DİSİPLİN YÖNERGESİ

30 NİSAN 2021

1- AMAÇ VE KAPSAM
Bu yönergenin amacı T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı personeli hakkında uygulanacak
disiplin cezalarını, bunları gerektiren fiil ve halleri, disiplin cezalarının uygulanma usul ve
esaslarını düzenlemektir.
Bu yönerge; iş hukuku hükümlerine ve 375 sayılı KHK hükümlerine göre çalışan (iş akitleri,
tabi oldukları hukuki ve idari düzenlemelerde aksine bir hüküm bulunmayan) sürekli işçiler
dâhil tüm personele uygulanır.
2- DAYANAK
Bu yönerge; Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 5449
sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel
Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
3- TANIMLAR
Bu yönergede geçen;
Ajans: T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nı,
Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
Birim Başkanı: Uzman personel arasından genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulu kararı
ile görevlendirilen, çalışma birimi yöneticilerini,
Destek Personeli: Ajansın; sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idari ve mali işler ile personelle
ilgili iş ve işlemler gibi işlerini yürüten personelini,
Genel Sekreter: Ajans genel sekreterini
Hukuk Müşaviri: Ajansın iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasına destek
sağlamak, hukuki konular hakkında görüş bildirmek ve Ajansın taraf olduğu davalarda ve icra
takiplerinde Ajansı temsil etmek üzere istihdam edilen personeli,
İç Denetçi: Ajansın faaliyetlerini, hesaplarını, işlemlerini ve performansını iç denetime tabi
tutmak üzere istihdam edilen personeli,
İnsan Kaynakları Hizmetinden Sorumlu Personel: Ajans insan kaynakları ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmekle görevli personeli,
Personel: Ajansta iş hukuku hükümlerine ve 375 sayılı KHK hükümlerine göre çalışan (iş
akitleri, tabi oldukları hukuki ve idari düzenlemelerde aksine bir hüküm bulunmayan) sürekli
işçiler dâhil tüm personeli,
Sürekli İşçi: Ajansta uzman ve destek personelinin görev tanımı dışında kalan işlerin
yürütülmesi için 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi çerçevesinde istihdam edilen
personeli,
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Uzman Personel: Ajansın özel, mesleki ve teknik bilgi gerektiren işlerini yapmakla görevli
personelini,
Yatırım Destek Ofisi Koordinatörleri: Uzman personel arasından genel sekreterin teklifi ve
yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen, Antalya, Burdur ve Isparta Yatırım Destek Ofisi
koordinatörlerini
Yönetim Kurulu: T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunu
ifade eder.
4- GENEL ESASLAR
4.1. Disiplin Cezaları
Disiplin cezaları, yasal mevzuat ve diğer düzenlemelerde uyulması zorunlu kılınan hususlara
uymayan veya yasaklanan işleri yapan personele, kusurlu fiil ve hareketleri nedeniyle
durumun niteliğine ve davranışın ağırlık derecesine göre uygulanacak cezalardır.
4.2. Disiplin Cezalarının Çeşitleri
En hafiften en ağıra doğru sıralanmış halde disiplin cezaları şunlardır:
 Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin
hataları da belirtilmek suretiyle yazılı olarak bildirilmesidir.
 Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının kusurları da
belirtilmek suretiyle yazılı olarak bildirilmesidir.
 Ücretten Kesme: Personelin, net ücretinden iki gündelik kesinti yapılmasıdır.
 İşten Çıkarma: Personelin bir daha Ajansta çalıştırılmamak üzere iş sözleşmesinin
feshedilmesidir.
