
 
 
 

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ�AVİRLER ODASI DİSİPLİN KURULUNUN 
19/04/2008 -31/12/2008 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ÇALI�MA RAPORUDUR. 

 
 

10/05/2008 tarihinde yapılan 19.Seçimli Olağan Genel Kurul sonucunda seçilen Disiplin 
Kurulumuz 15/05/2008 tarihinde ilk toplantısını yaparak görev dağılımını yapmıştır 15/05/2008-
31/12/2008 dönemlerini kapsayan süre içerisinde kurula intikal eden 63 adet dosya üzerinde 
çalışılmış ve bu dosyaların 11 adedini karara bağlamıştır. Geriye kalan 52 adet dosyanın 7 
adedi yargı organlarında işlemi devam etmekte olup,45 adet dosya işlem yapılması için 
beklemektedir. 
 

Kurulumuza intikal eden 63 adet dosyadan karara bağlanan 11 adet dosyanın içerikleri 
aşağıda çizelgede belirtilmiştir. 
 
 

VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ İÇERİKLERİ BAKIMINDAN DAĞILIM ÇİZELGESİ 
 

DOSYA SAYISI KARAR VERİLEN CEZANIN KONUSU 
DİSİPLİN 

YÖNETMENLİĞİNİN 
İLGİLİ MADDESİ 

VERİLEN 
DİSİPLİN 
CEZASI 

4 ADET 
Disiplin kovuşturmasına gerek olmadığın 

dair karar 
- - 

1 ADET 
Adres değişikliğini odaya bildirilmemesi 

5/i UYARMA 

4 ADET 

Kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik 
yeterince gösterilmeden yasal 
düzenlemelerle ilan olunmuş norm ve 
Standardlara aykırı olarak beyanname ve 
bildirimlerin imzalanması. 

6/n KINAMA 

1 ADET 

Hizmet sözleşmesi yapmadan iş 
kabulü,kınama cezasını gerektirecek hallerin 
ve eylemin 3 yıllık dönem içerisinde tekrarı. 

7/a 

ALTI AY SÜRE 
İLE MESLEKİ 
FAALİYETTEN 
ALIKOYMA 

1 ADET 

Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi 
bulunan müşterinin işinin alınması,bağımsız 
çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek 
mensubunun gerçek ve tüzel kişilere bağlı ve 
onların işyerlerinde bağımlı çalışması. 

7/b 

BİR YIL SÜRE 
İLE MESLEKİ 
FAALİYETTEN 
ALIKOYMA 

 
 

Disiplin Kurulumuzun yukarıda dağılımı açıklanan dosyalar üzerinde yapmış olduğu 
çalışmalarda; Meslek Ahlakı ve Kuralları’na 3568 Sayılı Meslek Yasası,Yönetmeliği,Yönergeleri 
ve Meslek kararlarına uygun hareket etmeye özen göstermiş, hukukun üstünlüğü prensibini 
esas alarak ,hakkaniyet ölçüsünde tüm kararlarını oy birliğiyle almıştır. 
 

Disiplin Kurulumuz meslektaşlarımız arasında haksız rekabeti önlemek ,mesleğimizin 
daha doğru duyarlı,meslek etik ve ilkelerine bağlı ,çalışma prensiplerinin uygulanabilmesi için 
alınan kararlarla meslek mensuplarımıza örnek hareket etmeyi hedef bilmiştir. 
 

Disiplin Kurulumuz olarak tüm meslektaşlarımıza sağlık ve başarılar dileriz. 
 
Disiplin Kurulu Bşk. Başkan Yrd. Raportör Üye Üye 
E.Cihan Cezzaroğlu N.Sungur Midilli Sinan Cem Takmaz Hüseyin Koca Rafet Çiloğlu 

 


