
T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
HİzMET SÖZLEŞMESİ

Sağlık Bakanlığı ile Sözleşmeli arasında aşağıda belirtilen şartlarda iş bu hizmet
sözleşmesi imzalanmıştır.

MADDE 1- Sözleşmede geçen;
Bakan: Sağlık Bakanını,
Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
Sözleşmeli: 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen
pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personeli,

ifade eder.
Bu sözleşmenin tarafları bundan sonra "Baka'nlık" ve "Sözleşmeli" olarak ifade

edilecektir.
MADDE 2- Sözleşmeli, bu sözleşme ile belirlenen görev yerinde, Bakanlık

tarafından kendisine tevdi edilen bütün işleri; sözleşme dönemi içinde yürürlüğe
konulacaklar da dahilolmak üzere mevzuata, kurumsal hedeflere, mesleki ve etik kurallara,
hasta ve çalışan haklarına, hasta ve çalışan güvenliği ve memnuniyetine uygun olarak
yerine getirmeyi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3- Sözleşmeli, tabip unvanını haiz olmak şartıyla sözleşme
imzaladığılbulunduğu ildeki sağlık tesislerinde ilave bir ödeme yapılmamak kaydıyla
mesleğini icra edebilir. Mesleğini icra edebilmesi için ii Sağlık Müdürü; Bakandan veya
yetkilendirdiği makamdan, diğer pozisyondakiler ise ii Sağlık Müdüründen yazılı .İzin
almak zorundadır. Bu durum haricinde sözleşmeli; resmi veya özel herhangi bir
müessesede aylık olarak maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görevalamaz, hiçbir
konumda serbest olarak sanat ve mesleğini icra edemez, kazanç getirici başkaca hiçbir iş
yapamaz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve ilgili diğer kanunlarda Devlet
memurları için yasaklanmış herhangi bir eylemde bulunamaz.

MADDE 4- Görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli hakkında,
gündelik ve yol giderlerinin ödenmesi bakımından; 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

Sözleşmeliye, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde ödenecek yol
giderleri ve gündelikler hakkında:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmekte iken aylıksız
izinli sayılanlar için izinli sayıldıkları kadrodaki ek gösterge ve dereceleri esas alınarak;

b) Açıktan sözleşme imzalamak suretiyle istihdam edilenler için ilgili yılın Bütçe
Kanununun (H) Cetvelinin I/Ble bendindeki tutarlar esas alınarak;

i0/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.
Sözleşmelerinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilat)nda

çalıştırılabileceğine dair hüküm bulunanlara 663 sayllı'KHK 'nın 42 nci maddesinin i8 inci
fıkrası kapsamında yapılacak görevlendirmeler sebebiyle asli görev yeri ile
görevlendirildiği yer arasında farklılık var ise yol giderleri ödenir, ayrıca gündelik ve
Harcırah Kanunundaki diğer ödemeler yapılmaz.

MADDE 5- Sözleşmelinin çalışma saat ve süreleri, Devlet Memurları için
belirlenen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Günlük-çalışma saatini aşan velveya belirli
bir sürede bitirilmesi ger9'<e .s ve işlemler söz konusu olduğunda sözleşmeli, normal
çalışma saatleri dışın'~.tı resmi tatil günleri de diihil olmak üzere çalışmakla
yükümlüdür. Bu çaııma rs da sözlesmeliye herhangi bir ek ücret ödenmez.
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MADDE 6- Sözleşmeliye, hizmetine karşılık olarak ücret ödemesi ve ek ödeme
yapılır. Bunun dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Ücret ödemesi 663 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı cetvelde belirtilen oranlara göre
hesaplanan miktarda aşağıdaki esaslara göre peşin olarak yapılır.

a) Ücreti n öden me zamanı her ayın i5'idir. Bir aydan az çalışılan günler için kıst
ödeme yapı Iır.

b) Ek ödeme; personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, 663
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı cetvelde belirtilen tavan oranları
geçmemek üzere yapılabilir. -Ek ödeme miktarı, Bakanlıkça belirlenen mevzuat hükümleri
çerçevesinde ve döner sermaye bütçe imkanları dahilinde aktif çalışılan gün sayısı ve
verimlilik katsayısı esas alınarak çalışmayı takip eden ayın 5'ine kadar yapılır.

c) Ay sonundan önce ayrılmalarda, 55 iO sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son
verilmesi halleri dışında, kal~n günlere düşen ücret tutarı sözleşmeliden re'sen geri alınır.

