TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
ONUR KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Ormancılar Derneğinin amaçları
doğrultusunda oluşturulan kuralları ve işleyişi korumak, derneğin amaç ve ilkeleri ile
bağdaşmayan eylemlerinden dolayı derneğe maddi ve manevi zararlar veren üyeler hakkında
disiplin kovuşturması yapılması, disiplin cezası vermeye yetkili organlar ile disiplin cezalarına
karşı yapılacak itirazları, Onur Kurulunun çalışma esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları
düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Türkiye Ormancılar Derneği üyelerinin tümünü kapsar.
Dayanak
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Ormancılar Derneğinin 5253 Sayılı Yasaya göre
değiştirilerek, 25.10.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilen Dernek
Tüzüğünün 29 uncu maddesi ve 07.04.2012 tarihinde yapılan 54 üncü Olağan Genel Kurulunda,
Yönetim Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Dernek: Türkiye Ormancılar Derneğini,
b) Yetkili Organlar: Türkiye Ormancılar Derneği Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunu,
c) Genel Kurul: Türkiye Ormancılar Derneği Genel Kurulunu,
d) Tüzük: Türkiye Ormancılar Derneği Tüzüğünü,
e) Üye: Türkiye Ormancılar Derneği Üyesini,
f) Yönetim Kurulu: Türkiye Ormancılar Derneği Merkez Yönetim Kurulunu,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Onur Kurulunun Yapısı, Çalışma Esasları ve Görevleri
Onur Kurulunun yapısı
MADDE 4 - Onur Kurulu, Tüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulca seçilen
5 (Beş) asil üyeden oluşur.
Onur Kurulunun çalışma esasları
MADDE 5 - (1) Onur Kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir
başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman üye seçerler. Onur Kurulu, başkanın çağrısı üzerine
belirlenecek yer, gün ve saatte salt çoğunlukla toplanır. Toplantı gündeminin hazırlanması,
ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, yazışma ve soruşturma
dosyalarının düzenlenmesi ve kayıtların tutulması yazman üye tarafından yapılır.
(2) Onur Kurulu Toplantısına, Kurul Başkanı, başkanın bulunmaması halinde ise başkan
yardımcısı başkanlık eder.
(3) Disiplin cezaları hariç olmak üzere diğer konulardaki kararlar toplantıya katılan
üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde gündemdeki önerge reddedilmiş
sayılır.
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Onur Kurulunun görevleri
MADDE 6-(1) Tüzük gereğince Onur Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Mesleki işler dolayısıyla dernek üyeleri arasında çıkacak anlaşmazlıklara bakmak,
b) Dernek üyeleri hakkında ortaya çıkacak yakınmaları inceleyerek, görüşünü açıklamak
ve gerek görürse uyarıda bulunmak veya uyarı yapılması için Yönetim Kuruluna öneride
bulunmak
c) Üyelerin, üyelikten çıkarılması ve diğer disiplin cezaları ile ilgili soruşturma yapmak
ve sonucunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
(2) Yönetim Kurulunca, Onur Kuruluna gönderilen disiplin dosyası, yazman üye
tarafından noter onaylı gelen-giden kayıt defterine, yıl ve o yılda gelen dosyaların geliş sırasına
göre esas numarası verilerek kaydedilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Suçları ve Cezaları
Disiplin suçları
MADDE 7 - Aşağıda sayılan fiiller disiplin suçu sayılır.
a) Tüzüğün, başlangıç bölümünde yer alan temel ilkelere ve 3 üncü maddesinde
belirtilen Derneğin amacına aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Derneğin onur ve saygınlığına aykırı davranışlarda bulunmak,
c) Genel Kurulda alınan kararların uygulanmasını ve Dernek çalışmalarını engelleyici
faaliyetlerde bulunmak, bu yolla Derneği zarara uğratmak,
d) Dernek aleyhine faaliyetlerde bulunmak ve Dernek aleyhine çalışma yapan kişi ve
kuruluşlarla birlikte hareket etmek,
e) Yetkili Organlarca istenilen bilgileri kasten eksik veya yanlış bildirmek veya hiç
bildirmemek,
f) Dernek üyelerine, konuklara ve Dernek çalışanlarına hakaret etmek, saygı dışı ve
onur kırıcı davranışlarda bulunmak,
g) Dernek binasında ve gerekse dernek faaliyetleri sırasında düzeni bozacak
davranışlarda bulunmak,
h) Dernek binasında genel temizlik kurallarına uymamak, gürültü yaparak çevreyi
rahatsız etmek, Dernek ve üyeler hakkında asılsız söylentiler yayarak huzursuzluk çıkarmak,
ı) Derneğe ait mal, araç ve gereçlerini özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor
kullanmak ve zarar vermek,
i) Üyelik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
j) Yetkili Organların üyelerine karşı saygısız davranışlarda bulunmak, hakaret içeren
sözler sarf etmek, asılsız söylentiler yaymak,
k) Yetkili Organlarca tespit edilen yerler dışında ilan ve pankart asmak,
l) Yetkili Organlarca verilen görevleri yapmamak veya verilen görev ve yetkileri
Dernek aleyhine kullanmak,
Disiplin cezaları
MADDE 8 - (1) 7 nci maddede belirtilen disiplin suçlarını işleyen üyelere aşağıdaki yazılı
disiplin cezaları uygulanır.
