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TARSUS BELEDiYESi SOZLE~MELi

PERSONEL DisiPLiN YONERGESi

BiRiNci BOLUM

AMA<;,KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Antar
Madfe 1 - Bu Yonergenin amaci; Tarsus Belediyesi sozlesmeli personeline verilecek disiplin

cezalarmm usul ve esaslanm belirlemektir..,
Madte 2 - Bu Yonerge, 5393 Sayih Kanunun 49. maddesi uyannca cahsan Tarsus Be1ediyesi

sozleI·meli personelini kapsar.

Day ak

MaJe 3 - Bu Yonerge, 14.07.1965 tarihli "657 sayili Devlet Memurlan Kanunu" ,

03.0~1.2005 tarihli "5393 Sayih Belediye Kanunu", 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayih Bakanlar

Kuru u Karanyla yururluge giren "Disiplin Kurullan ve Disiplin Amirleri Hakkmda

Yonetmelik", 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayih Bakanlar Kurulu karan ile uygulamaya

konulan "Sozlesmeli Personel Cahstmlmasma Iliskin Esaslar" ile Icisleri Bakanligi Mahalli

Idareter Genel Mtidurlugu'nun 31.10.2005 tarih ve B050MAH0710001111493 sayih

Genelgesine dayamlarak hazirlanmistir.

TamLar

Mad~e 4 - Bu Yonergenin uygulanmasmda;

a) lIt Belediyesi: Belde sakinlerinin mahall! musterek nitelikteki ihtiyaclanm karsilamak

iizerd kurulan ve karar organi secmenler tarafmdan secilerek olusturulan, idari ve mall

b) B lediye Baskanhgn Tarsus Belediye Baskanhgi'ru,

ozer lige sahip kamu tiizel kisisini,



c) !SiPlin Amiri: Bu yonergede sayilan disiplin cezalanm venneye yetkili ekli cetvelde

belYlen unvanian,

d) rarsus Belediyesi Disiplin Kurulu: Tarsus Belediyesi'nde Belediye Disiplin Kurulu'nu,

e) ~isiplin Cezalarr: Sozlesmeli personele mevzuata uygun olarak;

i) &yarma Cezast: Tarsus Belediyesi sozlesmeli personeline gorevinde ve

daviaml'armda daha dikkatli ve ozenli hareket etmesi gerektiginin yazi ile bildirilmesini,

ii) ~znama Cezast: Tarsus Belediyesi sozlesmeli personeline, gorevinde ve

davlanl~larmdakusurlu oldugunun kendisine yazi ile bildirilmesini,

iii)1Ylzktan Kesme Cezasi: Tarsus Belediyesi sozlesmeli personelinin brut ayhgmdan 1130-

118arasmda kesinti yapilmasmi,

iv) it Son Verme Ceza.. : Tarsus Belediyesi Sozlesmeli personelinin, bir daha Tarsus

BeltiyeSi'nde herhangi bir goreve atanmamak uzere ilisiginin kesilmesini,

n 'ijZle~meli Personel: Tarsus Belediyesi'nin, 5393 sayih Belediye Kanunu'nun 49.

maddesine dayanarak istihdam ettigi personelini,

g) +netici: Tarsus Belediyesi'nin sef ve ustu her turlu idari ve teknik iii yiiriiten personelini

ifad1 eder.

Madde 5- Disiplin Cezasi Vermeye Yetkili Amir ve Kurallar

uyta, lonama ve ayhktan kesme cezalan ekli cetvelde unvanian belirtilen Disiplin

Amii~~ri tarafmdan verilir. Ise son venne cezasi, birim amirinin teklifi, Tarsus Belediyesi

Disiplin Kurulu Karan ve atamaya yetkili Amirin Onayi ile hukum ifade eder.

Disi lin ve Ust Disiplin Amirlerinin:

a-U I vanlan :

(Ek- ) Ekli Cetvelde gosterilmistir.