ç) Sözleşmeliye bu sözleşmeye göre verilen izinler haricinde, herhangi bir sebeple
görevine gelmediği günler için ücret ödenmez ve peşin yapılan ödeme de istirdat edilir.

d) Sözleşmelinin, iş bu sözleşme ile sözleşmeli pozisyona girişteki öğrenim
düzeyinden bir üst öğrenimi tamamladığını veya mevcut sözleşme ücretinden daha yüksek
bir ücret ödenmesini gerektirir hukuki bir değişikliği tevsik eden belgeyi İl Sağlık
Müdürlüğüne ibraz ettiği tarih itibariyle sözleşme ücreti, sözleşme yenilenmeksizin 'yeni
öğrenim düzeyine veya hukuki değişikliğe göre "663 sayılı KHK ek (III) sayılı cetvel
çerçevesinde" ii Sağlık Müdürlüğü tarafından yeniden belirlenir. İl Sağlık Müdürlüğü
bünyesinde uzman pozisyonunda sözleşme imzalayan sözleşmelilerle Bakanlığın uygun
görmesi halinde yeni öğrenim durumuna göre yeniden sözleşme yapılabilir.

MADDE 7- Sözleşmeli, kendisine teslim edilen Devlet mallarını korumak, etkin ve
verimlilik esaslarına göre kullanıp, her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli
tedbirleri almak, göreviyle ilgili belge, araç ve gereçleri özel işlerinde kullanmamak ve
görevalanı dışına çıkarmamakla yükümlüdür.

Sözleşmeli, görevi sona erdiğinde zimmetinde ve uhdesinde bulunan her türlü belge,
araç-gereç ve malzemeyi en geç üç iş günü içerisinde yetkili kişiye devir ve teslim etmek
zorundadır. Yetkili kişiye brihse konu belge, araç-gereç ve malzemeyi teslim etmeyenler
hakkında ilgili mevzuatı uyarınca yasal işlem yapılır.

Sözleşmeli, kasıt veya kusuru ile meydana gelen her türlü zararı hiçbir ihtar ve
müracaata mahal olmadan tazmin etmekle mükelleftir.

Görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verdiği zararlar
neticesi bu kişilere Bakanlıkça yapılmak zorunda kalınan her türlü ödemeler, genel
hükümler dairesinde kendisine rücu edilir.

MADDE 8- Sözleşmeli, Bakanlık politika ve stratejilerini etkileyebilecek ve/veya
bildirilmesi/gönderilmesi hizmet gereği olan bilgilbelge ve veriler ile belirli dönemlerde
bildirilmekle yükümlü bulunduğu bilgi/belge ve verileri, Bakanlığın ve üst yönetimin
belirlediği dönemlerde gerçeğe uygun olarak tam ve zamanında ilgili mercilere intikal
ettirmekle yükümlüdür.

MADDE 9- Sözleşmeli, kamu görevlilerinin uymaları gereken gizlilik, saydamlık,
tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamuyararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri
ile bu hususları düzenleyen mevzuat hükümlerine uymakla mükelleftir.

MADDE 10- İzin hakları;
a) Yıllık İzin: 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan

kurumlarda SosyalıSi'll~(k;l{urumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir
yıldan on yıla ka ı!ıf1ar3'1iı;ıjr\ gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin
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verilir. Yıllık izinler ait olduğu sözleşme yılı içerisinde ve iş şartlarına göre disiplin
amirinin belirleyeceği zamanda kullandırılır. Sözleşme yılı içerisinde kullanılmayan
izinler, ertesi yıla devredilemez.

b) Hastalık izni: Sözleşmeli hakkında; Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık
Raporları ile Hastalık ve Refakat iznine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

c) Mazeret izni: Sözleşmelinin isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün,
kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya
kardeşinin ölümü halinde her olay için yedi gün süreyle ücretli mazeret izni verilir.

ç) Sözleşmelinin doğum yapması halinde doğ~mdan önce sekiz, doğumdan sonra
sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul
gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen
doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu
ile belgeleyenler istekleri halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir.
Bu durumda doğum öncesi çalıştığı süreler doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğum
izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği
sözleşmelinin ücretinden düşülür. Doğum sonrası sözleşmelinin çocuğunu emzirmesi için
analık süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde
bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatlerde ve günde kaç kez kullanılacağı
hususunda sözleşmelinin tercihi esastır.

d) Sözleşmeliye yukarıdaki belirtilen haller dışında bir sözleşme yılı içinde toplam
veya parça parça kullanılmak üzere iOgüne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.

e) Sözleşmelinin iş bu sözleşme gereği ücretli izinli sayıldığı haller dışında görevine
gelmediği her bir gün için aylık sözleşme ücretinden 1/30 oranında kesinti yapılır.