4.3. Disiplin Cezalarının Uygulanmasını Gerektiren Haller
4.3.1 Uyarma
Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:
4.3.1.1. Amirlerince usul ve mevzuata uygun olarak verilen talimat ve görevlerin tam ve
zamanında yapılmasında, görev yerinde Ajans tarafından belirlenen usul ve esasların yerine
getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında
kayıtsızlık göstermek,
4.3.1.2. Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak,
4.3.1.3. Sorumluluğuna verilen işi yapmamak, mesai saatleri içinde özel işleriyle uğraşmak,
4.3.1.4. Görevi başında, iş arkadaşlarına, yönetimi altındaki personele, amirine veya ilgili
diğer kişilere kaba ve saygısız davranışlarda bulunmak, iş arkadaşlarına veya amirlerine
zorluk çıkartmak,
4.3.1.5. Bu yönergede daha ağır bir disiplin cezasına bağlanmış fiillere ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla 29.08.2019 tarih ve 122 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Batı
Akdeniz Kalkınma Ajansı Etik İlkeler Yönergesini ihlal etmek,
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4.3.1.6. Usulsüz başvuru ve şikâyette bulunmak, şikâyet ve dileklerinin iletilmesi sırasında
başvurulması gereken makamı geçerli bir neden olmaksızın aşmak,
4.3.1.7. İrtibat kişisinin Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’ndan ve ilgili kişiden gelen
talep ve istekleri Ajans işlem yetkilisi, üst yönetim ve danışan firmaya bildirmemesi,
4.3.1.8. Ajans Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin düzenlenmesi akabinde Ajansın Veri İmha
Politikasına aykırı şekilde verilerin imha edilmesi veya imha edilmemesi,
4.3.1.9. Ajans veri güvenlik politikasına uygun olarak talep edilmesi gereken kişisel verilerin
dışında gereksiz verilerin talep edilmesi,
4.3.1.10. Kişisel verilerin alınması veya aktarılması esnasında veri güvenlik politikasında
bahsedilen önlemlere aykırı davranış sergilenmesi,
4.3.1.11. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli hassasiyet ve özenin gösterilmemesi,
4.3.1.12. Kişisel Verilerin Korunması’na ilişkin Ajans tarafından düzenlenen eğitimlere ve
gerekli bulunması halinde sınavlara mazeretsiz katılmamak,
4.3.1.13. Ajans tarafından veri güvenlik politikasında düzenlenen erişim yetki prosedürlerine
aykırı davranarak ulaşmaya yetkisinin olmadığı kişisel verileri görüntülemek,
4.3.1.14. Ajans tarafından veri güvenlik politikasında düzenlenen erişim yetki prosedürlerine
aykırı davranarak ulaşmaya yetkisinin olmadığı kişisel verileri çoğaltmak,
4.3.1.15. Ajans tarafından veri güvenlik politikasında düzenlenen erişim yetki prosedürlerine
aykırı davranarak ulaşmaya ve paylaşmaya yetkisinin olmadığı kişisel verileri paylaşmak,
4.3.1.16. Kişisel veri içeren belgeleri, veriye erişme yetkisi olmayan kişilerin rahatça
erişebileceği yerlerde tutmak, muhafaza etmek,
4.3.1.17. Bu yönergede açıkça zikredilen fiiller dışında kalan, Kişisel Verileri Koruma
Kanunu’na, Ajansın İdari ve Teknik İşler Politikası’na, Ajansın Veri Güvenlik Politikası’na
veya Ajans’ın kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak hazırladığı her türlü politika ve
belgeye aykırı fiillerde bulunmak,
4.3.2. Kınama
Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:
4.3.2.1. Amirlerince usul ve mevzuata uygun olarak verilen talimat ve görevlerin tam ve
zamanında yapılmasında, görev yerinde Ajans tarafından belirlenen usul ve esasların yerine
getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında
kusurlu davranmak,
4.3.2.2. Yönetimi altındaki personelin yönetim ve denetiminde ihmal göstererek usulsüz işlem
yapmasına elverişli bir ortamın doğmasına yol açmak,
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4.3.2.3. Görevle ilgili bilgi ve belgeleri yetkili kişi ve mercilere haklı bir neden olmaksızın
süresi içinde vermemek,
4.3.2.4. Ajans içinde veya dışında meslek ilkelerine ve/veya etik ilkelere aykırı davranışlarda
bulunmak,
4.3.2.5. Yetkili kılınmadığı halde Ajans hakkında medya kuruluşlarına ve üçüncü kişilere
bilgi ve demeç vermek,
4.3.2.6. İzinsiz ve özürsüz olarak bir iş günü göreve gelmemek veya özürsüz veya izinsiz
olarak göreve geç gelmeyi yahut görevden erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek,
4.3.2.7. Görevi başında, iş arkadaşlarına, yönetimi altındaki personele, amirlerine ya da
Ajansla iş ilişkisi içinde olanlara hakaret etmek,
4.3.3. Ücretten Kesme
Ücret Kesintisi cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:
4.3.3.1. Ajans dâhilinde yapılan bir yolsuzluğu bilerek haber vermemek,
4.3.3.2 Kasıtlı olarak üstlerine yanlış bilgi vermek veya bildirilmesi gereken hususları
saklamak veyahut inceleme/soruşturma veya denetimlerde kasıtlı olarak gerçeğe aykırı
bildirimlerde bulunmak veya soruşturmayı güçleştirmek,
4.3.3.3. Görevin yapılışı sırasında ağır ihmal göstererek Ajans’ı zarara uğratmak,
4.3.3.4. Kumar oynamayı alışkanlık haline getirmek,
4.3.3.5. İşe gelmediği hâlde kendini işe gelmiş gibi göstermek.
