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Amaç. Kapsam. Hukuki Dayanak. Tanımlar

(2) Sözleşmeli personel kendi sözleşmesi hükümlerine
tabidir. Sözleşmelerinde hüküm bulunmayan hallerde bu yönetmelik hükümleri
uygulanır.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik.2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Cenel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 ve 6 ncı maddesi ile
Bakanlar Kurulunun 17l09l1982 tarih ve 8/5336 sayılı Karanyla yürürlüğe giren "Disiplin
Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik' in değişik 16 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4- (l) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında geçen;

a) Disiplin amiri: Disiplin cezalannı verrneye yetkili ve ekli cetvelde yer alan
unvanlardaki amirleri.

b) Disiplin cezaları:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun l25. Maddesinde
yer alan fiil ve haller için tespit edilen cezaları,

c) Disip|in kuruIu: Bu Yönetmeliğin l0. Maddesine göre oluşturulan HATSU -
Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulunu. "" 

a(
ç) Genel Müdiir/Üsı Yönetici: HATSU Ge

^.j Sayfa3/I0
nel Müdürünü.
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Amaç

MADDE l- ( l ) Bu yönetmelik kamu hizmetlerini gereği gibi yürütülmesini
sağlamak amacıyla Kanunların,Tüzüklerin ve Yönetmeliklerin, memur olarak emrettiği
görevleri yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara,
yasakladığı işleri yapanları, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre uygulanacak
disiplin cezaları velTneye yetkili Disiplin Kurullan'nın kuruluş, üyelerinin görev süresi,
görüşme ve karar usulüyle hangi memurlar hakkında karar verebileceğini ve disiplin
amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların görev, yetki ve
scırumluluklarını belirlemek amacıy,la.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve değişik
l j4.maddesine dayanılarak hazırlanan "Devleı Memurları Disiplin Kurulları ve
Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik" esas alınmak suretiyle düzenlenmiştir. Bu
yönetmelikte olmayan veya ihtilafa düşülen konularda esas alınacak hükümler,657
sayılı Devlet memurları Kanununun Disiplin ile ilgili Hükümlerdir.

Kapsam

MADDE 2- ( l ) Bu Yönetmelik, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürtüğünde; 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabii çalışan memurları kapsar.
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Q İdare (Kurum): Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, kısaca
HATS[J'yu.

e) Yüksek disiplin kurulu: Bu Yönetmeliğin lO.Maddesine göre

oluşturulan HATSU Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunu.

ixiııci BöLüM

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve Disiplin KuruIları

MADDE 5- (1) Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme Cezaları ekli cetvelde
unvanları gösterilen Disiplin Amirleri tarafından verilir.

(2) Genel Müdür en üst Disiplin Amiri olarak bütün memurlar hakkında haiz
olduğu yetkileri doğrudan kullanır.

. (3) Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Disiplin Kurulu kararı alındıktan
sonra atamaya yetkili amir tarafından. Devlet Memurluğundan Çlkarma cezası ise Yüksek
Disiplin Kurulu taralından verilir.

Disiplin amirleri unvan listesi

MADDE 6- (l ) İdarenin memurlanna tabii oldukları 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununda belirtilen cezaları vermeye yetkili HATSU Disiplin Amirleri Cetveli Ek-l deki
listede gösterilmiştir.

Disiplin amirleri yetkileri

(a) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve halin durumuna göre, 657 sayılı Kanunun
l25. maddesinde sayılan disiplin cezalarından, Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme
Cezalarını veıTneye. yetkisi dahilinde olmayan cezaları ise Disiplin veya Yüksek Disiplin
Kuruluna intikalini teminen tahkikat dosyasını İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığına göndermek,

(b) Genel Müdür En Üst Disiplin Amiri olarak bütün memurlar hakkında haiz
olduğu yetkileri doğrudan kullanmak,

(c) Genel Müdür. Disiplin Kurulu tarafından verilen Kademe İlerlemesinin
Durdurulması Cezasının teklifi hakkında verilen ret kararı ile Yüksek Disiplin Kurulu
tarafından verilen Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası teklifi hakkında verilen ret
karannın alındığı tarihi takip eden l5 gün içinde yetkisi dahilinde bulunan bir disiplin
cezasını r,ermek-

(ç) Yüksek Disiplin Kurulu tarailndan ı,erilen Memurluktan Çıkarma Cezası
teklitlnin reddi kararı üzerine yetkisine girmeyen kademe ilerlemesinin Durdurulması
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MADDE 7- ( l ) Disiplin Amirlerinin yetkileri şunlardır:
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Cezası ile tecziye edilmesi gerektiği kanaatine vardığı takdirde ret kararının ahndığı tarihi

takip eden 15 gün içinde Disiplin Kurulunca bu hususta bir karar alınması hususundaki

teklifini Disiplin Kuruluna göndermektir.