MADDE i1- Sözleşmenin sona ermesi,
(ı) Sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği haller;

a) Sözleşmelinin ölümü,
b) Sözleşme süresinin bitimi.

(2) Sözleşmenin süresinden önce feshedileceği haller;
a) Sözleşmelinin 657 sayılı yasanın 48 inci maddesinde düzenlenen şartlar veya

sözleşme akdetme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da
sözleşmeli pozisyonda çalışırken bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,

b) Sözleşmelinin sözleşme imzaladığı yerde, Bakanlık tarafından 663 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 42 inci maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca belirtilen kriterlere
uygun olarak belirlenen sözleşmeli pozisyonların norm sayısının düşmesi,

c) Sağlık tesisinin kapanması, statüsünün değişmesi, birleştirilmesi gibi sebeplerle
sözleşmelinin istihdam gereğinin ortadan kalkması,

ç) Devlet memuru olup, kurumundan aylıksız izinli sayılanlar hakkında, memuriyeti
sırasında işlediği fiilleri sebebiyle yüksek disiplin kurullarınca Devlet memurluğundan
çıkarma cezasının verilmesi,

d) İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık tesisleri için belirlenen kritik verimlilik
göstergelerinden puan alamadığı veya kritik hedefin altında kaldığı durumlarda Bakanlıkça
belirlenen sürede gerekli düzelmenin sağlanamaması,

c) İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda kesintisiz beş gün veya toplamda on gün
süreyle görevine gelmemesi,

t) Sözleşmeliniı) tutukluluk ve hükümlülük gibi sebeplerle otuz gün, gözaltına
alınma halinde ise pribe:;ş gllrıçlel)Jazla görevinden uzak kalması,
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g) Sözleşmelinin, aile birliği, sağlık, askerlik, yerel ve genel seçimlere iştirak
ve/veya idarece geçerli bir mazereti ile bu sözleşme kapsamında başka bir pozisyona geçiş
gibi haklı ve kabul edilebilir bir mazeretine binaen fesih talebinde bulunması,

ğ) Bakanlık gerekçesini belirtmek kaydıyla süresi bitmeden önce sözleşmeyi fesih
edebilir.

(3) Bu sözleşmeye ek; Ek (3) sayılı cetvelde yer alan ihtar puanı gerektiren fi!1ve
halleri sözleşmelinin işlediğiiıin Bakan veya yetkili makamlar tarafından yapılan/yaptınlan
disiplin soruşturması ya da kovuşturması neticesinde tespit edilmesi halinde; Bakanlık
Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde yetkilendirilen disiplin amirIerince, sözleşmeliye
işlenilen fiil ve hallerine karşılık gelen ihtar puanı verilir. Sözleşmeli kendisine verilen
ihtar puanı na karşı Bakan oluru ile teşkilolunacak komisyon nezdinde itirazda bulunabilir.
İtirazda süre, işlenilen fiile karşılık gelen ihtar puanının sözleşmeliye tebliğinden itibaren
yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen ya da itiraz edilip de red edilen ihtar puanları
kesinleşir ve sözleşmelinin, sözleşmesinin muhafaza edildiği dosyasında saklanır. İtiraz
halinde Komisyon, itiraz dilekçesi ile eklerinin kendisine intikalinden itibaren otuz gün
içinde kararını vermek zorundadır. Sözleşmelinin 663 sayılı KHK'nın ekli (II) sayılı
cetvelde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda çalıştığı şüre boyunca işlediği fiil ve hallere
karşılık gelen ihtar puanları toplamı kesinleşip doksana ulaştığında sözleşmelinin
sözleşmesi Bakanlık tarafından sona erdirilir. Bu fıkra gereği sözleşmesi fesih edilenler
fesih tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçmeden yeniden sözleşmeli pozisyonda istihdam
edilemezler.