!
\



i) Disiplin amirleri, disiplin cezalanm gerektiren fiil ve hareketlerle ilgili sorusturma
do. yasim sliresi icerisinde tamamlamakla,

b- Gorevleri:

ii) lse son verme cezasmi gerektiren hallerde, tamamlanan sorusturma dosyalanm en gee 151icerisinde lnsan Kaynaklan ve Egitim Mttdurlugu'ne giindermekle,

iii~Verilen uyarma ve kmama cezalarma karst ilgililer tarafmdan sliresi icinde yapilan

itirhzlara ait dilekceleri ve cezaya ait sorusturma dosyalanm, en gee 15 gun icerisinde varsa

list disiplin amirinin onayma sunmakla, yoksa yetkili disiplin kuruluna intikal ettirmekle,

iv) u yonerge uyannca verilip kesinlesen disiplin cezalarma ait Onay asillanru, savunma

yazllarml ve tebellug belgelerini islenilmesi amaciyla insan Kaynaklan ve Egitim

Miiftirliigii'ne intikal ettirmekle yiikiimliidtir.

c- Sorumluluklarr:

DJPlin ve Ust Disiplin Amirleri, disiplin islerinde kendilerine kanunlarla verilen yetkileri,

kaJu hizmetlerinin geregi gibi yiiriitiilmesini saglamak amaciyla; sozlesmeli personelin yasal

olar~ tamnan haklan goz onunde tutan, hakkaniyet ve esitligi esas alan bir tutum ve davrarus

i~inae kullanmak ile sorumludur.

Bu lene! sorumlulugun dismda Disiplin ve Ust Disiplin Amirleri aynca:

a) s~Zle!meli Personelin uyarma, kmama ve ayltktan kesme ile ise son venne eezalanndan

biri ile cezalandmlmasi gereken hallerde, sozlesmeli personelin disipline aykm davramslanm

Ogrehdikleri tarihten itibaren belli slireler icinde sorusturmasim baslatarak, gerekli cezayi

uY1aYIP, disiplin cezasi verme yetkisinin zaman asimma ugramasmi onlemek;

b) u~arma, kmama ve ayhktan kesme cezalanm vermeye yetkili Disiplin Amirleri,

sorusturma dosyasmm tamamlandigi tarihi izleyen 15 gun icinde bizzat gerekli cezayi

vermbk;

c) us.l Disiplin Amirleri, uyarma ve kmama cezalanna karst itirazlan, cezalara iliskin karar ve

eklerr kendilerine mtikalmden itibaren 30 glin icinde mceleyerek sonuclandirmak

zorundadir,



iKiNCi BOLUM
ntsm.tx HUKUMLERi

adde-7 Disiplin Cezalarmm Cesitleri

TiSUS Belediyesi hizmetlerinin yiiriitiilmesinde, 5393 Sayih Belediye Kanunu ve ilgili

m1vzuat ile belirtilen gorevleri yerine getirmeyerek yasaklanan eylem ve davramslarda

butunan sozlesmeli personele, ihlalin niteligi ve sonucun agirhk derecesine gore asagida

sa ilan disiplin cezalan uygulamr:

mama,

d) .se son verme.

Cezayi gerektiren eylem ve davramslann nitelikleri ve ozellikleri goz onunde tutularak bu

eYIJmve davramslar icin gerektiginde bir derece agir veya hafif ceza verilebilir.

Maide-8 UyarmaCez3S'

Bel~diyenin' sozlesmeli personeline gorevinde ve davramslannda daba dikkatli ve ozenli

barert etmesi gerektiginin yaz, ile bildirilmesidir.

