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HAYVANLARI ÇARESİZLİK VE İLGİSİZLİKTEN KORUMA DERNEĞİ 

(HAÇİKO) 

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 
 

Birinci Kısım 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

 
Amaç 

Madde 1- Bu yönetmelik, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (Haçiko) 

amaçlarına ve yaşantısına aykırılıklar halinde uygulanacak disiplin kurulu çalışma ilke ve 

esasları ile birlikte disiplin suç ve cezalarını düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.  

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönetmelik, Haçiko ’ya kabul edilmiş üye ve dernek gönüllüsü olarak faaliyet 

gösteren kişileri kapsar. 

 

Tanımlar 

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 

Haçiko: Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneğini 

Haçiko YK: Haçiko Derneği Yönetim Kurulunu 

Haçiko Üyesi: Haçiko ‘ya başvuru üzerine Haçiko YK kararı ile üye kabul edilmiş kişileri. 

Haçiko Gönüllüleri: Haçiko Derneği ‘ne üyelik öncesi Haçiko adına Haçiko amacı 

doğrultusunda faaliyet gösteren, faaliyetlere katılan kişileri 

Haçiko İl Temsilcisi: Hakko’yu bulundukları illerde temsil eden Haçiko üyesini 

Haçiko Komisyonu: Bulunduğu ilde il temsilcisine bağlı olarak çalışan komisyonları 

Haçiko Komisyon Üyesi: Bulunduğu ilde il temsilcisine bağlı olarak çalışan komisyonların 

üyelerini 

Haçiko DK: Haçiko Disiplin Kurulunu 

İfade eder. 

İkinci Kısım 

Disiplin Heyetinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri 

 

Disiplin kurulunun kuruluşu 

Madde 4 – Disiplin heyeti, biri başkan olmak üzere üç asıl, iki yedek üyeden oluşur. Disiplin 

kurulu, Yönetim kurulu tarafından en az bir üyesi yönetim kurulundan olacak şekilde dernek 

üyelerinden seçilir. Kurulun kararları oy çokluğu ile alınır. Alınan tüm kararlar, bu amaçla 

tutulacak bir dijital dosyaya kaydedilir. Aksi oy kullanan kurul üyesinin şerhi deftere gerekçeli 

şekilde düşülür. 

Disiplin kurulunun görevi 

Madde 5 – Haçiko Disiplin Kurulu; Dernek Yönetim Kurulu, Haçiko İl Temsilciliği Genel 

Kurulu, tarafından kendisine gönderilen olay ve konuları inceler, soruşturur ve karara bağlar. 

Disiplin kurulu doğrudan veya yetkilendirilen üyelerinden her biri söz konusu olan 

disiplinsizliğe ilişkin maddi gerçekliğe ulaşmak adına çaba göstermeye görevlidir. Bu görevi 

sırasında kurul, gerekli görülen tüm incelemeleri yapmaya, belge toplamaya, tanıklıklara 

başvurmaya, bilirkişi incelemesi yaptırmaya, keşifte bulunmaya, şikayet eden ve edilenden 

ifade istemeye yetkilidir. 
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Yetkili disiplin kurulu  

Madde 6 – İnceleme ve karar verme yetkisi, dernek merkez disiplin kurulundadır. 

Disiplin kurulu üyesinin işlem yapamayacağı haller ve reddi 

Madde 7 – Disiplin kurulu üyesi; 

a) Disiplinsizlik kendisine yönelikse veya mağdur olduysa, 

b) Taraflardan biri ile bağımsızlığına etki edebileceği düşünülen bir ilişkisi var ise, 

c) Bağımsızlığına gölge düşürecek bir işlemde bulunduysa, 

Heyet dahilinde işlemde bulunamaz. 

Disiplin kurulu üyelerinden birinin işlem yapmasına engel teşkil edecek durumun varlığında 

heyet re’sen veya bildirim üzerine derhal yaptığı işlemleri durdurur ve ilgili üye yerine yedek 

üyelerden birini göreve çağırır. 

İşlem yasağının talebinde bulunan kişi kararın reddedilmesine karşı yönetim kuruluna derhal 

başvurabilir. Başvuru disiplin kurulunun ilgili dosya ile ilgili işlemlerini durdurur. Yönetim 

kurulu, kendisine yapılan başvuruyu ilk toplantısında karara bağlar. 