a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Doğrudan doğruya üyelikten çıkarılma,
d) Soruşturma ile üyelikten çıkarılma,
(2) Üyeler hakkında verilen disiplin cezaları Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.
(3) Kendi isteği ile üyelikten çıkan veya Dernek üyeliğinden çıkarılan üyeler Dernek
faaliyetlerine katılamazlar, Genel Kurulda oy kullanamazlar.
(4) Üyelere aynı disiplin suçundan dolayı birden fazla ceza verilemez.
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Uyarma cezası
MADDE 9 -(1) Üyeye, görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin
yazılı olarak bildirilmesidir.
(2) Bu yönetmeliğin 7 nci maddesinin “f, g, h, ı, i, j, k ve l” bentlerinde yazılı disiplin
suçları tespit edilen üyelere, Onur Kurulunun önerisi veya resen Yönetim Kurulu kararı ile
verilir.
Kınama cezası
MADDE 10 - (1) Üyeye, görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazılı
olarak bildirilmesidir.
(2) Bu yönetmeliğin 7 nci maddesinin “f, g, h, ı, i, j, k ve l” bentlerinde yazılı disiplin
suçlarını Yönetim Kurulunca verilen uyarma cezasına rağmen tekrar işleyen üyeler, haklarında
soruşturma yapılmak üzere Onur Kuruluna sevk edilirler.
(3) Onur Kurulunca yapılacak soruşturma sonucunda düzenlenecek rapor doğrultusunda,
disiplin suçunu işlediği tespit edilen üyelere, Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı
ile kınama cezası verilir.
Doğrudan doğruya üyelikten çıkarılma
MADDE 11 - (1) Tüzüğün 9 uncu madde, (1) inci fıkrası gereğince, dernek üyeliğinin
sona erdiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
(2) Tüzüğün 9 uncu madde, (1) inci fıkra, “a” bendi gereğince, yasa ve tüzükte öngörülen
koşulları sonradan yitirdiği saptanan üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğinden
çıkarılır.
(3) Tüzüğün 9 uncu madde, (1) inci fıkra, “b” bendi gereğince, üyelik ödenti borcunu 2
(iki) yıl süre ile ödemeyen üyenin üyeliği, Derneğin web sayfası ile Orman ve Av Dergisinde
ikişer ay ara ile iki kez yapılacak uyarılara rağmen üyelik ödenti borcunu ödemeyen üyeler
Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Soruşturma ile üyelikten çıkarılma
MADDE 12 - (1) Tüzüğün 9 uncu madde, (2) inci fıkrası gereğince, dernek üyeliğinin
sona erdiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
(2) Tüzüğün 9 uncu madde, (2) inci fıkra, “a, b ve c” bentlerine, aykırı eylemlerde
bulunduğu saptanan üyeler ile bu yönetmeliğin 7 nci maddesinin “a, b, c, d ve e” bentlerinde
yazılı disiplin suçlarını işlediği tespit edilen üyeler soruşturma yapılmak üzere Onur Kuruluna
sevk edilirler.
(3) Onur Kurulunca yapılacak soruşturma sonucunda düzenlenecek rapor doğrultusunda,
disiplin suçunu işlediği tespit edilen üyeler Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun
kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır.
Üyelikten çıkarılma kararına itiraz
MADDE 13 - (1) Dernek üyeliğinden çıkarılan üye, karara ilk Genel Kurulda itiraz
edebilir. Genel Kurul kararı kesindir.
(2) Dernek üyeliğinden çıkarılan üye, üyelikten çıkarılma tarihine kadar olan üyelik
ödenti borçlarından sorumludur.
(3) Üyelikten çıkarılanlar, yeniden üyelik için başvurduklarında Tüzükte belirtilen üyelik
koşulları aranır.
