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1. AMAÇ 
Bu Yönergenin amacı personelin; görevleri yerine getirmesinde, işyerindeki davranışlarında, diğer 
çalışanlar veya üstleri ya da hastalarla ilişkilerinde iş disiplinine ve işyeri düzenine uygun 
davranmasını, disiplin ve düzene aykırı davranışlardan kaçınmasını sağlamaya yönelik 
düzenlemeler getirmek, bu bağlamda disiplin suçu teşkil eden davranışlar ile bunlar hakkında 
uygulanacak cezaları belirlemektir. 

 

2. KAPSAM 
Bu Yönerge, tüm yönetici ve çalışanları kapsamaktadır.  
 

3. SORUMLULUKLAR 
Bu Yönerge Özel Liman Hastanesi  İnsan Kaynakları Bölümü tarafından hazırlanır ve İşletme 
Müdürü onayı ile yürürlüğe girer.  
Bu Yönergenin  uygulanmasından Özel Liman Hastanesi  çalışanları, benimsenmesi ve doğru 
olarak yorumlanmasından İnsan Kaynakları Bölümü sorumludur. 

 

4. TANIMLAR 
- 

 

5. İZLENECEK YOLLAR 

 

5.1. ÇALIŞMA İLKELERİMİZ 
Kurumsal Çalışma İlkelerimize uygun davranmak tüm Özel Liman Hastanesi çalışanlarının 
sorumluluğudur. Aşağıda belirttiğimiz “Çalışma İlkelerimiz” çalışanlarımızın iş sözleşmelerinin bir eki 
niteliğindedir.  

 Kuruluşumuzda hepimiz çalışmalarımızı temel ahlaki ve insani değerler doğrultusunda 
hastalarımızın memnuniyetini sağlayacak şekilde yönlendiririz. 

 Kendimizi, parçası olduğumuz işin sadece o parçasından değil, bütününden sorumlu hissederiz. 

 Sorumluluk alanıyla ilgili değişiklikleri ve yeni uygulamaları sürekli takip eder ve işimizde 
uygularız. 

 Mevcudu korumak yerine nasıl daha iyiye ulaşabileceğimizi sürekli araştırır, sonuçları uygularız. 

 Daha iyiye ulaşmak için yapıcı eleştiriden kaçınmaz ve eleştirilere olumlu yaklaşırız. 

 Yaptığımız işlerin sonuçları ile ilgili sorumluluklarımız konusunda bilinçli ve duyarlıyız. İşlerin 
zamanında ve beklenen kalitede sonuçlanması için sürekli çaba gösteririz. 

 Kanunlara ve kuruluş içi kurallara ve düzenlemelere daima riayet ederiz. 

 Görevimizi yerine getirirken kuruluşumuzun çalışma İlkelerine uyar, verilen sorumlulukların 
önemini kavrar, özen ve itina içinde yerine getiririz. 

 Görevimizle ilgili olarak öğrendiğimiz, ancak açıklanmasında sakınca görülen, gizli kalması 
gereken bilgileri sadakatimiz gereği saklarız.  

 Yasalara uymayan, kuruluşu zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyetten 
kaçınırız. 

 Çalışma ilkelerine aykırı hareket edenleri olabildiğince belgelendirerek veya objektif olarak 
değerlendirerek en kısa zamanda kuruluşun en üst yetkilisine bildirir ve bununla ilgili önlemlerin 
alınmasını sağlarız. 

 Kuruluşumuzun amaç ve hedeflerini bilir, anlar ve inanırız.  

 Her koşulda çalışma arkadaşlarımıza ve iş ilişkisi içinde bulunduğumuz diğer kurum 
çalışanlarına karşı iyi niyetli, dürüst ve adil davranırız. 

 Her koşul altında kuruluşumuzun haklarını ve çıkarlarını koruruz. 

 Kuruluşumuzun varlıklarını ve sağladığı olanakları yalnızca kuruluşumuzun işlerini geliştirmek 
için kullanırız. 