Tüm ücret kesintileri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 38. maddesine göre yatırılır. Kesintiler
personelin disiplin soruşturmasına konu fiili işlediği tarihteki ücreti üzerinden yapılır.
4.3.4. İşten Çıkarma
4857 sayılı kanunun ilgili maddelerinde yer alan geçerli nedenle iş sözleşmesinin sona
erdirilmesi ile haklı nedenlerle derhal fesih hakkı saklı olmak üzere; işten çıkarma cezasının
verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:
4.3.4.1. Ajans’a ait olan veya Ajans’a emaneten bırakılmış veya rehin edilmiş para, mal veya
kıymetleri zimmetine geçirmek,
4.3.4.2. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik yapmak veya diğer yüz kızartıcı suçlardan birini
işlemek,
4.3.4.3 Görevini veya yetkilerini kötüye kullanmak veya kullandırmak,
4.3.4.4. İş ilişkisi içinde bulunulan kimselerden çıkar sağlayarak, doğrudan doğruya veya
aracı eliyle hediye almak veya menfaat temin etmek,
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4.3.4.5. Her türlü defter, belge ve kayıtları tahrif etmek veya ettirmek veya kötü niyetle yok
etmek veya ettirmek,
4.3.4.6. Ajans içinde veya görev sırasında iş arkadaşlarına, iş ilişkisi içinde bulunulan
kimselere fiili saldırıda bulunmak, silahla ve yaralayıcı, öldürücü aletlerle tehdit etmek,
4.3.4.7. Üstlerinin veya iş arkadaşlarının şeref ve namusuna dokunacak beyanlarda veya şeref,
haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve şikâyetlerde bulunmak,
4.3.4.8. İşe başvuru, işe başlama ve hizmet sözleşmesinin yapıldığı sırada akdin esaslı
noktalarından biri için gerekli nitelikler veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların
kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya belgeler
vererek Ajans’ı yanıltmak,
4.3.4.9. Ajans’a ait sırları açığa vurmak,
4.3.4.10. Kasıtlı olarak Ajans’ı zarara uğratmak,
4.3.4.11. Özel yasalar gereği veya resmi makamların kararı ile verilen bilirkişi ve hakemlik
görevleri ile meşru olmayan bir menfaat elde etmemek şartıyla, mesai saatleri içinde ve
dışında, Yönetim Kurulu Başkanının izni ile öğretim kurumlarında görev alma durumu hariç
olmak üzere Ajans’ın izni olmaksızın; izin süreleri içinde veya dışında, ücretli veya ücretsiz
başka bir işte çalışmak veya görev yapmak, her türlü şirket veya ticaret ve sanayi
müesseselerinde yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik yapmak, destek yararlanıcıları, proje
danışmanları veya iş ilişkisi içerisinde bulunulan herhangi bir kişi ile gizli veya açık ticari
ortaklık kurmak,
4.3.4.12. Ajans tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın veya haklı bir sebebe
dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden
sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemek ve Kalkınma Ajansları
Personel Yönetmeliği’nde göreve başlama süresi olarak belirtilen süreler içerisinde göreve
başlamamak,
4.3.4.13. İdeolojik/siyasal anlamda Ajansın çalışma düzenini bozacak eylemlere katılmak, bu
faaliyetleri teşvik ve tahrik etmek, kanunen yasaklanmış her türlü yayını veya ideolojik/
siyasal içerikli bildiri, afiş, pankart vb. basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya dağıtmak üzere
bulundurmak,
4.3.4.14. Görev mahallinde genel ahlak kurallarına aykırı, edep dışı davranışlarda bulunmak,
4.3.4.15. Kumar oynatmak,
4.3.4.16. Göreve sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek, işyerinde alkollü içki
veya uyuşturucu madde kullanmak,
4.3.4.17. Başkasına zarar vermek, kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla; bilgileri
otomatik işleme tabi tutulmuş bir sistemden programları, verileri veya diğer herhangi bir
unsuru hukuka aykırı olarak ele geçirmek, nakletmek veya çoğaltmak, kısmen veya tamamen
tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak veya yanlış biçimde
işlemesini sağlamak,
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4.3.4.18. Alım satım, artırma ve eksiltme işlerine hile karıştırarak Ajans’ı zarara sokmak veya
bu gibi işlerde karşı tarafı koruduğu sabit olmak,
4.3.4.19. Gerçek dışı bildirimde bulunmak suretiyle şahsen karşılanması gereken giderleri
Ajansa ödetmek,
4.3.4.20. Ajansın güvenini kötüye kullanmak, Ajansın meslek sırlarını ortaya atmak gibi
doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak.