Önceki işlemler hakkında yapılacak itirazlar heyetin toplanması üzerine öncelikli olarak 

karara bağlanır. 

 

Görüşme Yöntemi Ve Disiplin Kurulu Kararları 

Madde 8- Haçiko DK’da, soruşturmacının tanzim ettiği raporun okunmasını müteakip 

görüşmelere geçilir. Haçiko DK gerek görürse tarafları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı 

ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır. 

Haçiko DK’da her üye oyunu kabul veya red olarak kullanır. Oylamalarda çekimser 

kalınamaz. Haçiko DK’da kararlar toplantıya katılanların açık oyu ile ve oy çokluğu ile alınır.  

Disiplin Kurulu kararları, bildirim konusu olayın, soruşturmanın ve savunmanın özetlenmesi, 

gerekçe ve sonuç bölümlerinden oluşur. 

Disiplin Kuruluna sevk edilen Haçiko Gönüllüsü hakkında bu yönetmelikte yazılı cezalardan 

birisi verilebileceği gibi, aklanma kararı da verilebilir. 

Disiplin Kurulu kararları üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir. 

 

 

Üçüncü Kısım 

Genel İlkeler 

 
Disiplin Cezaları İle İlgili Genel İlkeler 

Madde 9 - Disiplin cezaları; HAÇİKO DERNEĞİ Tüzüğüne, tüzükte belirtilen amaca, Dernek 

Yönetim Kurulunca çıkartılmış Yönetmelik, Yönergelere yahut alınan eylem planlarına aykırı 

hareket eden dernek ile ilgili konularda kasten, ihmalen yahut eylemsizlik suretiyle maddi veya 

manevi zarara neden olan, Dernek faaliyetlerinin doğrudan yahut dolaylı olarak aksamasına 

sebep olan, Haçiko Değerlerine aykırı fiiliyatlarda bulunan Haçiko üye ve gönüllülerine verilir. 

Hakkında soruşturma açılmış kişi, yöneltilen suçla ilgili disiplin kararı kesinleşene kadar, 

taraflardan yahut kurullardan bir talep olmaması ve disiplin kurulunca tedbiren karar 

verilmemiş olması halinde, üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaz. 

Haçiko DK gündemine gelen ancak görev süresinin tamamlanması sebebiyle 

sonuçlandırılamayan işler, yeni seçilen Disiplin Kurulunca karara bağlanır. 
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Dördüncü Kısım 

Disiplin Suçları ve Cezaları 

 
Disiplin Cezaları 

Madde 10- Disiplin cezaları; 

a- Uyarma 

Haçiko Gönüllüsü ve üyesine yaptığı faaliyetlerde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile 

bildirilmesidir. 

b- Kınama 

Haçiko Gönüllüsü ve üyesine faaliyetlerinde kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. 

c- Uzaklaştırma 

Haçiko Gönüllüsü ve üyesine dernek faaliyetlerine 6 (altı) aya kadar katılmama kararı 

verilmesidir. 

d- Haçiko Gönüllüğünden ve/veya Üyeliğinden Çıkarılma 

Haçiko Gönüllüsü ve üyesinin dernekten çıkarılması kararı verilmesidir.  

 

UYARMA CEZASI 

1. Haçiko derneği faaliyetleri sırasında herhangi bir kişiye her ne sebeple olursa olsun 

nezaket dışı ve iyi niyet kavramı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, 

2. Haçiko derneği amacına uygun davranmamak, 

3. Derneğe ait malzemeleri sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini 

değiştirmek, düzenini bozmak, 

4. Disiplin kuruluna sevk edilmiş dernek üye ve/veya gönüllüleri hakkında, Disiplin 

Kurulu kararı kesinleşince kadar, olumsuz konuşmak, iyi niyetle bağdaşmayacak 

eylemlerde bulunmak  

5. Yetkisi, izni yahut görevi olmadan Dernek adına, basın kuruluşları, yerel yönetimler, 

siyasi kişilikler, tüzel/gerçek kişilikler ile görüşmek, 

6. Yetkisi, izni yahut görevi olmadan kişi, kurum ve kuruluşlarla, Dernek adına 

görüşmeler yapmak, taleplerde bulunmak, bağlayıcı sözler vermek, vb. davranışlarda 

bulunmak, 

7. Bir başka Haçiko gönüllüsü veya üyesi hakkında, mesnetsiz, karalayıcı, küçük düşürücü 

vb. konuşmalar yapmak 

8. Derneğin şu an yürürlükte olan ve/veya daha sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik, 

genelge ve/veya bildirgelerine aykırı davranışlarda bulunmak. 