(4) Mevzuatına göre yapılan kurumsal hedefler ve perfomıans değerlendirme
kriterleri de gözetilerek hazırlanan bireysel performans kriterleri ve hedefleri iş bu
sözleşmenin eki sayılır. Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı
olarak süresinden önce de sözleşme sona erdirilebilir. Başarısızlık sebebiyle il Sağlık
Müdürünün değişmesi halinde başarısızlığa sebebiyet veren başkan ve yardımcıları ile ilçe
sağlık müdürleri ve başhekimIerin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Bakanlıkça,
başarısızlık sebebiyle başhekimIerin sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde başhekim
yardımcıları ile müdür ve yardımcılarının sözleşmeleri de kendiliğinden sona erer.

(5) Sözleşmelinin; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kumlunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmasından dolayı ya da hakkında
yapılmakta olan adli veya idari somşturma/kovuşturma hallerinde lüzumu halinde görevi
başında kalmasında sakınca -görülür ise sözleşmesi askıya alınabilir. Sözleşmenin askıya
alınması işlemi en çok iki ay devam edebilir. Bu süre içinde sözleşmeliye iş bu sözleşme
ile belirlenen ücretinin üçte ikisi ödenir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği
takdirde sözleşmeli görevine başlatılarak ücretlerinden kesilmiş olan üçte biri kendisine
ödenir.

MADDE 12- Sosyal güvenlik bakımından:
a) Açıktan istihdam edilenler, 31/5/2006 tarihli ve 55 iOsayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsanıında sigorta lı sayılır. Ancak bunlar için işsizlik sigortası primi yatınlmaz. Bu
kapsamda istihdam edilenler bakımından sözleşmeli çalışmış olma, memurluk veya diğer
personel istihdam modellerinden birine geçiş bakımın~an kazanılnıış hak teşkil etmez.

b) Kamu kumm ve kumluşiarında memur olarak çalışmakta iken sözleşmeli
pozisyonda çalışanlar aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle
5510 sayılı Kanunun 4 i).nciimaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ne tiibi olmaya devam
ederler. Bunların bı;}'Ö#~ geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerinde
değerlendirilir." ~"'r •. -."'C "'~ --h ~ •• 5 -
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c) Sözleşmelinin iş sonu tazminatı hususlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasına g!ire istihdam edilen sözl.eşmeli personele ilişkin hükümler
uygulanır.

MADDE 13- Sözleşmeli hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun Hükümleri uygulanır.

MADDE 14- Sözleşmenin uygulanmasında; işbu sözleşme hükümleri, 663 sayılı
KHK ve bu KHK uyarınca yürürlüğe konulan mevzuat ve sözleşmeli diğer mev'zuat
hükümleri uygulanır.

MADDE 15- Sözleşmeli, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar merkez teşkilatında 663
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 inci maddesinin 18 inci fıkrası uyarınca
.................................................................................... görevlendirilmiştir.

Daire başkanı ve üstü kadrolarda görevlendirilenlerden, sözleşme süresinden önce
görevlendirmesi sona erdirilen sözleşmeliler, sözleşme süresi sonuna kadar görevine
devam eder.

MADDE 16- Bu sözleşme, tarihinden tarihine
kadar geçerlidir.

MADDE 17- Ekleri ile birlikte tanzim edilmiş iş bu sözleşmede taraflardan,
Bakanlık; sözleşme süresince sözleşmeliye iş ve ücret vermeyi, sözleşmeli de iş bu
sözleşmede ve eklerinde belirtilen yükümlülüklere uymayı, kabul, beyan ve taahhüt
ederler.

..... i i .

SÖZLEŞME LiPERSONEL
(Adı Soyadı - imza)

BAKANLıK YETKiLisi
(Adı Soyadı - imza)

EKLER
1) Kurumsal hedefler ve perforınans değerlendinne kriterleri de gözetilerek hazırlanan bireysel
perfonnans kriterleri ve hedefleri.
2) Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ,ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Y.o _.r"._o.nerge. •••.~ ~•••;.
3) ıhtar Gerektiren Fiil veiHjl r..a;....
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EK-3

iHTAR GEREKTiREN FiiL VE HALLER

Verilen emir ve görevlerin tam ve ~amanında yapılmasında, ~örey mahallinde kurumlarca
belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görc\'le ilgili resmi belge, araç ve
gereçlerin koronnuıs., kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz
davranmak
Öıürsüı veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk
etmek
Kurunıca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek

Usulsüz müracaat veya şikayctte bulunmak

Devlet memuru va karına yakışınaya" tutum ve davranışta bulunmak

Görevine veya iş sahiplerine karşı ka)'ıtsızlık göstermek VC)'3 ilgisiz kalmak

Belirlenen kılık ve kı,yaret hiikümlerine 3}"kırı davranmak

Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine a~ıkırı davranışlarda bulunmak
Verilen emir ve görc\'lerin tam ve zamanında )"apılmasında, görev mahallinde kurumlarca
belirlenen usul ve esasların .yerine getirilmesinde, giJrevle ilgili resmi belge, araç ve

i gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak
Eşlerinin reşit olma,yan \'eya mahcur ohııı çocuklarının kazanç getiren siirekli
faalivetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmernek
Görev sırasında amire hal ve hareketi ile sa)'gısız davranmak
Hizmet dışında devlet memurunun itibar \'e giiven duygusunu sarsacak nitelikte
davranıslarda bulunmak
Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşya yı özcl işlerinde kullanmak ve~'a kaybetmek
İş arkadaşlarına. rnaivetindeki personele "e is sahiDlcrine kötü muamelede bulunmak
iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hakaretle sataşmak

Görev mahallinde genel ahlak \'e edep dışı davranışlarda bulunmak \'c bu tür yazı )'azmak,
işaret, resim v.b. şekiller çizmek ve )'apmak

Verilen emirlere itiraz etmek
Harçlarını kasten ödemeverek hakkında yasal \'ollara başvurulmasına neden olmak
Kurumların huzur sükün \'e çalışma düzenini bozmak
Yetkili olmadığı halde basına, ha her ajansıarına veya rad)'o tele\'izyon kurumlarına bilgi
\'e,'a demeç ,'ermek
Kasıtlı olarak; \'erilen emir ve görevleri tam ve zamanında )'apmamak, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ,'e esasları ~'erine getirmemek. görevle ilgili resmi belge, araç
ve gereçleri korumanıak, bakımını nmmamak. hor kullanmak
Öziirsüz olarak bir \'e)"a iki gün göreve gelmenıek

De\'lete ait resmi belge, araç gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak
Görevle ilgili konularda yükümlü oldu1!u kişilere ,'alan \'e yanlaş be,'anda bulunmak

Göre\' sırasında amirine sözle saygısızlık etmek

Görev )'eri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı. tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak
Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranıslarda bulunmak
Göre\'e sarhoş 1!e1mek. 1!örev ,'erinde alkollü içki içmek
Özürsüz ve kesintisiz 3-9 l!ün eöreve 1!elmemek
Göre\'i ile ileili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sai!lamak
Amirine \'c)'a mai)'etindekilere- karşı küçük düşürücü "eya aşağılayıcı mı \'e hareketler
vapmak
Göre\' )"eri sınırları içinde herhangi hir yeri toplantı, tören \'.h. amaçlarla izinsiz kullanmak
veya kullandırmak
Gerçece avkırı rapor ve belgedtr'U'iiıeiiii:k-
Ticaret yapmak "eya devlet .flıe'fnrn1~.i:ııPı;"saklanan diğer kazanç getirici faaliyetle-rde
bulunmak.... ~ .,:..~ •.
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Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, si~'asi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep 60
avrımı ,"apmak, kişilerin yarar vc zararım hedeftutan da\'ranıslarda bulunmak

IJelirlenen durum ve siirelerde mal bildiriminde bulunmamak 60
Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak 60
Amirine, mai.yetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya 60 -
bunları tehdit etmek
Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak 60
Herhanci bir siyasi parti vararına vcya zararına fiilen faalh"ette bulunmak 60
ideolojik ve)'a siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün \'e çalışma düzenini bozmak,
bo~'kot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve g:rev gibi 90
e)'lemlere katılmak ve)'a bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve
teşvik etmek ve\'a \'ardımda bulunmak -
Yasaklanmış her türlü )'01)'11l1 ve)'a siyasi \'e~'a ideolojik amaçlı bildiri, aliş, pankart, bant
ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine 90
asma k veya teşhir etmek
Si"asi parth'e cirmek 90
Sa\'aş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirierin verdiği görev ve 90
emirleri yapmamak
Amirierine. mai\'etindckilere ve iş sahiplerine fiili tccavüzde bulunmak 90
i\lemurluk sıfatı ile bağdaşma)'acak nitelik \'e derecede yüz kızartıcı ve utanç verici 90
hareketlerde bulunmak
Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak 90
Si"asi ve ideolojik eylemlerdcn arananları cöre\' mahallinde cizlemek 90
Yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysi~'etini zedele)'ccek tutum \'e 90
davranışlarda bulunmak -
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