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TARSUS BELEDiYESj 4857 ~AYJLI is KANUNi\ TABi
PERSONELLERIN DISIPLIN YONERGESI

BiRiNCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Ama~

MADDE 1- (1) Bu yonerge, Tarsus Belediyesi ve bagh sirketlerinde disiplin islemlerini

ve cezalanm mevzuata uygun yiiriitmek amaciyla duzenlenmistir,

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yonerge Tarsus Belediyesi ve sirketlerinde 4857 sayih 1~Kanununa

tabi kadrolu isciler ve 696 Sayih KHK ile kadroya gecen stirekli i~~i olarak cahsan tum

personel hakkmda uygulamr.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yonerge dayanagmi 4857 sayih 1~Kanunu ve Belediyemiz ile

yetkili sendika arasmda imzalanan Toplu 1~Sozlesmesinden almaktadir.

Tammlar

MADDE 4- (1) Bu yonergede gecen;

a) Isveren: Tarsus Belediyesini,

b) Isyeri: Tarsus Belediyesine bagh olarak islerin yurutuldugt; tum acik ve kapah

alanlan,

c) i~~i:Tarsus Belediyesi bunyesinde ve bagh sirketlerinde cahsan 4857 sayih Is

Kanunu kapsammda bulunan tum personeli,

~) Disiplin cezasi vermeye yetkili makam: Tarsus Belediyesi yetkili organlannca

olusturulan, iscinin amiri durumunda bulunan ve isci hakkinda uygulanacak disiplin

cezasma karar verme yetkisine sahip olan Tarsus Belediyesi Disiplin Kurulunu, ifade

eder.



iKiNCi BOLUM

isiplin Kurulu 'nun Kurulmasi, Cahsma Esaslari, Gorev, Yetki ve

isiplin Kurulu'nun Kurulusu

MADDES-

1) Disiplin Kurulu 4 (Dort) asil ve 2 (iki) yedek olmak iizere 6 (alti) kisiden olusur.

2) Disiplin Kurulunun 2 (iki) iiyesi biri baskan olmak iizere isveren tarafmdan, diger

I (iki) iiyesi ise varsa yetkili i~~i sendikasi/ sendikalan tarafmdan yoksa isveren

arafmdan 1 (Bir) yil siire ile secilir.

3) Disiplin Kurulu asil ya da yedek iiyelerinin herhangi bir sebep ile gorevlerinden,

ynlmalan durumunda (2) inci fikra uyannca yeni iiyeler secilir ve tebligleri yapihr.

C;ab~maEsaslari

MADDE6-

(1) Disiplin Kurulu atamaya yetkili amir tarafindan teklif edilerek belediye enciimen karan

ile baskan ve iiyeleri secilir. Baskanm herhangi bir sebeple toplantiya katilamamasi

durumunda disiplin kuruluna belediye enciimen karan ile secilen yedek disiplin kurulu

baskaru baskanhk eder.

(2) Disiplin Kurulu iiye tam sayisi ile toplamr (4 kisi), Disiplin kurulu asil

iiyelerinden her hangi birisinin toplantiya katilamamasi durumunda katilamayan iiye

sayisi kadar yedek iiye toplantiya katihr.

(3) Disiplin Kurulunda her iiyenin bir oy hakki bulunmaktadir, Oylama anmda iiyeler r
cekimseroy kullanamaz,mutlakabir yondeoy vermesigerekmekteolupkar¥



yeter sayi nispi cogunluktur. Disiplin ile ilgili konularda oylann esitligi halinde

baskamn oyu iki oy sayihr.

G/orev, Yetki ve Sorumluluklarr

ADDE7-

( ) Personelin bu yonerge ve i~ hayan ile ilgili sair kanun, tuzuk ve yonetmeliklere

1kmdavramslanna ~za verilmesi Disiplin Kurulu karan ile gerceklestirilir,

rr Her hang! bIT fiilin sue olup olmadigi ya da herhangi bir fiilin cezasmm

j
belirtilmedigi durumlarda, fiilin su~ olup olmadigma ve sue olarak degerlendirilmesi

urumunda ise fiile venlecek disiplin cezasmm ne olacagma Disiplin Kurulu karar

erir.

