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TÜM FEDERASYONLARA

İıgi

: Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 21.12.2017
talihlive 86584 sayılı yazısı.

Devlet memurlarının hediye kabul etmelerinin 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 29.
maddesi gereğince yasak olduğuna dair Başbakanlık kamu
Görevlileri Etik kurulunun ilgi yazısı
ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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YUSUfKARADAĞ
Genel Müdür a.
Personel ve Eğtim Dairesi Başkanı

Ek : Evrak (l Sayfa)
Dağıtım:
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Ömek Mah. oruç Reis cad. No:

Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi

l3lA AltındağANKARA

venli elekt onik iınza ile

Bilgi için:Şeyda YILDIZ
Memuı

Telefon No:(312) 596 72
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
Bilindiği i,ere, devlet memuılanıın hediye kabul etneleri
657 sayılı Devlet Memurlaıı
29. maddesi gereğince yu"utı*,şt..
5176
5g*:"ry
sayılı Kamu Görevlileri
,;oEtik kurulunun kıuulııası ve Bazi kanunlarda oegışitıii
'jg* iap,ırn^ı Hakkında kanun ve bu
Kanuna dayaıılaıak çıkanlan Kamu Gijrevlileri d[
D;*-iş ]ik"l"rt tı" B;;tJ
,"
Esasları Hakkında Yönetıneliğin 15. maddesi ı" ro^i gor"uiirinin
tarafsızlığ-ını, performawını,
kararını,veYa göreyini yapmasını etkileyen ueya enıemZ
iİhn)aü
,fİİİİiı"İİİrİ
,::::,!:?_i?_!:y!" ya.,da dolaylı otİak kabul ,İiİİn n ,bulunin,
"ı",
flirlü eşya ve menfaat hediye
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KaPsamırul alıhmıŞ ve kamu görevlilerinin hediye
almaması, kanu garevliİİne hediye verilmemesi
ve görev.sebebiyle çıkar sağlanmaması temel iıke
olarak b,etirleniş, oyrr"o ko-i gor"uiıiinin

yıjrüınjüeri görevle ilgili bir iş, hizmet veya
menfaat -iç'ir'ina"n
iışiri a*'g";çrı uryi
kendileri, yahnlaıı veya ücajncü Hşi veya' taır,utuşi.,
'riiı-işiı"ra",
doğruya veya
aracı eliyle
herhanğ bir hediye alamayacak]ariv,
;;ii;;;;JHazı diDenlenmiştir.
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Hediye konusunda yukanda betirtilen kuıaliara
lilerinin titizlikl eu
erce
Vesl
su4ulan veya gQığerilen hedi
9:ş_ı
önem taşımaktadır.
.Hediye
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yasağ,na uyulmaması h{ılı§e, ııst diızey
kamu görevlileri hakkında kuruiumuzc4

diğer kamş görevlileri hakkrnda
Yönefuelik htlkilmleri çerçevesinde

Bu itibaıla,
bilgilendirmenin
e_--.+-+

y"*iıi aısşıın ll;i;;.u

ğeı.kli

ı hususunda gere

i";İ;;;;;;a"ag,
arz ederim.
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Köksal TOPTA}I
Başkan
Dağüm:
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ğı Genel sekıeterliğine

TBMM Başkanlığ Genel Sekreterlğine
Başbakaılığa
Başbakan Yardımcrlık]aı,ına

SH,ffi

ve kuruluşlara Başbakaniıkça/ Başbakan
Yaıdımcılığınca)

g]sili.Rırum ve kuruluşlara Bakanlığınca)
(Valiliklere ve belediyelere İçişleri BakanJıgınca)
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