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TARSUS BELEDiYESi 657 SAYILI

DEVLET MEMURLARI KANUNA TABi

PERSONELLERiN DisiPLiN YONERGESi

ntntxct BOLUM
AMA<;,KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

.; 1 - Bu Yonergenin amaci; Tarsus Belediyesi 657 Sayih Devlet Memurlan Kanuna Tabi

pertneuere verilecek disiplin cezalanrun usul ve esaslanru belirlemektir.

Ka,sam

Madde 2 - Bu Yonerge, 657 SayI11Devlet Memurlan Kanuna Tabi cahsan Tarsus Belediyesi
I

Devlet Memurlanm kapsar..;
\

Ma~de 3 - Bu Yonerge, 14.07.1965 tarihli "657 sayili Devlet Memurlan Kanunu", 03.07.2005

tarihli "5393 Sayih Belediye Kanunu", 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayih Bakanlar Kurulu

KartYla ytlrtirltige giren "Disiplin Kurullan ve Disiplin Amirleri Hakkmda Yonetmelik" ve

ayncr 14/0711965 tarihli 657 sayih Devlet Memurlan Kanununun 134 iincii maddesi uyarmca

17/0l/1982 tarihli ve 8/5336 sayih Bakanlar Kurulu Karan ile yururluge konulan Disiplin

Kururan ve Disiplin Amirleri Hakkmda Yonetmeligin 16. maddesine dayarularak hazirlannustir,

TanTlar

Madr 4-Bu Yonergenin uygulanmasmda;

a) il~rBelediyesi: Belde sakinlerinin mahalli musterek nitelikteki ihtiyaclanm karsilamak iizere

kurulf ve karar orgam secmenler tarafmdan secilerek olusturulan, idari ve mall ozerklige sahip

kamu tiizel kisisini,

b) Belldiye Baskanhgi: Tarsus Belediye Baskanhgi'm, r 2



c) J'iPlin Amiri: Bu yonergedesayilan disiplin cezalanm vermeye yetkili ekli cetvelde

beli Iilen unvanlan,
d) ~arsus Belediyesi Disiplin Kurulu: Tarsus Belediyesi'nde Belediye Disiplin Kurulu'nu,

e) D~siplin Cezalan 657 Sayih Devlet Memurlan Kanuna Tabi cahsan personele 657 Sayili
D~vlet Memurlan Kanunun 125. Maddesine-t Degisik: 12/5/1982-2670-/31 md.) uygun

Olfak;

i) Uyarma Cezasi: Tarsus Belediyesi 657 Sayih Devlet Memurlan Kanuna Tabi

~alI~an personele gorevinde ve davramslannda daha dikkatli ve ozenli hareket etmesi

gere Itiginin yazi ile bildirilmesini,

ii) Kmama Cezasi: Tarsus Belediyesi 657 Sayih Devlet Memurlan Kanuna Tabi ~

personele, gorevinde ve davramslannda kusurlu oldugunun kendisine yazi ile

bildi ilmesini,

iii) Ayhktan Kesme Cezasi: Tarsus Belediyesi 657 Sayih Devlet Memurlan Kanuna Tabi

~ah~ personelin, brut ayhgmdan 1130 - 1/8 arasmda kesinti yapilmasmi,

657 Sayih Devletiv) Kademe ilerlemesinin durdurulmasi: Tarsus Belediyesi

Ian Kanuna Tabi cahsan personelin, fiilin agirhk derecesine gore bulundugu kademede

esinin 1-3 yil durdurulmasim,

v) Devlet Memurlugundan Cikarma Cezasi: Tarsus Belediyesi 657 Sayih Devlet

Mem rlan Kanuna Tabi cahsan personelin, bir daha devlet memurluguna atanmamak iizere

mem luktan cikanlmastru,

o YOretici: Tarsus Belediyesi'nin sef ve iistti her tiirlii idari ve teknik isi yiiniten personelini

ifade rer.