 Görevimizi dikkat ve titizlikle yerine getirmekten, işlerimizle ilgili yapılan değişiklikleri izlemekten, 
anlamaktan, görevimizi yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmekten sorumluyuz. 

 Doğru bilgiyi, doğru kişilere, doğru zamanda aktarırız. 

 Alınan kararların uygulanması, zamanlaması, gelişmeleri ve sonuçları ile ilgili bilgilendirme 
yaparız. 

 Özel Liman Hastanesi‟nde çalıştığımız sürece ve herhangi bir nedenle işinden ayrıldıktan sonra 
kuruluşa ilişkin bilgileri üçüncü şahıslara kesinlikle açıklamayız. 

 Görevlerimiz nedeniyle iş ilişkisi içinde bulunduğumuz herhangi bir paydaşımıza tanıdıklarımızın 
işe alınması için telkinde bulunmayız, baskı yapmayız.  
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 Kendimiz veya yakın aile bireylerimiz; kuruluşumuzun rakibi olan kuruluşlarla, tedarikçileriyle ve 
müşterileriyle mülkiyet ve menfaat ilişkisi içine girmeyiz. 

 Görevimiz nedeniyle özel ve tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışmaz ve hiç kimseye veya 
kuruluşa yasal olmayan bir ödeme veya yardım teklifi etmeyiz. 

 Yaptığımız işle ilgili karşılaştığımız sorunların bizi engellemesine izin vermeyiz ve sorunlara 
çözüm üretir ve öneri geliştiririz. 

 Sonuca ulaşmak için dayanışma içinde ve takım ruhuyla çalışırız. 

 Verilen eğitimlere katılırız. 

 Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda çalışmayı, söz konusu standartların gerektirdiklerini 
yerine getirmeyi ilke ediniriz. 

 Kuruluşumuzun çalışma düzenine ve çalışma saatlerine uyarız. 

 Kuruluşla ve işimizle ilgili her türlü makine – teçhizat, araç ve gereçleri korur, güvenliğini sağlar 
ve özel gereksinimlerimiz için kullanmalıyız. 

 Dış görünümümüze özen gösterir ve çalışma ortamımızı düzenli ve temiz tutarız. 

 Çalışma ortamında nazik, mesafeli ve tutarlıyız. 

 Siyasi, dini ve etnik konuları işyerimize taşımayız, işyerimizde bunları konuşmayız. İşyerimiz 
hizmet verme yeridir. Bu nedenle bu tür konuların konuşulmasını hoş karşılamayız ve 
konuşanları ikaz eder, kendisi hakkında gereğinin yapılmasını talep ederiz.  

 İşçi sağlığı ve güvenliği kurallarına ve talimatlarına uyarız. 

 İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanırız. 

 İş elbiselerini kirli bulundurmaz, temizlik ve hijyen ile ilgili kurallara mutlaka dikkat ederiz. 

 Görevlerimizi, işyeri kurallarına ve iş tanımına uygun yaparız.  

 Arkadaşlarımız ve yöneticileri hakkında asılsız, gerçek dışı şikâyetlerde bulunmayız. Dedikoduyu 
sevmeyiz ve dedikodudan kaçınırız. 

 İşyerinde çalışma arkadaşları ve amirleri hakkında dedikodu yapmaz, iş arkadaşlarına yönelik 
motivasyon bozucu söylemlerde bulunmayız. 

 İşyerinde latife anlamı taşıyabilecekler dışında şakalar (bedensel ve sözlü) yapmayız. 

 Elektronik posta ortamını, İnterneti, telefonu ve diğer iletişim araçlarını, özel işlerimizde, işimizle 
ilgili olmayan konularda kullanmayız. Kullananları ikaz etmeyi görev biliriz.  

 İşe geç gelmeyiz ve işyerini erken terk etmeyiz. İşe devamın izlenmesine yönelik kurallara uyarız. 

 Görevli olmadığımız halde, makine ve donanımda ayar, onarım, bakım vb. işlemler yapmaya 
kalkışmayız. 

 Görevli olmadığımız bir bölüme izinsiz girmeyiz. 

