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GENELGE 2OO8l I
TUM YMM VE SMMM ODA BA$I(ANLIKLARINA
Meslek mensupl arrmrz hakkrnda yurutulen disiplin
soruEturmalanna
iliqkin esaslar, Serbest Muhasebecilik
serbest Muhasebeci Mali
yeminri
Miiqavirlik
ve
Mari
Miiqavirlik
Kanunu
Disiplin
Yiinetmelif imizle diize nlenmiEtir.
Bilindigi gibi, Disiplin Yonetmeli$imizin bazt maddeleri
27 .0g.2007 gun ve
26656 sayrh Resmi Gazete'deyayrmlanan Yonetmelikle
defiqtirilmiq olup,
bu defiiqiklik ve diSer Yonetmeiitcierimi zde yaprlan defiqikliklerin
yer aldrgr
33o sayrh Birlik yayrnrmv t.jm odalanm vi gonaeritmlgiir.
Di[er

taraftan,

3568

sayrh Yasa ve bu

yasa

uyaflnca

haz'.lanan

girmesinimuteakip gesenyaklaqrk le yrurk

:::^.^r.T"tl|l:::trll,{tiurtu[e
intikal .9"1 islemler sonucu verilen yargr kararlan ile
:*T::3'^ITqil",
hukuksal
r /

igtihatlar

4T*"k
?j!:::::
azalacaKtt.

da istikrar

kazandrfrndan,

bu

igtihatlar

J urrr\

dikkate

yaprlan disiplin soruqturma-lari nedeniyle agrlan
davala'n
ve Birligimiz alevhine sonuslanma riski buyuk olqude

Danrqtay'tn yerleqik igtihatlanna gore Yonetmelik degiqikligi
sonucu kiqiler
lehine yaprlan duzenlemelerin, soruqturma suresince
uygulanmasl
gerekmektedir.
Agrklanan nedenlerle,
odalanmrz
tarafindan
yurutulen
disiptin
iqlemlerinde usulde paralellik ve uyum sa$lanmasr iqin
uygulama ve dosya
duzeni aqrsrndan 3568 sayrh
ile Diliphn yonet-"iifi,.rde ongorulen
hususlann odalarrmuza bir kez"ld
daha hatrrlairlmasrnda yar; gorulmuqtur.
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lf Disiplin YonetmeliSimizin 15. maddesi uyannca meslek mensuplarr
hakkrnda soruqturma, ihbar ve qikayet, ilgili oda veya B-irlik
Kurullarrndan herhangi birinin istefi iizerinJyaprlmaktairr.
itruar
ve gikayet ahndr$rnda uygulanacak yont"* IT. -idd"d.
belirlenmiq
olup, qikayetginin aqrk kimli$i ve adresi, ihbar ve qikayet olunan meslek
mensubunun kimli$i, qikayet konusu ve maddi olaylar ile tarihin
belirtilmesi zorunludur. Sozlu ihbar ve gikayette bu hususlaln
bir
tutanakla gosterilmesi ve tutana[rn kurul uyeierinden biri ile qikayetqi
tarafindan imzalanmasr gerekmektedir.
ihbar veya gikayette bulunanrn kimli
Si, irnzasr ve adresi bulunmayan
qikayetler iqleme konulmaz.
2) ivedi durumlar harig, Oda Yonetim Kurullan ihbar ve qikayetin yaprldrgr
tarihten itibaren en geg iki ay igerisinde ihbar, qi"kayet veya
istem
konusunu incelem ek zorundadri.
3) ihbar ve qikayet konusu hususlar ilgili oda yiinetim
Kurulunun
iiyeleri arasrndan giirevlendirecegi bir veya birkag kiqi tarafrndan
incelemeye tabi tutulur. Oda yonetim Kurulu gerekli goraugu
hallerde
bu inceleme,yl oda uyeleri arasrndan gorevlendiiecegi kfqiler
marifeti ile
de yaptrrabilir.
Giirevli iiye veya iiyelerin kanrtlarr toplayrp, ilgitileri ve
meslek
mensubunu da dinleyerek yaptrklarr iin inceleme sonucunda
bir
RAPOR dtizenleyerek Oda ytinetim Kuruluna sunmalarr zorunludur.
Oda Yonetim Kurulu, soruqturma raporunu eksik gorurse aynl
kigiyi
veya baqka kiqileri eksikli$i tamamlattrrmak izer e gor:evlendirebilir.
Yonetim Kurulu_nca yaprlan soruqturma ihbar ve qikayet
tarihinden
itibaren en geg 6 ay igerisinde sonuglandrrrlr.
4) oda Yonetim Kurulu tarafindan qikayet konusu hakkrnda
Disiplin
kovuqturmasl baqtatrlmaslna yer olm"drgtt a karar verildigi
takdirde
konuya iligkin gerekqeli karann meslek mensubuna ve qikayetgiye
soruqturma tarihinden itibaren en geg tig ay iginde yazir -olarak
bildirilmesi zorunludur.
$ikayetqinin ve oda Disiplin Kurulunca verilen kovuqturmaya yer
olmadrfrna iligkin kararlara karqr Oda Yonetim Kuruluhun
bildirim
tarihinden itibaren bu karara 30 gtin iginde Birlik Disiplin
Kurulu
nezdinde ititaz hakkr bulunmaktadrr. Itiraz Birlik oisiplin
Kurulu
tarafindan dosya uzerinde yaprlan inceleme ile de[erlendirilir
ve gerekli

