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ONUNCU BÖLÜM
Disiplin Suçları ve Cezaları

Haysiyet Divanı Tarafından Verilen
Disiplin Cezaları
a) Yazılı ihtar
b) Para cezaları
c) Meslek icrasından geçici olarak men
(15 gün – 6 ay)

Para Cezasını Gerektiren Fiil ve Durumlar


1) Mevzuata uygun olarak muayenehane, poliklinik, hastane veya
laboratuvar açmadan muayene ve tedavi yapmak



2) İş ve ikamet adresi değişikliklerini odaya bildirmemek



3) Veteriner hekimin ikametgahı dışında veya birden fazla yerde
muayenehane açması



4) Genel hekimlik kuralarına aykırı teşhis ve tedavi yapmak



5) Mevzuatın gerektirdiği kayıtları tutmamak, usulüne uygun
reçete ve evrak kullanmamak



6) Oda asgari ücret tarifesinin altında ücret almak



7) Kamu dışında çalışan veteriner hekimlerin iş sözleşmelerini
odaya onaylatmamaları, odanın uygun görmediği ücret ve sosyal
haklar ile çalışmak



8) Oda onaylı iş sözleşmesi olmadan gerçek veya tüzel kişi
veyahut kurumlara süreli/sürekli hizmet vermek veya bu
kuruluşlar adına hizmet vermek



9) Meslekî şeref ve haysiyet ihlal edici bir cürüm yüzünden üç yıl
veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olmak



10) Kanunen kazanılmamış meslekî ve akademik unvanları
kullanmak







11) Geçerli bir mazereti olmaksızın seçimle ilgili oda genel kurulu
toplantılarına veya delege olduğu hâlde Büyük Kongreye
katılmamak

12) Aidat ve oda yönetim kurulu tarafından belirlenen ödentileri
zamanında ödemeyerek kanunî takibata sebebiyet vermek, oda
üyelik görevlerini yerine getirmemek
13) İş yerlerinde, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı
Kanununa göre, hayvan sağlığında kullanılan ilaçları bulunduran ve
satan veteriner hekimlerin etiket üzeri fiyat uygulamasına
uymamaları



14) Kanunun 55 inci maddesi gereğince haklarında meslek
icrasından men kararı verilen veteriner hekimlerin, cezaları
Yüksek Haysiyet Divanınca tasdik edilmiş ve tebliğ edilmiş
bulunmasına rağmen mesleklerini icra etmeleri



15) Yürüttüğü görevle ilgili konularda yalan ve/veya yanlış
beyanda bulunmak



16) Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif
edilmiş belgeleri kullanmak veya başkalarına kullandırmak



17) Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek



18) Mesleğini ve diplomasını başkalarının rant sağlaması amacına
uygun kullanılmasına imkan vermek,



19) Hayvan sağlığını korumada ihmalde bulunmak.

Meslek İcrasından Geçici Olarak Men
Cezasını Gerektiren Fiil ve Durumlar


1) Görev yaptığı bölgenin odasına kayıtlı olmadan veteriner
hekimlik mesleğini icra etmek



2) Çıkar sağlamak amacıyla bilerek usule uygun olmayan tedavi
yapmak veya ekonomik kayba yol açmak



3) Duyurulması zorunlu hayvan hastalıklarının ilgili kurumlara
bildirilmesine kayıtsız kalmak



4) Salgın hayvan hastalıklarıyla savaşta uyulması gereken kuralları
yerine getirmemek



5) Hayvanlara eziyet etmek



6) İnsan sağlığını tehdit eden hayvansal gıdaların üretimi,
korunması ve tüketimi sürecinde görevini savsaklamak