 İşlerini savsaklaması, ihmalkârlığı, dikkatsizliği ve ciddiyetsizliği nedeni ile kuruluşu zarara 
sokacak tüm davranışlardan kaçınırız.  

 Astlarımızı kurumun işleri ile ilgisi olmayan özel işlerimiz için yönlendirmez ve kullanmayız.  

 Ücret ile ilgili bilgilerin gizliliğine uyarız. 

 İnternet veya elektronik posta ortamında kişilere ahlak kurallarına uygun olmayan veya kuruluş 
çıkar ve değerlerine uygun olmayan yazılar yayınlamayız. Bunu yapanları etik dışı bulduğumuz 
için ikaz eder ve yöneticilerine bildiririz.  

 İşyerine siyasi, dini, etnik içerikli yayın veya yayınlarla gelmeyiz ve bunları işyerinde okumayız.  

 Sigara içilmesinin yasak olduğu yerlerde sigara içmez, ateşli ve yanıcı-yakıcı maddelerle 
sakıncalı bölgelere girmeyiz. 

 Kendi veya aile bireyleri adına çalışma arkadaşlarımızdan veya kuruluşun müşterilerinden borç 
almayız. 

 Kuruluşumuzun çıkarttığı emir, yönetmelik, Yönerge ve hükümlerine uyarız. 
 

Çalışma ilkelerimize aykırı davranmak disiplin yaptırımına neden olur. Disiplin yaptırımına konu olan 
davranışlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir. Çalışma İlkeleri‟ne aykırı davranmak aşağıdaki benzer 
davranış ve İş Kanunu çerçevesinde değerlendirilir.  
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5.2. DİSİPLİN KURULU 

5.2.1. Disiplin Kurulu’nun Kuruluş Amacı Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

a) Disiplin Kurulu, kendisine iletilen konularda hastanenin temel değerleri, politika ve prosedürleri ile  
ilgili maddelerini esas alarak gerekli incelemeleri yapmak ve karara bağlamakla görevlidir. 

b) Yasalara, ilgili mevzuata, temel değerlere, politika ve prosedürlere aykırı işlem, uygulama ve 
davranışları tespit etmesi halinde, bunları inceleyerek Disiplin Yönetmeliği‟nde tanımlanan 
cezaları vermekle yükümlüdür. 

c) Gerekli gördüğü durumlarda incelemeye konu olan personelin kadro ve özelliklerine bağlı olarak 
Disiplin Alt Komisyonu oluşturup inceleme talebinde bulunabilir. 

d) Disiplin Alt Komisyonu yaptığı incelemeleri bir rapor halinde Disiplin Kurulu‟na sunar. Disiplin 
Kurulu bu rapora dayanarak karar alır.  

e) Direktör veya bu unvanla eşdeğerdeki üst düzey yöneticiler ile hekimler için Disiplin Kurulu‟nun 
aldığı karar onay için Yönetim Kurulu‟na sunulur. Kararın gerçekleşmesi için Yönetim Kurulu‟nun 
onay vermesi şarttır. Yönetim Kurulu kararı iptal edebilir veya başka bir cezaya dönüştürebilir. 

5.2.2. Disiplin Kurulunun Yapısı 
Disiplin Kurulu, İşletme Müdürü başkanlığında, yine İşletme Müdürü tarafından önerilip, 2 yıllık bir 
görev süresi için atanan 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Üyelerden biri kurul kararlarını kayıt altına 
alır. Üyelerin seçiminde, Özel Liman Hastanesi ve iş yaşamı tecrübesi ve objektif davranabilme 
kriterlerine paralel hareket edilir. 
İnsan Kaynakları Yöneticisi, disiplin kurulunun daimi üyesidir. 
Disiplin Kurulu, gündemine alınan olayın/durumun niteliğine göre yeter sayıda ve nitelikte üyeden 
oluşan ve görev alan kişilerin her olayda / durumda değiştirildiği bir Disiplin Alt Komisyonu oluşturur.  
Disiplin alt komisyonu, vakayı değerlendirilir, gerekli bilgi, belge ve ifadeleri toplar, Disiplin 
Yönetmeliği‟nin ilgili hükümleri çerçevesinde karar önerisini oluşturur ve bir dosya hazırlayarak 
Disiplin Kurulu‟na sunar. 