 

KINAMA CEZASI 

1. Uyarma cezası aldığı eylemi üçüncü kez gerçekleştirilmesi, 

2. Davranış yahut söylemi ile Haçiko Derneği’nin saygınlığını sarsacak fiiliyatta 

bulunmak, 

3. Derneğe ait malzemeleri özel işlerinde kullanmak, amacına uygun kullanmamak, 

gerekli özeni göstermemek, zamanında iade etmemek,  

4. Haçiko Derneği organlarının, çalışma grupları ve kurullarının çalışmalarını engelleyici, 

aksatıcı davranışlarda bulunmak, 

5. Şikâyet hakkını kötüye kullanmak,  

6. Haçiko Derneği mercilerince sorulan soruları, istenilen raporlamaları haklı bir sebep 

olmadan zamanında cevaplandırmamak 

7. Dernek içinde ya da dernek ile ilgili bir ortamda, siyasi, ahlaki, vicdani hayat görüşünü 

derneğe zarar verecek şekilde açıklamak, dayatmak vb. hareketlerde bulunmak 

8. Herhangi bir ortamda Haçiko gönüllülerinin veya üyelerinin onur ve itibarlarını 

sarsacak beyan ve davranışlarda bulunmak, 

9. Haçiko Gönüllüleri ve üyeleri arasında hizipleşmeye, çatışmalara sebep olacak 

eylemlerde bulunmak, 

10. Derneğe karşı gerçek dışı açıklamalarda bulunmak, 
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DERNEK ÇALIŞMA VE ETKİNLİKLERİNDEN  6 AYA KADAR 

UZAKLAŞTIRILMA 

 

1. Kınama cezası aldığı eylemi ikinci kez gerçekleştirilmesi, 

2. Derneğe ait malzemelere ihmali zarar vermek, 

3. Yaptığı çalışmalara ilişkin kendisinden talep olunan evrakları uyarılara rağmen 

vermemek, 

4. Kendisine verilen yahut kendisince üstlenilmiş görevi haklı bir gerekçe olmadan yerine 

getirmemek, üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihmal etmek, kötüye 

kullanmak, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak, 

5. Dernek ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, herhangi bir mecrada derneğin 

saygınlığını zedeleyecek konuşmalar, yazışmalar yapmak, mesnetsiz, ispata muhtaç, 

gerçeğe aykırı eleştirilerde bulunmak, Haçiko Gönüllüsüne ve/veya üyesine zarar 

verecek hal ve tavırlar sergilemek 

6. Derneğe ve/veya gönüllü ve üyelerine karşı iftira atmak, tehdit etmek, küfretmek, yalan 

söylemek, 

7. Şahsi kin ve kızgınlıklarını ön plana çıkarmak, bu durumunu Dernek islerine 

karıştırarak Derneğe zarar vermek,  

8. Şahsi kin ve kızgınlıklarını derneğin adı geçen e-mail, sosyal medya araçları vasıtasıyla 

gerçekleştirmek, 

9. Dernek faaliyetleri sırasında fiziksel şiddet içerikli davranışlarda bulunmak, 

10. Disiplin Kurulu soruşturmalarında, verilen süreler dahilinde cevap vermemek, gerçek 

dışı beyanda bulunmak, işbu madde soruşturma geçiren kişiyi kapsamamaktadır. 