Disiplin amirlerinin görevleri

MADDE 8- ( l ) Disiplin Amirlerinin görevleri şunlardır:

(a) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller ilgili tahkikat dosyasını süresi

içeıisinde tamamlamak.

(b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile memurluktan çıkarma cezasını
ge[ektiren hallerde tamamlanan soruştulma dosyasını en geç l5 gün içerisinde İnsan

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanhğına göndermek,

(c) Memur hakkında verilen Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme cezalarına,

ilgililer tarafından süresi içinde yapılan itirazlara ait dilekçeleri ve cezaya ait soruşturma

dosyasını en geç l5 gün içerisinde Disiplin Kuruluna intikal ettirmek,

(ç) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilip kesinleşen disiplin cezalarına ait

soruşıurma dosyasının aslı ı,e ıebellüğ belgelerini siciline işlenmek üzere İnsan Kaynakları
i,e Eğitim Dairesi Başkanlığına intikal ettirmektir.

DisipIin amirlerinin sorumlulukları

MADDE 9- ( l ) Disiplin Amirlerinin sorumlulukları şunlardır

(a) Disiplin işlerinde kendilerine kanunlarla verilen yetkileri, kamu hizmetlerinin
gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle

tanınan hakları dikkate alarak hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde
kullanmak.

(b) Memurların Uyarma. Kınama. Aylıktan Kesme. Kademe İterlemesinin

Durdurulması ve Memurluktan Çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılması gereken

disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanuni süreler içinde disiplin
soruşturmasını başlatarak, gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin

zaman aşımına uğramasını önlemek,

(c) Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme Cezalarınl soruştulTnanln tamamlandığı

tarihi takip eden l5 gün içinde bizzat vermek,

(ç) Disiplin Kurulu Uyarma. Kınama ve Aylıktan Kesme Cezalarına karşı itirazları
cezalara ilişkin karar ve eklerin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içerisinde
inceleyerek sonuçlandırmak.

2.?
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üçüNçü nöı,ünı

Disiplin Kurulunun Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulunun kuruluşu

MADDE l0- ( l ) Disiplin Kurulu. Genel Müdür tarafından belirlenecek bir Genel

Müdür Yardımcısının başkanlığında, Tefiiş Kurulu Başkanlığında görevli bir müfettiş,

Hukuk Müşavirliğinde görevli bir avukat. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Başkanhğında görevli bir müdür. Daire Başkanlıklarında görevli iki müdür ve

soruşturması yapılan memurun sendika üyesi olması halinde üyesi olduğu bir sendika

temsilcisinden oluşur. Disiplin Kuruluna herhangi bir sebeple üyelerin katılamaması

halinde görevlerini vekaleten yürütenler katılır.

Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE ll- (l) Disiplin Kurulu memurlar hakkında verilen Uyarma, Kınama ve

Aylıktan Kesme cezasına karşı yapılan itirazları ve Disiplin Amirlerinin kademe

ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin taleplerini inceleyerek karara bağlamakla

görevlidir. Disiplin Kurulu. soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde
karar verir.

(2) Disiplin Kurulu. soruşturma dosyası ile ilgili karar verirken, yetkileri şunlardır:

(a) Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyalann incelenmesinde, gerekli

gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye. bilgi almaya,

yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye. mahallinde keşif yapmaya veya yaptıImaya, savuııma

almaya yetkilidir.

(b) Soruşturulması istenen memurlar hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması

cezası verilmesinin uygun görülmesi halinde, buna dair kararı soruşturma dosyası ile

birlikte onaylamak üzere atamaya yetkili Makama göndermekle yetkilidir.

(c) Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Cezayı kabul veya

reddeder.

Yüksek Disiplin Kurulunun teşkili

. MADDE 12- (l) HATSU Yüksek Disiplin Kuruluı Genel Müdürün Başkanlığında.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş
Kurulu Başkanı.l.Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirliğinde görevli avukat. İnsan Kaynakları
vc Eğitim Dairesi Başkanı, Genel Müdür tarafından belirlenen diğer Daire Başkanlıklarından bir
Daire Başkanından ve bir sendika temsilcisinden oluşur.