4.3.4.21. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmek,
4.3.4.22. Ajans nezdinde gerçekleştirmiş olduğu fiiller neticesinde TCK m.134-139
kapsamında herhangi bir kovuşturma sürecinin başlaması durumunda İş Kanunu m.25/2-h ve ı
fıkraları gereğince iş sözleşmesinin bildirimsiz feshi yoluna da gidilebilecektir. Bu aykırılık
nedeni ile doğacak cezai sorumluluk cezaların şahsiliği gereğince aykırılığı gerçekleştiren kişi
veya kişiler üzerinde olup tazminat sorumluluğu ayrıca rücu edilebilecektir.
4.4. Tekerrür
Personelin, soruşturulan veya hakkında disiplin cezası uygulanan fiili, işlendiği tarihten
itibaren 5 yıl içinde tekrar işlemesi halinde, bu defa fiilin gerektirdiği cezanın bir derece ağır
olanı uygulanabilir.
4.5. Benzer Hal ve Eylemler
Personele disiplin cezası uygulanmasını gerektiren ancak bu yönergede yer almayan fiiller
için, nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzeri fiillere ait disiplin cezaları verilir. Tereddüt
oluşması hâlinde işçi lehine uygulamaya gidilir.
4.6. Takdir Hakkı
Cezayı gerektiren eylem ile ilgili olarak;
4.6.1. Suç sayılan eylemin Ajans bünyesinde meydana getirdiği zararın maddi ve manevi
önem derecesi,
4.6.2. Eylemi işleyenin geçmiş sicil ve performans durumu, Ajans’taki tutum ve davranışları
ile kişiliği hakkındaki izlenim,
4.6.3. Eylemin nedenleri ve çalışma koşulları,
göz önünde bulundurularak, işlenen disiplin suçuna verilmesi gereken cezadan bir derece
hafif olanının uygulanması teklif edilebilir.
4.7. Savunma Hakkı
Ajans personeli hakkında, savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Personel,
soruşturmayı yapan tarafından 7 iş gününden az olmamak üzere verilecek süre içinde yazılı
olarak savunmasını yapar. Verilen süre içinde savunmasını yapmayan personel, savunma
hakkından vazgeçmiş sayılır.
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Ancak, işten çıkarmayı gerektiren fiil ile ilgili ikrar ve/veya yeterli delilin varlığı halinde,
soruşturmanın sonucu beklenilmeden, 4857 sayılı İş Kanunu’nun işverenin haklı nedenlerle
derhal fesih hakkını düzenleyen 25/II. maddesi kapsamından iş akdini fesih hakkı saklıdır.
4.8. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amirler
4.8.1. Yönetim Kurulu Başkanı; Genel Sekretere uygulanacak işten çıkarma cezası dışında,
Ajansın bütün personelinin,
4.8.2. Genel Sekreter; çalışma birimi başkanları, yatırım destek ofisi koordinatörleri, iç
denetçi ve hukuk müşavirinin,
4.8.3. Çalışma Birimi Başkanları ve Yatırım Destek Ofisi Koordinatörleri, kendilerine bağlı
çalışan uzman personel ile var ise destek personelinin ve sürekli işçilerin disiplin amiridir.
4.9. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amirlerin Görev ve Yetkileri
Disiplin amirleri, personel hakkında öğrendikleri veya kendilerine intikal eden ve disiplin
cezasını gerektirir fiil ve haller için;
4.9.1. Fiilin Uyarma ve Kınama cezası ile ilgili olması ve mali sorumluluğu içermemesi
halinde, personel hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, yaptığı soruşturmanın sonucuna
göre personele gerekli cezayı vermek ve verilen cezayı tebliğ etmek, durumu belgeleri ile
birlikte Genel Sekreter’e bildirmek,
4.9.2. Personelin fiilinin veya fiillerinden birinin Uyarma ve Kınama üstünde bir cezayı
gerektiren mahiyet taşıması veya konu birden fazla personel ile ilgili olup da, bunlardan
birinin fiilinin bu mahiyette bulunması veya mali sorumluluğu içermesi halinde, fiile ait her
türlü delile el koymak ve gerekli diğer tedbirleri almak suretiyle, konuyu soruşturulması ve
Genel Sekreter tarafından muhakkik tayin edilmesi için Genel Sekretere intikal ettirmek,
4.9.3. Disiplin amirleri tarafından verilen cezalara karşı (7 iş günü içinde) yapılacak itirazları
karara bağlamak bir üst disiplin amirinin yetkisinde olup, itiraz üzerine üst disiplin amiri
itirazı reddetmek, cezayı hafifletmek veya tamamen kaldırmak ve bu sonuçları ilgiliye tebliğ
etmek,
ile görevli ve yetkilidirler.
Disiplin amirinin Yönetim Kurulu veya Genel Sekreter olduğu hallerde; soruşturma hakkında
Yönetim Kurulunun ve Genel Sekreterin karar verme yetkisine halel getirmemek kaydıyla
Genel Sekreter, ihtiyaç halinde işbu Yönerge uyarınca (kendisinin ve Yönetim Kurulunun
görev alanına giren) disipline konu olayın soruşturulması için soruşturmayı yürütmek ve
tavsiye niteliğinde rapor düzenlemek üzere muhakkik tayin edebilir.
Bu maddenin 1. (4.9.1.) fıkrasında sözü edilen görev ve yetki, personelin disiplin amirine
karşı işlediği fiiller için, 4.8. maddedeki sıralama dâhilinde bir üst disiplin amirine geçer.
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4.10. Disiplin Amirlerinin Karar Süresi ve Kararların Uygulanması
Disiplin amirleri, Uyarma ve Kınama cezasını gerektiren fiillerle ilgili soruşturmaların
sonucunda, ilgili personelin yazılı savunması veya itirazının kendilerine intikalinden itibaren
10 işgünü içinde karar vermek zorundadırlar.
Disiplin amirleri tarafından verilen cezalar ile var ise itiraz üzerine alınan kararlar herhangi
bir onaya gerek kalmaksızın verildiği tarihten itibaren yürürlük kazanır.
4.11. Yönetim Kurulunun Görevleri
Yönetim Kurulu;
4.11.1. Personelin Ücretten Kesme ve İşten Çıkarma cezasını gerektiren fiilleri ile ilgili
soruşturmalar hakkında karar almak,
4.11.2. Disiplin soruşturmasına konu fiilin Ajans zararına da sebebiyet vermiş/verecek olması
halinde, ilgili personelin mali sorumluluğu konusunda karar almak,
4.11.3. Disiplin soruşturmasına konu fiilin kanuni yönden de suç teşkil etmesi halinde, suç
ihbarında bulunulması konusunda karar almak,
4.11.4. Genel Sekretere işten çıkarma cezası uygulanması gereken durumlarda, cezaya ilişkin
öneriyi Bakanlık takdirine sunmak,
ile görevlidir.
4.12. Disiplin Cezalarının Uygulanması ve Tebliği
Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve kararlar, ilgili personele tebliğ
edildikten sonra derhal uygulanır. Ücretten kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden
aybaşında uygulanır.