) Disiplin Kurulunun vermis oldugu kararlar kesin olup verilen cezalara karst ancak

ukuk yoluna basvurulabilir.

4) Disiplin Kurulu, acil olarak toplamlmasi gerekmedikce her takvim aymm ilk

Persembe giinii Disiplin Kurulu toplanti odasmda toplamr. Acil olarak toplarulmasi

gerektigi durumlarda Disiplin Kurulu Baskamnm gorii~ii almarak insan Kaynaklan Ve

Egitim Mudurlugu tarafmdan Disiplin Kurulu iiyeleri toplantiya cagnlabilirler.

(5) Disiplin Kurulunun sekretarya islemleri insan Kaynaklan Ve Egitim Mudtlrlugunce

yerine getirilir.

(6) Disiplin Kurulu kararlan disiplin kurulu karar defterine kayit edilir. Bu defter gizli

beIge statiisiinde olup, insan Kaynaklan Ve Egitim Mudurlugunce saklamr.

(7) Disiplin Kurulu tarafmdan personele ceza verilmesi durumunda, verilen cezanm bir

omegi iscinin DzIUkdosyasmda da saklamr,

(8) Personele verilen disiplin cezasi yine Disiplin Kurulu karan ile uygulanmayabilir.

Karann uygulanmasi belirli bir siire ertelenebilir ya da fiile verilmesi gereken cezamn

/
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bi alt cezasmm verilmesine karar verilebilir.

(i) Disiplin Kurulu tarafmdan "Isten Cikarma'' dismda verilecek cezalarda zaman

arml 5 (bes) yildir. 5 (bes) Yll gectikten sonra verilmis olan ceza silinir ve personel

o luk dosyasma cezanm silindigi islenir.

Disiplin cezalari

FisiPlin cezala~l

MADDE 8- (1) Isciler hakkmda uygulanacak disiplin cezalan sunlardir:

) Uyan: lsciye, gorevinin yerine getirilmesinde ve davraruslannda daha dikkatli

lmasi gerektiginin yazih olarak bildirilmesidir.

b) Kmama: i~~iye, gorevinin yerine getirilmesinde ve davramslannda kusurlu

oldugunun yazi ile bildirilmesidir.

c) Ucret kesme: Iscinin iicretinden belirlenen miktar kadar kesinti yapilmasidir.

~) Hakh nedenle fesih: Iscinin 4857 sayih i~ Kanununun 25 inci maddesi kapsammdaki

fiili nedeniyle derhal ve tazminatsiz olarak isten cikanlmasidir.

696 Sayih KHK He siirekli i~~ikadrosuna geeen personeller hakkmda iicretten

kesme ve fesih islemlerinin yaprlmasi icin ivedilikle iMAR Ltd ~ti'ye kararm

uygulanmasr i~inbildirim yapihr.

MADDE 9- (1) Uyan cezasi asagidaki hallerde uygulamr:

a) Mazeretsiz olarak; mesai baslangic saatinden sonraki bir saat icinde ise gelmemis

olmak veya mesai bitiminden onceki bir saat icinde isten cikrms olmak.

b) Verilen gorevlerin tam ve zamanmda yapilmasmda, arac ve gereclerin

kullamlmasinda dikkatsizlik ve ozensizlik gostermek.

MADDE 10- (1) Kmama cezasi asagidaki hallerde uygulan7
\.
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a) Mazeretsiz olarak; mesai baslangic saatinden bir saat gectikten sonra ise gelmis

01 ak veya mesai bitimine bir saatten cok sure kalmisken isten cikmak,

b) Verilen gorevlerin tam ve zamanmda yapilmasmda, arac ve gereclerin

kullamlmasmda kusurlu davranmak.

c) Uyan cezasi gerektiren bir fiilin ikinci kez islenmis olmasi.

MADDE 11-

( ) Ucret kesme cezasi asagidaki hallerde ve belirtilen miktarlarda uygulamr,

a Mazeretsiz olarak her hangi 1 i~ gunu ise gelmeyen isciye 1 gunluk ucreti tutarmda,

i)Mazeretsiz olarak, tatil gununu takip eden her hangi 1 i~ giinii ise gelmeyen isciye 2

unluk iicreti tutarmda,

) Kmama cezasi gerektiren bir fiilin tekrar islenmis olmasi halinde 2 gunluk iicreti

utarmda,

I) Uyan cezasi gerektiren bir fiilin ti~tincii kez islenmesi halinde ve sonrasmda her

ekrannda 2 gunluk iicreti tutarmda ucret kesme cezasi uygulamr.