Uyra cezasuu gerektiren flil ve haZlersunlardtr:

a) erilen emir ve gorevlerin tam ve zamamnda yapilmasmda, gorev mahallinde kurumca

belirlenen usul ve esaslann yerine getirilmesinde, gorevle ilgili resmi beIge, arac ve gereclerin

koru.imaS1'kullanilmasi ve bakmunda kayitsizlik gostermek veya duzensiz davranmak;

b) 0 ursuz veya izinsiz olarak goreve gee gelmek, erken aynlmak, gorev mahallini terk
etmel

c) Klmca belirlenen tasarruftedbirlerine riayet etmemek;

d) Us lsuz muracaat veya sikayette bulunmak;

5



e) Go ev vakanna yakismayan tutum ve davramsta bulunrnak;

f) Go vine veya i~ sahiplerine karst kayitsizhk gostermek veya ilgisiz kalmak;

g) Belirlenen kihk ve kiyafet hilktimlerine aykm davranrnak;

h) Go evin isbirligi icinde yapilmasi ilkesine aykm davramslarda bulunrnak;

1) A irlerinin uyanlanna ragmen gorevi ile ilgisi olmayan isler yapmak;

i) Ku mea istenilen veya mevzuat cercevesinde verilmesi gereken bilgi ve belgeleri,

zarn mda verrnemek veya yapmamak.

Belediyesi sozlesmeli personeline, gorevinde ve davramslannda kusurlu oldugunun

bildirilmesidir.

Kznala cezasini gerektiren fiil ve haller sunlardir:

a) V~tilen emir ve gorevlerin tarn ve zamanmda yapilmasmda, gorev mahallinde kurumca

belirl nen usul ve esaslann yerine getirilmesinde, gorevle ilgili resmi belge, arac ve gereclerin

asi, kullamlmasi ve bakimmdan kusurlu davranrnak;ko

b) Esl rinin, resit olmayan veya maheur olan cocuklannm kazanc getiren surekli faaliyetlerini

belirl en silrede kurumuna bildirrnemek;

c) Go ev sirasmda arnire hal ve hareketi ile saygrsiz davranrnak;

personelin itibar ve guven duygusunu sarsacak nitelikte

islarda bulunrnak;

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

rna ait resmi belge, arac, gerec ve benzeri esyayi kaybetmek;

g) Go ev mahallinde genel ahlak ve edep disi davramslarda bulunrnak ve bu ttir yazi yazmak,r
isaret, resim ve benzeri sekiller cizmek ve yapmak; V6



h) Verilen emirlere itiraz etmek;

i)Krmon huzur, sukun ve cahsma duzenini bozmak;

.D Kurum icerisinde siyasi soylem ve beyanlarda bulunmak;

k) Jlt olmaksizm resmi evrak veya emaneti kaybetmek;

o 6dlme gticiiniin iizerinde borclanmak maiyetinde i~ arkadaslanndan bore almak veya bu

kisile I i kefil gostermek, borclanni kasten odemeyerek hakkmda yasal yollara basvurulmasma

sebebi yet vermek;

siz veya kabul edilebilir ozru olmaksizm bir gun goreve gelmemek;

n) K rna ait resmi belgeleri ilgili amirin izni ve bilgisi olmaksizm gorev yeri disansma~tkr'
Madde-IO Ayhktan Kesme

SOzlefmeli personelin briit ayligmdan (1130 - 118oranlan arasmda) kesinti yapilmasidir.

AYlr kesme cezasmi gerektiren fiil ve haller sunlardir:

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

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

gerec eri korumamak, bakimmi yapmamak, hor kullanmak;

b) izinsiz veya kabul edilebilir ozru olmaksizm kesintisiz olarak iki gun goreve gelmemek;

c) A I irleri ve ~ arkadaslan hakkmda kuctlltucti ve yalan haberler yaymak veya dedikodu

yapmt;

d) GlreVle ilgiJi konularda yukumlu oldugu kisilere yalan ve yanhs beyanda bulunmak:

e) Gorev yeri suurlan icerisinde her hangi bir yerin toplanti, Wren ve benzeri amaclarla izinsiz

olarJ kullanilmasma yardimci olmak;