3r:T:H"5ilfi;:to"rlarak

kovuqturmaasrlmasrisin dosyatekrar
ilgili

5f oda Ycinetim K:tYll
-Disiplin Kovuqturmasl agrlmasrna karar verdifi
takdirde dosya derhal oisiptin
x,r*irn.
gonaeritir.
Disiplin Kurulu incelemeyi ivedilikle
ve herhalde kara'n kendisine geliq
tarihinden itibaren en geg bir yrl
igind" ,orrrrcrandrrmak zorundadr.

Meslek mensubu tarafindan
yazir
husus da belgelenerek sorugturmaya savunma verilmedi$i takdirde bu
devam edilecektir.
sarrunma arrnmakslzln veya
savunma
beklenmeksizin disiplin cezast
verilemez.

verme

suresinin

dormasr

zde kovugturmalarda durr
tir. Meslek mensubunu
:mesi halinde duruqma

birdirirmesi
ve e.e.i:ii1;;Li""

L:rrff:
yaprlacairnrn yazrrr Lu".L
bildiritmesJ, bu tebligatrn da
istemineiligkin usule
savunma
v"ptr;ffi;i;erendirilmesi
gerekmektedir.
"vg""
Durugmalarda ilgililerce imzalanmak
i)zere tutanak tutulmasr,
ait tutanakla'n da durusmada duruqma
okunmasr
i;:t#iadinlenenlere

7) Disiplin YonetmeliSinin 24. maddesine
gore, Disiplin Kurulla' kanrtla'n
gosterilmesi ve incerenmesine iliqkin
.r"it, serbestge berirrer.

8f Disiplin

Kurulu

kararlarrnda

isn

lasl
yar$
mercilerince
yeterli
annda mutlak maddelerin yer
"l_".,
: fiil arasrnda adit bir dengenin
:ukunun temel ilkelerindendir]
B;
n kurulmasrna ozen gosterilmelidir.
rlnca tayin edilen cezarlLrLbir derece

ri ile Disiplin yonetmeliSinin
1 1.
<tiren davranrqrn tekran halinde
' belirtilmiqtir.
Tekerriir halinde bu

qulla'nln maddelere
uvgunolaraketrafhcaasrklanm"",
*:rlil#tffif,J<o

si uyannca Oda Disiplin Kurulu
:sine bakrlmaksrzrn, Lir., orruyl,
0 gun iginde Birlik Disiplin Kuruiu
tr.

9| oda Disiplin Kurulu kararlanna
kargr ilgililer
bildirim tarihinden
itibaren Bo gtin iginde ilgili oda
aracilrg, l. veya Jogrudan dogruya
Birlik Disiplin Kurulunalti"a"
edebilirler. Disiplin yonetmeligihi n 29.
yaprlan son defiqiklikre "posta ile yaprra
n itirazrard.a itiraz
taahhutlu glarak postaya ,r"ritaigi tarih
esas ahnlr,,
,t11_"_ti
. Oda aracrhsr ile yaprlan itirazlartn
osyasl ile birlikte Birlige gonderilmesi
mmasl veya bozular ak kovuqturmanrn
rya geri gonderilmesine karar verebilir.
resi halinde Birlik Disiplin Kurulu
dikkate
ahnarak
dosya yeniden
'ilmelidir.
lol