(2) Ucret kesme cezasmm uygulandigi hallerde, i~ Kanununun 38 inci maddesi

geregince; iscinin maasmdan kesilen paralar Cahsma ve Sosyal Gilvenlik Bakanligmca

belirlenen banka hesap numarasma bir ay icinde yaunhr, Aym kanun maddesi

geregince, bir isci hakkmda uygulanacak ucret kesme cezasi miktan bir ayhk sure

zarfmda 2 giinliik iicretini gecemez.

(3) Ucret kesme cezasi uygulanmasi halinde isciye gerekcesiyle birlikte yazih bildirim

yapihr.

MADDE 12- (1) Hakh nedenle fesih cezasi asagidaki hallerde uygulamr:

a) Is sozlesmesi yapildrgi sirada bu sozlesmenin esash noktalarmdan biri icin gerekli

vasiflar veya sartlar kendisinde bulunmadigi halde bunlarm kendisinde bulundugunu

ileri siirerek yahut gercege uygun olmayan bilgiler veya sozler ..

-



isvereni yaniltmasr.

scinin, isveren yahut bunlann aile iiyelerinden birinin seref ve namusuna

unacak sozler sarf etmesi veya davramslarda bulunmasi yahut isveren hakkmda

se ef ve haysiyet kmci asilsiz ihbar ve isnatlarda bulunmasi,

c) lscinin isverenin baska bir iscisine cinsel tacizde bulunmasi.

~) Iscinin isverene yahut onun ailesi iiyelerinden birine yahut isverenin baska iscisine

sita~masl' isyerine sarhos yahut uyusturucu madde alnus olarak gelmesi ya da isyerinde

bj "?" kullanmasi.

d) Iscinin, isverenin giivenini kotuye kullanmak, hirsrzlik yapmak, isverenin meslek

sr1arml ortaya atmak gibi dogruluk ve baghhga uymayan davramslarda bulunmasi,

e lscinin, isyerinde, yedi giinden fazla hapisle cezalandmlan ve cezasi ertelenmeyen

bir sue islemesi,

lscinin isverenden izin almaksizm veya hakh bir sebebe dayanmaksizin ardi ardma 2

giinii veya bir ay icinde 2 defa herhangi bir tatil giiniinden sonraki is gtinii, yahut bir

yda 3 i~giinii isine devam etmemesi.

l) lscinin yapmakla odevli bulundugu gorevleri kendisine hatirlauldigi halde

yapmamakta israr etmesi.

W) Iscinin kendi istegi veya savsamasi yiiziinden isin gtivenligini tehlikeye dilsiirmesi,

isyerinin mall olan veya mall olmayip da eli altmda bulunan makineleri, tesisati veya

baska esya ve maddeleri otuz giinliik iicretinin tutanyla odeyemeyecek derecede hasara

ve kayba ugratmasi.



Diger fiiller ve cezalarr

MADDE 13-

(1) Bu yonergede acikca sayilmayan bir fiilin meydana gelmesi durumunda; iscinin bu

fiilinin karsiligmda, fiile en yakm ve benzer olan fiilin gerektirdigi disiplin cezasi

uygulamr. Aynca 4857 sayih i~Kanununun hukumleri ve Belediyemiz ile Yetkili

Sendika arasmda imzalanan Toplu i~Sozlesmesinin 73. Maddesindeki Disiplin Ceza

Cetveli (EK-l) goz online almarak da islem yapilabilir.

DORDUNCUBOLUM
Siireler, Savunma, itiraz ve Zamanasum

Siireler

MADDEI4-

(1) Bu yonergede gecen disiplin cezalan; fiilin i~9i tarafmdan gerceklestirildiginin,

cezayi vermeye yetkili makamca ogrenilmesinden itibaren 6 is giinii icinde verilir.