11. Genel güvenliği tehlikeye atıcı davranışta bulunmak, 

 

HAÇİKO GÖNÜLLÜ ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMAK 

 

1. Uzaklaştırma cezası aldığı eylemi ikinci kez gerçekleştirilmesi, 

2. Dernek adını yahut derneği temsil eden nesneleri (giysi, kartvizit, kimlik, amblem, logo, 

araç̧, çıkartma, kaşe vb.) kullanmak suretiyle kasten maddi ya da manevi çıkar elde 

etmek, 

3. İzinsiz ve bildirimsiz olarak Dernek adına organizasyon düzenlemek ve bu 

organizasyon için bilet satmak, maddi kazanç sağlamak,  

4. Eylem, davranış ve/veya faaliyetleri ile kamuoyunda, Dernek hakkında olumsuz kanaat 

oluşmasına sebebiyet vermek, 

5. Medeni haklarını yitirmiş olmak,  

6. Yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarla, derneği maddi veya 

manevi zarara uğratmak, 

7. Ceza gerektirecek eylemi bilinçli olarak yinelemek, Haçiko Derneği adına zarar 

vermeyi alışkanlık haline getirmek, 

8. Dernek faaliyetlerini zor kullanarak veya tehditle engellemek, engellemeye çalışmak, 

9. Dernek adına izinsiz belge düzenlemek, üzerinde değişiklik yapılmış̧ belgeleri 

kullanmak, bu belgelerin sağladığı haklardan başkalarını yararlandırmak, 

10. Dernek yönetiminden yahut yetkili mercilerden izin almadan bildiri, beyanname 

dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, 

11. Dernek faaliyetlerinin yapılmasını karşı Haçiko gönüllülerini ve/veya üyelerini faaliyet 

karşıtı eylemlere katılmaya kışkırtmak, 

12. Yöneticilere ve görevlilere hakaret etmek, görevlerini yapmalarına engel olmak, tehdit 

etmek, fiziki yahut sözlü şiddette bulunmak, 
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13. Dernek çalışma grupları yahut faaliyetleri dahilinde siyasi partilerin, bu partilere bağlı 

yan kuruluşların, ideolojik amaçlı Dernek ve kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri 

doğrultusunda söylemlerde bulunmak, onlar adına çağrıda bulunmak, tanıtımlarını 

yapmak, bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, 

14. Dernek çalışma grupları yahut faaliyetleri dahilinde herhangi bir kurum, Dernek, örgüt 

ve parti adına üye kaydetmek; para toplamak veya bağışta bulunmaya çağırmak, 

15. Dernek, görevlilerine ya da herhangi bir Haçiko Gönüllüsüne, üyesine fiili saldırıda 

bulunmak, 

16. Derneği kasıtlı olarak maddi veya manevi zarara uğratmak, 

17. Herhangi bir Haçiko Gönüllüsünü yahut üyesini tehdit etmek, 

18. Gerekli onayları almadan Dernek faaliyetleriyle ilgili basın açıklaması yapmak, Haçiko 

derneği adını izinsiz şekilde kullanarak yurtiçi veya yurtdışı faaliyetler organize etmek, 

19. Haçiko derneği adını kullanarak Haçiko derneğine ait veya şahsi, derneğin yardım 

toplama izinli bir projesi ve/veya dernek yönetiminin yazılı izni olmadan, derneğin veya 

şahsi IBAN/Hesap numarası paylaşarak ve/veya elden bağış/para almak, 

 

Öngörülmemiş Disiplin Suçları 

Madde 11- İşbu yönetmelikte yazılı disiplin cezası gerektiren hallere; nitelikleri itibariyle 

benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. 

 

Beşinci Kısım 

Soruşturma 

 
Soruşturmaya Başlanması 

Madde 12- Yapılan yazılı başvuru ve/veya bildirim üzerine Haçiko YK soruşturma açılmasına 

ve konu ile ilgili disiplin kurulu oluşturmasına karar verir.  

Haçiko YK herhangi bir yazılı talep olmasa bile, derneğin amacına aykırı, derneğin itibarını 

zedeleyen, dernek değerlerine aykırı her türlü faaliyet, beyan veya yayında bulunan gönüllü 

ve/veya üyeler hakkında soruşturma açılmasına karar vererek soruşturmanın yürütülmesini 

Disiplin Kurulundan ister. 

