
DİSİPLİN KURULU ÇALIŞMA RAPORU

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
DİSİPLİN KURULUNUN 01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİNİ KAPSAYAN 

ÇALIŞMA RAPORUDUR.

31.12.2015 tarihinden devreden 54 adet dosya ile 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerini 
kapsayan süre içerisinde kurulumuza intikal eden 20 adet dosya ile toplamda 74 adet 
dosya üzerinde çalışılmış ve bu dosyaların 46 adedi karara bağlanmış olup, geriye 
kalan 28 Adet dosyanın 11 adedi yargı organlarında işlemi devam etmekte olup, 
kurulumuzca kesin karar için yargı sonucu beklenmekte, 39 adet dosya için kovuşturma 
devam etmektedir.

Kurulumuza intikal eden 74 adet dosyadan karara bağlanan 46 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

9 ADET Disiplin cezası verilmesine yer olmadığına, dair karar - -

7 ADET

2 ADET

8 ADET

Birlikçe yayımlanan, genelge vs yönerge hükümlerine 
aykırı olarak meslek disiplinini bozucu kareketlerde
bulunulması

Müşterilerin işlerine karşı, kayıtsız ve ilgisiz kalıması,

Meslek Yasamızın 48.maddesinin kurulumuza verdiği 
yetkiye dayanarak, bir alt ceza uygulanmıştır

5 - b 

5 - a

6-d /6-g 6-n / 6-k

UYARMA CEZASI

4 ADET                

1 ADET      

9 ADET

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

Bu yönetmelikte yer almayan; 3568 sayılı Kanuna
aykırı diğer eylemlerde bulunulması ve Birlikçe 
çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu 
meslek kararlarına uyulmaması

Meslek yasamızın 48.maddesinin kurulumuza verdiği 
yetkiye dayanarak,  bir alt ceza uygulanmıştır,

6 - n

6 - q

7-e / 7-f / 7-b / 7-c

KINAMA CEZASI

4 ADET

Meslek mensuplarınca, beyanname ve bildirimlerin 
imzalanması ve denetimi ile ilgili yasal 
düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş 
norm ve standartlara kasten aykırı davranılması veya 
beyanname imzalama ve denetim yetkisinin kasten 
gerçeğe aykırı olarak kullanılması

7 – f

GEÇİCİ OLARAK 
MESLEKİ 
FAALİYETTEN 
ALIKOYMA CEZASI

2 ADET
Meslek yasamızın 48.maddesinin kurulumuza verdiği 
yetkiye dayanarak,  bir üst ceza uygulanmıştır, 7 - f

MESLEKTEN 
ÇIKARMA CEZASI



DİSİPLİN KURULU ÇALIŞMA RAPORU

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, 
46(kırkaltı) 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 : Mehmet Nazif KARACAN
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Üye : Burcu KIZILKAYA