Mad1e 5- Disiplin Cezasr Vermeye Yetkili Amir ve Kurallar

Uyaia, km~~ ve a~l~t~ kes~e v.ekademe ilerle~esinin durdurulmasi cezalan, ekli cetvelde
un~an[~n belirtilen ?lSlp!~~. ~ulen tarafmdan verilir, Devlet memurlugundan cikarma cezasi
amirlerin bu yoldaki istegi uzenne, memurun bagh bulundugu kurumun ytiksek disiplin kurulu
karan ile verilir.



Ma de 6- Disiplin ve Ust Disiplin Amirleri ile Bunlarm Yetki, Gorev ve Sorumluluklari

Disi lin ve Ust Disiplin Amirlerinin:

a- Ufvanlan :

(Ek -1) Ekli Cetvelde gosterilmistir.

b- drevleri:

i) Disiplin amirleri, disiplin cezalanm gerektiren fiil ve hareketlerle ilgili sorusturma
dosy smi siiresi icerisinde tamarnlamakla,

ii) lse son verme cezasmi gerektiren hallerde, tamarnlanan sorusturma dosyalanm en

gee 5 gun icerisinde insan Kaynaklan ve Egitim Mudurlugu'ne gondermekle,

iii) Verilen uyarma ve kmama cezalanna karst ilgililer tarafmdan siiresi icinde yapilan

itiraz~araait dilekceleri ve cezaya ait sorusturma dosyalanru, en gee 15 gun icerisinde varsa iist

disip in amirinin onayma sunmakla, yoksa yetkili disiplin kuruluna intikal ettirmekle,

iv) Bu yonerge uyannca verilip kesinlesen disiplin cezalarma ait Onay asillanm,

savu a yazilanru ve tebellug belgelerini islenilmesi amaciyla insan Kaynaklan ve Egitim

Miidlliigii'ne intikal ettirmekle yiikiirnliidiir.

c- SoLlUluklan:
I ..

DisiPfin ve Ust Disiplin Amirleri, disiplin islerinde kendilerine kanunlarla verilen yetkileri, kamu

hizmitlerinin geregi gibi yiiriitiilmesini saglamak amaciyla; memurun yasal olarak tanman

haklan goz onunde tutan, hakkaniyet ve esitligi esas alan bir tutum ve davrams icinde kullanmak

ile sol:uudur.

Bu gieel sorumlulugun dismda Disiplin ve Ust Disiplin Amirleri aynca;

a) M Imuru uyarma, k~~m~, kademe ilerlemesinin durdurulmasi ve ayhktan kesme ile ise son

"" cezala~~~dan.blfl. de. cez~l~dlfllmasl. ~.ereke~.hallerde, memurun disipline aykm
davrJl~larml Ogre~d.ikl.entarihten itibaren ~~ll~sureler icinde sorusturmasim baslatarak, gerekli
ceza~1uygulayip, disiplin cezasivenne yetkisinin zaman asmunaugramasmi onlemek;

b) U arma, kmama ve ayhktan kesme cezalanm vermeye yetkili Disiplin Amirleri, sorusturma

dosya mm tamamlandigi tarihi izleyen 15 gun icinde bizzat gerekli cezayi vermek;

c) Ust Disiplin Amirleri, uyarma ve kmama cezalarma karst itirazlan, cezalara ili~kin karar ve



ekler kendilerine intikalinden itibaren 30 gtin icinde inceleyerek sonuclandirmak zorundadir.

iKiNCi BOLUM
DisiPLiN HUKUMLERi

Mad e-7Disiplin Cezalaruun <;e~itleri

Tarslls Belediyesi hizmetlerinin yurutulmesinde, 657 Sayih Devlet Memurlan Kanunu ve ilgili

mevz at ile belirtilen gorevleri yerine getirmeyerek yasaklanan eylem ve davramslarda bulunan

mem ra, ihlalin niteligi ve sonucun agirhk derecesine gore asagida sayilan disiplin cezalan

uygUrlbmr:

a) U rma,

b)4ama•

c) Ayhktan kesme,

d) Katme ilerlemesinin durdurulmasi.

e) Ise son verme.

