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‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›n›n 19’nci Ola¤an Genel Kurulunda Disiplin Kuruluna seçilerek, göreve baﬂlad›¤›m›z 15.05.2008 tarihinden bu tarafa, kurul olarak,
3568 Say›l› Yasan›n Disiplin Yönetmeli¤inin verdi¤i yetkiler çerçevesinde, tarafs›z, sa¤ duyulu
ve objektif bir ﬂekilde çal›ﬂmalar›m›z› sürdürdük ve sürdürmeye devam etmekteyiz.
‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müﬂavirler Odas›n›n son yedi (7) y›ld›r, ilçeler baz›nda
meslek mensuplar›n› bizzat bürolar›nda ziyaret ederek, yaﬂanan sorunlar› yerinde tespit edip,
Meslek mensuplar›n›n; Disiplin Yönetmeli¤i, meslek ahlak kurallar› ve mecburi meslek kararlar›na ne ölçüde uyulup, uyulmad›¤› yerinde gözlemlenmiﬂtir. Odan›n bu çal›ﬂmalar› Disiplin kurulumuzun çal›ﬂmalar›na ›ﬂ›k tutmakta ve veri oluﬂturmaktad›r.
Meslek mensuplar›n›n menfaatlerini koruman›n temel amaç oldu¤u, disiplin uygulamalar›nda; Yapan›n yan›na kar olmad›¤›, Meslek ahlak ve disiplinini bozacak davran›ﬂlar›n cezas›z kalmad›¤›, meslek yasas›na ayk›r› davran›ﬂlarda hak edilen cezalar› tereddütsüz uygulamak, disiplin kurulumuzun çal›ﬂmalar›n›n esas›n› oluﬂturmaktad›r.
3568 say›l› meslek yasas›n›n kabul edildi¤i 13.06.1989 tarihinden bu yana 20 y›l geçmiﬂtir.
Bu süre içinde mesle¤imiz önemli aﬂamalar kaydederek, kamuoyunda çok ciddi bir konuma gelmiﬂtir. Türkiye Ekonomisinin denetimine talip olan mesleki kitlemizin, muhasebe ve denetim
mesle¤ini icra ederken, ilgili yasa ve yönetmelikler ile mecburi meslek kararlar›ndaki ilke ve kurallara göre hareket etmeleri gerekti¤ini, Aksi halde eylemlerine göre disiplin cezalar› ile cezaland›r›lacaklar›n› bilmeleri, mesleki kalitemizin daha da artmas›na hizmet edecektir.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›n›n sürekli e¤itimleri, periyodik yay›n organlar› ve bire bir meslek mensuplar›n› bürolar›nda ziyareti ve disiplin uygulamalar› neticesinde; meslek mensuplar›m›z›n, mesleki kalitesi yükselmiﬂ, 3568 say›l› yasan›n çal›ﬂma usul ve esaslar›na göre, müﬂterilerle iﬂ sözleﬂmesi yap›lm›ﬂ, meslek mensuplar› aras›nda yaﬂanmakta olan, gerek ücret
yönünden ve gerekse müﬂteri devirleri yönündeki haks›z rekabet asgari düzeye inmiﬂtir.
Aktif üye say›s›n›n 25.281’ i buldu¤u ‹stanbul ilinde, meslek mensuplar›n› takip etmenin güçlü¤ü yan›nda, Gerekli bildirimlerin odaya verilmesinin sa¤lanmas› disiplin çal›ﬂmalar›nda faydalar sa¤lamaktad›r. Meslek mensuplar› iﬂini b›rakt›¤› müﬂterilere devir teslim tutana¤› düzenlemekte ve bir suretini odaya göndermektedir. Bu tutanaklar sayesinde haks›z rekabette bulunan
meslek mensuplar› izlenmektedir. Çal›ﬂma usul ve esaslar› yönetmeli¤imizde bulunan, müﬂteri
bildirim formlar›n›n (6) ayl›k periyotlar halinde odaya verilmesi gerçekleﬂti¤inde, meslek mensuplar›n›n izlenmesi daha da mümkün olacakt›r.
Mesleki kalitemizin iyileﬂtirilmesi ve mesle¤imizin hak etti¤i yere gelmesinde 19.10.2007 tarihinde yay›nlanan Etik ilkeler hakk›ndaki yönetmelik, 21.11.2007 tarihinde yay›nlanan Haks›z
Rekabet ve Reklam yasa¤› yönetmeli¤i önemli katk›larda bulunacakt›r.
15.05.2008 tarihinde göreve baﬂlayan ‹stanbul SMMM Odas› 10’ncu dönem Disiplin Kurulumuz 31.12.2008 tarihine kadar yirmisekiz (28) toplant› yapm›ﬂt›r.
31.12.2008 tarihine kadar 348 soruﬂturma dosyas›, Oda yönetim kurulundan, kurulumuza intikal ederek, kovuﬂturulmalar›na baﬂlanm›ﬂ olup, gerek dosyalar üzerinde incelemeler yapan,
gerekse meslek mensuplar›n›n veya ﬂikayetçilerin ifadelerine baﬂvuran Disiplin Kurulumuz aﬂa¤›daki sonuçlara ulaﬂm›ﬂt›r.
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D‹S‹PL‹N CEZALARININ SUÇLARA GÖRE DA⁄ILIMI
MADDE SAYISI
Disiplin Kovuﬂturmas› baﬂlat›lmas› yer olmad›¤›na iliﬂkin karar
20
21
Meslek mensubu hakk›nda baﬂlam›ﬂ olan ceza kovuﬂturmas›; disiplin
iﬂlem ve kararlar›n›n uygulanmas›na engel oluﬂturmaz. ﬁu kadar ki;
disiplin iﬂlem ve karar›na konu olacak bir eylem ve iﬂlemde bulunmuﬂ
olan meslek mensubu hakk›nda ayn› eylemlerden dolay› Ceza
Mahkemesinde dava aç›lm›ﬂ ise; disiplin soruﬂturma ve kovuﬂturma
davan›n sonuna kadar bekletilir. Meslek mensubu hakk›nda aç›lan
ceza davas› nedeniyle disiplin kovuﬂturmas› bekletiliyorsa
disiplin urulunun 22. maddedeki karar verme süresi, ceza davas›n›n
sonucu kurula ulaﬂana kadar kesilir.
Fiili, ceza davas›na konu olsun veya olmas›n, hakk›nda “Geçici Olarak
Mesleki Faaliyetten Al›koyma” veya “Meslekten Ç›karma” cezas›n›
gerektirecek nitelikte bir eylemden dolay› kovuﬂturma yap›lan meslek
mensubu; ilgili oda yönetim kurulunun iste¤i ve bu iste¤in disiplin
kurulunca uygun görülmesi veya disiplin kurulunun gerekli gördü¤ü
hallerde, son karar verilene kadar, tedbir niteli¤inde geçici olarak
mesleki faaliyetten al›konulabilir.
Oda yönetim kurulu; sonucu kendilerine ulaﬂt›r›lm›ﬂ olmas› koﬂuluyla
hükümlülükle sonuçlanan bir ceza davas›n›n konusunu oluﬂturan
eylemden dolay› ayr›ca disiplin soruﬂturmas› açmak zorundad›r.
(Tedbiren Geçici Men)
30
1
Müﬂterilerin iﬂlerine karﬂ› kay›ts›z ve ilgisiz kal›nmas›, müﬂterilere mesleki
konularda yap›lacak sözleﬂme hükümlerine ayk›r› davran›lmas›,
sözleﬂmenin taraflarca fesh edilmesi halinde, iﬂ sahibinin defter ve
belgelerinin 30 gün içinde devir ve teslim tutana¤› düzenleyerek teslim
edilmemesi (devir ve teslim iﬂleminin gerçekleﬂemedi¤i meslek
mensubu taraf›ndan odaya bildirilmesi durumu hariç) (Uyarma)
5/a
4
Birlikçe yay›mlanan, genelge ve yönerge hükümlerine ayk›r› olarak,
meslekdisiplinini bozucu hareketlerde bulunulmas›, (Uyarma)
5/b
1
Aday meslek mensubunun mesle¤in vakar ve onuru ile ba¤daﬂmayan
iﬂler yapmas›na neden olunmas› veya bilerek izin verilmesi veya bu
eyleme göz yumulmas› (Uyarma)
5/c
0
Yasal düzenlemelere uygun tabela as›lmamas› (Uyarma)
5/e
1
Müﬂteri bildirim listelerinin odaya verilmemesi (Uyarma)
5/f
0
Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine
uyulmamas› (Uyarma)
5/g
1
En az iki kez yaz› ile istenmesine ra¤men, oda aidat borçlar›n›n hakl›
gerekçe olmaks›z›n ödenmemesi (Uyarma)
5/h
0
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Adres de¤iﬂiklerinin SM, SMMM ve YMM’lerin çal›ﬂma usul ve esaslar›
hakk›nda yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde
bildirilmemesi (Uyarma)
5/i
Mesle¤in yürütülmesi esnas›nda; görevi ile ilgisi olmayan konularda
ç›karçat›ﬂmalar›na taraf olunmas›, (Uyarma)
5/j
Meslek mensuplar›nca oda yönetim, denetim, disiplin kurulu taraf›ndan
görevleri ile ilgili olarak istenen her türlü belge ve bilginin verilmemesi.
(Uyarma)
5/k
Bir di¤er meslek mensubunun çal›ﬂanlar›na her türlü vas›tayla
meslektaﬂ›n veya müﬂterilerinin iﬂs›ralar›n› ele geçirmeye veya aç›klamaya
yöneltmesi (Uyarma)
5/l
Yukar›da say›lanlar d›ﬂ›nda mesle¤in vakar ve onuruna ayk›r› davran›ﬂlarla,
görevin gerektirdi¤igüveni sars›c› hareketlerde bulunulmas› (Uyarma)
5/m
Üç y›ll›k bir dönem içinde uyarma cezas› gerektiren hallerin ve eylemlerin
yinelenmesi, (K›nama)
6/a
Meslek mensuplar›nca, sahip olunmayan ünvanlar›n kullan›lmas›,
(K›nama)
6/b
Yeminli mali müﬂavirlerce kendisinin eﬂinin (boﬂanm›ﬂ dahi olsa) usul
füruundan birinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve
s›hri h›s›mlar›n›n veya bunlar›n ortak veya yönetiminde olduklar›
firmalar›n iﬂlerine bak›lmas› veyahut bu yak›nl›kta
6/c
Meslek mensuplar›nca, SM - SMMM ve YMM’lerin çal›ﬂma usul ve esaslar›
hakk›nda yönetmelikteöngörülen yaz›l› hizmet sözleﬂmesi yapmadan iﬂ
kabul edilmesi (K›nama)
6/d
Meslek mensuplar›nca, sahte veya içeri¤i itibariyle yan›lt›c› belge
düzenledi¤i resmi kurum ve kuruluﬂluarca saptanan iﬂ sahiplerinin
(zorunlu olarak oda taraf›ndan görevlendirmeler hariç) odalar ve birlik
taraf›ndan ilan›ndan sonra defterlerinin tutulmas› ve iﬂlerinin görülmesi
(K›nama)
6/e
Meslek Mensuplar›nca, reklam yasa¤›na uyulmamas› (K›nama)
6/f
Meslek mensuplar›nca, asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin alt›nda
iﬂ kabul edilmesi, ücret yönetmeli¤ine ayk›r› olarak, ücretini tahsil
etmedi¤i halde sonraki y›llarda iﬂin sürdürülmesi (K›nama)
6/g
Ücret yönetmeli¤ine ayk›r› davrand›¤› için iﬂi geri verilmiﬂ ve oda ve
birlikçe ismi ilan olmuﬂ iﬂ sahiplerinin (zorunlu olarak oda taraf›ndan
görevlendirmeler hariç) iﬂlerin kabul edilmesi, (K›nama)
6/h
Çal›ﬂanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak, mesleki faaliyette
bulunulmas› (K›nama)
6/i
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Yeminli mali müﬂavirlerce, kendi defterleri hariç, defter tutulmas›,
muhasebe bürosuna ortak olunmas›, (K›nama)
Baﬂka bir meslek mensubu ile sözleﬂmesi bulunan müﬂterilere, bilerek iﬂ
önerilmesi ve di¤er meslek mensubu hakk›nda olumsuz yorumlarda
bulunmas› (K›nama)
Ayn› unvan sahibi meslek mensubunun sorumlulu¤undaki iﬂlerle ilgili
görev ve sorumluluk almadan, bir baﬂka meslek mensubunun görüﬂ
bildirmesi, uygulamalar› hakk›nda iﬂ sahiplerine karﬂ› olumsuz eleﬂtiriler
yap›lmas›, (K›nama)
Mesle¤in gere¤i gibi yürütülmesini sa¤layacak ﬂekilde ﬂubenin ba¤l›
bulundu¤u odan›n çal›ﬂanlar kütü¤üne kay›k-tl› sorunlu ortak
görevlendirmeden ve bu ortak say›s›ndan fazla ﬂube aç›lmas›, (K›nama)
Meslek mensuplar›nca, kas›t olmaks›z›n gerekli özen ve titizlik yeterince
gösterilmeden; yasal düzenlemelere ve ilan olunmuﬂ norm ve standartlara
ayk›r› olarak beyanname ve bildirimlerin imzalanmas›, denetlenmesi ve
tasdik edilmesi (K›nama)
Oda ve birlik kuralar› baﬂkan ve üyelerinin bu görevleri dolay›s›yla kanun
veyönetmeliklere ayk›r›davrand›klar›n›n tespit edilmesi, (K›nama)
SM ve SMMM'lerce çal›ﬂanlar kütü¤üne kay›t olmadan birden fazla
beyanname imzalanmas›, (K›nama)
3568 say›l› kanuna ayk›r› di¤er eylemlerde bulunulmas› ve birlikçe
ç›kar›lm›ﬂ di¤er yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek kararlar›na
uyulmamas› (K›nama)
Bu yönetmelikte yer almayan; 3568 say›l› kanuna ayk›r› di¤er eylemlerde
bulunulmas› ve birlikçe ç›kar›lm›ﬂ di¤er yönetmelik hükümlerine ve
zorunlu meslek kararlar›na uyulmamas›, Büro Tescil Belgesi al›nmamas›,
süresinde vize ettirilmemesi, (K›nama)
Birlik genel kurulunca belirlenen " Büro standartlar›" na uyulmamas›,
aç›lan iﬂ yerlerinin ba¤›ms›z büro ﬂeklinde olmamas› baﬂka bir serbest
meslek faaliyeti veya ticari faaliyet ile içiçe olmas›, ev olarak kullan›lan
ikametgahlar›n ayn› zamanda büro olar
Staj›n› tamamlayarak mesle¤i yapmaya hak kazanan meslek mensuplar›n›n
meslek ruhsatlar›n› ald›klar› tarihten itibaren 2 y›l geçmedikçe staj
yapt›klar› meslek mensuplar›n›n r›zas› olmadan onlar›n müﬂterilerine
hizmet vermesi, (K›nama)
Meslek mensubunun, kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakk›nda gerçek
d›ﬂ› veya yan›lt›c› aç›klamalarda bulunmas›, (K›nama)