g) JOrevlerini aksatmamak kosuluyla, iiyesi oldugu kiiltiirel, mesleki ve sosyal yardimla ilgili

demek ve vakiflarla, yapl ve tiiketim kooperatiflerinde iicretsiz olarak alman gorevler ile

kanun ve diger mevzuat geregince resmi goreve iliskin olarak verilen isler baric olmak iizere,

dO+dan dogruya veya dolayh olarak ticaretle ugrasmak, cahsma saatleri dismda da olsa

geW[k ve tiizel kisilerin herhangi bir isinde iicretli veya iicretsiz olarak cahsmak;

j) K rumdaki sifat ve gorevleri dolayisiyla, kuruma ait olmasa bile edindigi bilgi ve sirlan,

ki~J'leI yaran icin kullanmak, bu bilgileri ilgililerin veya ii~iincii kisilerin yararma ya da

zar ina kullanmak, ya da kanunen yetkili kilmanlardan baskasi ya da baskalanna aciklamak;

k) lorevi kotuye kullanarak cikar saglamak, nezaket kurallannm gerektirdigi hediyeler haric,

is ill' kisinde bulundugu kimselerden dogrudan dogruya veya araci eliyle hediye kabul etmek

vey bore; para istemek, kurumdaki gorevi ile iliskilendirilebilecek sekilde, kurum icindeki

vey dismdaki herhangi bir kaynaktan ya da astlanndan maddi veya maddi olmayan bir cikar

sagl1mak;

1) Krruma ait bilgi ve belgeleri ilgili amirinin izni ve bilgisi olmaksizm kurum disma

e;Ika1mak veya amirin izni ve bilgisi olmasma ragmen gorev yeri disma cikartarak kurum

aleyliine kullamlmasma neden olmak;

m) ~ajkanbkl'3 yetki verilmedikce, kurum hakkmda ve kurumdaki kendi gorevleri ile ilgili

olarak basma, haber ajanslarma, radyo veya televizyon kurumlarma, kurum dismdaki kisi,i ya da ~IUjlara bilgi ve demec vermek veya aciklamada bulunmak;

n~ ,~rtkllenm gorevlerinin smirlan dismda kullanmak, yetkilerini asarak kurumu baglayici

gmjf' aciklama, taahhut veya vaatte bulunmak;

0) Ij rkad~lanve amirlerine soz veya hareketle satasmak:

0) YTtimiti bulundugu devir ve teslim islerini tamamlamadan gorevinden aynlmak,

p) Krrum e;ah~a~lanna veya hlzmet gorenlere kiifretmek, kiie;iik dii~iiriicii hareketlerde

bUIUrak veya sozler sarf etmek, amlan ~ahlslarl alenen tehdit etmek, kotii muamelede

bulunmak,

r) iZ+i b.ulundugu stirede kurumca '."jitli nedenlerle gorevine derhal domnesi kendisine .V
duyuruldugu balde, kabul edlleburr ozru buiunmakslZm goreve b~lam/ ¥.iJ



Ma de-ll i~eSonVermeCezasi

i~e lon venne cezasi; sozlesmeli personelin bir daha Tarsus Belediyesi'nde herhangi bir

goreve atanmamak iizere ilisiginin kesilmesidir.

Ise rn verme cezasini gerektiren eylem ve davrantslar asagtda giisterilmistir:

a) IEOIOjik veya siyasi amaclarla kurumlarm hUZUf, sukun ve cahsma duzenini bozmak,
boy, ot, isgal, kamu hizmetlerinin yiiriiti.ilmesini engelleme, isi yavaslatrna ve grey gibi
eyle lere katilmak veya bu amaclarla toplu olarak goreve gelmemek, bunlan tahrik ve tesvik
etmdk veya yardimda bulunmak,

b) +Saklannll~ her tiirlii yayim veya siyasi veya ideolojik amach bildiri, afis, pankart, bant ve

benzerlerini basmak, cogaltmak, dagitmak veya bunlan kurumlarm herhangi bir yerine asmak

veya teshir etmek,

c) Oztirsilz veya izinsiz olarak kesintisiz u9 gun veya bir sozlesme doneminde ( en fazla bir

yIlIJ donem) toplam dort gun ve uzeri goreve gelmemek,

d) s~va~, olaganustu hal veya genel afetlere iliskin konularda amirlerin verdigi gorev veya

emirieri yapmamak,

e) rlerine, maiyetindekilere ve is sahiplerine fiili tecavuzde bulunmak,

f) Sozlesmeli personel sifati ile bagdasmayacak nitelik ve derecede yuz kizartici ve utanc

vericl hareketlerde bulunmak,

g) yli almadan kurumla ilgili gizli bilgi ve belgeleri aciklamak,

h) SirSive ideolojik eylemlerden arananlan gorev mahallinde gizlemek,

I) Yf 191 veya yurt d1~1gorevlerde kurumun itibanm dusurecek veya gorev haysiyetini

zedelrecek tutum ve davramslarda bulunmak,

Q GOrVi basmda uyusturucu bulundurmak, kullanmak, uyusturucu kullanmayi tesvik etmek,

uyust cu satmak,



k) E ektronik ortamda olsun, olmasin; gorevi basmda kumar ve sans oyunlan oynamak,

ve sans oyunlan oynamayi tesvik etmek, kumar ve sans oyunlan oynatmak veya

veya sans oyunlan oynamaya olanak saglamak,

I) Ge cege aykin bilgi veya beIge duzenlemek,

m) urum calisanlartm zor duruma dusurmek veya kendi kusurunu ortmek amaciyla bir belge

veya evraki gizlemek, tahrif etmek, degistirmek veya yok etmek,

n) G rcege aykm veya maksath beyan veya ihbarlarda bulunmak,

0) K ruma ait resmi belge, arac, gerec ve benzerlerini kendisi veya baskasi yaranna ozel

me I at saglamak icin kullanmak veya kullandmnak,

0) T sirli suclar ile kisa siireli hapis cezasma secenek yaptmrnlara cevrilmis cezalar haric

iizere, affa ugramis veya ertelenmis olsa bile Turk Ceza Kanunu veya diger kanunlar

ca basit veya nitelikli zimmet, irtikap, riisvet, hirsizhk, dolandmcihk, sahtecilik, inaner

kotu e kullanma, dolanli iflas suclan ile istimal ve istihlak kacakcihgi dismda kalan

kac cihk suclan, resmi ihale ve ahm satimlara fesat kansurma, kara para aklama veya

Devl tin sahsiyetine karst islenen suclar ile Devlet sirlanru a~lga vurma, Devletin egemenlik

alam tlerine ve organlannm saygmhgma karst suclar, Devletin guvenligine karst suclar,

Ana asal diizene ve bu duzenin isleyisine karst suclar, milli savunmaya karst suclar, Devlet

sirlar na karst suclar ve casusluk, yabanci devletlerle olan iliskilere karst suclar, kamu

ine karst suclar, bilisim alanmda suclar ve vergi kacakcrhgi suclanndan veya bu suclara

ten htlktlmlii bulunmak,

p) i~lgiriste istenilen belgelerde tahrifat yaptigi veya ise girmesini engelleyici nitelikteki bir

kODUr yanIltlcl ye ger~ege aykm beyanda bulundugu sonradan anl~Ilmak,

r) 58' 6 saYlh Atatlirk Aleyhine I~lenen Su~lar Hakkmdaki Kanuna aykm fiilleri i~lemek.

Mad e-12 Tekerriir

Disip in cezaSl verilmesine sebep olmu~ bir fiil veya halin cezalann ozlUk dosyasmdan

siliruyesine ili~kin slire i~inde tekerriiriinde bir derece aglr ceza uygulamr. Aym derecede." i../
ceza~lll gerektiren fakat ayn fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarmm ii~lincli C
uygu amaslOda bir derece agl! ceza yerilir. 7~ 10



Madfe.13 Performans Puammn Disiplin Cezasma Etkisi

Ges;ii~ hizrnetleri sirasmdaki cahsmalan neticesinde performans degerlendirme sonuclan cok

iyi derecede olan (en az 900 puan ve tizeri olan) sozlesmeli personel icin verilecek cezalarda

bir d Irece hafif olam uygulanabilir.

Mad e-14 Benzer Fiillerde Disiplin Cezalarmm Uygulanmasi

Yukanda sayilan ve disiplin cezasi verilrnesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve agirhklan

itibar~Ylebenzer eylernlerde bulunanlara da aym neviden disiplin cezalan verilir.

Madfe-IS Diger Dislplin ihlallerinde UygulanacakCeza

Bu )fonergenin 8. 9. 10. ve 11. rnaddelerinde sayilmis olan eylern ve davramslar dismda

kal disiplin ihlallerinde, ihlalin niteligine ve sonucun agirlik derecesine gore bu cezalardan

biri u gulanabilir.

Madr-16 Fiilin CezaiSorumlulugu

Yukjlda yazili disiplin kovusturmasimn yapilrms olmasi, fiilin genel hukumler kapsamma

girmesi halinde, samk hakkmda aynca ceza kovusturmasi acilmasma engel teskil etrnez.

DisiPLiN AMiRLERi, YETKiLi KURULLAR ve UYGULAMA

Mad e-17 Disiplin Cezasi Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar .

uyla, kmama ve ayhktan kesme cezalan disiplin amirleri tarafmdan; :~e son venne cezasi

yetkili disiplin arnirlerinin bu yondeki talebi dogrultusunda Disiplin Kurulunun karan ve

atamtya yetkili Amirin Onayi Hehukuksal sonuc dogurur.

Madr-18 Zaman ~lml

Bu Y1nergenin 8.9.10. ve 11. rnaddelerinde sayilan fiil ve halleri isleyenler hakkmda, bu fiiI -"l-
ve ha lerin islendiginin ogrenildigi tarihten itibaren; . V

( ~ 11



a) U arma, kmama, ayhktan kesme cezalannda bir ay icinde disiplin sorusturmasma,

b) i e son verme cezasmda ii~ ay icinde disiplin sorusturmasma baslanmadigi takdirde,

disip in cezasi verme yetkisi zamanasimma ugrar,

DiSijlin cezasmi gerektiren fiil ve hallerin islendigi tarihten itibaren en gee alb ay icinde,

disip in cezasi verilmedigi takdirde ceza verme yetkisi zamanasimma ugrar.

Ma de-19 Karar Siiresi

Disi lin amirleri uyarma, kmama ve ayhktan kesme cezalanm sorusturmanm tamarnlandigi

giin1 n itibaren 15 gun icinde vermek zorundadirlar,

i~e on verme cezasi icin disiplin amirleri tarafmdan yaptmlan sorusturmaya ait dosya

karanm bildirmek ilzere Kurumun Disiplin Kuruluna 15 gun icinde tevdi edilir. Disiplin

Ku ~Ilu,sorusturmayi tamamladigi tarihten itibaren 30 gun icinde sorusturma evrakma gore

tevdi edilen dosyayi karara baglar.

Madr e-2ODislplin Kurulunun Karar Usulii, Sozlesmeli Personelin HakkJ

DiSi1lin Kurulu kendilerine intikal eden dosyalarm incelenmesinde, gerekli gordukleri

takdifde, ilgilinin ozltik dosyasmi ve her nevi evraki incelemeye, bilgi almaya, yeminli taruk

ve b~lirki~i dinlemeye veya niyabetin dinletmeye, mahallen kesif yapmaya veya yaptirmaya

yetkilidirler,

H hnda ise son verme cezasi istenen sozlesmeli personel, ozluk dosyasi haric, sorusturma

iru incelemeye, tamk dinletmeye, disiplin kurulunda sozlu veya yazih olarak kendisi

veya vekili vasitasiyla savunma yapma hakkma sahiptir.