Ceza 1gerektiren eylem ve davraruslann nitelikleri ve ozellikleri goz onunde tutularak bu eylem

ve da Iramslar icin gerektiginde bir derece agir veya hafif ceza verilebilir.

Mad e-8 Uyarma Cezasi

Belediyenin, memura gorevinde ve davramslannda daha dikkatli ve ozenli hareket etmesi

gerek .ginin yazi ile bildirilmesidir.

uyaJa cezastrugerektirenfiil ve hailer sunlardir:

a) Ve ilen emir ve gorevlerin tam ve zamarunda yapilmasmda, gorev mahallinde kurumea

belirlenen usul ve esaslann yerine getirilmesinde, gorevle ilgili resmi belge, arac ve gereclerinkO~rl'kullamlmasi ve bakimmda kayitsizhk gostermek veya diizensiz davrarunak;

b) ozriiZ veya izinsiz olarak goreve gee gelmek, erken aynlmak, gorev mahallini terk etmek;

c) Ku mea belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek;

d) Us lsuz miiraeaat veya sikayette bulunmak; yr
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e) Devle memuru vakanna yakismayan tutum ve davramsta bulunmak;

f) Gorevine veya is sahiplerine karst kayitsizhk gostermek veya ilgisiz kalmak;

g) Belir) nen kihk ve kiyafet hiikiimlerine aykm davranmak;

h) Gorevin isbirligi icinde yapilmasi ilkesine aykin davranislarda bulunmak;

Madde-9 Kmama Cezasi

Tarsus elediyesinin 657 Sayih Devlet Memurlan Kanuna Tabi cahsan personeline, gorevinde ve

davram larmda kusurlu oldugunun yazi ile bildirilmesidir.

Kina cezasuu gerektirenfiil ve hailer sunlardir:

a) ver!len emir ve gorevlerin tam ve zamarunda yapilmasmda, gorev mahallinde kurumca

belirleien usul ve esaslarm yerine getirilmesinde, gorevle ilgili resmi belge, arac ve gereclerin

koru1asl, kullarulmasi ve bakmundan kusurlu davranmak;

b) E:11rinin' resit olmayan veya mahcur olan cocuklannrn kazanc getiren stirekli faaliyetlerini

belirle I en surede kurumuna bildirmemek;

c) Go ev srrasmda amire hal ve hareketi ile saygisiz davranmak;

d) dismda memurun itibar ve guven duygusunu sarsacak nitelikte davramslarda

ma ait resmi arac, gerec ve benzeri esyayi ozel islerinde kullanmak;

f) K ma ait resmi belge, arac, gerec ve benzeri esyayi kaybetmek;

g) Gorev mahallinde genel ahlak ve edep disi davramslarda bulunmak ve bu till yazi yazmak,

i~aretJ resim ve benzeri sekiller cizmek ve yapmak;

h) vtilen emirlere itiraz etmek;

i) Kurumun huzur, siikfin ve cahsma duzenini bozmak;

j) Kim icerisinde siyasi soylem ve beyanlarda bulurunak; ¥ ~
'\



k) Kasit I Imaksizm resmi evrak veya emaneti kaybetmek;

I) bdemr giiciiniin uzerinde borclanmak mai yetinde i~ arkadaslanndan bore almak veya bu

kisileri 1efi1 gostermek, borclanm kasten odemeyerek hakkmda yasal yollara basvurulmasma

Sebebiyef7vermek;

m) 1ZinsCveya kabul edilebilir ozru olmaksizm bir giin goreve gelmemek;

n) Kurur a ait resmi belgeleri ilgili amirin izni ve bilgisi olmaksizm gorev yeri disansma

o ~ ar a as anna, maiyetm e 1persone e ve l~ s ip enne otu muame e e u unm ,

Madde 10 Ayhktan Kesme

Mem briit ayhgmdan (1/30 - 1/8 oranlan arasmda) kesinti yapilmasidir.