6/j

0

6/k

1

6/l

0

6/m

0

6/n

2

6/o

0

6/p

0

6/q

0

6/r

0

6/s

1

6/ﬂ

0

6/t

0

293

KURUL RAPORLARI

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2008 YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Üçüncü kiﬂilere ücret ya da herhangi bir ç›kar sa¤lanmas› veya vaat
edilmesi sureti ile iﬂ al›nmas›, (K›nama)
Mevzuat hükümlerinin emredici kurallar›na ay›k›r› davranmak sureti ve
rekabette avantaj yarat›lmas›, (K›nama)
Di¤er meslek mensubu hakk›nda, ilgili kuruluﬂlara as›ls›z ihbar veya
ﬂikayette bulunulmas›, (K›nama)
Bir di¤er meslek mensubunun çal›ﬂanlar›na ve vekillerine onlar› iﬂlerini
yerine getirirken yükümlülüklerine ayk›r› davranmaya yöneltilebilecek
ç›karlar sa¤layarak veya önererekdo¤rudan veya dolayl› olarak
menfaat sa¤lamas›, (K›nama)
Üç y›ll›k bir dönem içinde k›nama cezas› gerektiren herhangi bir hal ve
eylemin yinelenmesi, (Geçici Men)
Çal›ﬂanlar listesinde kay›tl› bulunan meslek mensuplar›nca sahip olunan
ünvanla Kanunun 2. maddesinde yer alan iﬂlerin yürütülmesi amac›yla
gerçek ve tüzel kiﬂiler ba¤l› ve onlar›n iﬂyerlerine ba¤›ml› olarak aç›k
veya gizli hizmet sözleﬂmesi ile çal›ﬂ›lma
Meslek mensuplar›nca; meslek mensubu olmayan veya mesle¤i yapmalar›
yasaklanm›ﬂ kiﬂilerle kanun ve yönetmelik hükümlerine ayk›r› olarak iﬂ
birli¤i yap›lmas›, (Geçici Men)
Müﬂterilerden makbuz düzenlemek veya her türlü yöntem ile
toplad›klar› para veya para hükmündeki de¤erleri kendisine veya
baﬂkas›na mal edilmesi veya emanetin inkar edilmesi (Geçici Men)
Ticari faaliyet yasa¤›na uyulmamas› (Geçici Men)
Meslek mensuplar›nca beyanname ve bildirimlerin imzalanmas› ve
denetimi ile ilgili yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla ilan olunmuﬂ
norm ve standartlara kasten ayk›r› davran›lmas› veya beyanname
imzalama ve denetim yetkisinin kasten gerçe¤e ayk›r› olarak
kullan›lmas›. (Geçici Men)
YMM'lerce tasdike iliﬂkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla,
ilan olunmuﬂ norm ve standartlara kasten gerçe¤e ayk›r› olarak
kullan›lmas›, (Geçici Men)
Geçici olarak mesleki faaliyetten al›koyma cezas› kesinleﬂti¤i halde
mesleki faaliyete do¤rudan devam edilmesi (Geçici Men)
Beﬂ y›ll›k dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten al›koyma cezas› ile
cezaland›r›lmas›ndan sonra bu cezay› gerektiren eylemin yeniden
iﬂlenmesi, (Meslekten Men)
Mesle¤in yürütülmesi s›ras›nda; meslek dolay›s›yla iﬂlenen suçlardan
dolay› a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›lm›ﬂ olunmas›, (Meslekten Men)
Meslek mensuplar›n›n kasten vergi ziya›na sebebiyet verdiklerinin
mahkeme karar› ile kesinleﬂmesi, (Meslekten Men)
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Meslek ruhsatnamesinin bir baﬂkas›na kiraya verilmesi veya herhangi
bir ﬂekilde bir baﬂkas›na kulland›r›lmas› veya meslek mensubunun mesleki
konularda yetkilerini genel vekaletname ile veya muvazaa yoluyla
yahut da baﬂka kanunlardaki düzenlemeleri kötüye kullanarak,
mesle¤ini bizzat yapmay›p, yetkilerini devaml› ya da geçici olarak
meslek mensubu olmayan kiﬂilere kulland›rmas›, kendi ad›na
müﬂteri kabul etmesine, resmî belgelerde mühür ya da kaﬂesinin
kullan›lmas›na izin verilmesi. (Meslekten Men)
Baﬂka meslek mensuplar›n›n ad ve unvanlar› kullun›larak, beyanname
düzenlenmesi ve imzalanmas› (Meslekten Men)
Meslek mensuplar›n›n kanunun 4.maddesindeki koﬂullar› taﬂ›mamas›
veya bu koﬂullar›n sonradan kaybedilmesi (Meslekten Men)
Affa u¤ram›ﬂ ertelenmiﬂ veya paraya çevrilmiﬂ olsa dahi kanunun
4 üncü maddesinde say›lan suçlardan biri ile hüküm giymiﬂ olunmas›,
(Meslekten Men)
Üç y›ll›k bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezas›n›
gerektiren davran›ﬂta bulunan meslek mensubuna her yeni suç için
bir öncekinden daha a¤›r ceza uygulanabilir. Ancak, disiplin cezas›
kesinleﬂip ilgiliye bildirildikten sonra ayn› cezay› gerektiren bir
eylemin yinelenmesi durumunda bir üst ceza uygulan›r.
Disiplin kurullar›, her iki durumda da; yapt›klar› incelemeler sonucu
bir derece a¤›r veya bir derece hafif disiplin cezas› uygulamas›na
karar verebilirler.
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ODA DANIŞMA MECLİSİ ÇALIŞMA RAPORU