Sozl smeli personel hakkmda savunmasi almmadan disiplin cezasi verilemez. Sorusturmayi

yap in veya yetkili disiplin kurulunun yedi gunden az olmamak tlzere verdigi sure icinde

veya belirtilen bir tarihte savunmasmi yapmayan sozlesmeli personel, savunma hakkmdan



Mad e-22 Cezai Kovusturma HeDisiplin Kovusturmasuun Bir Arada Yiiriitiilmesi

A~C;aYdan dolayi sozlesmeli personel hakkmda Ceza Mahkemesinde kovusturmaya

ba~Il:I~ olmasi, disiplin kovusturmasim geciktiremez.

soJ~meli personelin ceza kanununa gore mahkum olmasi veya olmamasi halleri, aynca
I

disiPtin cezasmm uygularunasma engel olamaz.

MDaTle-23Ulygulamlad.~. ih . ib hilkilm if d d d h I I
ISIPm ceza an yen igi tar ten iti aren urn 1 a e e er ve er a uygu amr.

I
AYltan kesme cezasi, cezanm verilis tarihini takip eden aybasmda uygulamr.

verirn disiplin cezalan sirali disiplin amirine bildirilir.

sozlf~meli personelin bu yonergenin 8. 9. 10. maddelerinde belirtilen fiillerden otttru
verilrcek uyarma, kmama ve ayhktan kesme cezalannda; yonerge geregince Disiplin Amiri

tarafindan sozlesmeli personelin savunmasi, bu yonergede belirtilen savunma esasma uygun

olar+ ahmr, (savunmasim yapmayan sozlesmeli personel, savunma hakkmdan vazgecmis

sayilir) savunma, hakh ve kabul edilebilir gorulmuyorsa fiiline uyan disiplin cezasi verildikten

sonra sozlesmeli personele teblig edilerek tamamlanan evraklar (asillan) sicillerine islenmek

iizert insan Kaynaklan ve Egitim Miidiirliigiine gonderilir.

Sozlesmeli Personelin eylemi bu yonergede belirtilen ise son verme cezasmi gerektiriyorsa,

bu ClZaYIdisiplin kurullan ve disiplin amirleri hakkmda yonetmelige uygun sekilde, Tarsus

Belebiyesi Disiplin Kurulu tarafmdan karara baglamr. Bu yonerge geregince Disiplin Amiri

tarafbdan sozlesmeli personelin savunmasi, yine bu yonergede belirtilen savunma esasma

uygjn olarak ahmr, (savunmasmi yapmayan sozlesmeli personel, savunma hakkmdan

vazglle~mi~sayihr.) Savunma, hakh ve kabul edilebilir gorulmuyor ise gerekceleriyle birlikte

ince~enmek ve karar verilmek iizere sorusturma dosyasi ilgilinin bagh oldugu Mudurluk

taratrdan Tarsus Belediyesi Disiplin Kuruluna intikal ettirilmek iizere insan Kaynaklan ve

Egitim Mudurlugune gonderilecektir. Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden i~e son verme

cezasma ili~kin soru~turma dosyasml tamamladlgl tarihten itibaren 30 giin i~inde karara

baSlr' Disiplin Kurulu, gerekli gordiiijii dllfUffilarda muhakkik gorevlendinne yetkisine

hIDz ir. ~.~ ~

y
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Ma I de-24 Disiplin Cezalaruun Bir Siire Sonra Ozlttk Dosyasmdan Silinmesi

Disi lin cezalan sozlesmeli personelin ozlttk dosyasma islenir. i~e son verme cezasmdan

baj~a bir disiplin cezasma carptmlrms olan sozlesmeli personel uyanna ve kmama cezalannm

uygulanmasmdan bes yil, ayhktan kesme cezasmm uygulanmasmdan on yil soma atamaya

yetk~li amire basvurarak, verilmis olan cezalannm ozluk dosyasmdan silinmesini isteyebilir.