Aylikta kesme cezastni gerektiren fiil ve haZler sunlardtr:

a) Kasrth olarak; verilen emir ve gorevleri tam ve zamanmda yapmamak, gorev mahallinde

kurumda belirlenen usul ve esaslan yerine getirmemek, gorevle ilgili resmi belge, arac ve

gere,lf korumamak, bakmuru yapmamak, hor kullanmak;

b) Izinriz veya kabul edilebilir ozrii olmaksizm kesintisiz olarak iki giin goreve gelmemek;

c) Amirleri ve i~ arkadaslan hakkmda kucultucu ve yalan haberler yaymak veya dedikodu
I

yapmak;

d) GO)fv1e ilgili konularda yukumlti oldugu kisilere yalan ve yanhs beyanda bulunmak;
e) Gorev yeri smirlan icerisinde her hangi bir yerin toplanti, Wren ve benzeri amaclarla izinsiz
olarak !kullanllmasma yardimci olmak;
f) Meizuata uygun olarak verilen emirleri kasten yerine getirmemek;

g) Go~evlerini aksatmamak kosuluyla, iiyesi oldugu kiiltiirel, mesleki ve sosyal yardimla ilgili

demeR ve vakiflarla, yapi ve tiiketim kooperatiflerinde ucretsiz olarak alman gorevler ile kanun

ve dirr mevzuat geregince r~mi gore~e iliskin olarak verilen isler haric olmak iizere, dogrudan

dogruya veya dolayh olarak ticaretle ugrasmak, cahsma saatlen dismda da olsa gercek ve tuzel

ki~ileJin herhangi bir isinde ucretli veya ucretsiz olarak ~ah~mak;

j) KJumdaki slfat ve gorevleri dolaYlslyla, kuruma ait olmasa bile edindigi bilgi ve sularl,

ki~iS1 yaran i,in kullanmak, bu bilgileri ilgililerin veya il,uncii ki~ilerin yaranna ya da zaranna

kUllrak, ya da kanunen yetkili kllmanlardan ba~kasl ya da ba~kalarma ~~~.am~; ..

k) G·;revi kotiiye kullanarak ~lkar saglamak, nezaket kurallarmm gerektlrdlgl hedlyeler harl~, l~yi7



ili~kisin, bulundugu kimselerden dogrudan dogruya veya araci eliyle hediye kabul etmek veya

bon; para istemek, kurumdaki gorevi ile iliskilendirilebilecek sekilde, kurum icindeki veya

dismdakj herhangi bir kaynaktan ya da astlanndan maddi veya maddi olmayan bir cikar

Is)agKlam1; . bilai b 1 1 "1 '1' ..... bilai 1 ak k d .1. akurura an I gi ve e ge en I gi I ammnm izm ve I gISI0 m sizm urum isma cikartm

veya a1irin izni ve bilgisi olmasma ragmen gorev yeri disma cikartarak kurum aleyhine

kullanIlrasma neden olmak;

m) Ba~lanlIk~a yetki verilmedikce, kurum hakkmda ve kurumdaki kendi gorevleri ile ilgili

olarak brsma, haber ajanslanna, radyo veya televizyon kurumlanna, kurum dismdaki kisi, kurum

ya da kJrulu~Iara bilgi ve demec vermek veya aciklamada bulunmak;

n) Yet+erini gorevlerinin simrlan dismda kullanmak, yetkilerini asarak kurumu baglayici

giri~imja~Iklama, taahhiit veya vaatte bulunmak;

0) i~ arkadaslan ve amirlerine soz veya hareketle satasmak;

0) Ytiktlmltl bulundugu devir ve teslim islerini tamamlamadan gorevinden aynlmak,
p) Kurulm calrsanlanna veya hizmet gorenlere kiifretmek, kucuk dusurucu hareketlerde
bulunmak veya sozler sarf etmek, amlan sahislan alenen tehdit etmek, kotu muamelede
buI~ak,
r) izin~i bulundugu surede kurumca cesitli nedenlerle gorevine derhal donmesi kendisine
duyuruldugu halde, kabul edilebilir ozru bulunmaksizm goreve baslamamak.