Kasım 2006 tarihinde oluşturulan Danışma Meclisimiz birinci çalışma döneminde toplam
dört adet toplantı yapmış olup yaptığı toplantılarda Ücret Tarifesi, Dünya Muhasebe Kongresi,
Sosyal Güvenlik Yasası, Yeni Gelir Vergisi Kanunu, TTK, Basel II ve Vergi Dairelerinde Yaşanan
Sorunları gündemine almış ve görüşmüştür.
İkinci çalışma döneminde ise üç adet toplantı yapmış olup bu toplantılarda Ücret Tarifesi, Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği, İlçelerde yapılan Mesleki Toplantıların Değerlendirilmesi, BA-BS Formlarının aylık verilmesi, Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası ve
Kurumsallaşma Projesi gibi mesleğimizi yakından ilgilendiren konularda çalışma yapmıştır.
Toplantıların bir kısmında konunun içeriği doğrultusunda konuk konuþmacılar davet
edilip sunum yapılırken toplantıının bir tanesi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile ortak olarak
Defterdarlık Konuk Evinde yapılmış, yapılan toplantıda Vergi Dairesi Başkanlığı kendi taleplerini Danışma Meclisi Üyelerimize sunarken Oda Başkanımız İlçe Ziyaretlerinde ve Mesleki
Sorunlar Toplantılarında tespit edilen sorunları bir rapor halinde Vergi Dairesi Başkanlığının bilgisine sunmuştur.
Danışma Meclisimiz ikinci dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili olarak mesleğin kurumsallaşmasıyla ilgili kitapçık hazırlanmış, ve hazırlanan kitapçık İzmir’ de yapılan III. Türkiye
Muhasebe Forumunda, foruma katılan meslek mensuplarının bilgisine sunulmuştur.
Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası hakkında yapılan çalışma ise Odamızın web sitesine
konularak meslek mensuplarının görüş ve önerilerine açılmıştır.
Toplantı 1
Tarih
: 19.01.2008
Gündem
1- Bilgilendirme
2- İlçelerde yapılan mesleki toplantıların değerlendirilmesi,
3- BA-BS formlarının aylık verilmesinin değerlendirilmesi,
4- Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası hakkında bilgilendirme,
5- Dilek ve Temenniler
Toplantı Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan’ın açış ve bilgilendirme konuşmasıyla
başladı.
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Mesleki Sorumluluk Sigortası hakkında ilgili Komite Başkanı Burhan Kara sunum yapıp
konu hakkında detaylı bilgi verdi. Konunun yasal zeminini ve uygulamasını anlattı. Danışma
Meclisi Üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Daha sonra ilgili çalışmanın web sitesine konularak
meslek mensuplarına duyurulması konusunda tavsiye kararı aldı.
Toplantının devam eden bölümünde Meslek Odalarına şifre verilmesi, BS-BA formlarının
aylık verilmesi ve toplumsal olaylarda Meslek Odalarının birlikte hareket edilmesi konuları
tartışıldı ve toplantı çalışmaları tamamlandı.
Toplantı 2
Tarih
: 16.02.2008
Gündem
1- Bilgilendirme
2- Kurumsallaşma Projesinin görüşülmesi,
3- Dilek ve Temenniler
Şubat ayında yapılan bu toplantıda Şubat ayı konuğu Bağımsız Denetim Derneği Başkanı
Sayın Fatih Dural, TTK ve Bağımsız Denetim konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi, soru
cevap şeklinde devam eden bu bölüm konuk konuşmacıya teşekkür plaketi verilmesiyle tamamland›.
Toplantının ikinci bölümünde, Odamız Avrupa Birliği Komitesi meslek mensuplarının
kurumsallaşma projesi konusunda Danışma Meclisi Üyelerine sunum yaptılar, konuyla ilgili
soruları Komite Üyeleri cevaplandırdılar.
2006 – 2008 döneminin son Danışma Meclisi Toplantısı Danışma Meclisi Başkanı Sayın
Hasan Ildır’ ın teşekkür konuşmasıyla kapatıldı.
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2008 - 2010 Yeni Dönem Çalışma Raporu
Aralık 2008 tarihinde oluşturulan 2008-2010 dönemi Danışma Meclisimiz, 20/12/2008
tarihinde yaptığı toplantıda; Danışma Meclisi Başkanlığına Hasan Ildır’ ı , Başkan Yardımcılığına Hacı Reşit Küçük’ ü , Üyeliğe Serpil Zorbozan’ ı seçilmişlerdir.
İlk toplantı konusu olarak Oda çalışmaları hakkında bilgi verildi ve mesleki sorunlarla ilgili öneriler ve ilgili görüşler danışma meclisi üyelerimizle tartışılarak toplantı sona ermiştir.
Ayrıca Danışma Meclisi Toplantılarının aylık olarak yapılması ile ilgili karar alınmıştır.
Toplantı 1
Tarih
: 20/12/2008
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Gündem
1- Açılış
2- Danışma Meclisi Divanının Seçimi,
3- Oda Çalışmaları ve Mesleki Sorunlarla İlgili Önerilerin Görüşülmesi,
4- Dilek ve Temenniler
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HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU RAPORU
BAﬁKANIN SUNUﬁU
Haks›z Rekabet Kurulu olarak haks›z rekabeti yaratan sebeplerin neler oldu¤u ve haks›z rekabetin önlenmesi için yap›lacak çal›ﬂmalar›n neler olmas› gerekti¤i konusunda araﬂt›rmalar›m›z
h›zla devam etmektedir. Bu çal›ﬂmalar› yaparken, öncelikle ilçelerimizin yapm›ﬂ oldu¤u toplant›lar›n tutanaklar› göz önünde bulundurulmuﬂtur. Bütün meslek gruplar›nda haks›z rekabet olmas›na ra¤men bunun önlenmesi için mesle¤imiz ad›na fazla bir çal›ﬂma yap›lmad›¤› gözlenmektedir. Günümüz ekonomik koﬂullar› göz önünde bulunduruldu¤u zaman haks›z rekabet sorunu maalesef önlenemez bir hal alm›ﬂt›r. Meslek örgütümüzün ço¤unlukla hizmet verdi¤i iﬂletmelerin büyüklü¤ü fazla olmasa da piyasa ﬂartlar› göz önünde bulundurulunca, bu iﬂletmelere
karﬂ› bir plan içinde hareket etmeleri halinde haks›z rekabetin bir nebze önlenece¤ini düﬂünmekteyiz. Tabii bizlerin atmas› gereken çok önemli ad›mlar var. En önemlilerinden biri oldu¤unu düﬂündü¤ümüz mesle¤e giriﬂlerin kontrol edilmesi ve meslek içi e¤itim gibi önlemlerin al›nmas› gereklili¤i ön plana ç›kmaktad›r. Meslektaﬂlar›m›z›n tahsilat problemlerinin aﬂ›lmas›, büro
standartlar›n›n uygun hak getirilmesi meslek içi e¤itimin zorunlulu¤u gibi konular ön palana ç›kart›larak bunun önlenebilece¤i inanc›nday›m.
Sayg›lar›mla,

