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SİRKÜLER         İstanbul, 19.08.2015  

Sayı: 2015/132        Ref: 4/132 

 

 

Konu:  

3568 SAYILI KANUNA BAĞLI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMIŞTIR  

 

04.08.2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazete’de “Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. 

 

Disiplin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.  

 

1 – 31.10.2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin 

Yönetmeliğinin adında yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

2 – Aynı Yönetmeliğin 3. maddesinde yer alan “Kanun” ve “Meslek Mensubu”, tanımları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin:     Değişiklik sonrası metin:  

 

Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, 

 

Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 

Yeminli Mali Müşaviri, 

Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanununu, 

 

Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri, 

 

 

3 – Aynı Yönetmeliğin “Uyarma Cezası” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci,” ibaresi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Değişiklik öncesi metin:     Değişiklik sonrası metin:  

 

e) Yasal düzenlemelere uygun tabela 

aşılmaması, 

e) Mevzuata aykırı tabela kullanılması, 
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4 – Aynı Yönetmeliğin “Kınama Cezası” başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde 

yer alan “Serbest Muhasebecilerin ve” ibaresi, (d) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci,” 

ibaresi, (p) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci ve” ibaresi ile (q) bendi yürürlükten 

kaldırılmış, (ş) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (z) bendi 

eklenmiştir. 

 

 

Yürürlükten kaldırılan (q) bendi aşağıdaki gibidir: 

 

“Bu Yönetmelikte yer almayan; 3568 sayılı Kanuna aykırı diğer eylemlerde bulunulması ve 

Birlikçe çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek kararlarına uyulmaması.” 

 

Değiştirilen (ş) bendi aşağıdaki gibidir:  

 

Değişiklik öncesi metin:     Değişiklik sonrası metin:  

 

ş) Stajını tamamlayarak mesleği yapmaya 

hak kazanan meslek mensuplarının, meslek 

ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl 

geçmedikçe staj yaptıkları meslek 

mensuplarının rızası olmadan onların 

müşterilerine hizmet vermesi, 

ş) Mesleki bürolarda bağımlı çalışmakta iken 

bu görevlerinden ayrılan meslek 

mensuplarının işten çıkış tarihinden itibaren, 

stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak 

kazanan meslek mensuplarının ise meslek 

ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl 

geçmedikçe, ayrıldıkları yahut yanında staj 

yaptıkları meslek mensuplarının rızası 

olmadan onların müşterilerine hizmet 

vermeleri, 

 

Yeni eklenen (z) bendi aşağıdaki gibidir:  

 

 “z) Bu Yönetmelikte yer almayan, 3568 sayılı Kanuna aykırı diğer eylemlerde bulunulması ve 

Birlikçe çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek kararlarına uyulmaması.” 

 

5 – Aynı Yönetmeliğin “Meslekten Çıkarma Cezası” başlıklı 9. maddesinin birinci fıkrasının 

(b), (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlükten kaldırılan bentler aşağıdaki gibidir:  

 

“b) Mesleğin yürütülmesi sırasında, meslek dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı ağır hapis 

cezası ile cezalandırılmış olunması, 

 

f) Meslek mensuplarının Kanunun 4 uncu maddesindeki koşulları taşımaması veya bu 

koşulların sonradan kaybedilmesi; 
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g) Affa uğramış, ertelenmiş veya paraya çevrilmiş olsa dahi Kanunun 4 üncü maddesinde 

sayılan suçlardan biri ile hüküm giymiş olunması.” 

 

6 – Aynı Yönetmeliğin “Aday meslek mensuplarının disiplin esasları” başlıklı 10. maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan “ve Serbest Muhasebecilik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

7 – Aynı Yönetmeliğin “Disiplin cezalarının uygulanması” başlıklı 12. maddesinin dördüncü 

fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ve “serbest muhasebeci ve” ibareleri yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

 

8 – Aynı Yönetmeliğin “Kararların kesinleşmesi” başlıklı 29. maddesinin ikinci fıkrası 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlükten kaldırılan fıkra aşağıdaki gibidir:  

 

“Şu kadar ki; uyarma ve kınama cezasına ilişkin kararlar kesin olup Maliye Bakanlığının 

onayına tabi değildir.” 

 

9 – Aynı Yönetmeliğin “Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına etkisi ve meslek 

mensupları hakkında tedbir kararı verilmesi” başlıklı 30. maddesinin birinci fıkrasında geçen 

“kesilir” ibaresi “durur” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin:     Değişiklik sonrası metin:  

 

 Meslek mensubu hakkında başlamış olan 

ceza kovuşturmağı; disiplin işlem ve 

kararlarının uygulanmasına engel 

oluşturmaz. Şu kadar ki; disiplin işlem ve 

kararına konu olacak bir eylem ve işlemde 

bulunmuş olan meslek mensubu hakkında 

aynı eylemlerden dolayı Ceza Mahkemesinde 

dava açılmış ise; disiplin soruşturma ve 

kovuşturması bu davanın sonuna kadar 

belirtilir. Meslek mensubu hakkında açılan 

ceza davası nedeniyle disiplin kovuşturması 

bekletiliyorsa disiplin kurulunun 22 nci 

maddedeki karar verme süresi, ceza 

davasının sonucu kurula ulasana kadar 

kesilir. 

 Meslek mensubu hakkında başlamış olan 

ceza kovuşturmağı; disiplin işlem ve 

kararlarının uygulanmasına engel 

oluşturmaz. Şu kadar ki; disiplin işlem ve 

kararına konu olacak bir eylem ve işlemde 

bulunmuş olan meslek mensubu hakkında 

aynı eylemlerden dolayı Ceza Mahkemesinde 

dava açılmış ise; disiplin soruşturma ve 

kovuşturması bu davanın sonuna kadar 

belirtilir. Meslek mensubu hakkında açılan 

ceza davası nedeniyle disiplin kovuşturması 

bekletiliyorsa disiplin kurulunun 22 nci 

maddedeki karar verme süresi, ceza 

davasının sonucu kurula ulasana kadar 

durur.  

 

10 – Aynı Yönetmeliğin “Disiplin kurulu üyelerinin reddi ve çekilme” başlıklı 32. 

maddesinde yer alan “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda” ibaresi “Ceza Muhakemesi 

Kanununda” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
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“Devam eden disiplin soruşturmaları 

 

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce odalarda 9 uncu maddenin 

birinci fıkrasının (b), (f) ve (g) bentleri uyarınca başlatılan ve devam eden disiplin soruşturma 

ve kovuşturmaları kapatılır. Bu dosyalar çalışanlar listesinden ve meslek kütüğünden silmeyi 

gerektiren hallerin oluşup oluşmadığı yönünden, oda yönetim kurullarınca incelenir ve 

karara bağlanır.” 

 

“Serbest muhasebecilere ilişkin geçiş hükümleri 

 

GEÇİCİ MADDE 2 – Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapanlar ile Serbest 

Muhasebecilik stajına devam edenler, bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.” 

 

 

Yukarıdaki değişiklikler 04.08.2015 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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