1 Kademe Ilerlemeslnin Durdurulmasi

Kadem ilerlemesinin Durdurulmasi cezasi: Tarsus Belediyesi 657 Sayih Devlet Memurlan
Kanuna Tabi cahsan personelin, fiilin agirhk derecesine gore bulundugu kademede ilerlemesinin
1-3 yIl1ur~urulmasIdu.
Kadem~ Ilerlemesinin Durdurulmasi cezasmi gerektiren eylem ve davramslar asagida
gOsteril/ istir:

a) ~rve sarhos gelmek, gorev basmda alkollu icki icmek,

b) OZliirsiizveya izinsiz olarak kesintisiz 3-9 gUn goreve gelmemek,

cj Golevi ile ilgili olarak her ne !cldlde olursa olsun ~lkar saglamak,

d) Jirine ve maiyetindekilere laql kii~ du!iiriicu veya a!_gll_Ylcl fiil ve hareketler
I

yapmak
e) Gdrev yeri smularI i~inde herhangi bir yeri toplantI, Wren vb. ama~Iarla izinsiz kullanmak
veya ~hllandlfIDak
f) G ,r~ege aykm bilgi veya beIge dUzenlemek,
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g) Ticarrt yapmak veya devlet memurlanna yasaklanan diger kazanc getirici faaliyetlerde
bulunmat,.
h) Goreiin yerine getirilmesinde dil, irk, cinsiyet, siyasi dusunce, felsefi inane din ve mezhep
aynmi y,pmak, kisilerin yarar veya zaranm hedef tutan davraruslarda bulunmak,
1) Belirleren durum ve siirelerde mal bildiriminde bulunamamak,
i) Aciklamasi yasaklanan bilgileri aciklarnak,

j) Am~e, maiyetindekilere, is arkadaslan veya is sahiplerine hakarette bulunmak veya bunlan

tke)hdDit,eltrek'ik .... d I ak ' 1 d d hakl bi b b" k ' ,
ip omat statusun en yarar anm suretiyle yirt ism a, 1 ir se e gosterme sizin

odeme kkbiliyetinin iistiinde borclanmak ve borclanrn odemedeki tutum ve davramslanyla devlet

itibanm kedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksizm borcunu odemeden yurda donmek,

I) Vetiler gorev ve emirleri kasten yapmamak,

m) Herh1angibir siyasi parti yaranna veya zaranna fiilen faaliyette bulunmak.

Madde"!.1 Devl_! Memurlugundan Crkarma Cezasi

Devlet i.emUrlugUndan Cikarma cezasi; Tarsus Belediyesi 657 Sayih Devlet Memurlan Kanuna

Tabi ~fh~an personelin, bir daha devlet memurluguna atanmamak iizere memurluktan

~lkarIl~asml,

Devlet temurlUgUndan Ctkarma cezastni gerektiren eylem ve davraruslar asagtda giisterilmistir:

a) IdeO~Ojikveya siyasi amaclarla kurumlann huzur, sukiin ve cahsma diizenini bozmak, boykot,
isgal, kamu hizmetlerinin yiiriitiilmesini engelleme, isi yavaslatma ve grey gibi eylernlere katilmak
veya bJ amaclarla toplu olarak goreve gelmemek, bunlan tahrik ve tesvik etmek veya yardimda
bulunmhlc,

b) Ya,Lamm~her tiirlil yaynn veya siyasi veya ideolojik amach bildiri, afis, pankart, bant ve
benzerlerini basmak, cogaltmak, dagitmak veya bunlan kurumlann herhangi bir yerine asmak
veya te$hir etmek,
c) Oziit)siiz veya izinsiz olarak kesintisiz ii~ giin veya bir sozlesme doneminde ( en fazla bir yilhk
donem1)toplam dort giin ve iizeri goreve gelmemek,