5.2.3. Disiplin Kurulu Çalışma Takvimi 
Disiplin Kurulu, İnsan Kaynakları (İK) Bölümü‟nün çağrısı üzerine ihtiyaç duyuldukça toplanır. 
Medikal süreçlere ilişkin olaylarda çağrı kararı İşletme Müdürü ve İK tarafından birlikte 
değerlendirilir. 
Disiplin Kurulu bu çağrı ile toplanma kararı alır ve gündemini oluşturur.  

 

5.3. İNCELEME, KARAR VERME VE PERSONELİN SAVUNMA HAKKI 

 Disiplin Kurulu‟nun toplanmasını gerektiren olay veya ilgili konular hakkındaki bilgi ve belgeler 
toplantı öncesinde İnsan Kaynakları tarafından bir araya getirilerek kurula sunulur. 

 Soruşturma yapılmasını gerektiren hallerde, Disiplin Kurulu olayın özelliğine göre bir alt komite 
oluşturur, gerekiyor ise ek soruşturmacı görevlendirir. Disiplin Alt Komisyonu raporlarını 
tamamlar. Bu rapor Disiplin Kurulu‟na İnsan Kaynakları aracılığıyla iletilir.  

 Disiplin Kurulu, sunulan raporu değerlendirdikten sonra gerekli gördüğü hallerde ilgililerin yazılı 
savunmalarını öngörülen süreyi de belirterek, yazılı olarak ister. Süresi içinde savunmasını yazılı 
olarak vermeyen personel savunmadan vazgeçmiş sayılır. 

 Gerektiğinde, Disiplin Kurulu kararları üzerine, hukuka ve genel kabul görmüş uygulamalara 
uygunluk yönünden değerlendirilmek üzere, kurum yönetiminin görevlendirdiği avukat ve 
danışman, iş hukuku müşaviri gibi uzmanlardan mütalaa istenebilir. 

 Kurul kararının alınmasında toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ilkesi aranır. Eşitlik halinde, 
başkanın oyu 2 oy sayılır. Disiplin Kurulu gerekli gördüğü durumlarda ilgili kişiyi dinleyebilir. 

 Disiplin Kurulu en az 2 üyenin katılımıyla toplanır. 

 Disiplin Kurulu kararları ilgilinin yöneticisine ve şahsına yazılı olarak tebliğ edilmek üzere İK‟ya 
iletilir. Tebliğ metninde cezanın gerekçesi belirtilir ve verilen karar personelin siciline islenir. 

 

5.4. DİSİPLİN KURULU’NUN KARARA BAĞLAMAYA YETKİLİ OLDUĞU CEZALAR 

 Hastanede yöneticiler gerek gördüklerinde hatalı olduğunu düşündükleri çalışanlarına yazılı 
“dikkat çekme“ verebilirler.  
Ceza niteliği taşımayan “dikkat çekme”, görev ve davranışlardaki hataların ve/veya geliştirilmesi 
uygun görülen yönlerinin kişiye yazılı olarak bildirimidir. Yöneticilerin bildirim ve tutanaklarına 
göre İK tarafından dikkat çekme yazıları hazırlanır, ilgili direktör/müdür de dikkat çekmeyi 
imzalar.  

 İş kanununca hükme bağlanmış “uyarı” ise, kuruma, çalışma arkadaşlarına, kurumda bulunan 3. 
şahıslara ve/veya hasta veya yakınlarına vb. zarar verebilecek nitelikte riskli davranış veya 
hatalar için verilir. Özellikle tekrarı halinde yasal yollara başvurulabileceği hatırlatmasının 
yapıldığı uyarı “dikkat çekme” ye göre daha ağır bir uygulamadır. 
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 Daha önce iki kez benzer davranışları için uyarılmış personel disiplin kuruluna sevk edilir. 