KURUL RAPORLARI

Turgay KANARYA
Haks›z Rekabetle Mücadele Kurulu
Baﬂkan
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HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU’NUN SUNUﬁU
Meslektaﬂlar aras›nda yap›lan sorunlar›n belirlenmesi toplant›lar›nda 1. s›rada haks›z rekabetin yaratt›¤› s›k›nt›lar yer almaktad›r. Bu konuda yap›lan çal›ﬂmalar yönetmelik ﬂeklinde dönüﬂtürülerek TÜRMOB Genel Kurulu’na getirilmiﬂ, di¤er mesleki 7 yönetmelik ile birlikte kabul edilmiﬂtir. 21.11.2007 tarih ve 26707 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e giren Haks›z Rekabet ve Reklam Yasa¤› Yönetmeli¤i“ mesle¤in en önemli kazan›mlar›ndan biri olmuﬂtur.
Haks›z Rekabetle Mücadele Kurulu esas olarak meslek mensuplar›n›n mesleki faaliyetleri
kapsam›nda iﬂin kabulü, reddi, yürütülmesi ve sona ermesi ile reklam yasa¤› kapsam›nda her
türlü faaliyetlerde eylem ve davran›ﬂlar›n önlenmesini sa¤layacak faaliyetlerde bulunmaktad›r.
Odalar bünyesinde kurulan Haks›z Rekabetle Mücadele Kurullar›;
1- Meslek mensuplar› aras›nda ve iﬂ sahiplariyle iliﬂkilerde haks›z rekabet hallerini,
2- Ücret ve di¤er mali nitelikteki uygulamalarda ortaya ç›kan haks›z rekabet hallerini,
3- Reklam yoluyla yap›lan haks›z rekabet hallerini,
engellemek görev ve yetkileri içindedir.
Odalar, meslek mensuplar›n›n iktisadi menfaatlerini korumak amac›yla, haks›z rekabetin varl›¤› halinde Kanunun 14. maddesi ile 29.06.1956 tarihli ve 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunun’nun
58.ci maddesi hükümlerine göre:
a) Fiilin haks›z olup olmad›¤›n›n tespiti,
b) Haks›z rekabetin men’i,
c) Haks›z rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kald›r›lmas› ile haks›z rekabet
yanl›ﬂ veya yan›lt›c› beyanlarla yap›lm›ﬂsa bu beyanlar›n düzeltilmesi,
davalar›n› açmaya yetkilidir.
Haks›z rekabet nedeni ile müﬂterileri, güvenirli¤i, mesleki itibar›, mesleki faaliyetleri veya di¤er iktisadi menfaatleri zarar görme tehlikesi olan meslek mensubu; ilgili odalara ﬂikayette bulunabilir ve / veya 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen dava haklar›n› kullanabilir.
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KURUL ÜYELER‹N‹N ADI SOYADI VE ÜNVANLARI
Turgay Kanarya
M.Aziz Gökdeniz
Ayﬂin Hangül
Necati Kalkan
Celal Yegek
ﬁükrü Y›lmaz
Ahmet Uzuntepe
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I. KAPSAM
Bu raporda; ‹SMMM Odas› Haks›z Rekabetle Mücadele Kurulu’nun 2008 dönemine iliﬂkin
“Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Mesleklerine ‹liﬂkin Haks›z Rekabet ve Reklam Yasa¤› Yönetmeli¤i” çerçevesinde yürüttü¤ü haks›z rekabetin önlenmesine dair faaliyetleri yer almaktad›r.
II. YASAL DAYANAK
Bu raporun yasal dayana¤› 3568 say›l› Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Mali
Müﬂavirlik Kanunu’nun 29, 33, 45 ve 50 nci maddelerine dayan›larak ç›kart›lan 21.11.2007 tarih
26707 Resmi Gazete say›l› “Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Mesleklerine ‹liﬂkin Haks›z Rekabet ve Reklam Yasa¤› Yönetmeli¤i”nin 29. maddesi b bendidir.
...
IV. FAAL‹YET DÖNEM‹NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIﬁMALAR
Meslek Mensuplar› Aras›nda ve ‹ﬂ Sahipleriyle ‹liﬂkilerde Haks›z Rekabet
Meslek mensuplar›n›n yeni iﬂ elde etmek amac›yla yapt›klar› giriﬂimler yönetmelik hükümleri çerçevesinde kurallara ba¤lanm›ﬂ olup, aksine davran›ﬂlar titiz bir ﬂekilde izlenmektedir. Özellikle y›l sonlar›nda meslektaﬂlar aras›nda mükellef kaymalar› yo¤unlaﬂmakta oldu¤u gözlenmekte, haks›z rekabete neden olacak ﬂekilde gerçekleﬂir müﬂteri kap›lar› için odaya yap›lan ﬂikayetler izlenerek, haks›z rekabetle mücadele kurulu taraf›ndan soruﬂturmaya tabi tutulmaktad›r.
‹ﬂ sahipleri genellikle ücret bahane ederek sözleﬂmeyi feshetmeye yönelmekte, uzunca bir
süre de ücretini ödemeyi geciktirirken avantaj elde etmeye çal›ﬂmaktad›r. Meslek ahlak kurullar›n› tam olarak benimseyen ve uygulayan bir mesleki duruﬂ iﬂ sahipleri taraf›ndan da ayn› duyarl›l›kla kabul görece¤ini söyleyebiliriz.

Haks›z Rekabete en yo¤un bir ﬂekilde neden olan davran›ﬂlar›n baﬂ›nda ücret gelmektedir.
Müﬂteri elde etmenin en kolay yolu olarak asgari ücretin alt›nda bir ücretle iﬂ kabul eden bir
meslek mensubu, Müﬂteri kaybeden meslektaﬂlar›n›n haklar›n› aç›kça çi¤nedi¤ini de bilmelidir.
E-beyanname arac›l›k sözleﬂmesi ile baz› müﬂterilerinin beyannamelerini internet üzerinden
gönderen meslek mensuplar›, bu yetkilerini 4 s›ra nolu Vergi Beyannamelerinin serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müﬂavirlerce imzalanmas› hakk›nda Genel tebli¤in II.B bölümünde ifade edilen, imzalatma kapsam› d›ﬂ›ndaki mükellefler için kullanabileceklerini unutmamal›d›rlar. Kapsam içindeki müﬂterilerine bu sözleﬂmeleri düzenleyen ve düﬂük ücretle hizmet veren meslek mensuplar› hakk›nda haks›z rekabete neden olduklar›ndan dolay› soruﬂturma
yap›labilece¤i bilinmelidir.
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Reklam Yoluyla Haks›z Rekabet
3568 say›l› meslek yasan›n 44. maddesi ifade edilen reklam yasa¤› hüküm (iﬂ elde edebilmek amac› ile reklam say›labilecek faaliyetlerin) türlüsünü kapsamaktad›r. Reklam yasa¤›na ayk›r› davran›ﬂlar Tabela, bas›l› evrak, Sirküler, kitapç›k ve tan›t›m broﬂürleri, Personel istihalam›
ile ilgili duyurular ve internet uygulamalar› konular›nda görülmektedir. Özellikle internet ﬂifresi
kuran meslek mensuplar›n›n uyacaklar› kurallar yönetmelikte ayr›nt›l› bir ﬂekilde aç›klanm›ﬂt›r.
Meslektaﬂlar aras›nda son y›llara h›zla art›ﬂ gösteren bu uygulamalarda reklam say›labilecek ifadelere yer vermeye özen göstermeleri gerekmektedir.
Haks›z Rekabetle Mücadele Kurulu Toplant› Say›s›
Yönetim Kurulu karar› ile Haks›z Rekabetle Mücadele
Kurulu’na sevk edilen toplam dosya say›s›

25

223

HRMK’na sevk edilen dosyalarla ilgili HRMK taraf›ndan yap›lan
‹nceleme ve soruﬂturma sonucunda;
1

2
3
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4

Yapt›r›m önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan toplam dosya say›s› :
♦ Uyar›ma Cezas› önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan dosya say›s›:
♦ K›nama cezas› önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan dosya say›s›
♦ Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Al›koyma cezas› önerisi ile
Yönetim Kurulu’na sunulan dosya say›s›
♦ Meslekten ç›karma cezas› önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan dosya say›s›
“Ceza verilmesine yer olmad›¤›” önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan dosya say›s›
“Dosyan›n iﬂlemden kald›r›lmas›” önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan
dosya say›s›
Soruﬂturmas› devam eden dosya say›s›

