
DİSİPLİN KURULU ÇALIŞMA RAPORU

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
DİSİPLİN KURULUNUN 01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİNİ KAPSAYAN 
ÇALIŞMA RAPORUDUR.

31.12.2011 tarihinden devreden 20 adet dosya ile 01.01.2012-31.12.2012 dönemlerini 

kapsayan süre içerisinde kurulumuza intikal eden 41 adet dosya ile toplamda 61 adet 

dosya üzerinde çalışılmış ve bu dosyaların 32 adedi karara bağlanmış 1 adet dosya 

Yönetim Kuruluna iade edilmiş olup, geriye kalan 29 Adet dosyanın 8 adedi yargı 

organlarında işlemi devam etmekte olup, kurulumuzca kesin karar için yargı sonucu 

beklenmekte, 19 adet dosya için kovuşturma devam etmektedir.

Kurulumuza intikal eden 61 adet dosyadan karara bağlanan 32 adet dosyanın içerikleri 

ve verilen karar maddeleri ,aşağıdaki çizelgede dağılımı belirtilmiştir.

VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DAĞILIM ÇİZELGESİ

DOSYA SAYISI KARAR VERİLEN CEZANIN KONUSU DİSİPLİN 
YÖNETMENLİĞİNİN 
İLGİLİ MADDESİ

VERİLEN DİSİPLİN 
CEZASI

13 ADET Disiplin cezası verilmesine yer olmadığına,

dair karar

-

-

1 ADET

2 ADET

1 ADET

4 ADET

Yukarıda sayılanlar dışında, Mesleğin 

vakar ve onuruna aykırı davranışlarla, 

görevin gerektirdiği güveni sarsıcı 

hareketlerde bulunulması.

Müşterilerinin işlerine karşı, kayıtsız ve 

ilgisiz kalınması, müşterilerle mesleki 

konularda yapılacak sözleşme 

hükümlerine aykırı davranılması, 

sözleşmenin taraflarca fesih edilmesi 

halinde, iş sahibinin defter ve belgelerinin 

30 gün içinde devir ve teslim tutanağı 

düzenleyerek teslim edilmemesi.

Adres değişikliklerini, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir ve Yemini Mali Müşavirlerin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak 

süresinde bildirilmemesi, Meslek 

Mensuplarınca, Oda Yönetim, Denetim, 

Disiplin Kurulu tarafından görevleri ile ilgili 

olarak istenen her türlü belge ve bilginin 

verilmemesi,

Meslek Yasamızın 48.maddesinin 

kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, bir 

alt ceza 

uygulanmıştır,

5/m

5/a

5/i+k

6/i-6/n-6/d-6q

UYARMA CEZASI

1 ADET

2 ADET

3 ADET

1 ADET

3568 sayılı Kanununa aykırı diğer 
eylemlerde bulunması ve Birlikçe 
çıkarılmış diğer yönetmelik 
hükümlerine ve zorunlu meslek 
kararına uyulmaması gereği,
Meslek mensuplarınca, kasıt olmaksızın 
gerekli özen ve titizlik yeterince 
gösterilmeden; yasal düzenlemelerle ve 
ilan olunmuş norm ve standartlara 
aykırı olarak beyanname ve 
bildirimlerin imzalanması, denetlenmesi 
ve tasdik edilmesi,
Meslek mensuplarınca SM,SMMM,YMM 
Çalışma usul ve esasları hakkında 
yönetmelikte ön görülen yazılı hizmet 
sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi
Meslek Yasamızın 48.maddesinin 
kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 
bir alt ceza 
Uygulanmıştır,

6/q

6/n

6/d

7/f

KINAMA CEZASI
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2 ADET
7/f

ALTIAY MESLEKİ 
FAAİLEYETTEN 

ALIKOYMA CEZASI

1 ADET

Meslek ruhsatnamesinin bir 
başkasına kiraya verilmesi, 
herhangi bir şekilde bir başkasına 
kullandırılması veya meslek
mensubunun mesleki konulardaki 
yetkilerini genel vekaletname 
ve/veya düzenleme şeklinde 
vekaletname ile veya muvazaa 
yoluyla yahut da başka 
kanunlardaki düzenlemeleri kötüye 
kullanarak, mesleği bizzat 
yapmayıp, yetkilerini devamlı yada 
geçici olarak meslek mensubu 
olmayan kişilere kullandırılması, 
kendi adına müşteri kabul 
etmesine, resmi belgelerde mühür 
yada kaşesinin kullanılmasına izin 
verilmesi

9/d
MESLEKTEN 

ÇIKARMA CEZASI

Disiplin Kurulumuzun, yukarıda dağılımı açıklanan dosyalar üzerinde yapmış olduğu 

çalışmalarda; Meslek ahlakı ve kurallarına 3568 Sayılı Meslek Yasası,5786 sayılı yasa 

ile değişen yönetmeliği, yönergeleri ve meslek kararlarına uygun hareket etmeye özen 

göstermiş, hukukun üstünlüğü prensibini esas alarak, hakkaniyet ölçüsünde, 4 (Dört) 

karar oy çokluğu, 27 (Yirmi yedi) karar oy birliğiyle alınmıştır.

Disiplin Kurulumuz meslektaşlarımız arasında haksız rekabeti önlemek, doğru, duyarlı, 

meslek etik ve ilkelerine bağlı, çalışma prensiplerinin uygulanabilmesi için aldığı 

kararlarla meslek mensuplarımıza, meslek yasamıza uygun davranış bilincinin 

yaratılmasına katkı sağlamayı hedef bilmiştir.           

Disiplin Kurulumuz olarak tüm meslektaşlarımıza sağlık ve başarılar dileriz.

Disiplin Kurulu Başkanı Eşref Cihan Cezzaroğlu

Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Turan

Rapotör Sinan Cem Takmaz

Üye Melahat Coşkun

Üye Figen Çağlar