3568 Sayrh Yasantn 48. maddesi
ile yonetmelifin 30. maddesi
uya'nca meslek mensubu hakkrn d.a
ceza kornrgtu"*?",
yaprlmasl ve
hiiktim tesisi disiplin soruqturmasr
yaprlma"irrr
o. disiptin cezasl
u
uygulanmaslna engel de$ildir.

oda Yonetim Kurulu, sonucu kendilerine_
ulaqtrnlmrq olmasr koquluyla
hiikiimliitiikle
sonuglanan bir ceza davasrnrn
korr,,".. olugturan
eylemden dolayr aynca disiplin
agmak zorundadrr.
""iogto"masr

Lzl Disiplin cezaslnl gerektiren
eylemlerin iqlenmesinden itibaren beg yrl
gegmiq ise kovuqturma yapilamaz.
Ancak, qikayet dilekgesinin oda
kayrtla'na girdisi tarihten itibaren
,"*"i"qrmr
durur.
Disiplin cezasrnr gerektiren eyr9m,
aynr zamandasug teqk' ediyorsa ve
bu sug iqin Kanun daha uzun bfu
zimanasrmr si.iresi iingiirmiiqse, bu
zamana$rmr suresi uygulanrr.
si ve Disiplin yonetmeliginin 12.
r kesinle$me tarihind"r,
itib"""r,
rirnca derhal uygulanrr.

oda Disiplin Kurulu kararlartna
karqrhk 30 gun igerisinde itiraz
edilmedifi takdirde, oda kara'
r."nJitiginden kJsinteqir. Bu durum,
Birlik Disiplin Kurulun,ca bir iC
X**d
*"p."rrrr.
Yonetmeli$in 29' maddesine gore
Birlik Disiplin Kurulunun inceleme
sonucu verdili kararlar kesin olrp,
ancak
Maliye Bakanhlr'nrn onayr ite Alsinteqir. itiiz11- ""dairru ait kararlar
uyarma ve Krnarn a cezaTanharig
di$er disiplin cezal.anMaliye Bakanhgr
ile di[er ilgili kurum ve kurutuitarl
duyururur. Gegici olarak Mesleki
Faa-liyetten Ahkoyma, Meslekietr qi["r-.
" yeminli
ve
srfatrnrn
kaldrrrlmasr cezal'an Resmi Gazete'd,s
ve meslek mensubunun ba*l

internetsavfasrnda
vavrmlanrve yoresind"uygu'

**tflt:iil:,:Xfk
Bu

cezaJ'an

alan

meslek

mensubu

elindeki
igleri
cezarTfir
kesinleqmesinden itibaren 60 gun
iq.ii.irra" bag'- butundusu odaya
teslim eder.ve oda bu ig ve be"lgel.;il$
sahip_lerinegeri verir. Disiplin
YonetmeliEihin 72' madd""i uyairnca,
ti.tiy. Bakanhsr ile difer kurum
ve kuruluqlara bildirim yaprlhrktarr
sonra yeminli iln"ri Muqavirlerin
muhurreri,
serbest Muhasebeci ve serbest
Muhasebeci Mari
Mugavirlerin ise ruhsatla'nrn
ve kaqererinin geri .6nmasr
oda
tarafindan sa$lanrr.

Meslekten grkafllanlar, Yeminli
srfatr kaldrnlanlar ve Gegici olarak
Mesleki Faaliyetten Ahkonulanlar
bu yasakra'n gereklerini yerine
getirmedikleri takdirde
odar;
ve Birlik tararrn?an cumhuriyet
Savcrhsrna
duyurusunda
bulunurm"",
g"r.ktisi, yonetmeli[in 13.
maddesinde :ug
hukum altrna ahnmr$trr.
L4l Tum disiplin iqleml
usulune uygun olarak
yaprlmast u. hakkrnr
meslek mensubunun
iqlemlerden haberdar
rlin
Hukuku agrsrndan
buyuk onem taqrmakte
sorugturma
siiresince
yaprran
tfrr
tebriga'a'n
bergelenmesi
.
iptihatlara gore ilg'inii tebrigata
ili;i;;;lresini
olarak yazrlmasr, bilinen tum
adreslerine iaderi t
memur veya noter aracr'fir ile yaprlan
tebligatlar
hususun belgelenmesi hal"inde,"Yd";t;.riEi"
34. maddesinde belirlenen

