
ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ�AVİRLER ODASI 
DİSİPLİN KURULUNUN 01.01.2010 
KAPSAYAN ÇALI�MA RAPORUDUR

31.12.2009 tarihinden devreden 18 adet dosya ile 01.01.2010

dönemlerini kapsayan süre içerisinde kurulumuza intikal eden 23 adet 

dosya ile toplamda 41 adet üzerinde çalışılmış ve bu dosyaların 18 adedi 

karara bağlanmıştır. Geriye kalan 23 Adet dosyanın 8 adedi yargı 

organlarında işlemi devam etmekte olup, yargı sürecinin sonucu 

beklenmekte, 15 adet dosya için kovuşturma devam etmektedir.

Kurulumuza intikal eden 41 adet dosyadan karara bağlanan 18 adet 

dosyanın içerikleri aşağıdaki çizelgede dağılımı belirtilmiştir

VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ İÇERİKLERİ BAKIMINDAN 
DAĞILIM ÇİZELGESİ

DOSYA SAYISI KARAR VERİLE� CEZA�I� 
KO�USU

9 ADET Disiplin kovuşturmasına gerek 
olmadığın dair karar

1 ADET
3 ADET

Mesleğin yürütülmesi 
esnasında;görevi ile
konularda ,çıkar çatışmalarına taraf 
olunması nedeni 
Müşterilerinin işlerine karşı 
,kayıtsız ve ilgisiz kalınması,

1 ADET
2 ADET
1 ADET

3568 sayılı Kanununa aykırı diğer 
eylemlerde bulunması ve Birlikçe 
çıkarılmış diğer yönetmelik 
hükümlerine ve zorunlu meslek 
kararına uyulmaması gereğikararına uyulmaması gereği
Meslek mensuplarınca,kasıt 
olmaksızın gerekli özen ve titizlik 
yeterince gösterilmeden;yasal 
düzenlemelerle  ilan olmuş norm ve 
standartlara aykırı olarak 
beyanname ve bildirimlerin 
imzalanması,denetlenmesi ve tasdik 
edilmesinden dolayı,
Mevzuat hükümlerinin emredici
kurallarına aykırı davranmak sureti 
ile rekabette avantaj yaratılması 
hükmüne göre,

1 ADET Meslek mensuplarınca meslek 
mensubu olmayan veya mesleği 
yapmaları yasaklanmış kişilerle 
kanun ve yönetmelik hükümlerine 
aykırı olarak iş birliği yapılması 
maddesine istinaden 1 (Bir)Yıl 
Geçici olarak mesleki faaliyetten 
alıkoyma

DİSİPLİN KURULU ÇALI�MA DİSİPLİN KURULU ÇALI�MA 
RAPORURAPORU

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ�AVİRLER ODASI 
DİSİPLİN KURULUNUN 01.01.2010 -31.12.2010 DÖNEMİNİ 
KAPSAYAN ÇALI�MA RAPORUDUR.

31.12.2009 tarihinden devreden 18 adet dosya ile 01.01.2010-31.12.2010 

dönemlerini kapsayan süre içerisinde kurulumuza intikal eden 23 adet 

dosya ile toplamda 41 adet üzerinde çalışılmış ve bu dosyaların 18 adedi 

karara bağlanmıştır. Geriye kalan 23 Adet dosyanın 8 adedi yargı 

organlarında işlemi devam etmekte olup, yargı sürecinin sonucu 

beklenmekte, 15 adet dosya için kovuşturma devam etmektedir.

Kurulumuza intikal eden 41 adet dosyadan karara bağlanan 18 adet 

dosyanın içerikleri aşağıdaki çizelgede dağılımı belirtilmiştir.

VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ İÇERİKLERİ BAKIMINDAN 
DAĞILIM ÇİZELGESİ

KARAR VERİLE� CEZA�I� DİSİPLİ� 
YÖ�ETME�L
İĞİ�İ� 
İLGİLİ 
MADDESİ

VERİLE� 
DİSİPLİ� 
CEZASI

Disiplin kovuşturmasına gerek 
dair karar

- -

Mesleğin yürütülmesi 
esnasında;görevi ile ilgisi olmayan 
konularda ,çıkar çatışmalarına taraf 
olunması nedeni 
Müşterilerinin işlerine karşı 

ilgisiz kalınması,

5/j
5/a

UYARMA CEZASI

3568 sayılı Kanununa aykırı diğer 
eylemlerde bulunması ve Birlikçe 
çıkarılmış diğer yönetmelik 
hükümlerine ve zorunlu meslek 
kararına uyulmaması gereği

6/q
6/n
6/ü

KINAMA CEZASI

kararına uyulmaması gereği
Meslek mensuplarınca,kasıt 

gerekli özen ve titizlik 
yeterince gösterilmeden;yasal 
düzenlemelerle  ilan olmuş norm ve 
standartlara aykırı olarak 
beyanname ve bildirimlerin 
imzalanması,denetlenmesi ve tasdik 
edilmesinden dolayı,
Mevzuat hükümlerinin emredici

aykırı davranmak sureti 
ile rekabette avantaj yaratılması 
hükmüne göre,
Meslek mensuplarınca meslek 

olmayan veya mesleği 
yapmaları yasaklanmış kişilerle 
kanun ve yönetmelik hükümlerine 
aykırı olarak iş birliği yapılması 
maddesine istinaden 1 (Bir)Yıl 
Geçici olarak mesleki faaliyetten 

7/c BİR YIL SÜRE İLE 
MESLEKİ 
FAALİYETTEN 
ALIKOYMA 
CEZASI



Disiplin Kurulumuzun yukarıda dağılımı açıklanan dosyalar üzerinde 

yapmış olduğu çalışmalarda; Meslek Ahlakı ve Kuralları’na 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 1(bir) karar oy 

çokluğu 17(onyedi) karar oy birliğiyle alınmıştır.

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.dileriz.

Disiplin Kurulu Bşk. E.Cihan 

Başkan Yrd. Zeki Turan 

Raportör Sinan Cem Takmaz

Üye    Melahat Coşkun 

Üye Figen 

DİSİPLİN KURULU ÇALI�MA DİSİPLİN KURULU ÇALI�MA 
RAPORURAPORU

Disiplin Kurulumuzun yukarıda dağılımı açıklanan dosyalar üzerinde 

yapmış olduğu çalışmalarda; Meslek Ahlakı ve Kuralları’na 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 1(bir) karar oy 

) karar oy birliğiyle alınmıştır.

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 

E.Cihan Cezzaroğlu

Zeki Turan 

Sinan Cem Takmaz

Melahat Coşkun 

Figen Çağlar