Savunma

MADDEI5-

(1) Bu yonergede belirtilen disiplin cezalarmm uygulanmasmdan once iscinin

savunmasmm almmasi esastir. Fiilin gerceklestiginin, disiplin cezasmi vermeye yetkili

makamca ogrenilmeslni takip eden i~giinti savunma talep edilir ve isciye savunma icin

1 i~giinti sure verilir.

(2) Yukandaki fikrada yer alan sureler kesin olmayip gerektiginde bu siireler

degistirilebilmekle birlikte tum islemlerin sonunda 6 i~giiniindekarar verilmesi esastir.

(3) Asagidaki hallerde iscinin savunmasmm ahnmasma gerek yoktur:

a) Iscinin, isyerinde, yedi gunden fazla hapisle cezalandmlanvecezasiertel,e/ r
bir sue islemesi, ) ~

b) Iscinin gozaltina almmasi veya tutuklanma e dG~n 17 nei



------------~---------------------------------------------------------------- -- - - - - -

maddedeki bildirim stiresini asmasi,

c) Iscinin tutuldugu hastahgm tedavi edilemeyecek nitelikte oldugu ve isyerinde

cahsmasmda sakmca bulundugunun Saghk Kurulunca saptanmasi durumunda,

~) Halin geregi olarak, savunma ahnmasma yetkili makamlarca acikca gerek

gorulmemesi,

itiraz

MADDE 16-

(1) Hakkmda disiplin cezasi uygulanan i~~i bu cezaya 3 goo icinde itiraz edebilir.

Itirazm yazih olarak yapilmasi gerekir. Iscinin itirazmm, disiplin cezasmi veren

makama ulasmasmdan itibaren 3 gtin icinde isciye cevap verilir. Bu yonergede yer alan

disiplin cezalarmdan olan hakh nedenle fesih cezasma itiraz edilmesi ise mtimktin

degildir.

Zamanasmu

MADDE 17- (1) Bu yonergenin 12 inci maddesinde sayilan hakh nedenle derhal fesih

cezasmi gerektiren bir fiilin gerceklesmesinden itibaren bir yil gectikten soma bu fiil

hakkmda disiplin cezasi uygulanamaz. Ancak iscinin olayda maddi cikar saglamasi

halinde bir yilhk zamanasmu stiresi gecerli degildir.

BESiNCi BOLUM

Cesitll Hiikiimler, Yiiriirliik ve Yiiriitme

Cesitli Hiikiimler

MADDEI8-

(1) Bu yonergede yer almasa bile, i~Kanununun yonetim hakki kapsammda isverene

verdigi yetkileri kullanmak isverenin takdirindedir. 4857 sayih i~Kanununun isverene

a9Ik9a verdigi bir yetkinin, bu yonergede yer almadigi gerekcesiyle \71 ayacagi

iddia edilemez. --



------------~------------------------------------------------------------------ -----

MADDE 19- (1) Bu yonerge isyerinde uygun bir yerde ilan edilir ve iscilere

duyurulur. Yonergenin yururluge girdigi tarihten itibaren, cahsmakta olan ve ise giren

her i~~ibu yonerge hiikiimlerini pesinen kabul etmis sayilir.

Yiiriirliik

MADDE 20- (1) Bu Yonerge Belediye Meclisinde kabul edildigi tarihten itibaren

yururluge girer.

Yiiriitme

MADDE 21- (1) Bu yonerge hiikiimleriniTarsus Belediye Baskanhgi yiiriitiir.



EK-1

CEZ CETVELi
CEZAYI GEREKTiREN HALLER

I
TEKERROR SAYISINA GORE

I 1 2 3 4 5
1 re~~e;etsiz 1 saate kadar i~ gee;: ihtar 1 2 3 iHRAQ

Yevmive Yevmiye Yevmiye

2 ~azeretsiz ve izinsiz olarak iscinin 2 3 4-5 IHRAQ
blr i~ gOnOise gelmeme Yevmiye Yevmive Yevmive
NIIazeretsiz lse gelmeme i~e;:inin iHRAQ
~verenden izin alrnaksizm veya
akh bir sebebe dayanmaksrzm ardi

