
31.12.2008 tarihinden devreden 52 adet dosya ile 01.01.2009-31.12.2009 

dönemlerini kapsayan süre içerisinde kurulumuza intikal eden 33 adet dosya ile 

toplamda 85 adet üzerinde çalışılmış ve bu dosyaların 67 adedi karara 

bağlanmıştır.Geriye kalan 18 Adet dosyanın 7 adedi yargı organlarında işlemi 

devam etmekte olup, yargı sürecinin sonucu beklenmekte ,11 adet dosya  için devam etmekte olup, yargı sürecinin sonucu beklenmekte ,11 adet dosya  için 

kovuşturma  devam etmektedir.

Kurulumuza intikal eden 85 adet dosyadan karara bağlanan 67 adet dosyanın 

içerikleri aşağıdaki çizelgede dağılımı belirtilmiştir.



DOSYA SAYISI KARAR VERĐLE� CEZA�I� KO�USU DĐSĐPLĐ� 
YÖ�ETME�LĐĞĐ�
Đ� ĐLGĐLĐ 
MADDESĐ

VERĐLE� DĐSĐPLĐ� 
CEZASI

48 ADET Disiplin kovuşturmasına gerek olmadığın
dair karar

- -

1 ADET

1 ADET
1 ADET

Birlikçe yayımlanan,genelge vs.yönerge
hükümlerine aykırı,olarak,disiplini bozucu 
hareketlerde bulunma,
Adres değişikliğini odaya bildirilmemesi
Mesleğin vakar ve onuruna aykırı
davranışlarla,görevin gerektirdiği güveni 
sarsıscı hareketlerde bulunma,

5/b

5/i
5/m

UYARMA CEZASI

1 ADET

5 ADET

Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası
gerektiren herhangi bir eylemin yinelenmesi,
Meslek mensuplarınca sm,smmm,ymm
‘lerin çalışma usul ve esasları hakkında 

6/a

6/d

KINAMA CEZASI

2 ADET

2 ADET

2 ADET

‘lerin çalışma usul ve esasları hakkında 
yönetmelikte öngörülen yazılı hizmet 
sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi,
Meslek mensuplarınca asgari ücret
tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul 
edilmesi,ücret yönetmeliğine aykırı olarak 
ücretini tahsil edemediği halde daha sonraki 
yıllarda işin sürdürülmesi,
Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi
bulunan müşterilere bilerek iş önerilmesi ve 
diğer meslek mensubu hakkında olumsuz 
yorumlarda bulunması,
Kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik
yeterince gösterilmeden yasal düzenlemelerle 
ilan olunmuş norm ve Standardlara aykırı 
olarak beyanname ve bildirimlerin 
imzalanması,denetlenmesi ve tasdik edilmesi,

6/g

6/k

6/n



DOSYA SAYISI KARAR VERĐLE� CEZA�I� KO�USU DĐSĐPLĐ� 
YÖ�ETME�LĐĞĐ

�Đ� ĐLGĐLĐ 
MADDESĐ

VERĐLE� DĐSĐPLĐ� 
CEZASI

1 ADET Üç yıllık bir dönem içinde Kınama 
cezasını gerektiren herhangi bir hal ve 
eylemin yinelenmesi

7/a ALTI AY SÜRE ĐLE 
MESLEKĐ 

FAALĐYETTEN 
ALIKOYMA CEZASI

1 ADET

1 ADET

Meslek mensuplarınca;meslek mensubu
olmayan veya mesleği yapmaları 
yasaklanmış kişilerle kanun ve yönetmelik 
hükümlerine aykırı olarak iş birliği 
yapılması.
Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki
faaliyetleri alı koyma cezası ile 
cezalandırılmasından sonra bu cezayı 

7/c

9/a

BĐR YIL SÜRE ĐLE 
MESLEKĐ 

FAALĐYETTEN 
ALIKOYMA CEZASI

MESLEKTEN 
ÇIKARMA CEZASI

1 ADET
cezalandırılmasından sonra bu cezayı 
gerektiren eylemin yenden işlenmesi.
Meslek ruhsatnamesini 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,mesleğini bizzat 
yapmayıp,yetkilerini devamlı yada geçici 
olarak meslek mensubu olmayan kişilere 
kul andırması, kendi adına müşteri kabul 
etmesine resmi belgelerde mühür yada 
kaşesinin kullanılmasına izin verilmesi. 

9/d