 Yasal olarak işten çıkarmayı gerektirecek türde disiplin problemlerinde Direktörler/Müdürler 
ve/veya İK herhangi bir uygulamaya gitmeden personeli Disiplin Kurulu‟na gönderirler. 

 “Dikkat çekme” ve “uyarı” belgeleri, İK tarafından kişinin özlük dosyasında muhafaza edilir. 

 Disiplin Kurulu, kusurlu eylemin niteliğine, ağırlığına ve eyleme sebebiyet veren personelin 
 dolaylı ya da dolaysız olarak bu eylemdeki rolüne göre aşağıdaki cezaların uygulanmasına karar 

verebilir. 

 Özel Liman Hastanesi değerleri ve etik ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar da, Disiplin Kurulu 
tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda kişinin cezalandırılması yönünde karara 
bağlanabilir. 

 

5.5. YAPTIRIM TÜRLERİ 
Disiplin Kurulu‟nun vermeye yetkili olduğu cezalar şunlardır: 

5.5.1. Uyarı 
Görev ve davranışlarında daha dikkatli, özenli, tedbirli ve yeterli olması gerektiğinin personele yazılı 
olarak bildirimini içerir. Uyarı cezası yükselmeyi veya kurumca tanınacak herhangi bir haktan 
yararlanmayı engellemez. Örneğin; 

 Temizlik ve hijyen ile ilgili kurallara dikkat etmemek, 

 Dinlenme süreleri sonunda çalışmaya zamanında başlamamak, 

 Görevine karşı ilgisiz ve duyarsız olmak, görevini aksatmak, 

 Düzenli aralıklarla dinlenme arası verilen bölümlerde, kişisel ihtiyaçlarını bu saatlerde 
karşılamadığı halde çalışma sürelerinde kişisel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yerini terk 
etmek.  

 İşleri nedensiz olarak geciktirmek, 

 Görevlerini, işyeri kurallarına ve iş tanımına uygun yapmamak, 

 Yönetici tarafından yapılması uygun görülen toplantılara katılmamak veya katıldığı toplantıdan 
yöneticiden izin almadan veya herhangi bir mazeret belirtmeden ayrılmak, 

 Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda çalışmamak, söz konusu standartların gerektirdiklerini 
yapmaktan kaçınmak, 

 Yöneticilere, iş arkadaşlarına ve müşterilere karşı sert, kaba ve hoşgörüsüz davranmak, 

 Arkadaşları ve yöneticileri hakkında asılsız, gerçek dışı şikayetlerde bulunmak, 

 İşyerinde çalışma arkadaşları ve yöneticileri hakkında dedikodu yapmak, 

 İş arkadaşlarına yönelik motivasyon bozucu söylemlerde bulunmak, 

 İşyerinde ağır şakalar (bedensel ve sözlü) yapmak, 

 İşyerinde genel ahlak ilkelerine aykırı davranmak ve konuşmak, 

 Fazla çalışmaya, kendisine bildirildiği ve onayı olduğu halde kalmamak, 

 Elektronik posta ortamını, özel işlerinde, işiyle ilgili olmayan konularda ve kendisinin ve çalışma 
arkadaşlarının işlerine engel olacak şekilde kullanmak,  

 İşe geç gelmeyi ve işyerini erken terk etmeyi alışkanlık haline getirmek, 

 İşverence belirlenen, işe devamın izlenmesine yönelik kurallara uymamak, 

 İşyerinde izin kullanma prosedürüne ve kurallarına uymamak, 

 Yöneticisi tarafından belirlenen çalışma saatlerine uymamak, yöneticisinin bilgisi veya talebi 
olmaksızın fazla çalışma yapmak, 

 Üst yönetimden istenen görevleri yerine getirmemek  

 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamak, 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanmamak, 

 İş elbiselerini kirli bulundurmak,  
Konularında çalışanların yazılı olarak uyarılmasıdır. Aynı konuda iki defa uyarı aldığı halde 
davranışın tekrarlanması kınama yaptırımına neden olur.  
 
 
 

 

5.5.2. Kınama 
Görev ve davranışlarında belirlenen hata ve/veya neden olunan hata ile ilgili olarak personele yazılı 
ihtarda bulunmayı içerir. Kınama cezası 1 yıl süre ile yükselmeyi engeller, gereken hallerde doğan 
zararın personelce tazmini sonucunu doğurur. Örneğin; 

 Görevli olmadığı halde, makine ve donanımda ayar, onarım, bakım vb işlemler yapmaya 
kalkışmak, 
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 Görevli olmadığı bir bölüme izinsiz girmek, 

 İşlerini savsaklaması, ihmalkarlığı, dikkatsizliği ve ciddiyetsizliği nedeni ile kurumu zarara 
sokmak, 

 Göreve izinsiz ve özürsüz geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek, 

 Görev yerini izin almadan terk etmek,  

 Çalışma arkadaşlarını, yöneticilerini yazılı veya sözlü olarak tehdit etmek, 

 İş arkadaşlarına yönelik motivasyon bozucu söylemlerde bulunması konusunda uyarı aldığı 
halde bu söylemlerini sürdürmek, 

 Astlarını görev tanımlarında yazılı olarak yer almadığı halde şirket işleri ile ilgisiz özel işleri için 
yönlendirmek ve kullanmak.  

 Görevli ve yetkili olmadığı halde makine, donanım, fiziksel ortam ve bilgisayar ortamındaki 
bilgileri karıştırmak, 

 Elektronik posta ortamında kişilere ahlak kurallarına uygun olmayan veya şirket çıkar ve 
değerlerine uygun olmayan yazılar yayınlamak, 

 İşyerine siyasi içerikli yayınla gelmek veya siyasi içerikli yayınları yaymaya çalışmak, 

 Kayıtlarda gecikmeye ve hataya neden olmak, 

 Üstlerine, iş arkadaşlarına ve müşterilere karşı asılsız suçlamalarda bulunmak ve bunu 
belgeleyememek, 

 Ücret ile ilgili bilgilerin gizliliğine uymamak, 

 İşverenin onayı olmaksızın şirket adına üçüncü şahıslara karşı şirketi temsil etmek, 

 Sigara içilmesinin yasak olduğu yerlerde sigara içmek, ateşli ve yanıcı-yakıcı maddelerle 
sakıncalı bölgelere girmek. 

 Şirket araçlarını özel işleri için kullanmak, 

 Şirket araçlarını maddi zarara yol açacak şekilde kullanmak, 

 Kullanılması yasak bölümlerde cep telefonu kullanmak, 

 Hatalı iş yaparak Hastaneyi zarara uğratmak, 
v.b. konularda kuruluş kültürüne, iş ahlakına, prosedürlere aykırı hareket eden çalışanların  aynı 
davranışı tekrarladığı takdirde iş akdinin feshedilebileceğine dair uygulanan yazılı yaptırımdır. Aynı 
konuda ikinci bir kınama yapılmaz 

5.5.3. İşten Çıkarma 
Personelin; 

a) Kurumsal etik ilkeler ve değerleri ağır şekilde ihlal eden davranış ve uygulamaları 

b) Özel Liman Hastanesi „nin kurumsal kimliğine ve saygınlığına zarar veren davranışları 

c) Kendisine, yakınlarına veya üçüncü şahıslara haksiz maddi menfaat sağlaması veya buna 
teşebbüs etmesi, 

d) Görev ve davranışlarındaki hata sonucu ağır zarara sebebiyet vermesi veya muhtemel ağır risk 
oluşmasına zemin hazırlaması, 

e) Türk Ceza Kanunu'nun suç saydığı fiilleri işlemesi nedeniyle bir daha ise alınmamak üzere iş 
akdinin feshedilmesidir. 

Sadece performans ve işteki yetersizlik nedeni ile görevden çıkarmalar için Disiplin Kurulu kararı 
aranmaz. Ancak, Hastanede direktörler, müdürler ve/veya İK personelin düşük performansı veya 
yeterli olmamasına ilişkin yazılı kayıtlarının olması zorunludur.  
 
