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3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanununun 2 nci maddesinin (d) fıkrasında "Kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile
bunların alt kuruluşlarında aylık. ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören
memurlar··ın, 6 ncı maddesinin (f) fıkrasında. "Görevden ayrılma tarihini izleyen bir ay
içinde·· görevi sona erenlerin mal bildiriminde bulunmak zorunda oldukları hükmü yer almış,
5 inci maddesinde. "Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve
velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net
ödemenin ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derecede Devlet memurlarına yapılan
aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse
senetleri ve tahviller ile altın. mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve
gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder.'"
hükmü düzenlenmiştir.
Anılan Kanunun Bildirimlerin Yenilenmesi başlıklı 7 nci maddesinde "Bu Kanun
kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (O) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı
sonuna kadar mal bildirimlerini yenilerler."hükmü yer almıştır.
Yine. 3628 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca çıkarılan Mal Bildiriminde
Bulunulması Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesinde mal bildirimlerinin konusu ayrıntılı
olarak sayılmış. ek mal bildirimini düzenleyen 1O uncu maddesinde anılan Kanun kapsamına
giren görevlilerin eşleri. velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında,
görevliye yapılan aylık net ödemenin beş katını aşan bir değişiklik olduğunda. değişikliği
izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere
ek mal bildirimi vermek zorunda oldukları belirtilmiştir.
Bu itibarla;
1) Mal bildirim formlarında yer alan bütün bölümlerin doğru ve eksiksiz olarak
doldurulması,
2) 3628 sayılı Kanun gereğince, sonu (O) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı
sonuna kadar mal bildirimlerinin yenilenmesi,
3) Görevliye yapılan aylık net ödemenin beş katını aşan mahiyet ve miktardaki malın
iktisabı. hak, alacak, gelir sağlanması veya borçlanılması durumlarında değişikliğin olduğu
tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ek mal bildiriminde bulunulması,
4) Mal varlığında meydana gelen değişikliğin kaynağının ayrıntılı olarak açıklanması,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