Öngörülmemiş disiplin suçları
MADDE 14 - (1) Tüzükte ve bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılmayan ancak
yürürlükteki yasaların suç saydığı disiplin suçlarına da bu yönetmeliğin 8 inci maddesinde
belirtilen disiplin cezaları uygulanır.
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Toplu olarak işlenen disiplin suçları
MADDE 15 - (1) Disiplin suçlarını işleyen üyelerin eylemleri, münferiden tespit
edilemediği hallerde, topluluğu oluşturan üyelerin her birine ayrı ayrı, disiplin cezası uygulanır.
Disiplin cezalarında ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepler
MADDE 16 - (1) Disiplin cezası verilmesine neden olan bir fiil veya halin tekrarında bir
derece ağır ceza uygulanır.
(2) Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat aynı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin
cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.
(3) Toplu suç işleme ağırlaştırıcı sebep sayılır ve bu durumda bir derece ağır ceza verilir.
(4) Disiplin cezalarının verilmesinde tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması gibi
benzeri durumlar hafifletici neden sayılabilir ve bir derece hafif ceza verilebilir.
Tazminat
MADDE 17 - (1) Derneğin mallarına karşı işlenen suçlar ile Derneği zarara uğratan diğer
fiil ve haller dolayısıyla işlenen suçlar sabit olduğu takdirde meydana gelmiş olan zararlar ayrıca
ilgiliye tazmin ettirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Soruşturmasının Usul ve Esasları
Disiplin soruşturmasına başlanması
MADDE 18 - (1) Soruşturma, bir Dernek üyesinin Yönetim Kuruluna yapacağı yazılı
başvurusu ile veya resen Yönetim Kurulu tarafından, Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde
belirtilen zaman aşımı süreleri içerisinde başlatılır.
(2) Dernek şube ve temsilciliklerine ulaşan ihbar ve şikâyetler en geç 15 (onbeş) gün
içerisinde Yönetim Kuruluna iletilmek zorundadır. İhbar veya şikâyet bildiriminde, bildirimi
yapanın açık kimliği, adresi, hakkında bildirimde bulunulan üye, ihbar ve şikâyet konusu, maddi
olaylar ve bildirim tarihi belirtilir. Konuyla ilgili bilgi ve belgeler başvuru dilekçesine eklenir.
Eksik yapılan başvurular dikkate alınmaz.
(3)Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda, Yönetim Kurulunun doğrudan verebileceği
cezaları gerektiren fiilleri soruşturmak üzere Dernek üyelerinden birisini soruşturmacı olarak
görevlendirir. Onur Kurulunun görev alanına giren eylemler için soruşturma yapılmak üzere üye
hakkında hazırlanan dosyayı Onur Kuruluna gönderir.
(4) Onur Kurulu, yapacağı toplantıda Yönetim Kurulundan gelen dosyada yer alan fiilleri
soruşturmak üzere Onur Kurulu bir üyesini soruşturmacı olarak görevlendirir.
Disiplin soruşturmasının yapılması
MADDE 19 - (1) Soruşturmacı, yakınan ile hakkında disiplin soruşturması açılan üyenin
iddia ve savunmaları ile delillerini yazılı veya sözlü olarak bildirmek üzere tarih ve saat
belirtmek suretiyle yazılı olarak Dernek Merkezine, şube veya temsilcilik merkezine davet eder.
(2) Tarafların iddia ve savunmaları ile delilleri bir tutanakla tespit edilir. Soruşturmacı
tanıkları dinler, keşif yapabilir, bilirkişiye başvurabilir, gerektiğinde bu işlemlerin istinabe
yoluyla görevlendirilecek şube başkanı veya temsilci tarafından yapılmasını isteyebilir. İstinabe
talimatında yakınan ve yakınılan ile tanığın kimliği, adresi, telefon numarası ve benzeri
açıklayıcı bilgiler ile olayla ilgili beyanları açıkça belirtilir.
(3) Ceza Muhakemesi Kanununun 55 inci maddesine uygun olarak, tanıklıktan önce
“Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.” şeklinde
yemin ettirilir ve yeminin şekli tutanağa yazılır.
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Savunma hakkı
MADDE 20 - (1) Hakkında disiplin soruşturması açılan üyenin savunma hakkı esastır.
Hiçbir üyeye savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
(2) Hakkında disiplin soruşturması açılan üyeye, atfedilen suçun nelerden ibaret olduğu,
yazılı veya sözlü olarak savunmasını yapmak, varsa delillerini sunmak üzere belirtilen gün, saat
ve yerde hazır bulunması, savunmasını yapacağı tarihten en az 7 (yedi) gün önce kendisine yazılı
olarak bildirilir.