Haçiko YK, gelen yazılı şikayet üzerine Disiplin Soruşturmasının açılıp açılmamasına bu 

konudaki yazılı başvuru ya da olayın öğrenilmesini takiben en fazla 10 gün (on gün) içinde 

karar vermek zorundadır. 

Disiplin Kuruluna intikal ettirilen olaylar ile ilgili olarak, Haçiko DK kurulmasını müteakip en 

geç 1 ay (bir ay) içerisinde karar vermek zorundadır. Haçiko DK yazılı talebi halinde Haçiko 

YK kararı ile bu süre uzatılabilir. 

Haçiko DK, şikayetin kedisine gelmesi üzerine iş bölümü yaparak üyeleri arasında 

soruşturmacı üye/üyeleri seçer. Soruşturmacı üye her türlü belge ve ifadeyi konu ile alakalı 

kişilerden isteyip, toplayabilir. Soruşturmacı üye/üyeler topladığı evrakları ve evrakların kısa 

özetini rapor olarak Haçiko DK Başkanı’na sunar.  

Soruşturmacı üye, belge ve ifadesine başvurduğu Haçiko gönüllüsü ve/veya üyelerinden 

süresi içerisinde olumlu dönüş alamaması halinde ilgili kişileri raporda belirtir. Aynı disiplin 

kurulunca raporda belirtilen kişiler hakkında da başkaca bir bildirime yada karara gerek 

kalmaksızın soruşturma başlatılabilir.  

 

Bildirim 

Madde 13- Bildirim, herhangi bir kişinin Haçiko YK, ya da Haçiko İl temsilcilerine başvurması 

ve hakkında bildirimde bulunduğu Haçiko Gönüllüsü ve/veya üyesini yazılı olarak belirtip 

iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. 

Haçiko YK kendilerine yapılan bildirimlerden Disiplin Kurulunca soruşturulmasına gerek 

duyduklarını Haçiko DK’na havale eder. 
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Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği ve Haçiko Gönüllüsü ve/veya üyesi 

olarak kayıtlı olduğu şehir ile hakkında bildirimde bulunulan kişinin kimliği, kayıtlı olduğu 

şehir, bildirim konusu, bildirime konu olayın tarihinin belirtilmesi varsa konuyla ilgili 

kanıtların eklenmesi zorunludur. 

Islak imzalı olmayan bildirimler işleme alınamaz.  

 

Soruşturmanın Yürütülmesi 

Madde 14- Soruşturmaya katılacak Haçiko DK , Haçiko YK tarafından atamayla belirlenir. 

Haklarında soruşturma başlatılması uygun görülen gönüllüye/üyeye, soruşturma kararı ve 

bildirim konusu, açık ve anlaşılır bir biçimde, yazılı ve kişiye özel olarak, Haçiko DK 

Başkanının imzasıyla, soruşturmanın hangi Haçiko DK tarafından yürütüleceği de belirtilerek 

bildirilir. 

Suçlanan üyeden, tebliğ tarihinden başlayarak 10 gün (on gün) içinde savunmasını yazılı olarak 

yapması, varsa delillerini Haçiko DK soruşturmacı üyesine bildirmesi istenir.  

İlgili kişi, haklı gerekçe göstererek 10 gün (on gün) geçmemek üzere ek savunma süresi 

isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen Haçiko Gönüllüsü/üyesi, savunma 

hakkından vazgeçmiş̧ sayılır. Bu halde ilgili kişi münkir addedilir. 

 Haçiko DK gerektiğinde, tanık olarak belirlenen Haçiko Gönüllülerini/üyelerini yüz yüze 

ve/veya online olarak görüşmeye çağırır. Bu Haçiko Gönüllüleri çağrıya uyarak Disiplin 

Kurulunca belirlenen gün ve saatte Disiplin Kuruluyla görüşmek zorundadır. Aksi halde ilgili 

kişileri Haçiko DK soruşturmacı/soruşturmacılarının raporunda belirtir. Aynı disiplin 

kurulunca raporda belirtilen kişiler hakkında da başkaca bir bildirime ya da karara gerek 

kalmaksızın soruşturma başlatılabilir.  

 

Soruşturmada Usul 

Madde 15- Soruşturmacı mevcut belgeleri inceler, şikâyetçiyi, şikâyet edileni ve varsa 

tarafların göstermiş oldukları tanıkları dinler, tarafların göstermiş olduğu delilleri inceler. 