Bu istek uzerine list amir, sozlesmeli personelin bu siire icerisindeki tutum ve davramslanm

da ~egerlendirerek; disiplin cezasmm ozliik dosyasmdan silinmesine ya da istegin reddine

karar verebilir.

SiiZl~jmeli personelin, yukanda yazilan siireler icerisindeki davramslan, bu istegini hakh

kiladak nitelikte gorulurse, isteginin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar ozluk

d I . I .
oSfsma Ij,emr.

MaJde-25 Itiraz

DiSillin amirleri tarafmdan verilen uyarma, kmama ve ayhktan kesme cezalarma karst
disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasma karst ytiksek disiplin kuruluna
itir~l edilebilir.itir1mercileri, itiraz dilekcesi ile karar ve eklerinin kendilerlne intikalinden itibaren otuz gun
~S;indlekararlanm vermek zorundadir,

Itira~m kabulu halinde, disiplin amirleri karan gozden gecirerek verilen cezayi hafifletebilir
veya tamamen kaldirabilirler.

Disi lin cezalarma karst idari yargi yoluna basvurulabilir,

Mad~e-26 itiraz Suresi ve Yapilacak Islem

DiSilin amiri ve Belediye Disiplin Kurulu tarafmdan verilen disiplin cezalanna karst

yapUfcak itirazlarda sure, karann ilgiliye tebligi tarihinden itibaren yedi gilndilr,

Bu sf icinde itiraz edilmeyen disiplin cezalan kesinlesir.

Itlraz[ halmde, itiraz mercileri karan gozden gecirerek, verilen cezayi aynen kabul

edebilecekleri gibi cezayi hafifletebilir veya tamamen kaldirabilirler.

itiraz mercileri, itiraz dilekcesi ile karar ve eklerinin kendilerine in~· .L.. jnden itibaren 30 giin r
icinde kararlanm vermek zorundadirlar.
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Itira edilmeyen kararlar ile itiraz iizerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine
idar yargi yoluna basvurulamaz,

Kaldmlan cezalar ilgilinin ozluk dosyasmdan silinir.

Ma de-27 Cezalarm tebligl

Bu .onergenin 8.9.10. maddelerinde sayilan fiillerden otiirii verilecek uyarma, kmama ve

aYl1tan kesme cezalan; yetkili disiplin amiri tarafmdan verildikten soma sozlesmeli

perSrnele yazIl~ olarak teblig olunur. Tamamlanan evraklar (asillan), ozluk dosyasma

i~lef.ek iizere Insan Kaynaklan ve Egitim Mudurlugu'ne gonderilir. Sozlesmeli Personelin

bu Yinergenin. 11. maddesinde sayilan fiillerden dolayi Disiplin Kurulunca verilen ise son

venrr cezasi, Insan Kaynaklan ve Egitim Mudurlugu'nce sozlesmeli personele yazih olarak

teblis olunur.

DORDUNCUBOLUM

SON HOKUMLER

Madde-36 Yiiriirliik

Bu1nerge. Tarsus BelediyeMedis Karan ile kabulii ve yaymu tarihinde yiirtirltige girer.

Mad~e-37Yiiriitme

I
Bu onerge hiikiirnlerini, Tarsus Belediye Baskanhgi yiiriitiir.
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DisiPLiN AMiRLERi CETVELi

lin Amirleri asagida belirtildigi gibidir.

nisiPLiN AMiRi
BiR UST

nisiPLiN AMiRi

Biri Mudurluklerinde Cahsan

S6z esmeli Personel Birim Muduru Belediye Baskam

Bel diye Baskam aym zamanda, Belediyede cahsan butun sozlesmeli personelin en list

disi lin amiridir.
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