(3) Üyeye gönderilen yazıda ayrıca “Çağrıya özürsüz olarak uymadığı veya özrünü
kendisine yapılan tebligat tarihinden itibaren yedi gün içinde bildirmediği takdirde savunmadan
vazgeçmiş sayılacağı ve toplanan delillere göre hakkında karar verileceği” bildirilir.
(4) Geçerli bir nedenle davete uymadığı anlaşılan üyeye yedi günü geçmemek üzere yeni
bir süre verilerek yazılı veya sözlü savunma vermesi istenir.
(5) Üyenin, Dernek kayıtlarında yazılı adresine “İadeli taahhütlü” olarak gönderilen
davetiye tebligat hükmündedir.
Soruşturma raporunun hazırlanması
MADDE 21 - (1) Soruşturma tamamlandığında, Onur Kurulu soruşturmacısının, Onur
Kuruluna veya Yönetim Kurulu soruşturmacısının, Yönetim Kuruluna sunulmak üzere
soruşturmacı tarafından soruşturma raporu düzenlenir.
(2) Soruşturma raporunda; soruşturma onayı, soruşturmanın başlama ve bitiş tarihi,
suçlama konularının nelerden ibaret olduğu, soruşturmanın aşamaları, elde edilen delillerin
nelerden ibaret olduğu, yakınılanın savunması, yakınan ile tanıkların kimlik bilgileri ve
ifadelerine yer verilir. Elde edilen belgeler bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.
(3) Raporun sonunda, suçun niteliği ile verilmesi önerilen cezanın ne olması gerektiği
konusunda soruşturmacının kanaati belirtilir.
Soruşturma raporunun teslimi
MADDE 22 - (1) Soruşturmacı, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün
içinde raporunu teslim eder.
(2) Soruşturmanın zorunlu nedenlerle uzaması halinde, soruşturmacının yazılı talebi
üzerine kendisini görevlendiren Yönetim Kurulu veya Onur Kurulu tarafından rapor teslim süresi
30 (otuz) günü geçmemek üzere uzatılabilir.
(3) Disiplin soruşturmasına ait dosyalar, dizi pusulası ile birlikte teslim edilir ve teslim
alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.
Soruşturma raporunun Yönetim Kurulunca değerlendirilmesi
MADDE 23 - (1) Yönetim Kurulu, Soruşturmacının dosyayı teslim ettiği tarihten itibaren
en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirmesini tamamlar.
(2) Yönetim Kurulu soruşturma dosyasının, Onur Kuruluna gönderilmesine veya
gönderilmemesine toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.
(3) Soruşturması tamamlanarak Onur Kuruluna gönderilmesine karar verilen üye
hakkında Yönetim Kurulunca tedbir kararı verilmesi istenebilir. Onur Kurulu yapacağı ilk
toplantıda Yönetim Kurulunun bu önerisini değerlendirerek gerekli görürse üye hakkında tedbir
kararı verebilir. Tedbir kararı Yönetim Kurulunca üyeye bildirilir. Üye tedbir kararına, kararın
kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilir.
Yapılan itiraz, değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Onur Kuruluna iletilir. Onur
Kurulunun vereceği karar kesindir. Hakkında tedbir kararı verilen üye Dernek faaliyetlerine
katılamaz.
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Soruşturma raporunun Onur Kurulunca değerlendirilmesi
MADDE 24 - (1) Onur Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen dosya hakkında
gerekli incelemeyi yapmak üzere kendi üyeleri arasından birisini soruşturmacı olarak
görevlendirir.
(2) Onur Kurulu, soruşturmacının raporunu verdiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün
içerisinde toplanarak son kararını verir. Kararlar, Yönetim Kurulunca onaylı karar defterine
yazılır.
(3) Üyelikten çıkarılmaya ilişkin karar, üye tam sayısının 4/5’inin oyu ile alınır.
(4) Üyelikten çıkarılma hariç diğer disiplin cezaları ile ilgili kararlar üye tam sayısının
3/5’inin oyu ile alınır.
(5) Karara muhalif kalan üyeler kararın sonuna muhalefet gerekçelerini yazarak
imzalarlar.
(6) Dosya hakkındaki Onur Kurulu kararı, öneri olarak Yönetim Kuruluna gönderilir.
Soruşturma dosyasının karara bağlanması
MADDE 25 - (1) Yönetim Kurulu, Onur Kurulu kararının kendisine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde toplanarak nihai kararını verir.
(2) Üyelikten çıkarılmaya ilişkin karar, üye tam sayısının 4/5’inin oyu ile alınır.
(3) Üyelikten çıkarılma hariç diğer disiplin cezaları ile ilgili kararlar üye tam sayısının
3/5’inin oyu ile alınır.