Yapt›r›m önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunulan dosyalardan :
(Hangi Konularda kaç adet dosyan›n yapt›r›m önerisi ile Yönetim Kurulu’na sunuldu¤una
iliﬂkin bilgiler yer alacakt›r)
A) Meslek Mensuplar› Aras›nda ve ‹ﬂ Sahipleriyle ‹liﬂkilerde Haks›z Rekabet
konusunda toplam dosya say›s› :
a)Muhasebe ve denetim standartlar›na uymamak, mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde
gereken mesleki özeni göstermemek.
b) Bir di¤er meslek mensubu ile sözleﬂmesi bulunan iﬂ sahiplerini sözleﬂme yapmak amac›yla
mevcut sözleﬂmelere ayk›r› davranmaya veya bu sözleﬂmeleri feshetmeye yöneltmek.
c) ‹zinsiz olarak faaliyette bulunmak, yetki belgeleri ve ruhsatlar› iptal oldu¤u halde
do¤rudan veya dolayl› olarak mesleki faaliyete devam etmek veya faaliyetleri geçici olarak
durduruldu¤u halde mesleki faaliyetlere do¤rudan devam etmek.
d) Yetki belgeleri ve ruhsatlar› iptal oldu¤u veya faaliyetleri geçici olarak durduruldu¤u
halde unvanlar›nda, ilan ve reklamlar›nda, mesleki faaliyette bulunduklar› intiba›n› yaratacak
kelime veya ibareler kullanmak.
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e) Meslek ruhsat›n›n kiralanmas› veya çeﬂitli menfaatler sa¤layarak meslek mensubu
olmayan kiﬂilere faaliyette bulunma imkan› sa¤lamak.
f) Mesle¤i yapmalar› yasaklananlar› çal›ﬂt›rmak veya bu kiﬂilerle her ne ﬂekilde olursa
olsun do¤rudan veya dolayl› olarak mesleki iﬂbirli¤i yapmak.
g) Üçüncü ﬂah›slar› yan›ltacak ﬂekilde gerçe¤e ayk›r› belge düzenlemek ve onaylamak,
h) Bir di¤er meslek mensubunun çal›ﬂanlar›na ve di¤er yard›mc› kiﬂilere iﬂlerini yerine
getirirken yükümlülüklerine ayk›r› davranmaya yöneltebilecek ﬂekilde do¤rudan veya
dolayl› menfaat sa¤lamak veya önermek.
i) Bir di¤er meslek mensubunun çal›ﬂanlar›n› ve di¤er yard›mc› kiﬂileri her türlü vas›tayla
meslek mensuplar›n›n veya iﬂ sahiplerinin iﬂ s›rlar›n› ele geçirmeye veya aç›klamaya
yöneltmek.
j) Ba¤›ml› çal›ﬂan meslek mensuplar› bak›m›ndan ayn› anda birden çok iﬂletmede mesleki
sorumluluk üstlenmek.
k) Mevzuat hükümlerinin emredici kurallar›na ayk›r› davranmak suretiyle meslek mensuplar›
karﬂ›s›nda haks›z ﬂekilde avantaj elde etmek.
B) Ücret ve Di¤er Mali Nitelikteki Uygulamalar ‹le Haks›z Rekabet konusunda toplam
dosya say›s› :
a) Asgari ücret tarifesinin alt›nda ücret talep etmek veya ücretsiz hizmet vermek.
b) Ücret tarifesindeki düzenlemeler sakl› kalmak kayd›yla, yap›lacak hizmet veya iﬂ
sonucu elde edilen menfaat üzerinden iﬂ sahibi ile ortakl›k pay anlaﬂmalar› yapmak.
c) Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiﬂ iﬂ sahibine hizmet vermek.
d) ‹ﬂ sahiplerinden emanet para toplamak, al›nan ücrete karﬂ›l›k olmak üzere gerçe¤e
ayk›r› serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek.
e) Sözleﬂme de¤erinin alt›nda serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek veya hiç
düzenlememek; mali yükümlülüklerini yerine getirmemek.
f) Üçüncü kiﬂilere ücret ya da herhangi bir menfaat sa¤lamak veya vaat etmek
suretiyle iﬂ almak.
g) ‹ﬂ sahiplerine menfaat sa¤lamay› vaat etmek veya menfaat sa¤lamak ve bu suretle
iﬂ almak.
h) ‹ﬂ sahiplerine ait veya iﬂ sahiplerinden elde edilen bilgileri kullanmak suretiyle
ekonomik ç›kar sa¤lamak.
i) Çal›ﬂanlara iﬂ mevzuat›nda öngörülen ücret ve sosyal haklar› vermemek veya maliyetleri
düﬂürmek için yasal zorunluluklar› yerine getirmemek.
C) Reklam Yoluyla Haks›z Rekabet konusunda toplam dosya say›s› :
a) Meslek mensuplar›n›n dürüstlü¤ü, güvenirli¤i ve tarafs›zl›¤› hakk›nda yanl›ﬂ ve as›ls›z
beyanlarda bulunmak.
b) Meslek mensuplar›n›n hizmetlerini ve faaliyetlerini yanl›ﬂ ve yan›lt›c› veya yersiz
aç›klamalarla kötülemek.
a) Meslek mensuplar› hakk›nda as›ls›z ihbar ve ﬂikayette bulunmak.
b) Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakk›nda gerçek d›ﬂ› veya yan›lt›c› aç›klamalarda
bulunmak.
c) Sahip olmad›¤› meslek unvan›n› kullanmak.
d) Bu Yönetmelik ile belirlenen reklam ilke ve kurallar›na ayk›r› davranmak.
e) Mesleki ve akademik unvan d›ﬂ›nda sahip olunan baﬂka unvanlar› kullanmak.
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ﬁikayete ba¤l› olarak tespit edilebilen haks›z rekabete neden olan davran›ﬂlar›n azalt›lmas› ya
da çok aza indirilmesi için meslektaﬂlar aras›nda zorunlu e¤itim kapsam›nda bilgilendirme
çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r.
E-Sözleﬂme uygulamas›n›n hayata geçmesi de haks›z rekabetin yo¤un olarak yaﬂand›¤› ücret
nedeni ile müﬂteri kaybetme sorununa kal›c› bir çözüm olacakt›r.
Kendi ç›karlar› u¤runa mesle¤e zarar verenleri, mesleki dayan›ﬂma bilinci ile tespit edip, ilgili
yönetmelikler çerçevesinde verilecek cezalar ile bu kiﬂilerin yaratt›klar› s›k›nt›lardan o kadar k›sa
sürede kurtulabiliriz.
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MAL‹ ÇÖZÜM

KURUL RAPORLARI

‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Yay›n Kurulu’nun birincil görevi süreli
yay›n olan Mali Çözüm Dergisinin ç›kar›lmas›d›r.
‹SMMMO’nun kuruluﬂundan bir y›l sonra süreli yay›n ç›karma karar› al›nm›ﬂ, 1991 y›l›nda ilk
say›s› yay›mlanan dergi;
1-17’inci say›lar ‹SMMMO Ayl›k Yay›n Organ›;
18-35’inci say›lar ‹SMMMO Yay›n Organ›
36’›nc› say›dan baﬂlayarak Mali Çözüm ad›n› alm›ﬂt›r.
2009 y›l›na kadar 90 say›m›z yay›mlanm›ﬂ, 75. say›dan baﬂlayarak (2006) hakemli bir dergi
özelli¤ine kavuﬂmuﬂtur.
Dergide bugüne kadar toplam 1472 makale yay›mlanm›ﬂt›r.
Dergimiz hakemli ve hakemsiz bölümler olmak üzere iki bölüme ayr›lm›ﬂt›r. Yay›n politikas›
belirlenip Türkçe ve ‹ngilizce olarak dergide yay›mlanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Mali Çözüm dergisinin ç›k›ﬂ aral›¤› 2 ayl›k olarak belirlenmiﬂtir. Y›lda 6 say› ç›kmaktad›r.
Hakemli makalelerimizde ‹ngilizce Ad, Öz/Abstract, Anahtar sözcükler/Keywords bulunmaktad›r. Tüm makalelerimiz yay›n politikam›zda belirlenen yaz›m kurallar›na. (Dipnot,
Kaynakça verme vb) uymak durumundad›rlar.
Dergimiz bas›l› olarak yay›mlanmaktad›r. Ayr›ca aﬂa¤›da belirtilen internet adresinden
dergimizin tüm say›lar›na ulaﬂmak mümkündür.
http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/htmldergi.asp?id=2359
Mali Çözüm Dergisi Ebscohost veritaban› taraf›ndan izlenmektedir.
ULAKB‹M Sosyal Bilimler Veritaban› taraf›ndan da izleme aﬂamas›ndad›r.
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‹SMMMO YAﬁAM
‹SMMMO YAﬁAM SICAK KÖPRÜ OLDU

2008 YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

‹lk say›s›n› 2006’da evlerinize ulaﬂt›rd›¤›m›z ‹SMMMO Yaﬂam dergisi, iki ayda bir yay›mlanmaktad›r. 64 sayfadan oluﬂan ‹SMMMO Yaﬂam, rakamlar›n so¤uk yüzüyle an›lan muhasebe
mesle¤inin s›cak yüzü, aran›lan aile dergisi oldu.
Üyelerimizin genel kültür alan›nda farkl› konular ve güncel geliﬂmelere iliﬂkin
de¤erlendirmeler okuma f›rsat› buldu¤u ‹SMMMO Yaﬂam’da 18 say› boyunca, mesle¤in duayenlerine, üyelerimizin hobilerine yer verirken her say›s›nda bir gazeteciyi konuk ettik. Yaﬂam’da
her say›da, 62. gün sayfalar›nda dünya ve Türkiye’de son iki ay›n geliﬂmeleri, yak›n gelecek perspektifleriyle yer ald›.
Dergide ‹SMMMO’nun kurumsal etkinlikleri ve kamuoyuna yans›malar› da anlat›ld›.
Evim, moda, kültür-sanat, sinema, kitap gibi sabit sayfalarla her say›s› okurlar›na dopdolu
ulaﬂan Yaﬂam Dergisi’nin; zirvedekiler baﬂl›kl› sayfalar›na, hem meslekten ç›kan iﬂletme yöneticilerini hem de kamuoyunda kabul gören ünlü simalar› misafir ettik.
‹SMMMO üyeleri, akademisyenler, medya mensuplar› baﬂta geniﬂ bir kitleye ulaﬂt›r›lan
‹SMMMO Yaﬂam dergisinde yurt d›ﬂ› ve yurt içinde pek çok yeri tan›t›rken, Anadolu’daki
Muhasebeci Mali Müﬂavir Odalar›’n›n Baﬂkanlar›n› da a¤›rlad›k.
2008 y›l› sonuna kadar 16 say›s› yay›mlanan ‹SMMMO Yaﬂam’›n bu say›dan sonra tasar›m›
ve bask›s› bütünüyle yenilendi. Yaﬂam’›n bütün say›lar›na, ‹SMMMO’nun web sayfas›nda yer
alan http://www.ismmmo.org.tr/yayinlar.asp linkinden ulaﬂ›lmas› mümkündür.
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MESLEK‹ GEL‹ﬁMELER‹ ‹ZLEME KURULU RAPORU
Mesleki Geliﬂmeleri ‹zleme Kurulu olarak, göreve geldi¤imiz günden bu yana yapm›ﬂ oldu¤umuz çal›ﬂmalar ve haz›rlam›ﬂ oldu¤umuz raporlar ile ‹SMMMO’nun Yönetimine katk›
sa¤lamay› hedefliyoruz. Yönetim Kurulu, Haz›rlanan bu raporlar›n etkilerinin ne olaca¤› hususunda kamu oyununun ve Meslek mensuplar›n›n ilgisine ve bilgisine sunmak olmuﬂtur.
Bu amaçla, Mesleki Geliﬂmeleri ‹zleme Kurulu olarak haz›rlanan raporlar:

KURUL RAPORLARI

1- ﬁirket Ele Geçirmeleri Düzenlemelerinin Uygulama Boyutu Raporu,
2- Mal Bildirim Kanunu ve Meslek Odalar› Raporu,
3- Suç Gelirlerinin Aklanmas› ve Terörün Finansman›n›n Önlenmesi Raporu,
4- Kiﬂisel Verilerin Korunmas› Raporu,
5- Hukuk Uyuﬂmazl›klar›nda Arabuluculuk Raporu
Kurul olarak amac›m›z, gündeme gelmiﬂ veya gündem yaratacak konularda raporlar haz›rlayarak, ‹SMMMO’nun Yönetim Kurulunun yapm›ﬂ oldu¤u Ekonomik, Finansal, Mesleki ve Sosyal
içerikli aç›klamalar ile kamu oyunun dikkatine sunumlar›nda, katk›da bulunmakt›r.
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ﬁ‹RKET ELE GEÇ‹RMELER‹ DÜZENLEMELER‹N‹N
UYGULAMA BOYUTU
ENFORCEMENT ASPECTS OF TAKEOVER REGULATION
ULUSLARARASI MENKUL KIYMETLER KOM‹SYONLARI ÖRGÜTÜ
GEL‹ﬁMEKTE OLAN P‹YASALAR KOM‹TES‹ IV NOLU
ÇALIﬁMA GRUBU SEM‹NER‹
INTERNATIONAL ORGANISATION OF SECURITIES
COMMISSIONS EMERGING MARKETS COMMITTEE
WORKING GROUP IV SEMINAR
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11-13 haziran 2008 tarihinde ‹stanbul’da yap›lan “ﬁ‹RKET ELE GEÇ‹RMELER‹ DÜZENLEMELER‹N‹N UYGULAMA BOYUTU” seminer program› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›
Say›n Doç. Dr. Turan EROL, Baﬂkan,Sermaye Piyasas› Kurulu
ﬁirket Ele Geçirmelerinde Düzenleme ve Gözetim Aç›s›ndan Önemli Hususlar
Say›n Dr. Miroslaw Kachniewski, Direktör, Polonya Borsada ‹ﬂlem Gören ﬁirketler Kurumu
Say›n Boguslaw Budzinski, Direktör, Uluslararas› ‹ﬂbirli¤i Bölümü, Polonya Finansal Gözetim
Otoritesi
Uygulamaya ‹liﬂkin IOSCO Yükümlülükleri
Say›n Isabel Pastor, K›demli Dan›ﬂman, IOSCO Genel Sekreterli¤i
ﬁirket Ele Geçirmelerinde Güncel E¤ilimler – Teorik Yaklaﬂ›m
Say›n Yrd. Doç. Dr. Ferna Ipekel, Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
ﬁirket Ele Geçirmeleri Paneli – ‹ngiltere Yaklaﬂ›m›
Say›n Noel P. Hinton, Genel Müdür Yard›mc›s›, The Takeover Panel
ﬁirket Ele Geçirmelerinde Düzenleme ve Gözetim-ABD Deneyimleri
Say›n John Moon, Direktör,UBS-New York
ﬁirket Ele Geçirmelerinde Düzenleme ve Gözetim-Malezya Deneyimleri
Say›n Dato’ Kris Azman Abdullah, ‹cra Direktörü, ‹hraçlar ve Yat›r›mlar Bölümü, Malezya
Menkul K›ymetler Komisyonu

Örnek Olay Çal›ﬂmalar›:
Panel 1: Ça¤r›da Bulunmaya Zorlay›c› Önlemler
Say›n Eduardo Manhaes Ribeiro Gomes, Direktör, Brezilya Menkul K›ymetler ve Borsa Komisyonu
Say›n Kenneth R. Lench, Direktör Yard›mc›s›, Denetim Bölümü, Amerika Menkul K›ymetler
ve Borsa Komisyonu
Say›n Raven Holst, ﬁirket Ele Geçirmeleri Birimi, Alman Federal Finansal Denetim Otoritesi
Say›n Wayne H. Smith, Baﬂkan Yard›mc›s›, Ticaret ve Pazar Altyap›lar› Birimi, Fransa Finansal Hizmetler Otoritesi
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Panel: ﬁirket Ele Geçirmeleri Hakk›nda Düzenlemelere ‹liﬂkin Türkiye Uygulamalar›
Oturum Baﬂkan›: Say›n M. Emin ÖZER, Kurul Üyesi, Sermaye Piyasas› Kurulu
Say›n Yrd. Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson, Istanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Say›n Dr.Yusuf Z. SÖNMEZ Mevzuat Geliﬂtirme ve ‹zleme Grubu Baﬂkan›, Hukuk ‹ﬂleri Dairesi,Sermaye Piyasas› Kurulu
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Örnek Olay Çal›ﬂmalar›:
Panel 2: Ça¤r›da Ödenecek En Düﬂük Fiyat›n Belirlenmesi
Say›n Noel P. Hinton, Genel Müdür Yard›mc›s›, The Takeover Panel
Say›n Kenneth R. Lench, Direktör Yard›mc›s›, Denetim Bölümü, Amerika Menkul K›ymetler
ve Borsa Komisyonu
Say›n Francisco Gimenez, ‹spanya Ulusal Menkul K›ymet Komisyonu
SPK’n›nda üyesi oldu¤u Uluslar aras› Menkul k›ymetler Komisyonu Örgütü IOSCO’nun Geliﬂmekte Olan Piyasalar Komitesi EMC’in IV numaral› Çal›ﬂma Grubunun yürütmüﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar kapsam›nda, üye ülkelerde “ﬁirket Ele Geçirme Uygulamalar›” irdelenmiﬂ çal›ﬂman›n sonuçlar› tart›ﬂmaya aç›lm›ﬂt›r.
Bu seminerde teorik ve uygulamalara yönelik yaklaﬂ›mlar ele al›nm›ﬂ, örnek olaylar çerçevesinde “ﬁirket Ele Geçirmelerine ‹liﬂkin Düzenlemelerin Uygulama Boyutu” de¤erlendirmeler yap›larak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bu seminerde EMC üyesi 34 ülkenin kat›ld›¤›, daha sonra revize edilen ve 37 ülkenin yan›t
verdi¤i, Ülkelerin Halka aç›k ﬁirketlerinde “ﬁirket Ele Geçirmelerine ‹liﬂkin Düzenlemeleri hakk›nda 27 soruluk bir anket düzenlenmiﬂtir.
Bu
a)
b)
c)
d)
e)
f)

çal›ﬂmada ana baﬂl›k olarak aﬂa¤›daki konular ele al›nm›ﬂ.
ﬁirket Ele Geçirmeyi Düzenleyen Otorite,
Düzenleme Yöntemi,
Yat›r›mc›n›n Özel Durum Aç›klamas›na Dair Yükümlülükleri,
Halka Aç›k ﬁirketlerde Kamunun Ayd›nlat›lmas›na Dair Yükümlülükler,
Ça¤r›,
Di¤er Konular,
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a) ﬁirket Ele Geçirmeyi Düzenleyen Otorite:
Bu çal›ﬂmada, “ﬁirket Ele Geçirmeleri”ne iliﬂkin özel bir düzenleme yapan, özel bir kuruluﬂ
bir otorite bulunmamaktad›r. Bu konuda düzenleme yapan otorite, Sermaye Piyasas›n› Düzenleyen otoritedir.
b) Düzenleme Yöntemi:
ﬁirket Ele Geçirmelerinde kullan›lan yöntemler, kurallar Sermaye Piyasas›n› Düzenleyici otoritenin kurallar› ve uygulamalar›d›r. Yedi ülkede Ticaret Hukuku çerçevesinde düzenlemeler oldu¤u, iki ülkede de ﬁirket Ele Geçirmeleri konusunda hiçbir düzenleme olmad›¤› görülmüﬂ.
c) Yat›r›mc›n›n Özel Durum Aç›klamas›na Dair Yükümlülükleri,
Çal›ﬂmalara kat›lan hemen her ülkede, Halka Aç›k ﬁirketlerin belirli bir miktar›n üzerinde
blok olarak sat›ﬂlar›nda, alan yat›r›mc›n›n bu özel durum ile ilgili aç›klama yapma yükümlülü¤ü
vard›r. Bilgilendirilmesi gereken kurum ise, ﬁirket Ele Geçirmelerini düzenleyen otoritedir.
d) Halka Aç›k ﬁirketlerde Kamunun Ayd›nlat›lmas›na Dair Yükümlülükler :
Bu çal›ﬂman›n içinde olan ülkelerin hemen hepsinde “ﬁirketlerin Ele Geçirilmesi” halinde kamunun ayd›nlat›lmas› yükümlülü¤ü düzenlenmiﬂ, ﬁirketi ele geçiren taraf›n, aç›klama yapt›¤› kurum ço¤u ülkede düzenleyici otoriteler olmuﬂ.
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e) Ça¤r› :
Bu çal›ﬂman›n içinde bulunan ülkelerde, yat›r›mc› e¤er ﬂirket kontrolünü de¤iﬂtirecek ise veya de¤iﬂtirecek bir giriﬂimde bulunuyor ise, yat›r›mc›ya ça¤r› yükümlülü¤ü getirilmiﬂ. Ça¤r›; bu
aﬂamada ülkelerde bir veya birden fazla yöntemlerin bir arada kullan›ld›¤› tespit edilmiﬂ.
f) Di¤er Konular :
Bu seminerin içeri¤inin en önemli yan› da ﬂuydu:
ﬁirket Ele Geçirmeleri Düzenleyici otoritenin denetimle ilgili yeterli bir düzenleme yapmad›¤›ndan, karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n baﬂ›nda gelmektedir.
Yine düzenleyici otoritelerin düzenlemelerine uyum, birlikte hareket edildi¤inin kan›tlanmas› ve mevcut düzenlemelerin yetersizli¤i gibi konularda da yat›r›mc›lara e¤itim verilmemesi sorunlar›yla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Ayr›ca; Serbest Bölgelerde Faaliyette bulunan ﬂirketler ile Off-Shore faaliyet gösteren ﬂirketlerin ﬁirket Ele Geçirmeleri iﬂlemlerinde denetimin zorlu¤u, yaﬂanan sorunlar›n bir baﬂka boyutunu oluﬂturmaktad›r.
Bu seminerde yap›lan öneride Düzenleyici otoritelerin e¤itici seminerler düzenlenmesinin yan› s›ra, Meslek örgütlerinin de bu konuda yapaca¤› e¤itici seminerler, hem piyasa kat›l›mc›lar›na, hem de yat›r›mc›lara, yararl› olaca¤›n›, bu konuda da meslektaﬂ›n ilgisini art›rarak bilgi, görgü ve vizyonunu geliﬂtirmesinde yararl› olacakt›r.
Genel Anlam› ile seminer; ﬁirket Ele Geçirme Konusunda Ülke uygulamalar›, IOSCO yükümlülükleri, teorik yaklaﬂ›mlar ve yaﬂanan sorunlar ile çözüm önerilerinden oluﬂmaktad›r.
Bunun yan› s›ra;
⇒ ﬁirket Ele Geçirmeleri Hakk›nda Düzenlemelere iliﬂkin Türkiye Uygulamalar›,
⇒ Ça¤r›da Bulunmaya Zorlay›c› Önlemler,
⇒ Ça¤r›da Ödenecek En Düﬂük Fiyat›n Belirlenmesi,
Ayr›ca bu baﬂl›klar ile de panel düzenlemiﬂtir.