nl11il:X,',--f,T:rl1}l?,Xailantahtasrnda-asrrmasr,internetsayra

Sonug olarak' idari yar$
mercileri agrsrndan kovuqturma
usulune iliqkin
hukumlerin titizlikle"u5'!ui".r-.",
buyuk
onem
taqrmaktadrr.
Yasa ve bu yj"?
3568 sayr,
;;;;;""
hazriran.rak
-rvrJ
yururluse
giren
Muhasebecilik, serbest tvtrrrr.r.u..i
serbest
Mugavirlik
yeminli
ve
Mugavirlik
Mari
Disiplin
v,i".t*.lisihin
sorugturma
usurune
hukumlerinin eksiksiz ,ygrl.rrmasr
iliqkin
ve bu uygulamanrn iqlem
y azilr b eIgererle kanrtra.r.frim.
dosyalannda
g" r.r.rriJ['orr.
"i
Bu amaqla Birlisimiz tarafindan
disiplin dosyala' yuka'daki
ve ekte yer alan Dosya Diizenine
agrklamalar
itiqkin ."."t*
dikkate alnarak titizlikle
incelenecek ve usurune
uygun orarak duzenrenmeyen
veya iqlemlerde

j"#""Ta#incerenm"r."i,i,,geregiyerin
;5i''Ttt*.1I.',::S"[?Y*il;;fi
Yukarrda aqrklanan konularda
gerekli titizlipingosterilmesini
Saygrlanmtzla

Ek: L
P""V." _Duzenineiliqkin bilgiler
I Ornek
Dosya formair

rica ed,eriz.

DOSYA DUZENi
Disiplin dosyala'm"
dizi pusuiaslna baflanmasr ve
dizi pusulasrnda yer alan srraya
gore aqafrda belirtilen lifbilgi u"'o.igli.rin alsifitin J*-y""*aa
bulunmasr gerekmektedir.
l)

cezaya

itfuaz oda

3H:::l'3rll[,u'r'

aracrkfr. ile

-ielie takdir.de, ititaz dilekgesi ile bu
.yap_rldrfr
taritri' uerirtii
ve ruRiu6;--oi"iprio Kururuna

2) oda Disiplin Kurulu
kararrnrn onayh bir tirnelinin
siiresi
Disiprin Kururu Bagkantrlria
gcinder*aigii"-'igkin
berge,
3) Disiptin Kurulu Karar
teblile iliqkin alndr
difeitebtii
ttirlerine 1
ilanr, inter-net sitesi ili

iginde

Birlik

'n yazr ve iadeli taahhiitlti
4' maddesine
yaprlan
-gtire
eken tebli! belgesi,
fCazete

4) Disiplin Kurulu, Kararr,
(isnat edilen suQ, yaprlan
inceremerer, savunma ve
kanrtla'n
tarttgrlmasr,
yasa ve vonllmerik
:,l"',
-dayanagi
".)rirn
maddesi,

n"dr"d; ;;;'"'' uvguranmasr
harind.
;";;;;;

r*a:T*ft'J:fiil3;1;iff;

5) Yazrh Kanrtlar, tanrk ve
bilirkigi

dinlenmesi halinde diizenlenen
tutanaklar,

6) Durugma tutanafr, varsa
yazilrsavunma
reslek

t'}

fililffH:'.T,

mensubunun

fJ'Jff:dosFanrn

DisiplinKururunasevkineiliskin yiinetim

l0)ihbar ve qikayete itiqkin
bilgiler,.(Ilb*
Bakanlrk veva.Deftetiutt.-y1)sr,
ihbar

ihbar konusu, tarihi, *

savunmasrntn
istenmesine ve
ilgili tarafrndan tebeltii!
sine g6re yaprlan teblilii
lgesi, (Oda,da ilan, noier

ve gikayete iliqkin vergi incereme
raporu,
eden qahsi -i r.i-rik, adres,
iffit
".

"JJi'"r.vr.r,- ",,a" i*,n-#Jirukin tu tanak)

ll)ozliik dosyasr,bilgileri,
(Ruhsat, sicil, T.c.Kimlik No
ve ilgilinin daha once
disiplin cezasralrp Jmadtil"
iiisr.in bilgi il. ..rl'"rdr[r takdir;il;
Disiplin Kurulu karan
cezayaLliqkin
iliEkin belgeler)
".;.;;i;qmeye
Yukanda

belirtilen

