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T.C. 

AVCILAR BELEDİYESİ GÖNÜLLÜ 
DİSİPLİN TALİMATI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 -(l)Bu talimat, Avcılar Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesine gönüllü 

katılım süreçlerinde; gönüllülerin görev, yetki ve sorumluluk açısından disiplin suçu oluşturan 
eylemlerinin ve bu eylemlere ilişkin yaptırımların belirlenmesi, yürütülmesi ile ilgili usul ve 
esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam 
MADDE 2 - (l )Bu talimat, Avcılar Belediyesi'nin sınırları ve Türkiye'nin diğer illerinde 

uygulayacağı, sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, afet, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal 
hizmetlerde; yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yoksul ve düşkünler gibi insana, 
çevre ve hayvanlar gibi doğaya yönelik belediye hizmetlerinin uygulanmasında gönüllü olarak 
görev alan bireyleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 - (l)Bu talimat; 3/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 77 inci 

maddesi ve 09/10/2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdaresi ve 
Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 -(l) Bu talimatta geçen; 
Avcılar kent gönüllüsü: Belediye hizmetlerine gönüllü olarak katılan gerçek kişiyi, 

 Başkan : Avcılar Belediye Başkanı'nı, 
 Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nü, 
 Gönüllü takımı: Gönüllülerden oluşan takımı, 
            Koordinasyon Kurulu : Gönüllük hizmetlerini yürüten ilgili müdürlüklerin bağlı olduğu 
müdürlerden ve Strateji Geliştirme Müdüründen oluşun kurulu, 
 İlgili müdürlük: Gönüllülerin gönüllülük hizmetlerini yürüttüğü birimin bağlı olduğu 
müdürlüğü, 
              

Disiplin kurulunun oluşumu ve işleyişi 
MADDE 5 -(l)Disiplin Kurulu, Koordinasyon kurulunun belirleyeceği birisi ilgili 

müdürlük personeli, birisi Strateji Geliştirme Müdürlüğü temsilcisi olmak üzere 3 kişiden 
oluşur.  

(2)Gönüllünün disiplin kuruluna sevk yetkisi ile ilgili Müdürlüğe aittir. Disiplin 
kurulunca bir karar verilinceye kadar gönüllünün Avcılar Belediyesi hizmetlerine katılım 
süreçlerinde bir sakınca görülüyorsa, disiplin kurulu teklifi Müdürlüğün onayı ile gönüllünün 
faaliyetlere katılması yasaklanır. 
(3)Disiplin kurulu kararları oy çokluğu ile alınır ve ilgili Müdürlük onayından sonra 
uygulamaya konulur. Verilen karar ilgili birim tarafından aynen veya hafifletilerek uygulanır.  

Disiplin kurulunun görevleri 
MADDE 6 -(1) Bu talimat hükümlerine istinaden, Avcılar Belediyesi'nin Belediye 

sınırları ve Türkiye'nin diğer illerinde uygulayacağı, sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, 
afet, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerde; yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar, 
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engelliler, yoksul ve düşkünler gibi insana, çevre ve hayvanlar gibi doğaya yönelik belediye 
hizmetlerinin uygulanmasında gönüllü olarak görev alan bireylerin teşebbüs ettiği ve/veya 
gerçekleştirdiği İşbu Disiplin Talimatında belirtilmiş eylemler ile ilgili soruşturma yapmak ve 
yetkili birimlere soruşturma sonucunu bildirmektir. 

Disiplin kurulunun toplanması 
MADDE 7-(l)Disiplin kurulu gerek duyulduğunda ilgili Müdürlüğün Strateji Geliştirme 

Müdürlüğüne yazılı başvurusundan itibaren 7 gün içerisinde Strateji Müdürlüğünün çağrısı ile 
toplanır. 

(2)Disiplin kurulunun sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 
yürütülür. 