Bu Seminere 32 ülkenin kat›l›mc›lar›n›n yan›nda Türkiye’den de geniﬂ bir kat›l›m oldu¤u gözlendi.
⇒ SPK Baﬂkan›, Yöneticileri ve ‹lgili Personeli,
⇒ ‹MKB,
⇒ Arac› Kuruluﬂlar Birli¤i,
⇒ Takasbank,
⇒ Merkezi Kay›t Kuruluﬂu,
⇒ GYODER,
⇒ TKYD,
⇒ Bankalar birli¤i,
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Bu seminere 32 ülkeden 60 temsilci, 150 kadar da kamu ve özel sektör temsilcisi kat›lm›ﬂt›r.
Seminere geliﬂmiﬂ ülkelerden temsilciler konuﬂmac› olarak da kat›lm›ﬂt›r. Ayr›ca ; IOSCO Genel
Sekreterli¤inden Seminere kat›l›m sa¤layarak destek vermiﬂlerdi.
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Türk Akademisyenler ile Kurul Personeli, iki oturumda da Türkiye’deki uygulamaya yönelik
görüﬂ sunmuﬂlard›r.
Sonuç :
Bilindi¤i gibi globalleﬂen dünyada ekonomik, sosyal ve kültürel de¤iﬂimler h›zla artm›ﬂt›r.
Globalleﬂmenin getirdi¤i en h›zl› de¤iﬂim sa¤layan, sermaye hareketleridir. Globalleﬂme geliﬂmekte olan piyasalara yabanc› sermayenin girmesi için ﬂirket ele geçirmeleri teﬂvik edici olmuﬂtur.
Bunun en yak›n örne¤i ülkemizde yeni yaﬂand›. MOONLIGHT Parekendecilik 30.05.2008’de
M‹GROS hisselerini alm›ﬂt›r. ﬁimdi SPK’ya baﬂ vurarak, Migros’un halka aç›k hisselerini ça¤r› yoluyla almak istedi¤ini belirtti.
Yönetimlerin gelecekteki planlar› ile ilgili aç›klamalar› zaman›nda yapmalar›, küçük pay sahiplerini bilgilendirmeleri, ﬂirket ele geçirme düzenlemelerinin en önemli özelli¤idir.
Bir ﬂirkette kontrolün el de¤iﬂmesi sonucunda, küçük pay sahipleri ﬂirketteki paydaﬂl›¤›n›
sürdürmek istemeyebilir. Tabiî ki bu durumda paylar›n kontrolünü ele geçiren ortak taraf›ndan
da, küçük pay sahiplerine adil bir fiyatla satabilmeleri için imkan tan›nmas› gerekir.
Sermaye Piyasas› Kurulu 1994 y›l›nda ﬁirketleri Ele Geçirmeler ile ilgili düzenleme yapm›ﬂt›r.
Türkiye’de halka aç›k ﬂirketlerin paylar›n kontrolünü elinde bulunduran ortak yada ortaklar
zaten ﬂirket paylar›n›n büyük bir k›sm›na sahiptirler.
Bu bedenle, Türkiye’de ﬁirket Ele Geçirmelerinde pay al›m teklifleri çok yap›lsa da, gönüllü
ça¤r› pek yap›lmamaktad›r.
AB uyum çal›ﬂmalar›n›n da bir parças› olan ﬁirket Ele Geçirmeleri çal›ﬂmalar›n›n bir parças›
olarak Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan kanun ve tebli¤ çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂ.
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Bu çal›ﬂmalar›n içeri¤i ;
Daha fazla kamuyu ayd›nlatma yükümlülü¤ü yerine getirme,
o Pay sahiplerinin daha fazla bilgili olarak karar vermelerini sa¤lama,
o Pay satma hakk›n›n yat›r›mc›lara esnek bir yat›r›m ortam› sa¤lamas›n› temin etmek,
Yer alm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂman›n en önemli ve eksik yan› da düzenleyici otoriteler, muhasebe ve finansal raporlamalar ile iliﬂkisini kurmay›ﬂlar›yd›. De¤inilmeyen önemli olan bir yan› da, “ﬁirket Ele Geçirmelerinde Muhasebecinin rolü” idi.
Bundan sonraki seminerlerde de “ﬁirket Ele Geçirmelerinde Muhasebecinin rolü” iﬂlenir ise
yap›lan çal›ﬂmalarda daha baﬂar›l› sonuçlar elde edilir.
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MAL B‹LD‹R‹M‹ KANUNU
VE MESLEK ODALARI
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19.04.1990 tarihinde kabul edilen 3628 say›l› “MAL B‹LD‹R‹M‹NDE BULUNULMASI,
RÜﬁVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU” 04.05.1990 tarih ve 20508 say›l› Resmi
Gazete yay›nlanarak, yay›m› tarihinde de yürürlü¤e girmiﬂtir.
15.11.1990 tarih ve 20696 say›l› Resmi Gazetede de “MAL B‹LD‹R‹M‹NDE BULUNULMASI
HAKKINDA YÖNETMEL‹K” yay›mlanarak, yay›m› tarihinde de yürürlü¤ü girmiﬂtir.
Bu kanunun amac›: “Kanunda say›lanlar›n mal bildiriminde bulunmalar›n›, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haks›z mal edinme veya gerçe¤e ayk›r› bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla baz› suçlardan dolay› kamu
görevlileri ve suç ortaklar› hakk›nda takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir.” ﬁeklinde
belirtilmiﬂtir.
Kanunun 2. maddesinde ise mal bildiriminde bulunacaklar› tan›mlam›ﬂ ve bunlar› maddeler
halinde saym›ﬂt›r.
Madde 2-a) Her tür seçimle iﬂ baﬂ›na gelen kamu görevlileri ve d›ﬂardan atanan Bakanlar
Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)
b) Noterler,
c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel
merkez teﬂkilat›nda ve Türk Kuﬂu Genel Müdürlü¤ünde, Türkiye K›z›lay Derne¤inin merkez
kurullar›nda ve Genel Müdürlük teﬂkilat›nda görev alanlar ve bunlar›n ﬂube baﬂkanlar›,
d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara ba¤l› kuruluﬂ veya
alt kuruluﬂlarda, kamu iktisadi teﬂebbüsleri (‹ktisadi devlet teﬂekkülleri ve kamu iktisadi
kuruluﬂlar›) ile bunlara ba¤l› müessese, ba¤l› ortakl›k ve iﬂletmelerde, özel kanunlarla veya özel
kanunlar›n verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluﬂlar ile
bunlar›n alt kuruluﬂlar›nda veya komisyonlar›nda ayl›k, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu
hizmeti gören memurlar›, iﬂçi niteli¤i taﬂ›mayan di¤er kamu görevlileri ile yönetim ve denetim
kurulu üyeleri,
e) (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.)
f) Siyasi parti genel baﬂkanlar›, vak›flar›n idare organlar›nda görev alanlar, kooperatiflerin
ve birliklerinin baﬂkanlar›, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müﬂavirler, kamu yarar›na say›lan dernek yönetici ve deneticileri,
g) Gazete sahibi gerçek kiﬂiler ile, gazete sahibi ﬂirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
sorumlu müdürleri, baﬂyazarlar› ve f›kra yazarlar›,
Mal bildiriminde bulunmak zorundad›rlar.
Özel Kanunlar›na göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu Kanun hükümlerine tabidir.
Kanunun 2-d maddesinde “özel kanunlarla veya özel kanunlar›n verdi¤i yetkiye dayan›larak
kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluﬂlar ile bunlar›n alt kuruluﬂlar›nda veya
komisyonlar›nda ayl›k, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurlar›, iﬂçi
niteli¤i taﬂ›mayan di¤er kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri” cümlesiyle de
özel kanunlarla kurulan kamu kurumlar› niteli¤indeki Meslek odalar›n› da kapsama dahil
etmiﬂtir.
Bu maddede her ne kadar yönetim ve denetim kurulu olarak belirtilmiﬂse de, ayn› kanunu 2a) maddesinin birinci cümlesinde “Her tür seçimle iﬂ baﬂ›na gelen kamu görevlileri” demekle de
seçim ile iﬂ baﬂ›na gelen Disiplin Kurulunun da bu kapsamda de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Ayr›ca ; 2-d maddesinde “bunlar›n alt kuruluﬂlar›nda veya komisyonlar›nda ayl›k, ücret ve
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ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören” cümlesiyle de Meslek Odalar›n›n alt kuruluﬂ ve
komisyonlar› olan;
⇒ TESMER Yönetim Kurulu
⇒ Haks›z Rekabet Kurulu
⇒ Yay›n Kurulu ve
⇒ Mesleki Geliﬂmeleri ‹zleme Kurulu’nun da bu kanun kapsam›nda de¤erlendirilmesi
halinde, bu kurullarda görev alan yönetim kurulu üyelerinin de MAL B‹LD‹R‹M‹NDE
BULUNULMASI gerekir.
3628 say›l› kanunun 5. maddesinde bildirimin konusunu “Bu Kanun kapsam›na giren
görevlilerin kendilerine, eﬂlerine ve velayetleri alt›ndaki çocuklar›na ait bulunan taﬂ›nmaz mallar› ile görevliye yap›lan ayl›k net ödemenin, ödeme yap›lmayan görevlilerin ise, 1 inci derece
Devlet Memurlar›na yap›lan ayl›k net ödemenin beﬂ kat›ndan fazla tutar›ndaki her biri için ayr›
olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile alt›n, mücevher ve di¤er taﬂ›n›r mallar›, haklar›, alacaklar› ve gelirleriyle bunlar›n kaynaklar›, borçlar› ve sebepleri mal bildiriminin
konusunu teﬂkil eder.” ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r.
Kanunun 6. maddesi bildirim zaman›n› belirterek, “göreve atamalarda, yaz›l› bildirim verilmedikçe göreve atama yap›lmaz.” ﬁeklinde de hüküm konmuﬂtur.
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleﬂmesi tarihini izleyen iki ay içinde,
d) Mal varl›¤›nda önemli bir de¤iﬂiklik oldu¤unda bir ay içinde,
e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda
göreve baﬂlama tarihini izleyen bir ay içinde,
f) Görevin sona ermesi halinde, ayr›lma tarihini izleyen bir ay içinde,
Verilmesi zorunludur. Denmektedir.
Kanunu 20.maddesi bilgi verme zorunlulu¤unu düzenlemiﬂtir. Özel kanunlar›nda aksine bir
hüküm bulunsa bile bildirim zorunlulu¤u getirilmiﬂ, aksine davranan kiﬂiler hakk›nda “bir
y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› verilir. Bu ceza, para cezas›na veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez.” ceza hükmü getirilmiﬂtir.

