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Kamu görevlilerinin; yürüttükleri hizmetleri adalet ve hakkaniyet anlayışı içinde tarafsızlık, 

eşitlik, açıklık ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak ifa etmesi, halkın nazarında devlet memuruna, 

dolayısıyla devlete duyulan itibar ve güven duygusuna zarar verecek davranışlardan kaçınması başta gelen 

ödev ve sorumluluklarındandır. 

İş sahiplerinden menfaat beklentisi içine girmek ve hediye kabul etmek ise adalet ve eşitlik ilkeleri 

içinde ve tarafsız olarak hizmet vermeyi güçleştirmektedir. 

657 Sayılı Kanunun "Hediye alma, menfaat sağlama yasağı" başlıklı 29'uncu maddesinde : 

"Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri  ve görevleri 

sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç 

para istemeleri ve almaları yasaktır." denilmekte, 

13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kamu Görevlileri Etik 

Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in "Hediye alma ve menfaat sağlama 

yasağı" başlıklı 15'inci maddesinde ise: 

"Kamu görevlisinin tarafsızlığım, performansım, kararını veya görevini yapmasını etkileyen 

veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan yada olmayan, doğrudan yada dolaylı olarak 

kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. 

Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle 

çıkar sağlanmaması temel ilkedir. 

Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya 

tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı 

eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. 

Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar 

dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi 

olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler.'" denilmektedir. 

Aynı Yönetmeliğin ekinde bulunan Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesiyle, her kamu görevlisi 

görevini; görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda 

veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan 

yerine getirmeyi taahhüt etmektedir. 

Hiçbir kamu görevlisi mesai saati içinde veya dışında görevinden dolayı hediye kabul 

etmeyecek, hediye paketinin kamu binalarına girmemesi için kapıdaki nöbetçi memurluğundan itibaren 

gerekli tedbirler alınacak, hediye sahibinin giriş için ısrarı halinde, kurum amiri bilgilendirilecektir. 

Ayrıca arazi ve şantiyede çalışan personel de yeme-içme ve barınma giderlerini, kurumu ile 

birlikte kendisi çözecek, kişisel ihtiyaçlar vatandaşın üzerine yüklenmeyecektir. 

Genelge tüm memurlara imza karşılığı tebliğ edilecek ve sıralı amirlerce konu titizlikle takip 

edilecektir. 
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657 SAYILI KANUN 

 

             Hediye alma, menfaat sağlama yasağı: 

             Madde 29 – Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında 

olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları 

yasaktır. 

             (Ek fıkra: 25/5/2004-5176/9 md.) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını 

belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini 

gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir. 

 

 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 

 Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 

 Madde 15 — Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya 

etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü 

eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.  

 Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar 

sağlanmaması temel ilkedir. 

 Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel 

kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir 

hediye alamazlar ve menfaat  sağlayamazlar. 

 Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir 

gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma 

ilanları veremezler. 

 Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gereğince, yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından verilen 

hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri saklı kalmakla birlikte, sözkonusu maddede belirtilen sınırın 

altında kalanlar da beyan edilir. 

 Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır: 

 a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini 

etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna 

açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan 

diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar, 

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

 c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler, 

 d) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde 

verilen hatıra niteliğindeki hediyeler, 

 e) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri, 

 f) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler. 

 Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır:  

 a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama 

hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri, 

 b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul 

olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler, 

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

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

 Bu Yönetmelik kapsamına giren en az genel müdür, eşiti ve üstü görevliler, bu maddenin 5 inci fıkrası ve 6 ncı 

fıkranın (a) bendinde sayılan hediyelere ilişkin bir önceki yılda aldıklarının listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin 

her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kurula bildirirler. 

 

 

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 

 

 Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu 

bilinç ve anlayışıyla; 

 * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet 

kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, 

 * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme 

ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, 

 * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini 

engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, 

 * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda 

veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, 

…. 

 