d) Siy. si partiye girmek,

e) S va~, olaganiistii hal veya genel afetlere ili~kin konularda amirlerin verdigi gorev veya
emirl ri yapmamak,
f) Am ine ve maiyetindekilere ve i~ sahiplerine fiili tecaviizde bulunmak,
g) M murluk slfatl ile bagda~mayacak nitelik ve derecede yiiz klZartlCl
hare etlerde bulunmak,
I) Ye!1 i almadan gizli bilgileri a~Iklamak,

i) Siy si ve ideolojik eylernlerden arananlarl gorev mahallinde gizlemek,

ve utan~ verici



j) Yurt ismda Devletin itibanm dusurecek ve gorev haysiyetini zedeleyecek tutum ve
davran slarda bulunmak,
k) 5816 sayih Atattirk Aleyhine lslenen Suclar Hakkmdaki Kanuna aykm fiilleri islemek.

Madd -12 Tekerriir

Disiplin cezasi verilmesine sebep olmus bir fiil veya halin cezalann ozltik dosyasmdan

Silinn+ine iliskin stire icinde tekerriiriinde bir derece agir ceza uygulamr. Ayru derecede cezayi

gerektiren fakat ayn fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarmm tic;tincti uygulamasmda

bir derbce agir ceza verilir.

Maddr.-13 Benzer Fiillerde Disiplin Cezalarmm Uygulanmasi

Yukan a sayilan ve disiplin cezasi veriImesini gerektiren fiiI ve hallere nitelik ve agirhklan itibariyle
benzer eylemlerde bulunanlara da aym neviden disiplin cezalan verilir.

Madd -14 Dlger Disiplin Ihlallerinde Uygulanacak Ceza

Bu Y1nergenin 8. 9. 10. ve 11. maddelerinde sayilrms olan eylem ve davramslar dismda kalan

disiplin ihlallerinde, ihlalin niteligine ve sonucun agirhk derecesine gore bu cezalardan biri

uygulJnabilir.

Madde-15 Fiilin Cezai Sorumlulugu

Yuk da yazih disiplin kovusturmasmm yapilrms olmasi, fiilin genel htikiimler kapsamma

girme i halinde, samk hakkmda aynca ceza kovusturmasi acrlmasma engel teskil etmez.
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DisiPLiN AMiRLERi, YETKiLi KURULLAR ve UYGULAMA

Madd -16 Disiplin Cezasi Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

U Iarma, kmama ve ayhktan kesme cezalan disiplin amirleri tarafmdan; kaderne ilerlernesinin
durdurulmasi cezasr, rnernurun bagh oldugu kururndaki disiplin kurulunun karan almdiktan sonra,
atamaya yetkili arnirler il disiplin kuruIlannm kararlanna dayanan hallerde Valiler tarafmdan verilir.
Memurl1ktan cikarma arnirlerin bu yoldaki istegi uzerine, rnernurun bagh bulundugu kururnun
yiiksek disiplin kurulu karan ile verilir.

Maddf-17 Zaman AIIDlI

Bu yonergenin 8.9.10. ve 11. rnaddelerinde sayilan fiil ve halleri isleyenler hakkmda, bu fiil

ve hatlerin islendiginin ogrenildigi tarihten itibaren;

a)uyLa, kmama, kademe ilerlemesinin durdurulmasi, ayhktan kesme cezalannda bir ay
i~indjdisiPlin sorusturmasma,

b) M Irnurluktan cikarma cezasmda alb ay icinde disiplin sorusturmasma baslanmadigi

takdirde, disiplin cezasi verme yetkisi zamanasimma ugrar.

I
Disipli cezasim gerektiren fiil ve hallerin islendigi tarihten itibaren en gee 2 yil icinde, disiplin

cezasi verilmedigi takdirde ceza verme yetkisi zamanasimma ugrar.