Soruşturmacı, soruşturma ile ilgili ihtiyaç duyduğu uzmanlık gerektiren hallere ilişkin yardımı 

diğer tüm Haçiko Gönüllülerinden/üyelerinden alabilir. 

Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman 

yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış̧ ise soruları ve cevapları belirtecek 

şekilde düzenlenir, soruşturmacı, ifade sahibinden ifadesini imzalı olarak alır ya da kendi 

mailinden dernek@haciko.org.tr adresine atmasını ister. 

 

İfade Ve Savunma Vermek İstemeyenler 

 

Madde 16- İfade vermeyen, savunmasını yapmayan veya çağırıldığı halde gelmeyen Haçiko 

Gönüllülerinin durumu bir tutanakla tespit edilir. Bunlar hakkında karar, dosyada bulunan bilgi 

ve belgelere göre verilir. 

Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı halde ifade vermeyen yahut elindeki evrakları süresi 

içerisinde sunmayan Haçiko Gönüllüleri/üyeleri hakkında da ayrıca disiplin soruşturması 

yapılır. 

 

Soruşturma Raporu 

Madde 17- Soruşturma sonuçlandığında soruşturmacı üye/üyelerce bir rapor düzenlenir. 

Soruşturma raporları başlıca şu bölümleri kapsar; 

1. Taraflar 

2. Şikayetin özeti ve delilleri 

3. Savunmanın özeti ve delilleri 

Hazırlanan soruşturma raporu, karara bağlanmak üzere Disiplin Kuruluna sunulur. 

 

 

 

mailto:dernek@haciko.org.tr


dernek@haciko.org.tr 

HAYVANLARI ÇARESİZLİK VE İLGİSİZLİKTEN KORUMA DERNEĞİ 

ACIBADEM MH. ÇEÇEN SK. AKASYA ACIBADEM SİTESİ GÖL ETABI NO:23A 2C BLOK DAİRE:1 

 T: 0549 640 2010             ÜSKÜDAR / İSTANBUL 

Altıncı Kısım 

Disiplin Cezalarının Uygulanması ve İtiraz 

 
Kararların Uygulanması 

Madde 18- Disiplin soruşturması sonucunda Disiplin Kurulunca verilen ceza, Haçiko YK’na 

sunulur. Haçiko YK, ilgili taraflara, itiraz edecekleri süre, usul ve yeri de bildirerek ilgili cezayı 

iadeli taahhütlü olarak gönderir.  

 

Madde 19- Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin islendiği tarihten itibaren 1 yıl (Bir yıl) 

içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi düşer. 

 

Madde 20- Disiplin cezaları, ceza vermeye yetkili kurulların aldığı karar tarihinden itibaren 

hüküm ifade eder ve uygulanır. 

 

Cezaya İtiraz 

Madde 21- Cezalara Haçiko YK nezdinde, cezanın tebliğini müteakip 7 gün içerisinde itiraz 

edilebilir. İtiraz üzerine Haçiko YK cezayı onayabilir, değiştirebilir yahut ortadan kaldırabilir. 

İnceleme sırasında, disiplin kurulunda görevli Haçiko YK var ise bu kişilerce oy kullanılamaz. 

Haçiko YK’da oyların eşit olması halinde Haçiko YK Başkanının verdiği oy esas alınır. 

 

Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusu 

Madde 22- Bu yönetmelikte öngörülen suça konu eylemler, ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre 

suç niteliği taşıyorsa Haçiko Derneği Yönetim Kurulunca, Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurusunda bulunulması zorunludur. 

 

Giderler 

Madde 23- Disiplin Kurulu ile ilgili giderler, Yönetim Kurulu kararı ile Dernek bütçesinden 

karşılanır. 

 

Uygulanacak Genel Hükümler 

Madde 24- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu, Ceza 

Muhakemesi Kanunu, Tebligat Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 25- Bu yönetmelik, Haçiko YK tarafından kabul edilmesini müteakip yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 26- Bu yönetmelik hükümlerini Haçiko YK ve Disiplin Kurulu yürütür. 

 

      