Disiplin kuruluna sevki gerektiren durum ve cezalar 
MADDE 8-(l)Gönüllülerin disiplin kuruluna verilmesini gerektiren durumlar aşağıdaki 

gibidir: 
a)Gönüllü olarak çalıştığı Müdürlük tarafından verilen görevleri mazeretsiz olarak 

gerçekleştirmemek, 
b)Gönüllü hizmet süreçlerini ve çalışmalarını engelleyici ve huzuru bozucu 

davranışlarda bulunmak, 
c) Gönüllü olarak görev yaptığı ilgili müdürlük yetkililerinden izin almadan Avcılar 

Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesine gönüllü katılım süreçleri ile ilgili faaliyetler 
düzenlemek, 

ç)Gönüllü kimlik kartını amacı dışında çıkar elde etmek için kullanmak 
d)Toplum hoşgörüsüne aykırı ve taşkın davranışlarda bulunmak, 
e)Devlet mallarına ve demirbaşlara zarar vermek, 
f)Avcılar Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesine gönüllü katılım süreçleri ile ilgili 

faaliyetlerin uygulanmasına ve sürekliliğine engel olmak 
g)Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma 

gibi yüz kızartıcı suçlardan birisini işlemek, 
ğ)Avcılar Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesine gönüllü katılım süreçleri ile ilgili 

faaliyetler esnasında zararlı madde (alkol, uyuşturucu vb.) kullanmak, 
h)Avcılar Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesine gönüllü katılım süreçlerinin amaç ve 

kapsamı dışında politik ve ideolojik faaliyette bulunmak, 
ı)Gönüllülük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya gönüllülük hizmetleri ile ilgili 

maddi menfaat sağlamak, 
i)Belediyedeki çalışmaları sırasında edindiği bilgi ve belgeleri herhangi bir üçüncü 

kişiye her ne amaçla olursa olsun vermek, açıklamak, değiştirmek, çoğaltmak ve/veya kamuya 
duyurmak, gönüllülük faaliyetinin yürütülmesi haricinde doğrudan ya da dolaylı olarak 
herhangi bir amaçla kullanmak, 

j)Gönüllülük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
20 nci” maddesinde yer alan özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
hükümleri ile “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hükümlerine aykırı hareket 
etmek, 

k)Yetkisi dışındaki bilgi ve belgeye erişmek, Belediye tarafından kendisine tanınan 
erişim yetkisini başka bir gönüllü ve/veya kişiye devretmek, 

l)Yürüttüğü gönüllülük çalışmalarında Kanun, yönetmelik, genelge, yönerge ve 
Belediyede tarafından belirlenen politika ve prosedürlere uygun davranmamaktır. 

(2)Yukarıda (a) ve (b) bendinde sayılan davranışlarda bulunan gönüllülere "Uyarma 
Cezası", diğer bentlerde belirtilen davranışlarda bulunan gönüllülere "Avcılar Belediyesi 
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hizmetlerinin yürütülmesine gönüllü katılım süreçleri ile ilgili faaliyetlerden "İlişik Kesme 
Cezası” verilir. 

(3)Belediye ayrıca; gönüllünün proje faaliyetleri esnasında gerçekleştirmiş olduğu 
etkinlikler çerçevesinde, Avcılar Belediye Başkanlığı Gönül Katılım Protokol’ü ve ekleri 
dışında ve konusu suç teşkil eden hallerden/ fiillerden dolayı ilgili kanun hükümleri gereğince 
gerekli mercilere bildirimde bulunur. 

Soruşturma işlemleri 
MADDE 9 - (l)Disiplin kurulunun gerek gördüğü durumlarda, ilgili gönüllüden 

disipline konu olayın öğrenilmesinden itibaren 7 gün içinde ilgili müdürlük savunma alınır ve 
disiplin kuruluna sunulur. Disiplin kurulu kararını ilgili Müdürlüğe yazılı olarak bildirir. 
Disiplin kurulu kararı ilgili Müdürlüğün bağlı bulunduğu başkan yardımcısının onayından 
sonra geçerlilik kazanır ve yazı ekinde Strateji Geliştirme Müdürlüğüne bildirilir. 

(2)Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından gönüllünün Belediye ile gönüllülük 
ilişkisinin sona erdiği tüm birimlere duyurulur ve Gönüllü Kimlik Kartı geri alınır. 

Yürürlük 
MADDE 10- (l) Bu talimat "Avcılar Belediyesi Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 

Yönergesinin” Avcılar Belediye Başkanı tarafından onaylanmasından sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 11-(l) Bu talimat hükümlerini Avcılar Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme 

Müdürlüğü yürütür. 
 
 
 
                                                                                                           Turan HANÇERLİ 
                                                                                                            Belediye Başkanı 