Disipll arnirleri uyarrna, kmarna ve ayhktan kesrne cezalanm sorusturmanm tamamlandigr

giindeh itibaren 15 gun icinde vermek zorundadirlar,

lse s~n verme cezasi icin disiplin amirleri tarafmdan yaptmlan sorusturmaya ait dosya karanm

bildirek iizere Kururnun Disiplin Kuruluna 15 gun icinde tevdi edilir. Disiplin Kurulu,

sorusturmayi tarnamladigi tarihten itibaren 30 gun icinde sorusturma evrakma gore tevdi edilen

dosyar' karara baglar, '- /

Madde-19 Dislplin Kurulunun Karar Usulii, Memurun HakkJ k. r
Disiplin Kurulu kendilerine intikal eden dosyalarm erekli gordukleri
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takdirder ilgilinin ozluk dosyasuu ve her nevi evraki incelemeye, bilgi almaya, yeminli tamk

ve bilirkisi dinlemeye veya niyabetin dinletmeye, mahallen kesif yapmaya veya yaptirmaya

yetkilid Jrler.

Hakkm a ise son verme cezasi istenen memur, ozliik dosyasi haric, sorusturma evrakim

incele eye, tamk dinletmeye, disiplin kurulunda sozlu veya yazili olarak kendisi veya vekili

vasitasi la savunma yapma hakkma sahiptir.

Madde-20 Savunma Hakki

Memu hakkmda savunmasi almmadan disiplin cezasi verilemez. Sorusturmayi yapanm veya

bir tar' te savunmasmi yapmayan memur, savunma hakkmdan vazgecmis sayihr.

Madd -21 Cezai Kovusturma ile Disiplin Kovusturmasmm Bir Arada Yiiriitiilmesi

Aym 0 aydan dolayi memur hakkmda Ceza Mahkemesinde kovusturmaya baslanmis olmasi,

diSiPlir kovusturmasuu geciktiremez.

Memucn ceza kanununa gore mahkum olmasi veya olmamasi halleri, aynca disiplin

cezrulltill uygulanmasma engel olamaz,

D
MadJle-22 Ulygulamida.~. ih itib hukum if d d d h 1 1
ISIP n ceza an yen 19l tar ten iti aren urn I a e e er ve er a uygu amr.

Ayhk an kesme cezasi, cezanm verilis tarihini takip eden aybasmda uygulamr.

Veril m disiplin cezalan sirah disiplin amirine bildirilir.

Mem bu yonergenin 8. 9. 10. maddelerinde belirtilen fiillerden otiirti verilecek uyarma,

kmar1a, kademe ilerlemesinin durdurulmasi ve ayhktan kesme cezalarmda; yonerge

gere~nce Disiplin Amiri tarafmdan memurun savunmasi, bu yonergede belirtilen savunma

csasma uygun olarak ahmr, (savunmasmi yapmayan memur, savunma hakkmdan vazgecmis

saYll~) savunma, hakh ve kabul edilebilir gorulmuyorsa fiiline uyan disiplin cezasi

veril ikten soma memura teblig edilerek tamamlanan evraklar (asillan) sicillerine islenmek

tizer ins an Kaynaklan ve Egitim Mudurlugune gonderilir. Memurun eylemi bu yonergede

beli ilen ise son verme cezasim gerektiriyorsa, bu cezayi disiplin kurullan ve disiplin>{12
y



amirleri rakkmda yonetmelige uygun sekilde, Tarsus Belediyesi Disiplin Kurulu tarafmdan

karara brglamr. Bu yonerge geregince Disiplin Amiri tarafmdan memurun savunmasi, yine

bu YOneigede belirtilen savunma esasma uygun olarak ahmr, (savunmasmi yapmayan memur,

savunma hakkmdan vazgecmis sayihr.) Savunma, hakh ve kabul edilebilir gorulmuyor ise

gerek<;+riYle birlikte incelenmek ve karar verilmek uzere sorusturma dosyasi ilgilinin bagh

oldugu Mudurluk tarafmdan Tarsus Belediyesi Disiplin Kuruluna intikal ettirilmek iizere

Insan 4ynaklan ve Egitim Mudurlugune gonderilecektir. Disiplin Kurulu, kendisine intikal

eden i~j son verme cezasma iliskin sorusturma dosyasiru tamamladigi tarihten itibaren 30 gun

icinde karara baglar. Disiplin Kurulu, gerekli gordugu durumlarda muhakkik gorevlendirme

yetkist haizdir. ..