Bu çal›ﬂman›n amac›; Meslek Odalar›n›n Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin d›ﬂ›nda
kalan kurul üyelerinin de 3628 say›l› kanun kapsam›nda de¤erlendirilerek, Mal Bildirim
Beyannamelerini Oda Baﬂkanl›¤›na vermelerinin bir zorunluluk oldu¤unun tespitidir.
Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar›n›n
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin d›ﬂ›nda kalan;
⇒ TESMER Yönetim Kurulu
⇒ Haks›z Rekabet Kurulu
⇒ Yay›n Kurulu ve
⇒ Mesleki Geliﬂmeleri ‹zleme Kurulu’da görev alan kurulu üyelerinin de MAL
B‹LD‹R‹M‹NDE BULUNULMASI gerekir.
Ekte 3628 kanun ve yönetmelik ile mal bildirim beyannamesi verilmiﬂtir.
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SUÇ GEL‹RLER‹N‹N AKLANMASININ VE TERÖRÜN
F‹NANSMANININ ÖNLENMES‹NE DA‹R RAPOR
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Yönetici özeti
5549 say›l› SUÇ GEL‹RLER‹N‹N AKLANMASININ ÖNLENMES‹ HAKKINDA KANUN ile
09.01.2008 tarih ve 26751 say›l› Resmi Gazetede Yay›nlanan 5549 say›l› Suç Gelirlerinin
Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanunun 27 nci maddesine dayal› olarak da yönetmeli¤i
ç›km›ﬂt›r.
Kanunun amac› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanunun uygulanmas›na yönelik yönetmelikler de ç›km›ﬂ, yükümlüler, yükümlülükler bunlara uyumun denetimine ve tedbirlere iliﬂkin usul ve esaslar› düzenlemiﬂtir.
Bu düzenlemenin içinde özellikle meslek gruplar› da yer alm›ﬂt›r. Kuyumcular,Finans
Kurumlar›,Avukatlar,Noter, Gayri Menkul Ticareti yapanlarla bunlara arac›l›k edenler ve Yeminli
Mali Müﬂavirler ile Serbest muhasebeci Mali Müﬂavirler de say›lm›ﬂt›r.
ﬁüpheli gördükleri iﬂ ve iﬂlemleri Mali Suçlar› Araﬂt›rma Kurulu Baﬂkanl›¤›na belirtilen sürelerde bildirimde bulunman›n yan› s›ra, bu iﬂ ve iﬂlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri saklama yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir.
Yükümlüler; ﬁüpheli gördükleri iﬂ ve iﬂlemleri yapanlar ile ilgili olarak kimlik tespitlerini
yapma mükellefiyeti de getirilmiﬂtir. Kimlik tespitlerinin yap›lmas› ile vekaleten iﬂ yapanlar›n
kimlik bilgilerinin ve vekaletlerinin do¤rulu¤unun teyidi de ﬂart koﬂulmuﬂtur.
Ayr›ca; Yükümlüler,yapt›klar› iﬂ ve iﬂlemler ile ilgili kulland›klar› belgelerin do¤rulu¤unun
teyidini almak ve bunlar› belirtilen sürelerde, istenildi¤inde ibraz etme zorunlulu¤u getirilmiﬂtir
Mükelleflerin ve vekaleten hareket edenlerin sorumluluklar›n› hat›rlatan duyuruyu iﬂyerlerinin görülece¤i bir yere asma zorunlulu¤u getirilmiﬂ, ayr›ca baﬂkas› ad›na hareket edip
etmediklerine dair beyan al›narak, yap›lacak sözleﬂmelerde bununda aç›kça belirtilesi gerekmektedir.
Bu raporumuzun amac›; Yeminli Mali Müﬂavirler ile Serbest muhasebeci Mali Müﬂavirlerin
5549 say›l› kanun ile buna iliﬂkin yönetmelikler çerçevesinde getirilen yükümlülüklerden meslek
mensuplar›n› bilgilendirmektir.
11.10.2006 tarih ve 26323 say›l› Resmi Gazetede Yay›nlanan 5549 say›l› SUÇ GEL‹RLER‹N‹N
AKLANMASININ ÖNLENMES‹ HAKKINDA KANUN ile 09.01.2008 tarih ve 26751 say›l› Resmi
Gazetede Yay›nlanan 5549 say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanunun
27 nci maddesine dayal› olarak da yönetmeli¤i ç›km›ﬂt›r.
Amaç

Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanunun uygulanmas›na yönelik yönetmelikler, suç gelirlerinin aklanmas›n›n ve terörün finansman›n›n önlenmesi amac›yla yükümlüler, yükümlülükler bunlara uyumun denetimine ve tedbirlere iliﬂkin usul ve esaslar› düzenlemiﬂtir.
2. Hukuki Dayana¤›
Hukuki dayana¤› 5549 say›l› Kanundur.
3. Tan›mlar
5549 say›l› Kanunda yer alan Kavramlar›n tan›mlar› ek-1 verilmiﬂtir.
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4. Yükümlüler
5549 say›l› Kanunun uygulanmas›nda yükümlü, say›lanlar ve bunlar›n ﬂubeleri, acenteleri,
temsilci di¤er ticari vekilleri ile di¤er ba¤l› birimleridir:
1.1 Bankalar.
2.2 Bankalar d›ﬂ›nda banka kart› veya kredi kart› düzenleme yetkisini haiz kuruluﬂlar.
3.3 Kambiyo mevzuat›nda belirtilen yetkili müesseseler.
4.4 Ödünç para verme iﬂleri hakk›ndaki mevzuat kapsam›ndaki ikrazatç›lar, finansman ve
faktoring ﬂirketleri.
5.5 Sermaye piyasas› arac› kurumlar› ve portföy yönetim ﬂirketleri.
6.6 Yat›r›m fonu yöneticileri.
7.7 Yat›r›m ortakl›klar›.
8.8 Sigorta, reasürans ve emeklilik ﬂirketleri.
9.9 Finansal kiralama ﬂirketleri.
10.10 Sermaye piyasas› mevzuat› çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluﬂlar.
11.11 Saklama hizmeti ile s›n›rl› olmak üzere ‹stanbul Alt›n Borsas› Baