçici maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanuna göre mal bil

dirimine tabi olanlardan, 16 nci madde uyarınca dü
zenlenecek yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte gö
revde bulunanlar, bu tarihten itibaren iki ay içinde 
olağan mal bildirimini vermek zorundadırlar. 

, BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddesini okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 18. — Bu Kanunun 16 nci maddesi ya

yımı tarihinde, diğer hükümleri yayımından altı ay 
sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Son madde olan 19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Değerli üyeler, 
Kamu Görevlileriyle İlgili Mal Bildirimi Kanun Ta
sarısı Danışma Meclisimizce kaoul edilmiştir, hayırlı 
uğurlu olsun. 

Sayın Komisyona ve Hükümet Temsilcisine te
şekkür ediyorum. 

Değerli üyeler, 1 Haziran 1983 Çarşamba günü 
saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 18.50 





DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

110 uncu BİRLEŞİM 

31 Mayıs 1983 Salı 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Ka
nunu Tasarısı ve Adalet ve Malî işler komisyonları 
raporları. (1/553) (S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1983) 

(2) Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler ve Millî Savunma, İçişleri, ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(3) Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma, Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/116) (S. Sayısı : 397) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(4) Danışma Medisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
\e 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi: 13.1.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Tevfiük Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şaikir 
-ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
'tarihi: 4.2.1983) 

(7) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(8) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Tas 
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) , 

(9) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(10) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

ı(12) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(13) Danışma Medisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meçlisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 
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(14) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(15) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü. 
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarınım Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ye Malî işler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(17) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S,, Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(18) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak-
ikında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(20) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının / (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları, (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağtaıa tarihi : 15.4.1983) 

(21) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(22) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen ikinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4'.1983) 

(23) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyali işler, Adalet, Malî işler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(24) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(25) Ipekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy îştleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(26) 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(27) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve iktisadî işler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OÖLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 



9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 

(31) 29.6.1956 TariM ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(32) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 398 

Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu Tasarısı ve 
Adalet ve Malî İşler Komisyonları Raporları. ( 1 /553) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 12 Kasım 1982 

Sayı: K. K. T. D. 18/101-1190/06505 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde kararlaştırılan «Kamu Görevlileri ile İlgili 
Mal Bildirimi Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Halen yürürlükte bulunan 5440 sayılı «Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi Alınması Hakkındaki 
Kanun» hükümleri, memur ve hizmetlilerin, bu görevlere ilk atanmada ve belli aralıklarla mal beyanında bu
lunması yükümlülüğünü getirmiş bulunmaktadır. Ancak; beyan edinilen malların haksız olarak ve kanuna ay
kırı şekilde edinildiği yolundaki ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve bu şekilde zenginleşme nedenleri
nin araştırılması bu kanun hükümlerine göre mümkün olamamaktadır., 

'Kamu görevi veya hizmeti gören kimselere, kazandıkları mallara nereden ve nasıl sahip oldukları yolunda 
araştırma imkânı veren 4237 sayılı «Fevkalade Hallerde Haksız Olarak Mal İktisap Edenler Hakkındaki 
Kanuncun ise olağan durumlarda, (Danıştay Genel Kurulunun 11.4.1968 gün ve 1968/81 sayılı kararına 
göre Millî Korunma Kanununun yürürlükte bulunmadığı devrelerde) uygulanması söz konusu olamamaktadır. 

Bu nedenle, kanuna ve genel ahlaka uygun olarak kazanılmamış olduğu yani haksız edinildiği ihbar veya 
şikâyet konusu olan malların araştırılması ve sorumluları hakkında belli cezaî yaptırımların getirilmesi bu ka
nunla amaçlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Amaç başlıklı Kanunun birinci maddesiyle genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlarda görevli 
memur ve hizmetliler ile 1 inci madde kapsamına giren kuruluşlarda aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle 
kamu görevi yapanlar ve kamu yararına çalışan derneklerdeki görevliler ile noterlerin mal birimine tabi 
tutulmaları suretiyle edindikleri mallar konusunda denetimin sağlanması amaçlanmış bulunmaktadır. 

2. Kanunun 2 nci maddesiyle haksız edinilmiş malın tanımı yapılmakta, kanuna veya genel ahlaka uygun 
olarak sağlandığı ispat edilemiyen malların haksız edinilmiş mal sayılacağı açıklandıktan sonra aynı maddenin 
ikinci fıkrası ile ilgilinin yaşama şartları bakımından geliri ile mütenasip kabul edilemiyecek artırımları da 
haksız edinilmiş mal kapsamına alınmış bulunmaktadır. İkinci madde ile getirilen bu hüküm, birinci madde 
kapsamına giren görevlilerin olağan mal bildirimi verdikten sonra mal varlığında vaki olacak artırımlara ka-



_ 2 — 

nuna ve ahlaka uygun olarak sahip olmaları gerekmektedir. Bunun dışında artırım sebebi olarak ileri sürüle
cek hususlar, kanunun aradığı anlamda haklı edinilmiş mal sebebi sayılmayacaktır. 

3Ü Kanunun 3 üncü maddesi ile kanun kapsamına giren kamu görevlilerinin kendilerine, eşlerine ve 
velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır veya taşınmaz mallar, haklar ve gelirlerle bunların kaynakları, borçla
rı ve sebeplerini düzenleyecekleri mal bildirimlerinde belirtecekleri hususu hüküm altına alınmakta ayrıca 
taşınır malların neler olduğu madde metninde gösterilmektedir. 

4. 4 üncü madde ile olağan mal bildiriminin hangi görevliler için ne zaman verileceği hüküm altına alın
makta ayrıca olağan üstü mal bildirimi ile ilgili süre bu maddede belirtilmektedir. 

5. 5 inci maddede mal bildiriminin verileceği merciler gösterilmektedir. 
6. Beyannamelerin gizliliği başlıklı 6 ncı maddede mal bildirim beyannamelerinin bildirimde bulunan gö

revlinin sicil dosyasında saklanacağı, bu kanuna göre inceleme, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merci
ler dışında içeriği hakkında bilgi verilemiyeceği ve açıklama yapılamayacağı hüküm altına alınmış bulunmak
tadır., 

7. İnceleme ve soruşturmayı gerektiren haller başlıklı 7 nci madde ile olağan mal bildirimi süresinde 
verilmediği yahut haksız mal iktisap edildiği veya haksız edinilen malın kaçırıldığını veya gizlendiği konusun-
•da ihbar ve şikâyette bulunulduğu ya da yapılan denetim ve soruşturma sırasında bildirimin doğruluğundan 
şüphe edilmesini gerektirir bir durum ortaya çıktığı takdirde, yetkili merciin olağanüstü mal bildirimini is
temekle beraber gerekli inceleme ve soruşturmaya girişeceği hüküm altına alınmakta ancak, yapılacak incele
me ve soruşturmanın görevlinin sıfatı bakımından tabi olduğu hükümlere göre yürütüleceği ayrıca madde 
metninde vurgulanmaktadır. 

8. 18 inci madde ile yetkili merciin yapacağı soruşturma sonunda, kovuşturmayı gerektirecek bir husus 
©örmediği takdirde kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek dosyayı işlemden kaldıracağı, aksi halde 8 
inci maddede gösterilen durumların varlığına kanaat getirirse ilgili görevli hakkında gerekli görülecek disip
lin cezasını uygulamakla beraber soruşturma evrakını, görevli sıfatı bakımından hangi mercide yargılanacak 
ise, o adlî mercie tevdi edecektir. Maddenin 2 nci fıkrası ile gerek inceleme ve soruşturma mercilerinin ge
rekse Cumhuriyet savcılarının kamu davası açılmadan önce ve mutlak zaruret görülen hallerde haksız edinildi-
ği sonucuna varılan mallarla ilgili tedbirlerin alınması ya da sanığın tutuklanması gibi hususları görevli mah
kemeden İsteyebilecekleri hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

9. 9 uncu madde ile haksız mal edinilmesinde veya bu suretle edinilen malların kaçırılması yahut gizlen
mesinde kamu görevlisine yardımcı olan kimselerin de bu eyleme iştirak ettikleri kabul edilerek bu kişiler 
hakkında da görevlinin tabi olduğu usule göre birlikte kovuşturma yapılacağı hüküm altına alınmaktadır. 

110. 10 uncu madde ile haksız mal edinilmesine ilişkin davalar ile bu kanuna muhalefetten açılacak di
ğer davaların İvedi işlerden sayılacağı ve Usul Kanunumuzda gösterilen usul hükümlerine tabi olacağı hüküm 
altına alınmaktadır. 

11. 11 inci maddede, bu kanuna göre inceleme, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili mercilerce istene
cek bilgilerin kişiler, özel veya resmî kuruluşlar tarafından herhangi bir sebep gösterilmeksizin verileceği ve 
bilgi vermekten kaçınamayacakları açıkça belirtilmektedir. 

12. Olağanüstü mal birimini süresinde vermeyen görevlilerin cezai yaptırımını gösteren 12 nci maddede 
bu görevliler hakkında üç aydan bir yıla kadar (hapis cezası uygulanabileceği hüküm altına alınmaktadır. 

13. 13 üncü maddede olağanüstü mal biriminin verilmemesi hali dışındaki kovuşturma konusu eylemle-* 
re uygulanacak cezai müeyyide gösterilmektedir. 

14. 14 üncü maddede haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunacağı, bu malların elde edile
memesi veya bir malın tüm olarak haksız edinim konusu teşkil etmemesi sebepleriyle zoralımın mümkün ol
madığı hallerde, haksız edinilen değere eşit bir bedelin kamu görevlisinden alınarak 'Hazineye verileceği hü
küm altına alınmaktadır. 

15. 15 inci maddede kamu görevine ilk atamada göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte verilmesi ge
reken olağan mal bildirimi verilmedikçe göreve atama yapılamayacağı hüküm altına alınmaktadır, 
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16. Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmeliğin altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılarak yürürlüğe 
konulacağı 16 ncı maddede hüküm altına alınmakta ve bu maddede yönetmeliğin kapsayacağı hususlar ayrıca 
belirtilmektedir., 

Geçici Madde — (Kanunda yer alan geçici madde ile bu kanuna göre mal birimine tabi olanlardan halen 
görevde bulunanların, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen iki ay içerisinde ilk olağan mal bildirimi
ni verecekleri hüküm altına alınmaktadır. 

17. 17 nci madde ile «Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi Alınması Hakkında» ki 5440 sayılı 
(Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. 

(18. Yürürlük maddesidir. 
19. Yürütme maddesidir. 

T. C. 
Danışma Meclisi 

MaU İsler Komisyonu , 23 Kasım 1982 
Sıra No. : 7 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Kamu Görevlileri ile ilgili Mal Bildirimi 
Kanunu Tasarısı» yazımız ekinde gönderilmiştir. 

Danışma Meclisi (Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, İçtüzüğün 
33 ve 36 ncı maddeleri gereğince Tasarı hakkındaki Komisyonunuz görüşünün bildirilmesini saygıyla arz ede
rim. 

Hilmi SABUNCU 
Malî İşler Komisyonu Başkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 
T. C. 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/553 20 Ocak 1983 
Karar No. : 46 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi 
Kanunu Tasarısı» hakkında Komisyonmuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 213.11.1982 tarih ve 7 sayılı 
yazınız gereğince adı geçen tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş ve maddelere ilişkin 
kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır : 

1, Tasarının 2, 3, 7, 18, 9, (11, 12, 13, 15, 17 ve 19 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının il inci maddesinin başlığı «Amaç ve kapsam» olarak düzeltilmiş, kamu yararına çalışan der

neklerde görev alanlar ve noterler madde metninden oyçokluğu ile çıkarılmıştır. 
3-ı Tasarının 4 üncü maddesinin l(d) bendinde redaksiyon yapılarak madde aynen benimsenmiştir. 
4. Tasarının 5 inci maddesi, tasarının 1 inci maddesine paralel olarak düzeltilmiş, noterler ve kamu yara

rına çalışan derneklerin yönetim ve denetim organlarında görev alanlar madde metninden oyçokluğu ile çıka
rılmıştır. 
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5. Tasarının 6 ncı maddesinde yer alan «İçeriği» kelimesi «Muhtevası», 10 uncu maddesinin başlığında 
yer alan «İvedilik» kelimesi «Acelelik», madde metninde yer alan «İvedi» kelimesi «Acele», 14 üncü madde
sindeki «Edinim» kelimesi «İktisap» olarak değiştirilmiştir. 

6. Tasarının 16 inci maddesindeki «Yürürlüğe girmesini» ifadesi «Yayımını» olarak, madde metninde 
ve geçici maddede yer alan «İçerisinde» kelimeleri» «İçinde» olanak düzeltilmiştir. 

7. Tasarının 18 inci maddesi yönetmeliklerin hazırlanmasını mümkün kılmak ve uygulamayı sağlamak 
amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

1 ve 5 inci maddelere kısmen 
muhalifim 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

1 ve 5 inci maddelere kısmen 
muhalifim 

Necip BÎGE 
Üye 

ıSöz hakkım saklı 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

18 inci maddede çoğunluk oyuna 
karşıyım 

Yavuz ALTOP 
Üye 

(Bulunmadı 

Halil ERTEM 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 
7 nci maddeye kısmen muhalifim 

Gerekçe ektedir 

Beşir HAMİTOÖULLARI 
Üye 

İmzada 
bulunamadı 

Üye 
Münhal 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGttL 
Üye 

imzada 
bulunamadı 

1 ve 5 inci maddelere kısmen 
muhalifim 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan ÖREL 
Üye 

(Bulunmadı 

KARŞI OY YAZISI 

Tasarı, eskiden düzenlenen bir konuyu Anayasanın 71 inci maddesi doğrultusunda yeniden düzenleme ge
reği ile oluşturulmuştur. 

Avukat ve noterler serbest meslek sahibi olmakla beraber kamu hizmeti görmektedirler. Avukatlık Ka
nunun 1 inci ve Noterlik Kanununun 1 inci maddesinin ilk cümlesi bu hususu açıkça belirtmektedir. 

Komisyonumuzun çoğunluğu tasarının amacına ve Anayasanın 71 inci ve 128 inci maddesine ters düşen 
bir yorumla bu meslek mensuplarının serbest meslek sahibi olmalarına ağırlık vermiştir. Böyle bir yorum 
dahi avukat ve noterlerin kanun kapsamı dışında tutulmasının geçerli nedeni olamaz. Zira kanun serbest mes
lek sahiplerini değil kamu hizmetini düzenlemeyi amaçlamıştır. 

Bu nedenlerle çoğunluk oyuna karşıyız noter ve avukatların da kanunun 1 inci maddesi kapsamına alınma
sı oyundayız. 

Rifat BAY AZIT Serda KURTOĞLU İbrahim BARANG1L 
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KARŞI OY GEREKÇESİ 

Tasarının 7 nci maddesinde kamu görevlileri hakkında mutlak şekilde ihbar veya şikâyetten sözedilmekte-
dir. Dürüst ve namuslu memurlara yerste ve sebepsiz kin besleyen veya kırgın olan kişiler, o görevliyi, im
zasız veya namı müstearla ihbar veya şikâyette bulunarak onları rahatsız ederler, itibarını sarsarlar ve manen 
çökertirler. 

Dürüst ve namuslu memurları her bakımdan korumak yasama organlarının da görevi bulunduğuna göre, 
bu gibi ihbar ve şikâyetlerin imzasız veya namı müstearla olanlarının işleme konulmaması için bu maddeye 
açıklık getirilmesi düşüncesindeyim. 

Çünkü, açık adresi ve imzası ile memurları bu konuda ihbar veya şikâyet edenler, haklı olmadıklar?, kin ve 
garaz neticesi böyle bir yola başvurdukları yapılacak soruşturma ile anlaşıldığı takdirde, hukukî ve cezai so
rumluluktan kaçınamayacaklardır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle çoğunluğun kararına yalnız bu yönden karşıyım. 
Halil ERTEM 

Malî İşler Komisyona Rapora 
T.C. 

Danışma Meclisi 
Malî tşler Komisyonu 21 Nisan 1983 

Esas No. : 1/553 
Karar No. : 26 

DANİŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanun Tasarısı», Hükümet temsilcilerinin katılmaları ile Ko
misyonumuzun 12.4.1983, 19.4.1983 ve 21.4.1983 Tarihli birleşimlerinde incelenmiştir. 

Halen yürürlükte bulunan 10.6.1949 gün ve 5440 sayılı «Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi Alın
ması Hakkında Kanun» un özellikle soruşturmaya ve cezalara ilişkin hükümlerinin yetersiz olduğu ve 
29.5.1942 gün ve 4237 sayılı «Fevkalade Hallerde Haksız Mal İktisap Edenler Hakkında Kanunsun da ola
ğan durumlarda uygulanmasının mümkün olmadığından, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek bir tasarı zo
runlu görülmüştür. 

Ayrıca Anayasamızın 71 inci maddesinde «Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları» 
hükmü yer almaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 14 üncü maddesinde de, Devlet Memurla
rının... özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verecekleri» hükmüne yer verilmiştir. 

Arz edilen hükümler ve Anayasamızın 128 inci maddesi göz önünde tutularak yapılan incelemeler, aşağıda
ki değişikliklerle tasarının benimsenmesiyle sonuçlanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesi, yukarıdaki dayanaklar da esas alınmak sureti ile incelendiğinde, Adalet 
Komisyonunun görüşüne de uyularak; kamu yararına çalışan derneklerin kapsam dişi bırakılmasının uygun 
olacağı hususunda Komisyonumuzca görüş birliğine varılmıştır; Anayasanın 71 inci maddesi; 657 Sayılı Ka
nunun 14 üncü maddesi ve tasarının başlığı ile konusu nazara alınarak, bu derneklerin kapsamına alınması 
mümkün görülememiştir. Böyle bir yola girildiği takdirde, son zamanlarda derneklerden daha fazla, kamu 
hizmetine dönük görev yapan vakıflarm, baroların, bazı meslek kuruluşlarının hatta sendikaların kapsamına 
alınmamalarının izahı güçleşecektir. Kaldı ki bu kuruluşların ilgili kanunlarına konulacak hükümlerle mal be
yanına tâbi tutulabilecekleri şüphesizdir. Noterlerde ise, kamu 'hizmet ve görevlerine benzeyen yönler oldu
ğu gibi, bunların yaptığı hizmetlerin toplum için arzettîği önem ve özellikler göz önüne alınarak, tasarıda 
noterlerin muhafazası zorunlu görülmüştür. Nitekim, 1512 sayılı noterlik Kanununun çeşitli maddelerinde bu 
görüşü doğrulayan hükümler yer almaktadır: «Noterliğin Kamu hizmeti olduğu, noterlerin Adalet Bakanlı
ğınca atanmaları, muayyen yaştan sonra görevden ayrılmaları; noterliğin başka hizmet ve görevle birleşemiye-
ceği, noterlerin ceza Kanunu uygulamasında Devlet memuru gibi cezalandırılacağına dair hükümler gibi. 
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(Bu sebeplerle, birinci maddenin yukardaki açıklamaya uygun olarak düzenlenmesine ve madde başlığının da 
Adalet Komisyonunun önerdiği şekilde «Amaç ve Kapsam» olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 

2. İkinci madde, yeni bir düzenleme yapılarak kabul edilmiştir. 
3. [Üçüncü maddenin birinci fıkrasına «Alacaklar» kelimesi ilave edilmiş, (b) bendindeki «Kara ve De

niz taşıt araçları» yerine, daha geniş bir anlam taşıyan «Taşıt araçları» ibaresi konulmuştur. 
Madde bu değişikliklerle benimsenmiştir. 
4. Dördüncü maddenin (b) ve (e) bentlerindeki «on beş gün» süre kısa bulunarak, bu süreler birer aya 

çıkarılmıştır. 
5. Tasarının 5 inci maddesini, kapsam maddesine uygun hale getirmek için bu madde üzerinde bazı deği

şiklik ve düzenlemeler yapılmıştır: 
a) Maddenin (ç) bendindeki «IKamu İKurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve ı(d) bendindeki «Kamu 

yararınıa çalışan dernekler» metinden çıkarılmıştır. 
b) Yeniden düzenlenen (d) bendi ile «Noterler» ve l(e) bendi ile de «Görevlerinden ayrılanlardın bildiri

leri ile ilgili merci madde metnine ilave edilmiştir. 
6. 6 nci madde, «Bildirim» kelimesine eş anlamlı «Beyanname» kelimesi çıkartılarak kabul edilmiştir. 
7. Tasarının 7 nci maddesi aşağıdaki değişikliklerle benimsenmiştir., 
a) Olağan mal bildiriminin süresinde verilmemesinin, olağanüstü bildirim istenmesini ve soruşturma açıl

masını intaç etmesinin, ağır ve uygulamada yeri az olacak bir hüküm teşkil ettiği görüşü ile bu cümlenin, 
metinden çıkarılması uygun görülmüştür. 

b) Tasarının metninden «Her ihbar ve şikâyet üzerine» olağanüstü mal bildirimi isteneceği şeklinde bir 
anlam çıkması ihtimali bulunduğundan, böyle bir duruma meydan vermeyecek şekilde, 7 nci maddenin (b) 
bendi yeniden düzenlenmiştir. 

c) Üzerinde önemle durulan bir hususta, maddedeki «Yetkili merci» tabiridir. Bu tâbirden, ilgilinin 
bağlı olduğu kurum ve kuruluşun, yetkili âmiri anlaşılabileceği gibi, müfettiş ve muhakkiklerinde anlaşılması 
mümkündür. Uygulamada böyle bir duruma ve anlaşmazlıklara meydan verilmemesi için, bir açıklık getiril
mesi zorunlu görülmüş ve yapılan müzakereler «onunda, bu merciin «Soruşturma açtırmaya yetkili makam 
ve merci» olarak tanımlanmasında karar kılınmıştır. 

d) Maddeye ilave edilen bir hükümle, «Görevlerinden ayrılanların, görevleri sırasındaki eylem ve işlem
leri de kapsam içine alınmak suretiyle, tasarıda bir bütünlük sağlanmıştır. 

8. Tasarının 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
9. Tasarının 12 nci maddesi ile öngörülen ceza hükümlerinin, amaç dışı bir uygulamaya yol açmaması 

için bu maddeye «Mücbir sebepler dışında» ibaresi eklenmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 
10. Tasarının 13, 15, 17 ve 19 uncu maddeleri aynen, 14, 16 ve 18 inci maddeleriyle geçici maddesi de 

Adalet Komisyonunun önerdiği şekli ile kabul edilmiştir. 
îşbu raporumuz saygı ile arz olunur. 

Hilmi SABUNCU Recai ıBATURALP Mehmet TAM AK 
Başkan İBaşkanvekili Sözcü 

Avni ŞAHİN Nurettin ÂYANOĞLU Mehmet KANAT 
Kâtip Üye ' Üye 

Bu raporda sözcü 

H. Erdoğan GÜREL Mehmet Velid KORAN Hamdi ÖZER 
Üye Üye Üye 

Raporlu 

ismail ŞENGÜN Ragıp TARTAN 
Üye Üye 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu 
Tasarısı 

BIRINCI BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, genel bütçe
ye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli 
dairelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş
larda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye da
yanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel ida
relerde, 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı «iktisadî 
Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve iştirakler Hak
kında Kanun» ve 12 Mayıs 1964 gün ve 463 sayılı 
«Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisince Denetlemesinin Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun» kapsamına giren kuruluşlarda, Sermaye
nin yarısından fazlası ayrı veya birlikte Hazinece 
veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca 
karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak 
suretiyle kamu görevi yapanların mal bidirimine tabi 
tutulmaları suretiyle edindikleri mallar konusunda 
denetimi sağlamaktır. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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I HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

I Kamu Görevlileri İle İlgili Mal Bildirimi Kanunu 
I Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
1 Genel Hükümler 

I Amaç 

I MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, genel bütçe
ye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçe
li dairelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş
larda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye daya-

I nılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idareler
de, 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı «iktisadî Devlet 
Teşekkülleriyle Müesseseleri ve iştirakler Hakkında 

I Kanun» ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı «Kamu 
I iktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Ka-
I nun» kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin ya

rısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece ve
ya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca 

I karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak 
suretiyle kamu görevi yapanlarla, kamu yararına ça
lışan derneklerde görev alanların ve noterlerin mal 

I bildirimine tabi tutulmaları suretiyle edindikleri mal-
I 1ar konusunda denetimi sağlamaktır. 

I Tanım 

I MADDE 2. — Kanuna veya genel ahlâka uygun 
I olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar, bu kanu-
I nun uygulanmasında haksız edinilmiş mal sayılır. 
I ilgilinin yaşama şartları bakımından geliri ile mü-
I tenasip kabul edilemeyecek artırımları da haksız edi-
I nilmiş mal hükmündedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
I Mal Bildirimleri 

I Bildirimlerin konusu 

I MADDE 3. — Bu kanunun kapsamına giren ka-
I mu görevlilerinin kendilerine, eşlerine ve velayeti al-
I tındaki çocuklarına ait taşınır veya taşınmaz mallar, 
I haklar ve gelirlerle bunların kaynakları, borçlar ve se-
I bepleri mal bildirimlerinin konusunu teşkil eder. 
I Bildirilmesi zorunlu olan taşınır mallar : 
I a) Para, hisse senetleri ve tahvillerle altın, mü-
I cevher ve benzeri diğer değerli şeyler, 
I b) Kara ve deniz taşıt araçları. 

(S. Sayısı: 398) 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETUĞl METİN 

Kamu Görevlileri tle İlgili Mal Bildirimi Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, genel bütçeye dahil daire, Kurum ve Kuruluşlarla, katma bütçeli 
dairelerde, bunlara bağlı Kurum ve Kuruluşlarda, Kanunlarla veya Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ku
rulan fonlarda, Belediyelerde, özel idarelerde, 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı «İktisadî Devlet Teşekkülle
riyle müesseseleri ve iştirakler hakkında Kanun» ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı «Kamu iktisadî Te
şebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Denetlenmesinin düzenlenmesi Hakkında Kanun» kap
samına giren kuruluşlarda, Sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte hazinece veya yukarıdaki 
daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak sureti ile kamu görevi 
yapanların ve noterlerin mal bildirimine tabi tutulmaları suretiyle edindikleri mallar hakkında denetimi sağ
lamaktır. 

Tanım 

MADDE 2. — Kanuna veya genel ahlâka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar ve ilgilinin 
yaşama şartları bakımından geliri ile mütenasip olduğu kabul edilemeyecek mal varlığındaki artışlar bu Ka
nunun uygulanmasında haksız edinilmiş mal sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mal Bildirimleri 

Bildirimlerin konusu 

MADDE 3. — Bu Kanunun kapsamına giren görevlilerin, kendilerine, eşlerine ve velayet altındaki ço
cuklarına ait taşınır ve taşınmaz mallar, haklar, alacaklar ve gelirlerle bunların kaynakları, borçlar ve sebep
leri mal bildirimlerinin konusunu teşkil eder. 

Bildirilmesi zorunlu olan taşınır mallar şunlardır: 
a) Para, hisse senetleri ve tahvillerle altın, mücevher ve diğer değerli işeyler, 
•b) Taşıt araçları,. 
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Bildirimin türleri ve zamanı 

MADDE 4. — Olağan mal bildirimlerinin aşağı
da gösterilen zamanlarda verilmesi zorunludur. 

a) Kamu görevine ilk atanmada göreve giriş 
İçin gerekli belgelerle birlikte, 

b) Bakanlar Kurulu Üyeleri için güven oyu ve
rilmesi tarihini izleyen oribeş gün içinde, 

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

d) Mallarda önemli bir değişiklik olması veya 
olağanüstü değişiklik vuku bulması hallerinde bir ay 
içinde, 

e) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini 
izleyen oribeş gün içinde. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilenlerden ayrı olarak, 
yetkili merciin 7 nci madde uyarınca isteyeceği ola
ğanüstü mal bildiriminin, Ibu konudaki istek yazısı
nın tebliğini izleyen oribeş gün içinde verilmesi zo
runludur. 

Bildirimlerin verileceği merciler 

MADDE 5. — Bildirimlerin verileceği merciler 
şunlardır : 

a) Yasama Meclisi ile Bakanlar Kurulu Üyeleri 
için, Yasama Organı Başkanlığı, 

b) Devamlı veya geçici surette bir kamu görevi 
veya hizmeti gören DeVlet daireleri ile diğer kamu 
Kuruluşlarında çalışan görevli ve hizmetliler, için, 
özlük işleriyle ilgili sicillerinin bulunduğu makam 
veya merci, 

c) Kamu tüzel kişilerinin ve kamu kurumu nite
liğindeki meslek kuruluşlarının (b) bendi kapsamı 
dışında kalan görevlileri için disiplin işlerini yürüt
mekle yetkili makam veya merci, diğer görevliler için 
içişleri Bakanlığı. 

Mal bildirim beyannamelerinin gizliliği 

MADDE 6. — Mal bildirim beyannameleri, bil
dirimde bulunan görevlinin sicil dosyasında saklanır. 
11 inci madde dışında bu bildirimlerin muhtevası 
hakkında ilgililerce hiçbir şekilde bilgi verilemez ve 
açıklama yapılamaz. 

(Hükümetin Teklifi) 

Bildirimin türleri ve zamanı 

MADDE 4. — Olağan mal bildirimlerinin aşağıda 
gösterilen zamanlarda verilmesi zorunludur : 

a) Kamu görevine ilik atanmada göreve giriş için 
gerekli belgelerle birlikte, 

b) Bakanlar Kurulu Üyeleri için güven oyu veril
mesi tarihini izleyen onbeş gün içinde, 

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

d) Mallarda önemli bir değişiklik olması veya ola
ğanüstü hallerde bir ay içinde, 

e) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini 
izleyen onbeş gün içinde. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilenlerden ayrı olarak, yet
kili merciin 7 nci madde uyarınca isteyeceği olağanüs
tü mal bildiriminin, bu konudaki istek yazısının teb
liğini izleyen onbeş gün içinde verilmesi zorunludur. 

Bildirimlerin verileceği merciler 

MADDE 5. -— Bildirimlerin verileceği merciler 
şunlardır : 

a) Yasama Meclisi ile Bakanlar Kurulu Üyeleri 
için, Yasama Organı Başkanlığı, 

b) Devamlı veya geçici surette bir kamu görevi 
veya hizmeti gören Devlet daireleri ile diğer kamu 
kuruluşlarında çalışan görevli ve hizmetliler ile noter
ler için, özlük işleriyle ilgili sicillerinin bulunduğu ma
kam veya merci, 

c) Kamu tüzelkişilerinin ve kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarının (b) bendi kapsamı dışın
da kalan görevlileri için disiplin işlerini yürütmekle 
yetkili makam veya merci, 

d) Kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve 
denetim organlarında görev alanlar ile diğer görevli
ler için İçişleri Bakanlığı^ 

Mal bildirim beyannamelerinin gizliliği 

MADDE 6. — Mal bildirim beyannameleri, bil
dirimde bulunan görevlinin sicil dosyasında saklanır. 
11 inci madde dışında bu bildirimlerin içeriği hak
kında ilgililerce hiçbir şekilde bilgi verilemez ve açık
lama yapılamaz. 
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Bildirimin türleri ve zamanı 

MADDE 4. — Olağan mal bildirimlerinin aşağıda gösterilen zamanlarda verilmesi zorunludur: 
a) Kamu görevine ilk atamada, göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte, 
b) Bakanlar Kurulu Üyeleri için güven oyu verilmesi tarihini izleyen bir ay içinde, 
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, 
d) Mallarda önemli bir değişiklik olması veya olağanüstü hallerde bir ay içinde, 
e) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde. 
Yukarıdaki fıkralardakinden ayrı olarak yedinci madde uyarınca istenecek olağanüstü mal bildiriminin, bu 

konudaki istek yazısının tebliğini izleyen onbeş gün içinde verilmesi zorunludur. 

Bildirimin verileceği merciler 

MADDE 5. — Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır : 
a) Yasama Meclisi ile Bakanlar Kurulu Üyeleri için, Yasama Meclisi Başkanlığı, 
b) Devamlı veya geçici surette bir kamu görevi veya hizmeti gören Devlet daireleri ile diğer kamu kuru

luşlarında çalışan görevli veya hizmetliler için, özlük işleriyle ilgili sicillerinin bulunduğu makam veya merci, 
c) Kamu tüzelkişilerinin, (b) bendin kapsamı dışında kalan görevlileri için disiplin işlerine bakmakla gö

revli makam veya merci, 
d) Noterler için Adalet Bakanlığı, 
e) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam ve merci. 

Bildirimlerin gizliliği 

MADDE 6. — Mal bildirimleri, bildirimde bulunan görevlinin sicil dosyasında saklanır. Onbirinci madde 
dışında bu bildirimlerin muhtevası hakkında ilgililerce hiçbir şekilde bilgi verilemez ve açıklama yapılamaz. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Hükümetin Teklifi) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İnceleme ve Soruşturma 

İnceleme ve soruşturmayı gerektiren haller 

MADDE 7. — Olağan mal bildirimi, süresinde 
verilmediği yahut haksız mal iktisap edildiği veya hak
sız edinilen malın kaçırıldığı veya gizlendiği konusun
da ihbar veya şikâyette bulunulduğu ya da yapılan 
denetim ve soruşturma sırasında bildirimin doğrulu
ğundan şüphe edilmesini gerektirir bir durum ortaya 
çıktığı takdirde, yetkili merci olağanüstü mal bildirimi 
ister ve gerekli bütün inceleme ve soruşturma işlem
lerine başlar. 

Yukarıdaki fıkraya göre yapılacak inceleme ve so
ruşturma, görevlinin sıfatı bakımından tabi olduğu 
hükümlere göre yürütülür. 

Soruşturmanın sonucu 

MADDE 8. — 7 nci madde uyarınca yapılan 
soruşturma sonunda yetkili merci kovuşturmayı ge
rektirecek bir husus görmediği takdirde kovuştur
maya yer olmadığına karar verir, yahut: 

a) Olağanüstü mal bildiriminin süresinde veril
mediği, 

b) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu, 
c) Haksız mal edinildiği, 
d) Haksız edinilen malın kaçırıldığı veya giz

lendiği, 
Sonucuna varırsa, disiplin yönünden gerekli gö

rülecek her türlü işlemi uygulamakla beraber, soruş
turma evrakını, görevlinin sıfatına göre tabi olduğu 
adlî mercie tevdi eder. 

inceleme ve soruşturma mercileri ve Cumhuri
yet Savcıları kamu davası açılmadan önce de mal
larla ilgili tedbirlerin alınması veya sanığın tutuk
lanması gibi hususları görevli mahkemeden isteyebi
lirler, 

Eyleme iştirak 

MADDE 9. — Haksız mal edinilmesinde veya 
bu suretle edinilen malların kaçırılması yahut gizlen
mesinde kamu görevlisine yardımcı olan veya her ne 
şekilde olursa olsun onun eylemlerini kolaylaştıran 
kimseler eyleme iştirak etmiş sayılırlar ve hakların
da görevlinin tabi olduğu usule göre birlikte kovuştur
ma yapılır. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı: 398) 



- 1 3 -

(Mali İşler Komisyonunun Kıalbul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İnceleme ve Soruşturma 

İnceleme ve soruşturmayı gerektiren haller 

MADDE 7. — Haksız mal iktisap edildiği veya haksız edinilen malın kaçırıldığı yahut gizlendiği hususun
da, ihbar ve şikâyet üzerine veya yapılacak inceleme ve denetim şurasında şüpheyi çeken bir durumu ortaya 
çıktığı takdirde, soruşturma açtırmaya yetkili makam ve merciin onayı ile ilgiliden olağanüstü mal bildirimi is
tenerek gerekli inceleme ve soruşturmaya başlanır. İlgili görevinden ayrılmış olsa dahi, görevi sırasındaki eylem 
işlemleri, için de aynı hüküm uygulanır. 

Yukarıdaki fıkraya göre yapılacak inceleme ve soruşturma görevlerinin sıfatı bakımından tabi olduğu hüküm
lere göre yürütülür. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Acelelik 

MADDE 10. — Bu kanuna göre açılan davalar 
acele işlerden sayılır. 

MADDE 11. — Tasarının onbirinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının onikinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının onüçüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Zoralım 

MADDE 14. — Haksız edinilmiş olan malların 
zoralımına hükmolunur. 

!Bu malların elde edilmemesi veya bir malın tüm 
olarak haksız iktisap konusu teşkil etmemesi sebep
leriyle zoralım mümkün olmadığı takdirde, haksız 
edinilen değere eşit bir bedelin kamu görevlisinden 
alınarak Hazineye verilmesine hükmedilir. Bu bedel, 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur. 

MADDE 15. — Tasarının ohbeşinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 16. — Mal bildirimlerinin şekli, kaç 
nüsha düzenleneceği, neleri kapsayacağı ve merciine 
nasıl ulaştıracağı hususları ile kanunun uygulanması 
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(Hükümetin Tdkllifi) 

İvedilik 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre açılan davalar 
ivedi işlerden sayılır. 

Bilgi verme zorunluğu 

MADDE 11. — Kişiler, özel veya resmî kuru
luşlar, bu Kanuna göre inceleme, soruşturma ve ko
vuşturmaya yetkili mercilerce istenecek bilgileri, ka
nunlarda aksine bir hüküm bulunsa bile, vermek zo
rundadırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Olağanüstü mal bildiriminin verilmemesi 

MADDE 12. — Olağanüstü mal bildirimini sü
resinde vermeyen görevliler üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Diğer haller 

MADDE 13. — Kanunen daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde, 8 inci maddenin (b), (c) ve 
(d) bentlerinde yazılı eylemleri işleyenler hakkında 
bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Zoralım 

MADDE 14. — Haksiz edinilmiş olan malların 
zoralımına hükmolunur. 

Bu malların elde edilememesi veya bir malın tüm 
olarak haksız edinim konusu teşkil etmemesi sebep
leriyle zoralım mümkün olmadığı takdirde, haksız 
edinilen değere eşit bir bedelin kamu görevlisinden 
alınarak Hazineye verilmesine hükmedilir. Bu bedel, 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Giriş bildiriminin verilmemesi 

MADDE 15. — 4 üncü maddenin (a) bendinde 
yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz. 

Yönetmelik 

MADDE 16. — Mal bildirimlerinin şekli, kaç 
nüsha düzenleneceği, neleri kapsayacağı ve merciine 
nasıl ulaştırılacağı hususları ile kanunun uygulan-
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Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. —r Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Olağanüstü mal bildirimi verilmemesi 

MADDE 12. — Olağanüstü mal bildirimini, mücbir sebepler dışında,, süresinde vermeyen görevliler üç ay
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 13. — (Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Zoralım 

MADDE 14. — Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. 
Bu malların elde edilememesi veya bir malın tüm olarak haksız iktisap konusu teşkil etmemesi sebepleri 

ile zoralım mümkün olnadığı takdirde, haksız edinilen değere eşit bir bedelin ilgiliden alınarak hazineye ve
rilmesine hükmedilir. Bu bedel Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil 
olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 16. —Mal bildirimlerinin şekli, kaç nüsha düzenleneceği, neleri kapsayacağı ve merciine nasıl 
ulaştırılacağı husuları ile Kanunun uygulanması bakımından gerekli görülecek diğer konular, Kanunun ya
yımını izleyen altı ay içinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 398) 
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bakımından gerekli görülecek diğer konular, kanu
nun yayımını izleyen altı ay içinde Bakanlar Kuru
lunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanuna göre mal bil
dirimine tabi olanlardan halen görevde bulunanlar 
16 ncı madde de sözü edilen yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihi izleyen iki ay içinde ilk olağan mal bil
dirimini vermek zorundadırlar. 

'MADDE 17. — Tasarının onyedinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 18. — Bu Kanunu 16 ncı maddesi ya
yımı tarihinde, diğer maddeleri yayımından altı ay 
sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Tasarının ondokuzuncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/.ı Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakam 
A, B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Baıkanı 
Prof. Dr. T. Esener 

tmar ve îskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

(Hüfeürnetkı TeıkMi) 

ması bakımından gerekli görülecek diğer konular, 
kanunun yürürlüğe girmesini izleyen altı ay içerisin
de Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle dü
zenlenir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanuna göre mal bil
dirimine tabi olanlardan halen görevde bulunanlar 
16 ncı maddede sözü edilen yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihi izleyen iki ay içerisinde ilk olağan mal 
bildirimini vermek zorundadırlar. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 17. — 5440 sayılı «Memur ve Hizmetli
lerden Mal Beyannamesi Alınması Hakkında Kanun» 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 18. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Yürütme 

MADDE 19. — Bu 
lar Kurulu yürütür. 

Kanun hükümlerini Bakan-

5.11.1982 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H., Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Pref. Dr. M. Aysan 

Enerji vı Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Gençli! ve Spor Bakanı 
'f. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Danışma Meclisi '(S. Sayısı: 398) 
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GEÇÎCt MADDE — Bu Kanuna göre mal bildirimine tabi olanlardan, 16 ncı madde uyarınca düzenlene
cek yönetmelliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar, bu tarihten itibaren iki ay içinde olağan mal 
bildirimini vermek zorundadırlar. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürüdük 

MADDE 18. — Bu Kanunun 16 ncı maddesi yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımından altı ay sonra 
yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• t ^ 1 
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