MaddI23 Disiplin Cezalarmm Bir Siire Sonra Ozliik Dosyasmdan Silinmesi

Disipli cezalan memurun ozluk dosyasma islenir, lse son verme cezasmdan baska bir

disipli cezasma carptinlnus olan memur uyarma ve kmama cezalannm uygulanmasmdan bes

yil, diJer hallerde cezamn uygulanmasmdan on yil soma atamaya yetkili amire basvurarak,

Verilmj~ olan cezalannm ozluk dosyasmdan silirunesini isteyebilir.

Bu is~ek uzerine list amir, memurun bu sure icerisindeki tutum ve davraruslanni da

degerlrndirerek; disiplin cezasmm ozluk dosyasmdan silinmesine ya da istegin reddine karar

vereb ilir.

Mem~ ynkanda yazilan sureler icerisindeki davramslan, bu istegini hakh kilacak nitelikte

goriin se, isteginin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar ozluk dosyasma islenir.

Disip in amirleri tarafmdan verilen uyarma, kmama ve ayhktan kesme cezalanna karst
disipl n kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasma karst ytiksek disiplin kuruluna
itiraz dilebilir.

Itiraz mercileri, itiraz dilekcesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz
gun i inde kararlanni vermek zorundadir.

Itirazin kabulli hftlinde, disiplin amirleri karan gozden ge~irerek verilen cezaYl hafifletebilir
veya ren kaldrrabilirler.

Disi~lin cezalarma kar~l idari yargl yoluna ba~vurulabilir.
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Madde 5 itiraz Siiresi ve Yapilacak Islem

Disipli amiri ve Belediye Disiplin Kurulu tarafmdan verilen disiplin cezalarma karst

yapilac itirazlarda sure, kararm ilgiliye tebligi tarihinden itibaren yedi gilndiir.

Bu slire icinde itiraz edilmeyen disiplin cezalan kesinlesir,

Itiraz talinde, itiraz mercileri karan gozden gecirerek, verilen cezayi aynen kabul

edebilei ekleri gibi cezayi hafifletebilir veya tamamen kaldrrabilirler.

Itiraz ercileri, itiraz dilekcesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gun

icinde ararlanm vermek zorundadirlar.

Itiraz edilmeyen kararlar ile itiraz lizerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine
idari y1rgl yoluna basvurulamaz. I

Kaldlflilan cezalar ilgilinin ozluk dosyasmdan silinir.

Madd -26 Cezalarm teblig!

Bu yo ergenin 8.9.10. maddelerinde sayilan fiillerden ontru verilecek uyarma, kmama ve

ayhkt n kesme cezalan; yetkili disiplin amiri tarafmdan verildikten soma memura yazih

olarak teblig olunur. Tamamlanan evraklar (asillan), ozluk dosyasma islenmek lizere Insan

an ve Egitim Mudurlugu'ne gonderilir. Memurun bu yonergenin 11. maddesinde

sayil fiillerden dolayi Disiplin Kurulunca verilen ise son verme cezasi, Insan Kaynaklan ve

Egiti ! Mudttrlugu'nce memura yazih olarak teblig olunur.

DORDUNCUBOLUM

SON HUKUMLER

Mad e-36 Yiiriirliik

Madr 0-37Yiiriilme

Bu onerge hiiklimlerini, Tarsus Belediye Baskanhgi yiiriitlir.

'",:,
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