Disiplin cezaları, aynı nitelikteki eylemin tekrarlanması halinde bir derece ağırlaştırılarak uygulanır. 
Örneğin;  

 Görevli olmadığı halde elektrik şalterlerini indirmek veya kaldırmak, 

 Yangın v.s gibi olayları gördüğü anda gerekli kişilere haber vermemek, 

 İşlerini savsaklaması, ihmalkarlığı, dikkatsizliği ve ciddiyetsizliği nedeni ile şirketi zarara sokma 
fiilini tekrar etmek, 

 Savsaklama, ihmal, dikkatsizlik ve ciddiyetsizlik nedeniyle veya bilerek hasta sağlığı, iş sağlığı ve 
güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunmak, 

 İşyerine ait makine, donanım, alet ve mallara otuz günlük ücreti tutarı ile ödeyemeyeceği bir 
zarar vermek, 

 İşverenden izin almadan yazılı ve görsel basına şirket hakkında bilgi vermek, 

 İşverene bilerek yanıltıcı beyanlarda bulunmak, 

 İşveren, işveren vekilleri, iş arkadaşları veya müşteri ile onların aileleri hakkında şeref ve 
namusa hakaret eden sözler söylemek, davranışlarda bulunmak, İşveren vekilleri, iş arkadaşları, 
müşteriler ve ailelerine cinsel tacizde bulunmak, 
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 İşveren vekilleri, iş arkadaşları, devlet memurları ve müşterilerle sataşmak, küfür ve hakaret 
etmek, kavga etmek, 

 İşyerine sarhoş gelmek, işyerinde içki içmek, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak, 

 Görevi sırasında alkollü araba kullanmak, 

 İşyerinde 7 (yedi) gün hapis cezası alacak bir suç işlemek, işyeri dışında işyerinden 1 (bir) ay 
uzak kalacak şekilde suç işlemek veya bir aydan fazla hapis cezası almak, 

 İşyerinde hırsızlık yaptığının belirlenmesi, 

 İşyerinin güvenini kötüye kullanmak, sahtecilik, rüşvet vb. eylemleri yapmak, 

 İşyerinde, şirket çıkarları aleyhinde ve kişisel çıkarlarını kollayacak biçimde işler yapmak, 

 Görevini birden çok kez uyarıldığı halde yapmamak, 

 Birbirini takip eden iki gün veya bir ay içinde iki kez herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, 
veya ayda üç işgünü izinsiz ve haklı bir özrü olmaksızın işe gelmemek, 

 İşyerinin çıkarttığı emir, yönerge, yönetmelik, prosedür ve hükümlerine kasıtlı olarak uymamak, 

 Görevi sırasında kaza yapıp kaza yerinden kaçmak, 

 Şirket kayıtlarında sahtecilik yapmak, 

 Masraf raporlarında ve belgelerinde sahtecilik yapmak, 

 İşyeri ile ilgili bilgileri, evrak, dosya, disket v.s. izinsiz işyeri dışına çıkarmak veya üçüncü kişilere 
vermek, 

 Yetkili olmadığı halde göreviyle ilgili olmayan dosya ve evraklara ulaşmaya çalışmak, 

 İşyerinde başkalarına ait bilgisayar kayıtlarına ve belgelere ulaşmaya çalışmak, ulaştığı bilgileri 
deşifre etmek, 

 İşyerine silahlı ve patlayıcı maddeler ile gelmek, işyerinde bulundurmak, 

 Yasa dışı dernek ve örgütlere üye olmak, 

 İşyerinde kumar oynamak veya oynanmasına göz yummak, kumar oynandığını bildiği halde 
ilgililere bilgi vermemek, 

 Başkasının şirket güvenlik veya şirket kimlik kartını kullanmak veya kendi kartını kullandırmak,  

 Kendi veya aile bireyleri adına kuruluşun müşterilerinden borç almak, 

 Bir yıllık süre içinde farklı konularda üç kez ikaz almak. 

 Bir yıllık süre içinde farklı konularda iki kez fazla kınama almak. 

