
TRABzoN içvınsuvu vE xnNar.izAsyoN inanrsi GENEı.
ıvıününıüĞü MEMuR uisipıiN yöNnrvıpı,iĞi

nİnİNCİ BÖLÜNI Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE l- t1) Trabzon İçmesuytı ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdiirltiğtincle:6_57 sar,ılı
Devlet Memı"ırları Kaırunuıra tabii olarak çalışan devlet ıı,ıen-ıurlarııra, fiilleriııe göre 657 salılı
Devlet Memtırları Kaııunuııun l25 inci ıııaddesiırde yer aları haklarında ul,gıılanacak disiplin
cezalarının tespit edilerek disiplin cezası vermeye yetkili Disiplin Anıirleri iIc Disipliı-ı
Kurullarının; kuruluşu, i.iyeleriniır görev süresi, görüşme ve karar tısı_ıl \,c csaslıırııiı
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (l) Bu Yönetnıelik, Tı'abzon İçnıesuvu ve Kanalizasy,on İdarcsi (icııi.|
Müdürlüğünde; 657 sayılı Devlet Memurları kanuııuıra tabii olarak çalışaıı ırıeıııı_ırları kap:s;_ır.

Hukuki dayanak
MADDE 3- (l) Bıı Yönetınelik, 2560 sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi (ieııel NiütJtirliigti
kuruluş ve Görevleri Hakkında kanuırun 1 ve 6 ı-ıcı ınaddesi ile Bakanlar kurtıltııııııı
17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı Kararıyla 1,ürürliiğe girı.n "Disiplin Kı_ırrılları rc Disilı!iıı
Amirleri Hakkında Yönetmeliğiıı değişik l6 ncı maddesine clayanılarak hazır|anıı-ıışlır.

Tanrnr ve kısaltmalar
MADDE 4- (l) Bu Yönetmeliğin uygulannıasında geçen;
a) DisiPlin Amiri: Disiplin ceza|arını vcrnle},e .v-etkili ve ekli cetvelde 1,er aları ı"ııır,ıııı]ardtıki
amir|eri,
b) DisiPlin Cezalan:657 sayılı Devlet Memurları Kanununuı,ı l25. Maddesinde \,,:r altııı llii .,,,c

lraller için tespit edilen cezaları.
c) DisiPlin Kurulu: Bu Yönetmeliğiıı l0. Maddesiıre göre oluştı_ırulan TİSKİ Genel l\{ticltirliiğii
Disiplin Kurulunu,
ç) Genel Müdür: TİSKİ Genel Müdtirünü.
d). İdare (Kurum): Trabzon içmesuyu ve Kanalizasyon İdarcsi Genel MiıdiirlLiğıiııii. kı:;;ır,ı
TiSKİ'yi,
e) Yüksek disiplin kurulu: Trabzon Büy|ikşehir Bclediyesi Eırcünreniıri ilhc,lc ç,der.

iriNci göLtrvl
Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları

Disiplin cezası vermeye yetkili Amir ve Disiplin kurulları
MADDE 5- (l) l-Iyarma. Kınama ve ı\ylıktan Kesme Cezaları ekli cetvel,Je ııı-ır,;ınları

gösterilen Disiplin Amirleri tarafından verilir.
(2) Genel Müdür en üst Disiplin Amiri olarak büttln menıurlar hakkında haiz olduğtı yctkilı:ri
doğrudan kullanır.
(3) Katleme İlerleınesinin Durdurulması
atanıal,a yetkili Amir tarafindaır. I)evlet
Disiplin Kurulu tarafindan verilir.



Disiplin amirleri unvan listesi
MADDE 6- tl] İdarenin memur]arına tabii oldukları 657 sayılı Devlet N4eııııırlııı,ı
Kanununda belirtilen cezaları vermeye yetkili rİSrİ Disiplin Amirleri Cetveli Ek-l .leki
listede gösterilmiştir.