(5) Karara muhalif kalan üyeler kararın sonuna muhalefet gerekçelerini yazarak
imzalarlar.
(6) Genel Kurulda itiraz hakkı saklı bulunan üyelikten çıkarılma cezası hariç diğer cezai
kararlar kesindir.
Tebligat ve yazışma usulü
MADDE 26 - (1) Yönetim Kurulu kararı yazılı olarak; elden veya üyenin Dernekte
kayıtlı adresine iadeli taahhütlü posta, acele posta servisi ve alo posta yoluyla üyeye tebliğ edilir.
(2) Üyelerin adres değişikliklerini yazılı olarak Derneğe bildirmemesi, eksik ya da yanlış
bildirmesi nedeniyle iade edilse bile tebligat yapılmış sayılır.
Disiplin soruşturmalarının ve ceza kovuşturmalarının birlikte yürütülmesi
MADDE 27 - (1) Üye hakkında cezai kovuşturmaya başlanmış olması, aynı olaydan
dolayı üye için disiplin soruşturması yapılmasını engellemez.
(2) Üyenin ceza kovuşturması neticesinde mahkûm olması veya aklanmış olması disiplin
cezasının uygulanmasını engellemez.
Tüzüğün 29 uncu madde, 1 inci ve 2 nci bentleri
MADDE 28 - (1) Onur Kurulu, mesleki işler dolayısıyla dernek üyeleri arasında çıkacak
anlaşmazlıkları çözmek ve dernek üyeleri hakkında ortaya çıkacak yakınmaları incelemek üzere
tarafları yapılacak ilk Onur Kurulu toplantısına davet eder.
(2) Onur Kurulu, anlaşmazlık ve yakınma konusunun taraflarını olay sırasına göre
toplantı odasına alarak dinler, bilgi ve belgeleri değerlendirir, tarafları uzlaştırmaya, aralarındaki
anlaşmazlıkları gidermeye çalışır.
(3) Onur Kurulu, bu anlaşmazlıkların ve yakınmaların Derneğe zarar verdiği veya verme
eğiliminin bulunduğu kanaatine varırsa tarafları sözlü veya yazılı olarak uyarır.
(4) Onur Kurulu, uyarıya rağmen Derneğe zarar vermeye devam eden üyeler hakkında,
disiplin soruşturması isteğiyle, yazılı olarak Yönetim Kuruluna suç duyurusunda bulunur.
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Zaman aşımı
MADDE 29 - (1) Dernek üyeliğinden çıkarılma cezasını gerektiren fiil ve haller hariç
olmak üzere bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil
ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren üç (3) ay içerisinde, her durumda disiplin
cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde disiplin
soruşturmasına başlanmadığı takdirde üye disiplin kovuşturmasına tabi tutulamaz.
(2) Dernek üyeliğinden çıkarılma cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında,
bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde, her durumda
disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde disiplin
soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
(3) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 1 inci fıkradaki
hallerde 1 (bir) yıl içinde, 2 nci fıkradaki hallerde 18 (onsekiz) ay içerisinde disiplin cezası
verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
Cezaların silinmesi
MADDE 30 - (1) Dernek üyeliğinden çıkarılma cezasından başka bir disiplin cezasına
çarptırılmış üye, cezanın tebliğ edildiği tarihten 1 (bir) yıl sonra Yönetim Kuruluna başvurarak,
verilmiş olan cezaların silinmesini isteyebilir.
(2) Üyenin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak
nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunca
karar verilerek bu karar üyeye yazılı olarak bildirilir.
Soruşturma giderlerinin karşılanması
MADDE 31 - (1) Onur Kurulunun soruşturma kapsamında gereksinim duyduğu,
kırtasiye, araç vb. tüm giderleri Yönetim Kurulu kararı ile Dernek bütçesinden karşılanır.
Yönetmelikten önceki disiplin kovuşturmaları
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan ve
devam eden disiplin kovuşturmalarında işbu yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik, Tüzüğün 29 uncu maddesinin son paragrafı gereği, 54
üncü Olağan Genel Kurulun, Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
(2) Yönetim Kurulunun 23.04.2012 tarih ve 5/3 sayılı kararı ile kabul edilen bu
Yönetmelik, Derneğin web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.
(3) Ayrıca, Orman ve Av Dergisinin yayımlanacak ilk sayısı vasıtası ile tüm üyelere
duyurulur.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile bu konuda daha önce var olan tüm yönetmelik
ve kararlar yürürlükten kalkmış olur.
Yürütme
MADDE 33 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür. 23/04/2012
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