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Bilindiği üzere Kamu hizmeti gören devlet memuru, kişisel istek ve kişisel menfaatleri için
değil, devletin menfaatleri için çalışmalıdır. Ahlaki değerlere önem vermeyen ve kişisel menfaatine
düşkün bir devlet memuru, resmi sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu hizmet içinde
veya dışında gösteremez, memuriyet meslek onurunu zedeler ve devletin itibarını da düşürür. Bu
durum, vatandaşın devlet memuruna ve dolayısıyla devlet yönetimine duyduğu itibar ve güvenin
sarsılmasına yol açar. Basit ve önemsiz görünen hediye, devlet memurunun tarafsızlığını,
performansını, kararını ve görevini yapmasını etkilemektedir. Devlet memuru, görevini yerine
getirirken ayırım yapamaz, kişilerin yararına veya zararına bir davranışta bulunamaz ne doğrudan ne
de dolaylı bir menfaat sağlayamaz. Her durumda tarafsız olmak ve devletin menfaatlerini korumak
zorundadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu "Hediye alma, menfaat sağlama yasağı" başlıklı 29
uncu maddesinde, memurların hediye alma yasağına ilişkin hususları düzenlerken, Devlet
memurunun denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir
teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması
yasaklanmış, (657 s.K.Md.30) hediye alma yasağının kapsamını belirleme konusunda da yetkiyi de
Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bırakmıştır.
Devlet memurunun 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 (Etik Yönt. Md.15/1).
Devlet memurunun hediye almaması, devlet memuruna hediye verilmemesi ve görev
sebebiyle menfaat sağlanmaması temel ilkedir (Etik Yönt. Md.15/2).
Devlet memuru, yürüttüğü 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 alamaz ve menfaat sağlayamaz (Etik Yönt.Md.15/3).
Devlet memurları, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve
bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemez, görev ve hizmetle
ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler (Etik Yönt. Md.15/4).
Hediye alma yasağı;
a. Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini

b.
c.
d.
e.
f.

etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine
kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir devlet
memurunun hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve
kuruluşlara yapılan bağışlar,
Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,
Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,
Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer
etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,
Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları
ürünleri,
Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler,
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kapsamı dışında bırakılmıştır.(Etik Yönt. Md.15/6)
Teşekkülümüz emrinde çeşitli statülerde görev yapan tüm personelin hediye almaması,
devlet memuruna hediye verilmemesi ve görev sebebiyle menfaat sağlanmaması temel ilke olarak
kabul edilerek, özel şahıs veya şirketlerce çeşitli vesilelerle sunulan hediyeleri devlet memurlarının
iade etmeleri gerektiği ilke olarak kabul edildiğinin tüm personele duyurulması hususunu önemle rica
ederim.

Abdülkadir ONGUN
Genel Müdür V.
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