Disiplin Kurulunun toplanması ve çalışması

MADDE l3_ ( l ) Disiplin Kurulunun toplanması. gündemin hazırlanması Başkan
taraflndan sağlanır. Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde

Safo 6 / 10 \ At\ 4 t
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incelerler.

(2) Disiplin Kurulunda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye

tarafından yürütülür.

(3) Disiplin Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Kurulun başkan ve üyelerinin görev
başında bulunmamaları halinde kurula yerine vekaleten görevi yürütenler katılır. Kurul
Başkanının bu Yönetmeliğin 2l . maddesindeki sebeplerle toplantılara katılmaması halinde
Başkanlık görevi. en kıdemli üye tarafından yürütülür.

(4) Bu YönetmeIiğin 2l . Maddesi uyarlnca toplantılara katılamayan üyeler
toplantı yeter sa},ısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz.

savunma hakkı

MADDE 14- ( l ) Memurlara savunması alınmadan Disiplin Cezası verilemez.
Soruşturmayı yapanın \/eya Disiplin K_urulunun 7 günden az olmamak üzere vereceği süre

içinde yazılı olarak savunmasını yapmayan memur savufuna hakkından vazgeçmiş sayılır.

DisipIin Kurulunun görüşme usulü

MADDE l5- ( 1 ) Kurulda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin
esasının görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterli olduğu
sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurul oyçokluğu ile ve açık oyla karar verir.

(2) Oylamada çekimser kalınmaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oylann eşitliği
halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır.

kıırırlırın r,:ızılıııısı

MADDE 16- ( 1) Kararlar. karar tarihini iz\eyen 7 gtin içinde gerekçeli olarak
oybirliği veya oyçokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportör tarafından yazılır.
Başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

Kararların tebliği

MADDE 18- ( l ) Memurlar hakkında Disiplin Amirlerince verilen disiplin
cezalarına aiI yazı, tebellüğ belgesi ve soruşturma dosyası ilgilinin özlük dosyasına
işlenmek üzere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına derhal gönderilir.

(2) Memurlar hakkında Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu'nca verilen
cezalar İnsan Kaynakları ve Eğiıim Dairesi Başkanlığınca ilgilinin özlük dosyasına işlenir.

^(
\
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MADDE 17- ( l ) Memurlar hakkında Disiplin Amirlerince verilen Uyarma,
Kınama ve Aylıktan Kesme Cezaları. disiplin cezası veren yetkili disiplin amirleri, kademe

ilÖrlemesinin durdurulması cezası, atamaya yetkili amirler ve memuriyetten çıkarma
cezası. cezayı veren Yüksek Disiplin Kurulunun Başkanı tarafından l5 gün içinde ilgililere
yazılı olarak tebliğ olunur.

Kararların özlük dosyasına işlenmesi
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Disiplin Kurulu üyelerinin görev süresi

MADDE 19- ( l) Kurulun görev süresi 2 yıldır. Süresi dolanların yeniden aynı

süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.

Disiplin Kurulunda görevlendirilemeyecek olanlar

MADDE 20- ( l ) Haklarında aylıktan kesme veya düa ağır disiplin cezası

uygulanmış olanlar. 657 sayılı Kanunun değişik 133 üncü maddesi hükümlerinden

yararlanmış olsalar dahi Disiplin kurulunda görevlendirilemezier.

(2) Bunların yerine görevlendirilecekler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Başkanının teklifi üzerine Genel Müdür onayı ile tespit edilir.

Disiplin Kurulunun toplantılarına katılamayacak olanlar

MADDE 2l- (1) Kurulun Başkan ve Üyeleri kendilerine, eşlerine,2 nci dereceye

kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası teklif ettikleri, disiplin
soruşturmasını yaptıklan veya atamasına yetkili oldukları memurlara ait İşlerle İlgİlİ kurul

ıoplantılarına katılamazlar.

Ceza kovuşturmısı ile disiplin kovuşturmasının bir arada 1,ürütülmesi

MADDE 22- ( l ) Bir memur hakkında aynı olaydan dolayı ceza kovuşturmasına

başlanmış olması. disiplin kovuşlurmasını önlemez ve geciktirmez. Memurun mükum
olması veya hakkındaki beraat, men'i muhakeme yahut takipsiztik kararı verilmesi, ayrıca,

disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

Itiraz

MADDE 23- ( l ) Disiplin amirleri tarafından memurlar hakkında verilen

uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin

durdurulması cezastna karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

(2) İtiraz süresi. kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresı

içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

(3) İtiraz mercileri. itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden
itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

(4) İtirazın kabulü hilinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı
hafi fl etebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarının özlük dosyasına işlenmesi ve özlük dosyasından silinmesi

MADDE 24- ( l ) Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet
Memurluğundan Çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur
uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından

\
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l0 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük
dosyasından silinnıesini isteyebilir.

(2) Memurun, 24. Maddenin l. Fıkrasında yazılan süreler içerisindeki davranışlan,
bu isteğini haklı kılacak nitelikte ise, verilmiş olan cezaların silinmesine atama yetkili amir
tarafından karar verilebilir. Verilen karar özlük dosyasına işlenir. Kademe İlerlemesinin
Durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin karar ise disiplin
kurulunun mütalaası alındıktan sonra atama yetkili amir taralından verilebiIir.

I r gulamı

MADDE 25- (l) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve

derhal uygulanır. Aylıktan Kesme Cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında

uygulanır.

(2) Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet Memurluğundan Çıkarma
cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(3) Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen memurlar 5 sene. kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilen memurlar l0 sene boyunca daire
başkanı kadrolarına. daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara atanamazlar.

Zamanaşımı

MADDE 26- ( l ) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında
bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

(a) Uyarma, Kınama. Ay|ıkıan Kesme ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması
Cezalarında l ay içinde disiplin soruşturmasına,

(b) Memuriyetten Çıkarma Cezasında 6 ay içinde disiplin kovuştulTnastna,

başlanmadığı takdirde,

disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımlna uğrar.

(2) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işIendiği tarihten itibaren 2 yıl
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde. ceza verTne yetkisi zaman aşımına uğrar

yürürlükten kaIdırılan hükümler

MADDE 27- (l) 20.| 1.20l4 tarih ve 27 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen
HATSU Genel Müdürlüğü Disiplin Yönetmeliği yürürlükten l:aldırılmlştır.

Yürürlük

MADDE 28- (l)Bu Yönetmelik Genel Kurulun kabulü ve hatsu.gov.tr resmi intemet
sitesinde yayımlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29- (l)Bu Yönetmeliği HATSU Genel Müdürü yürütür.
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Ek: l

GoREV UNVANI
Genel ]\{üdür
Genel Müdür Yrd.

Daire Başkanı

HATSU DİSiPLiN
AMiRLERi CETVELi

Teftiş Kurulu Başkanı

l.Hukuk Müşaı,iri

fç Denet|İ

Müfettiş ve Müfettiş Yrd.

Hukuk }t üşaı iri

Aı,ukat

el kılem Müdürü

ube }lüdürü

Mühe ndis, Mimar, Arkeolog , Teknik
Ressam,Tekniker,Teknisyen
Bakteri!,olog, Kiml,ager,'LaÜorant,
Biyıılog, Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi
Başhemşire, Hemşire, Sağlık Memuru,
Sağlık Teknikeri, Sağ|ık Teknisyeni, Diş
Protez Teknisyeni, Eczacı, Psikolog,
Diyetisyen, Fizyoterapist, Şef, Memur,
Ambar Memuru, Tahsildar, Veznedar,
Muhasebeci, Bilgisal-a1 lşletmeni, Veri
Hazırlama ve Kontrol lşletmeni.
Programcı, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali
Hizmetler Uzman Yardımcısı, Tercüman,
Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Koruma
ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik
Görevlisi ve bunların dışında kalanlar
g4!anla!4 sahip p9l,so ne!!91.
Ozel Kalem Müdürlüğü Personeli

Teftiş Kurulu Başkanlığı Personeli

Hukuk Müşavirliği Personeli

İç Oenetim 6lrimi Fersoneli

§ 4

I1ST DIslPL AM

HBB B

PLiN AMİRi

Genel Müdür
kanı

D S
B Baş

Genel Miiclür

Genel Müdiir

HBB Başkanı

HBB Başkanı

Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür

Tehiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

Genel Müdür

1 .Hukuk Müşaviri Genel Müdür

Genel MüdürHukuk Müşaviri

Genel Müdür

Daire
Başkanı,

Genel Müd.
Yrd.

zel Kalen-ı \4üdiirü

Şube
Müdürü.

Genel Müdür

Teftiş Kurulu Başkanı

Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

l .Hukuk Mi.işaviri

Genel N{üdürç Denetim Biriııi

Sayfa l0 / I0

Daire Başkanı

Başkanı
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