Disiplin amirleri yetkileri
MADDE 7- (1) Disiplin Amirlerinin yetkileri şunlardır:
(a) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve haliır durumuna göre.657 sayılı Kantınııır l2.5.
maddesinde sayılan disiplin cezalarındaır" Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kcsnıe f]ezalıırıııı
Vermeye, yetkisi dAhilinde olmayan cezaları ise Disipliıı veya Yüksek Disipliı,ı Ktırıılı_ıııiı
intikalini teminen tahkikat dosyasını İnsan Kaynakları ve Eğitiın Dairesi Bıışkanlığıııiı
göndermek,
(b) Genel Müdür En Üst Disiplin Amiri olarak bütün nremurlar hakkında haiz olclıığtı
yetkileri doğrudan kullanmak,
(c) Genel Müdür, Disiplin Kurulu tarafıırdan verilen Kademe İIerlemesiniı,ı Drırclıırtılınası
Cezasrnın teklifi hakkında verilen ret kararı ile Yiiksek Disiplin Kurulu tarallnclan r,,crilcıı
Devlet Memurluğuırdan Çıkarma Cezası teklifi hakkında verileır ret kararınıı-ı alını_lığı taı.ilıi
takip eden l5 gün içinde yetkisi d6hilinde bulunan bir disiplin cezasını verırrek,
[ç] Yüksek Disiplin Kurulu taraflndan verileır Mcmurluktan Çıkarma Cezası teklillııiıı rctltli
kararı üzerine yetkisine girmeyen Kademe İlerlenıesinin Durdurulınası Cczası ile 1eczivc
edilmesi gerektiği kanaatine vardığı takdirde ret kararınüır alıııdığı tarihi takip erjen 15 giiıı
içinde Disiplin Kurulunca bu husıısta bir karar alınıııası htısusundaki teklifıni Disip|in
Kuruluna göndermektir.

Disiplin amirlerinin görevleri
MADDE 8- (1) Disiplin Amirlerinin görevleri şıınlardır:
(a) Disiplin cezasını gerektiren fii1 ve lıallerle ilgili tahkikat dosyasını stiresi içerisiııde
tamamlanrak.
(b) Kademe ilerlemesinin durdurulınası cezası ile nıemurluktan çıkarırıiı ccziısıııı
gerektiren lıallerde tamamlanan soruşturma dosyasını en geç 15 gün içerisindc iıısııı
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına göndernıek.
(c) Memur hakkında verilen [Jyarma. Kınanıa ve Aylıktan Kesıne cezıı|erına, ilgililer
tarafindan süresi içinde yapılan itirazlara ait dilekçeleri ve cezaya ait soruşttırıııa cit-ısyasını
en geç l5 gün içerisinde Disiplin Kuruluııa intikal ettirmek"
(Ç) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilip kesinleşen disiplin ceza|arına ait onıı.ı
asıllarını, savunma yazısını ve tebellüğ belgelerini siciline işleırmek üzere İırsan Kaynaklıırı
ve Eğitiın Dairesi Başkanlığına intikal cttirnrektir.

Disiplin amirlerinin sorumlulukları
MADDE 9- (1) Disiplin Amir|erinin soruınlulukları şunlardır:
(a) Disipliıı işlerinde kendilerine kanuıılarla r,,erilen yetkileri. kamu hiznıetleriniıı gcı.cği
gibi yürütülmesiııi sağlamak amacıy|a; meınurlara Kanun. Tüztik ve Yöıretıııeliklcrle
tanrnan hakları dikkate alarak hakkaniyet ve eşitligi esas alaıı bir tutum ve davrırnıs içinde
kullanmak,
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(b) Memurların Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme. Kademe Ilerlemesinin Durdurulnıası r,e

Memurluktan Çıkarma ceza|arından biri ile cezalandırılması gereken disipline al,kırı
davranışlarını öğrendİklerİ tarİlrten itİbaren karıunİ stireler İçinde disiplin sorlışturnıasıılı
başlatarak. gerekli cezay| uygulayarak. disiplin cezası verTne yetkisinin zalnan aşınlıııa
uğraınasını önlemek.
(c) Uyarına, Kınama ve Aylıktan Kesnre Cezalarını soruşturınanın tanranrlandığı tarilıi
takip eden l5 gün içinde bizzat vermek.
(ç) Disiplin Kurulu Uyarma. Kınama ve Aylıktaır Kesme Cezalarınakarşı itirazları cezıılara
ilişkin karar ve eklerin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içerisiırde incelcvçrek
sonuçlaııdırmak.

tıçüNçü nörüvı Disipıin
Kurulunun Kuruluş, Görev ve Yetkileri Disiplin Kurulunun
kuruluşu
MADDE l0- (U Disiplin Kı.ırulu, Geııel Müdür tarafindan belirlenecek bir Geııel Miıcjtir
Yardımcısının başkaırlığında, Teftiş Kurulu Başkanı. İnsan Kaynakları ve F.ğitiın Dairesi
Başkanı, l.Hukuk Müşaviri, idarenin kurulı.ış amacı olaır su ve kanalizasyon hizııretleri ile
doğrudan ilgili esas görevlerden birini 5,Şlteıı bir birinıin Daire Başkanı" soruşturnıası
yapılan nıemurun sendika üyesi olması halinde tiyesi olduğu, Sendika temsilcisincleıı oluşıır.
Disiplin Kuruluna herhangi bir sebeple üyeleriıı katılaınaması halinde görevleriııi vekalclcıı
yürüten|er katılır.

Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE l1- ( l ) Disiplin Kurulu nıemıırlar hakkında verilen U),arma. Kıııııınır ve r\ylıkıaı-ı
Kesme cezasına karşı yapılan itirazları ve Disiplin Amirlerinin kademe ilerlcıııesiııin
durdurulınası cezasına ilişkin taleplerini inceleyerek karara bağlamakla görevliclir. Disiplin
Krırulu, sorıışttıma dosyasıııı aldığı tarihten itibareıı 30 gün içinde karar verir. (2) Disipliıı
kurulu. soruşturma dosyası ile ilgili karar verirken. yetkileri şunlardır:
(a) Disiplin Kuru|u kendisiııe intikal edcn dosyaların iırcelenmesinde. gerekli gördüklcri
takdirde. ilgilinin özlük dosyasını ve her ı,ıevi evrakı inceleıneye, bilgi alınal,a. 1,enıiırli taııık
ve bilirkişi dinlenıeye veya niyabetin de dinlemeye, mahalliııde keşif yapıııa}a !t]},e}

yaptırmaya, savunnla almay a yetkil i di r.
(b) Soruşturulması istenen ııremurlar hakkında kademe ilerleınesinin durclurulnlast ceziısı
verilmesinin uygun görülmesi halinde. buna dair kararı soruşturına closyası ile biıliktc
onaylanıak üzere atamaya yetkili Makaııra göntlermekle yetkilidir.
(c) Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayiııine yetkisi yoktur. Cezayı kabul ı,eya reddecler.
Uyarına, Kınama ve Aylıktan Kesııre cezalarınııı reddi halinde disiplin aınirleri kararı
gözden geçirerek verilen ce7-ayı hafit'letebilir veya tamamen kaldırabilir.

Yüksek Disiplin Kurulunun teşkili
MADDE |2, (l) rİS«İ Ytiksek Disiplin Kurulu, Trabzon Büyiikşehiı, Bcılccli},esi
Encümeni nden teşekkül eder.

Disiplin Kurulunun toplanması ve çalışması
MADDE ll- tll Disiplin Kurulunun toplanması, gündenriıı hazırlaııması Başkan tarııilııdaı-ı
sağlanır. Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 giin içiııde incelerler. (])
Disiplin Kurulunda raportörlük görevi Başkanın görevleırdireceği bir üye laralıııclaıı.
biir@şteri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi tsaşkaıılığı.|gaİn{3n viirütüliİr.
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(3) Disiplin Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Klırulun başkan ve üyelerinin görev başıı-ıda
bulunmamaları halinde kurula yerine veköleteı-ı görevi yürütenler katılır. Kurul Başltaıııııııı
bu Yönetmeliğin 2l. maddesindeki sebeplerle toplantılara katılmanrası halinde Başkanlık
görevi, en kıdemli üye tarafindan yürütüliir.
(a) Bu Yönetmeliğin2I. Maddesi uyarınca toplantılara katılamayan üyeler toplaı,ıtı 1,cter
sayısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz,

savunma hakkı
MADDE l4- (l) Memurlara savunnası alınmadan Disiplin Cezası verilenrez. Soruştrırırıavı
yapanın veya Dİsİplin Kurulunun 7 güırden az olmamak üzere vereceği stire içiırdc r,ızılı
olarak sa\,,Lınmasını yapmayan memtır savunnla lıakkındaıı vazgeçmiş sal,ılır.

Disiplin Kurulunun görüşme usulü
MADDE 15- (1) Kurulda raportörün açıklaınaları dinlendikten sonra işiır esasıııııı
göriişülınesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve gi-irüşmelerin 1,eterli olduğu soııtıctıııa
varılınca oylama yapılır. Kurul oyçokluğu ve açık oyla karar verir.
(2) Oylamada çekimser kalınmaz. Başkan ovlınu en son kullaırır. Oylarıır eşitliği lıaliııde
Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafindan açıklaııır.

Kararların yazılması
MADDE t6- (l) Kararlar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde gerekçeli olarak oi,biı.|iği r.cşa
oYÇokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportör taraflııdan yazllır. IJaşkaıı ıe
iiyelerce iırızalanır. Karşı oy kullananlarıır göri.işlerine kararda yer verilir.