 İkaz bölümünde belirtilen konulardaki davranışını tekrarlamış olduğu için Kınama yaptırımı aldığı 
halde aynı davranışı tekrarlamak 
 

Bu Yönergede bahsi geçmeyen, ancak iş yaşamını düzenleyen kurallarda işverene fesih hakkı 
tanıyan konulara ilişkin davranışlarda bulunmak vb. konular sonucu çalışanların hizmet 
sözleşmesinin yasaya uygun olarak, şirket tarafından sona erdirilmesidir. 

  

5.6. Bu Yönergede Belirtilmeyen Benzer Eylem ve Davranışlar 
Kusurlu bulunan davranış veya eylemlerin Yönergede belirtilen disiplin cezalarının verilmesini 
gerektiren eylem ve davranışlardan herhangi birisine kısmen veya tamamen uymaması, davranış 
veya eylemin cezasız kalmasını gerektirmez. Bu tür durumlarda, yürürlükteki yasalara ve iç 
düzenlemelere aykırı olan eylem, bu Yönergede belirtilen kusurlu eylemlerden hangisine benzer ise 
o eyleme uygulanan cezaya karar verilir. 
Disiplin Kurulu eylemin ve sonuçlarının ağırlığına göre cezayı bir derece ağırlaştırabilir veya 
hafifletebilir.  
Disiplin cezalarından ayrı olarak kurumun ilgili personel aleyhine tazminat davası açma ve suç 
duyurusunda bulunma hakkı saklıdır. 

 

5.7. DİSİPLİN CEZASI VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 
Yukarıda işten çıkarma cezası hariç, personele davranışlarını düzeltme fırsatı verildiği halde, buna 
uymaz ve aynı davranışı tekrarlar ise, İş Kanunu madde 25/II‟ye giren durumlar saklı kalmak üzere 
işveren, başka bir ceza uygulamasına gerek olmaksızın belirsiz süreli iş sözleşmesini madde 18‟e 
göre geçerli bir sebebe dayayarak feshedebilir. 

 

5.8. YÖNERGENİN  HÜKMÜ VE YÜRÜRLÜK 
İşyerinde iş sözleşmesine göre çalışan tüm personel ve işe yeni alınanlar bu yönerge  hükümlerini 
iş sözleşmelerinin bir eki olarak aynen kabul ederler.  
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Bu yönerge  hükümleri ihtiyaç duyulduğu takdirde tekrar gözden geçirilir ve Özel Liman  Hastanesi  
02.01.2018  tarihinde kabul edilmiş olup işyerinde çalışanlara duyurularak 29.06.2019  tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmiştir.  

 

5.9. BİLDİRİM VE SİCİLE KAYIT 

 Disiplin yaptırımları gerekçeler de belirtilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir ve çalışanın sicil kaydına 
işlenir.  

 İkazın sicil kaydında kalma süresi 1 yıldır. 1 yıl boyunca başka disiplin cezası almayan kişinin 
ikaz cezası silinir.  

 Aynı konuda üçüncü kez ikaz yapılamaz; kınama verilir. Aynı konuda hem ikaz hem de kınama 
almış çalışanın iş akdi feshedilir. 

 Bir yıl içinde farklı konularda ikaz ve kınama olmak üzere toplam 3 disiplin cezası almış çalışanın 
iş akdi feshedilir.  

 Kınamanın sicil kaydında kalma süresi 2 yıldır. 2 yıl boyunca başka disiplin cezası almayan 
kişinin kınama cezası silinir.  

 

5.10. SAVUNMA HAKKI 

 Çalışanın yazılı açıklaması alınmadan disiplin yaptırımı uygulanamaz.  

 Çalışan, konuya ilişkin yazılı açıklamasını 7 (yedi) gün içinde İnsan Kaynakları Departmanına 
iletmekle yükümlüdür. Bunu yapmadığı takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılır.  

 Çalışanın yazılı savunmasını yetersiz gördüğü durumlarda sözlü savunma yapması talep 
edilebilir. 

 