Kararlar personelin şahsi sicil dosyasına eklenir, ayrıca, karar suretleri gerekli işlemlerin
tekemmülü için insan kaynakları hizmetinden sorumlu personele intikal ettirilir.
4.13. Zamanaşımı
Personelin, 4857 sayılı İş Kanununun 25/II maddesi ve bu yönergenin 4.3.4. maddesindeki
hususlar ile ilgili İşten Çıkarma cezasını gerektiren fiilinin öğrenildiği tarihten itibaren altı
işgünü ve her halükarda fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde iş akdi feshedilmediği
takdirde fesih yetkisi kullanılamaz. Ancak, personelin işten çıkarma cezasını gerektiren fiili
nedeniyle maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.
Fiilin öğrenildiği tarih olarak onay merciin karar tarihi esas alınır.
Bu maddenin 1.fıkrası dışındaki disiplin cezalarında zamanaşımı 3 yıl olup; başlangıç için fiil
tarihi bitiş için karar tarihi esas alınır. Ancak, personelin fiili nedeniyle maddi çıkar sağlaması
halinde 3 yıllık süre uygulanmaz.
4.14. Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Şahsi Sicil Dosyasından Çıkarılması
Kesinleşen disiplin cezaları personelin siciline işlenir. İşine son verme cezası dışında disiplin
cezası almış bulunan personel, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından üç yıl ve
ücretten kesme cezasının uygulanmasından beş yıl sonra yazı ile başvurarak verilmiş olan
8

disiplin cezalarının sicilden silinmesini isteyebilir. Personelin yukarıda yazılı süreler
içerisindeki davranışları bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine
getirilmesine cezayı veren disiplin amiri/yönetim kurulu tarafından karar verilerek bu karar
sicil dosyasına işlenir.
Verilmiş olan disiplin cezasından dolayı, ilgili personele herhangi bir nam altında tazminat
veya ücret ödenmez.
4.15. Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırma
4.15.1 Hakkında disiplin soruşturması gereken/sürdürülen personel, işe devamının sakıncalı
görülmesi halinde Genel Sekreter tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir veya
görev yeri değiştirilebilir.
Haklarınca mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan personel de Genel Sekreter tarafından
görevden uzaklaştırılabilir.
Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir.
4.15.2. Personelin disiplin soruşturması başlamadan önce görevden uzaklaştırılması
durumunda, görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması
şarttır. Bu süre zarfında soruşturmayı başlatmayan amir hukuki, mali ve cezai sorumluluğa
tabidir.
Geçici olarak görevinden uzaklaştırılan personele bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir.
Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
Soruşturma sonucunda işten çıkarma cezası ile cezalandırılmayan personelin ödenmeyen hak
ve alacakları, hakkında alınan karara uygun olarak mevduata uygulanan en yüksek faiz ile
birlikte sonradan ödenir.
Soruşturma sonucunda işten çıkarma cezası ile cezalandırılan personelden ise görevden
uzaklaştırıldığı süre içinde kendisine ödenen aylıkları yasal faizi ile iade alınır.
4.15.3. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmaya konu fiillerin, failinin hizmetlerini
devam ettirmesine engel bulunmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.
Soruşturma sonunda disiplin yüzünden işten çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına
lüzum kalmayan personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.
4.15.4. Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce,
a) Haklarında işten çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilen,
b) Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilen personelin,
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılan personelin,
d) Görev yapmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenen personelin,
ilgili kararların kesinleşmesi üzerine, hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.
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4.15.5. Görevden uzaklaştırma; bir disiplin soruşturmasının icabı olduğu takdirde en çok üç
ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde personel görevine
başlatılır.
Görevden uzaklaştırma; bir cezai kovuşturmanın icabı olduğu takdirde görevden
uzaklaştırmaya yetkili disiplin amiri, ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleterek görevine
dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
4.16. Personel Hakkında Ceza Kovuşturması Yapılması
Personelin disiplin cezasını gerektiren fiil veya halinin kanunen de suç teşkil etmesi ve
hakkında ceza kovuşturmasının da gerekli olması veya ceza kovuşturmasına da başlanmış
bulunması, disiplin soruşturmasını engellemez veya geciktirmez.
Ceza kovuşturması sonucunda kovuşturma konusu fiilin mevcut olmadığı ya da fiilin
kovuşturma yapılan personel tarafından işlenmediğinin anlaşılması durumuna dayalı
bulunması dışında, personel hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilmesi disiplin cezası
uygulanmasını önlemez.
Doğacak cezai sorumluluk cezaların şahsiliği gereğince aykırılığı gerçekleştiren kişi veya
kişiler üzerinde olup tazminat sorumluluğu ayrıca rücu edilebilecektir.
4.17. Ajansın Dava Açma Hakkı
4.17.1. Soruşturma üzerine, işlemleri/fiilleri dolayısıyla personelin mali sorumluluğuna
gidilmesi ve Ajans zararının personele tazmin ettirilmesine ilişkin yetkili kurul kararının
gereği ve takibi Genel Sekreter talimatı ile hukuk müşaviri tarafından yerine getirilir.
Ajans, personelin kasıt veya ağır ihmali ile müstakbel ve muhtemel zararlar da dâhil olmak
üzere Ajans’a ve/veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı ilgili personel aleyhine
zamanaşımı süresi içerisinde yasal yollara başvurabilir.
Yapılan soruşturma sırasında, Ajans zararına sebebiyet verildiğinin yeterli delil ve emarelerle
tespit edilmiş olması ve personelin mali mesuliyetinin öngörülmesi durumunda, gerekli
görülen hallerde, yetkili kurul kararı beklenilmeden, ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı
alınmak suretiyle hukuk davası açılması veya icrai takibata geçilmesi gibi hukuki tedbirlerin
icrası konusunda Genel Sekreter talimatı ile Hukuk Müşaviri yetkilidir.
Ancak, mali mesuliyeti öngörülen personelin emeklilik talebinde bulunması halinde, mali
sorumluluğa konu işlemlerin/fiillerinin açıkça suç teşkil etmemesi ve zaman aşımı süresi
geçirilmemesi kaydıyla soruşturmanın başlamasından zamanaşımı süresi dolana kadar,
emeklilikten kaynaklanan hak ve alacakları da dâhil olmak üzere malvarlığı aleyhine yasal
yollara müracaat edilmemesi hususu, gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşü alınmak suretiyle
Genel Sekreter talimatı ile Hukuk Müşaviri tarafından gerekli işlemler yapılır.
4.17.2. Ajans, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suç sayılan fiilleri işleyen personel
hakkında Yönetim Kurulunca bu konuda karar alınması ve bu kararın onaylanması kaydı ile
(4.17.1) fıkrasında belirtildiği şekilde Genel Sekreter talimatı ile Hukuk Müşaviri vasıtasıyla
suç duyurusunda bulunur. Ancak, acil durumlarda, failin belirlenmesi ve/veya Ajans zararının
tespit edilmesi halinde Yönetim Kurulu kararı beklenilmeksizin Yönetim Kurulu Başkanı
tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç ihbarında bulunulabilir.
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4.17.3. Ajans tarafından yapılan soruşturmalarda tespit edilen ve Ajans personeli olmayan
üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen suiistimaller ve/veya suç teşkil eden fiiller
nedeniyle Ajans zararına da sebebiyet verilmiş olması halinde söz konusu kişiler hakkında suç
duyurusunda bulunulması ve diğer yasal girişimlerin gereği, yetkili kurul kararı
beklenmeksizin Genel Sekreter talimatı ile Hukuk Müşaviri aracılığıyla yerine getirilir.
4.18. Disiplin Soruşturması Sırasında Ajanstan Ayrılma
Cezayı gerektiren bir fiilden sonra çekilme, emeklilik veya diğer sebeplerle Ajanstan ayrılma
disiplin soruşturmasına veya cezanın verilmesine engel olmaz.
Soruşturma kapsamındaki suçun mali sorumluluğa ilişkin olması durumunda Ajans
bünyesindeki mevcut alacaklarına tedbiren el konulabilir.
5- YÜRÜRLÜK
Bu yönerge, Yönetim Kurulu’nca onaylanmasını müteakip Ajans personeline duyurulduğu
tarihte yürürlüğe girer.
6- YÜRÜTME
Bu yönerge hükümlerini Genel Sekreter yürütür.
OLUR
30.04.2021

Ali ARSLANTAŞ
Burdur Valisi
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı

11