Kararların tebliği
MADDE l7- (1) Memurlar hakkında Disiplin Amirlerince verileır Uyarma. Kınt1ırııı vc
Aylıktan Kesııre Cezaları. disiplin cezası veren yetkili disiplin aıırirleri. katlcıııe
ilerlenresiııin durduruhnası cezası. ataına}a yetkili amirler ve meırıuril,etteı-ı çıkarı]ıa cczittı"
ceza\l vcren Yüksek Disiplin Kuruluırıııı Başkanı tarallndan l5 gün içinde ilgilileıe 1,3,11|1
olarak tebliğ olunur.

Kararların özlük dosyasına işlenmesi
MADDE 18- (l) Memurlar hakkında Disiplin Anrirlerince verilen disiplin cezalarııııı irit
Yazı. tebellüğ belgesi ve soruşturma dosl,ası ilgiliııin özlük dosyasına işlennıek üzere. İıısiııı
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığıııa der|-ıal gönderilir.
(2) Memurlar hakkında Disiplin Kurulıı r,e Yüksek Disiplin Kurulu'nc,a verileıı cezalar iıısiııı
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığıııca ilgilinin özlük dosyasıııa işlenir.

Disiplin Kurulu üyelerinin görev süresi
MADDE l9- (1) Kurulun görev unvanı belirtilnıeyen Üyelerinin görev süresi 2
yıldır. Süresi dolanların yeniden aynı si.ire ile görevlendirilıneleri ıırünrktincliir.

Disiplin Kurulunda görevlendirilemeyecek olanlar
MADDE 20- (1) Haklarında a1'lıktan kesme veya dalra ağır disiplin cezası uvgtılaıııııı,;
olanlar,657 sa},,ılı Kanunun değişik l33 üırcü maddesi hükümleriııden ),ararlaıııılış tılsaliır
dahi Disi pl i ı-ı kurul uırda görevlendiri lenıczler.
(2) Bunların yerine görev|endirilecekIer, insan Kaynakları ve Eğitiııı Dairesi Başkııı-ııııııı
teklifi üzcrine Genel Müdiir onayı ile tespit edilir. . '".. ,.,,,..,
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Disiplin Kurulunun toplantılarına katılamayacak olanlar
MADDE 2l- (|) Kurulun Başkan ı'e Üyeleri kendilerine, eşlerine.2 nci dereceye kaclar 1bıı
derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına. disiplin ceza§ teklif ettikleri, disiplin soruşttırırrasıırı
YaPtıkları veva atamasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili kurul toplııı-ıtılarııııı
katılamazlar.

Ceza kovuşturması ile disiplin kovuşturmasıntn bir arada yürütülmesi MADDE 22- ( l)
Bir memur hakkında aynı olaydan dolayı ceza kovuşturmasına başlanmış olıııası. disiplin
kovuşturn'ıasını önleınez ve geciktirmez. Memurun mahküıır olması veya hakkıııclaki [.ıeıaat.
men'i muhakeme Yahut takiPsizlik kararı verilmesi, ayrıca, disiplin cezastnın uygı"ılıınıırıısıı-ııı
engel olmaz.

itiraz
MADDE 23- (l) DisiPlin Amirleri tarafından memurlar hakkıııda verilen tıyarna. kınaıı.ıit r,e
aYlıktan kesn-ıe cezalarınakarşı disipliır kuruluna, kademe ilerlemesiniıı clıırdurulması ccziiıiına
karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
(2) İtiraz. süresi, kararın ilgilİye tebliği tarihinden itibaren yedi güııd[ir. Süresi içiııclc iıiraz
edi lmeyen disipl in ceza|arı kesinleşir.
(3) İtiraz ınercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve ekleriııin keırdilerine intikalindeır itihaı.eı-ı otı.ız
gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
(4) itirazın kabulü hAlinde, disiplin anıirleri kararı gözden geçirerek verileır cezttyı
hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarının özlük dosyasına işlenmesi ve özlük dosyasından silinmesi MADDiı
24, (|) DisiPliıı cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet Menrı.ırluğundaıı (lıkarnıa
cezasından baŞka bir disiPlin cezasına çarptırılmış olan memur uyarTna ı,e kınaına cç.ziılııı.ııııır
uYgulanmasından 5 sene, diğer cezalarıır uygulaırmasından l0 sene soııra atııınaya 1,etkili aıı-ıirc
baŞvurarak. verilnriş olan cezalarınıır özliik dosyasından siliırınesini istel,ebilir_
(2) Menıurun.14. Maddenin l. Irıkrasında7,azılan süreler içerisindeki davraııışları. bıı isteğiııi
lıaklı kılacak nitelikte ise, verilmiş olan cezaların silinmesine ataırıa yetkili aıııir taraliı-ır]an
karar Verilebilir. Verilen karar özlük dosyasına işlenir. Kademe İlerlenresiı-ıiı-ı [)urdıırıılırıası
cezaslntn özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin karar ise disiplin kurulunun ıııtitalaası
alındıktan sonra Atama yetkili Amir tarııfindan verilebilir.

Uygulama
MADDE 25- (1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren huküm ifade eder re clcrhııl
uYgulanır. Aylıktan Kesme Cezası, cezanln veriliş tarihini takip eden aybaşında ı_ı1,.gulanır.
(2) Verilen disiPlin ceza|arı Üst Disiplin Amirine, Devlet Memurluğunjan çıkarlna cezitsı
ayrrca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
(3) AYlıktan kesme cezası ile tecziye edileıı memurlar 5 sene, kadeıne ilerlç,ırıesiııiıı
durdurulmasl cezası ile tecziye edilen nremurlar l0 sene boyunca Daire Başkaııı ka<lriılarııiaı.
Daire Başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrol ara atanaınaz,|ar.

Zaman aştmı
MADDE 26- (l) Disiplin cezasını gerektiren f'iil ve halleri işleyeııler hakkıııcla bu flil r,ıı
hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren:
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(a) Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme ve Kadeıne İlerleınesiırin Durdurulması Cezalırrıırda l
ay içinde disiplin soruşturmasına,
(b) Menıuriyetten Çıkaıma Cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına. başlaırırıadığı
takdirde, disiplin cezasl verlne yetkisi zamanaşımına ı.ığrar.
(2) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihteır itibaren 2 yıl içinde disiplin
cezası verilmediği takdirde, ceza verTne yetkisi zarflan aşımına uğrar

Yürütme

MADDE 27-Bu Yönetmelik rİSrİ Genel Müdürlüğü tarafindan ytirütiir. Yürürlük
MADDE-28 Bu Yönetmelik Genel Kurı,ıl onayına müteakip yayımı tarihinde yürtirlüğe gircr.
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Memur disipliİ yiiııetmeliğiııc
ilişkin iş bu yönetnıelik Genel Kuruluıı |9l02l20l5 tarih ve 3 ııolu kararla kabul edilerek
yürürlüğe girmiştir.

Başkan üy. üy"
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Genel Müdür Trabzoır Büyükşehir
Belediye Başkaırı

Genel Müdür Yardımcısı Genel Mt_idtir
Trabzon Bü5

Beledil,e l}

Yönetim Kurulu Üyesi

İç Denetçi

Trabzon Büyükşelıir

"Y:T:-*,
Genel Müdür Trabzoıı Bür

J

Belediye I},

Teftiş Kurulu Başkanı Genel Mtidür T'rabzcııı I]ti

Belediı,e ['

l.Hukuk Müşaviri

Daire Başkanı

uznıan, sivil savunma ljzmanı

Genel Muidür

Genel Müdür

I)aire Başkaırı

Trabzoıı Biiı
Beledile t}

Trabzoıı IJiiı

_ğ"js4[ı!]
C}eııel Mı

Müt-ettiş. Miifbttiş Yardımcısı Gcııel M Lldur



Hiıkıık Müşaviri, Avukat 1.I{ukuk Müşaviri GeıreI Miidiir

Şu[,ıe Müdürü Daire tsaşkanı GenelMüdtir

Mali Hizınetler Uznranı, Mali Hizmetler
uzmaır yardııncısı

Mali Hizmetler Dairt
Başkanı Genel Mtidür

Mühendis, Mimar, Arkeolog, Teknik Ressam.
Tekniker, Tekırisyen, Bakteriyolog, Kinryager.
Laborant, Biyolog, Tabip, Uzman Tabip. Diş

Tabibi, Başlıemşire, Hemşire, Sağlık Menıuru.
Sağlık T'eknikeri, Sağlık Teknisyeni. Diş

Protez, Teknisyeni . Eczacı, Psikolog.
Diyetisyen, Fizyoterapist. Şef-. Ayniyat

Saymanı, Memtır, Ambar Memuru. Tal,ısil<iar.
Veznedar, Muhasebeci, Bilgisayar İşletııeni,

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletnıeni.
Programcı. Tercünıan, Uzman. Sivil Savunma
Uzmanı, Koruılıa ve Güvenlik Amiri. Korunra

ve Güvenlik Görevlisi

Daire Başkanı Geııel Müdtir
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