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AMAÇ:
MADDE 1- Vakıf hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak, Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerinin
öngördüğü hükümleri yerine getirmek, Vakıf üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı sağlamaktır.
KAPSAM:
MADDE 2- Bu Yönetmelik üyeler için uygulanır.
CEZA VERMEYE YETKİLİ KURUL:
MADDE 3- Disiplin Cezası vermeye Onur Kurulu yetkilidir.
VERİLECEK CEZALAR:
MADDE 4- Üyelere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir.
a- Uyarma,
b- Kınama,
c- Süreli veya süresiz kurduğu veya kuracağı tesislerden, kredilerden, sağlık limitlerinden
yararlanmayı önleme, (Hak Mahrumiyeti)
d- Vakıftan çıkarma.
UYARMA CEZASI VERİLECEK FİİLLER:
MADDE 5- Bu fiiller şunlardır;
a- Vakıf Senedi ve Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek,
b- Yönetim Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslara aykırı davranışlarda bulunmak,
c- Üyeler arasındaki birlik ve dayanışmayı bozucu davranışlarda bulunmak.
Üye işlediği bu fiillerden herhangi birisinden dolayı yazılı olarak uyarılır.

KINAMA CEZASI VERİLECEK FİİLLER:
MADDE 6- Bu fiiller şunlardır;
a- Yanlış bilgi ve belge vermek,
b- Vakıf işletmelerine zarar verici hareketlerde bulunmak,
c- Vakıf Yönetimini ve çalışanları asılsız yere suçlayıcı davranışlarda bulunmak,
d- Yönetim Kurulu’ nca alınan karar ve duyurulara karşı toplu eylemde bulunmaya teşvik etmek.
Kınama cezası alan üye 1 (bir) yıl süreyle krediler yönetmeliğinden ve açıklanan hak ve
menfaatlerden yararlanamaz.
HAK MAHRUMİYETİ VERİLECEK FİİLLER:
MADDE 7- Bu fiiller şunlardır;
a- Kasıt veya ihmal sonucu vakfı veya işletmelerini maddi zarara uğratmak,
b- Vakfın veya işletmelerinin sahip olduğu mallara ve tesislere zarar vermek,
c- Çıkar sağlamak amacıyla, Vakfa yanlış bilgi ve belge vermek,
d- Vakıftan almış olduğu kredilerin taksitini ödemeyerek icralık duruma düşmek.
Hak mahrumiyeti cezası alan üye, vakfın kurduğu veya kuracağı tesislerden ve işletmelerden,
kredilerden 2 (iki) yıl süreyle yararlanamaz. (d) maddesine göre hak mahrumiyeti alan üyelerin cezası
borcunun tahsil edildiği tarihten başlar.
VAKIFTAN ÇIKARILMA FİİLLERİ:
MADDE 8- Bu fiiller şunlardır;
a- Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymek,
b- Vakıf ve işletmelerinde görevli üyelere veya çalışan personele fiili tecavüzde bulunmak,
c- Vakıf ve işletmeleri aleyhine asılsız ve mesnetsiz olarak basına bilgi vermek,
d- Vakıf ve işletmelerine yapılacak maddi zararı ödememek.
FİİLLERİN TEKRARI:
MADDE 9- 5 (beş) yıl içerisinde aynı fiilin tekrarlanması halinde, bir üst ceza verilir.
YAZILI SAVUNMA:
MADDE 10- Yazılı savunma alınmadan ceza verilemez. Yazılı savunmanın süresi tebliğ tarihinden itibaren 7
(yedi) gündür. Savunmanın bu süre içerisinde verilmemesi halinde, savunmadan feragat etmiş sayılır.

KARAR SÜRESİ:
MADDE 11- Onur Kurulu, kendisine intikal eden suç duyurusuna ait soruşturmayı tamamlamadığı tarihten
itibaren 30 (otuz) gün içinde inceleyerek karar verir.

KARARLARIN UYGULANMASI:
MADDE 12- Onur Kurulu, üyeye verilen cezayı Yönetim Kurulu’ na yazılı olarak bildirir.
Yönetim Kurulu da, verilen bu kararı 15 (onbeş) gün içerisinde uygular. Üyenin disiplin
kovuşturulması sırasında üyelikten istifa etmiş olması, disiplin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

KARARLARA İTİRAZ:
MADDE 13- Cezalara itiraz, ilk Genel Kurul Toplantısına iletilmek üzere, Yönetim Kuruluna verilir.
Bu müracaatın, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yapılması gerekir.
Genel Kurul’ un verdiği karar kesindir.
Ceza kesinleşinceye kadar üyenin hakları devam eder. Üyeliğine son verilen üye, hiçbir suretle
tekrar üye olamaz.

YÜRÜRLÜK:
MADDE 14- Bu yönetmelik 15.06.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmeliği Onur Kurulu yürütür.