3 ~rdma 2 i~gOnOveya bir ay lcinde 2
eta herhangi bir tatil gOnOnden

~onraki i~gOnOaynca bir ayda Oe;:
i$QOnOisine devam etmeme

4 i$ saati bitmeden izinsiz olarak isten iHTAR 1 2 3 IHRAQ
avnlrna Yevmive Yevmiye Yevmiye
~asta olmadlQI halde kendini hasta iHRAQ
~osterme; srk sik ahnmasi bu
eden Ie isverene karst i~ gorme

5 1diminin verine getirilmemesi
~Fklinde dOzenlenecek ve ardi
airdlna annan 3 rapor veya 1 YII
i~~risinde 5 deta raper almrnasi
h linde
Gorevine sarhos gelme, i~ iHRAQ

6 efnasmda alkoliO ie;:kiveya
uww~turucu madde kullanma
Iterinde veya i~yeri dismda da iHRAQ
o sa gorevi esnasmda mesai

7 a kadaslanna ve ya 3. Kisilere karst
tEfletonla, sozlu, yazu: ve ya baska
blr sekllde cinsel tacizde bulunrnasi
t~spitinde,

8 i~ saatinde yaprlmasi gereken i~i 2 3 4-5
Yiapmavip ozel lslerle mesqul olma Yevmiye Yevmiye Yevmiye
I~ saatinde arkadaslanru IOzumsuz iHTAR 1 2 3 4-5

9 yere rnesqul etme, arac kullarurken Yevmiye Yevmiye Yevmiye Yevmiye
sibara icrne ve teletonla konusma

10 i1 saatinde uyuma 3 .4-5 IHRAQ
Yevmiye Yevmiye

11 i~~erinde ve i~ esnasmda amirlerine IHTAR IHRAQ
hl)jrmetsizlik etme
i~¥erinde veya i~ esnasmda iHRAQ

12 arrirlerine hakaret etme veya
al)1irlerini tehdit etme
I~yerinde veya i~ esnasmda i~yeri IHRAQ

13 mensuplann maiyetine veya i§
stiPlerine hakaret, tehdit veya
te avOzde bulunma
Arrirleri taratlndan pozisyonu ile ilgili IHTAR IHRAQ

14 o~rak verilen emri ve i~leri b-7Yi !pmama ~~~/( ¥
y



15 Rusvet alma veva verme iHRAC
16 Gi~,Iitutulmasi gereken goreve iHRA<;

mu eallik sirlan itsa etme

17 lsyerinde kavga cikarma veya kavga iHTAR IHRA<;
elkmasma sebebivet verme

18 Htl~IZllk veya hlrslzllga tesebbus iHRA<;
et e
Il?y~rindekendi istegi veya iHRA<;

19
dik~atsizligi ve tedbirsizligi nedeniyle
ya~gm veya yangm baslanqicma
se ebiyet vererek isln guvenligini
tehlikeye dusurme
Kehdislne teslim edilen ya da
i~y~rine ait baska bir alet ve
m~lzemenin dikkatsizlik, tedbirsizlik
vera kendisinden kaynaklanan
baska bir neden yuzunden kaybma,
bozulrnasma sebebiyet verme; 2 3 4 iHRA<;

20 1-80Yevmiye tutanru asrnarnak Yevmiye Yevmiye Yevmiye iHRA<;
kaydlyla; 3 5
a) ihmali halinde Yevmiye Yevmiye
b) Aglr ihmali halinde iHRA<;
2-30 Yevmiye tutanm asan hallerde

1~\lerinde isyertnln krsmen veya iHRA<;
21 tarramen faaliyetini durdurmak

arryaci ile sabotaja tesebbus etme,
tesvlk etme veya sabotaj yapma

22 I§~erindekumar oynama veya iHRA<;
ovhatma
Alir'eri, isyeri mensuplan ve iHRA<;
m .hiyet hakkmda yalan veya
§~beler cikarmak, asilsiz ihbar veya

23 §i 'ayetlerde bulunmak, hakikate
uygun olmayan bilgi vermek veya
beranda bulunmak suretiyle iscinln
lsverenl yarultmasi

24 R~~mibelgeler uzerinde tahrifat IHRA<;
va ma, sahte beige duzenlerne
I~~gelmeyen i~«ininyerine imza IHRA<;

25 atra, kartmi basma veya i§«iyi tse
g~lmil?gibi qosterme

r
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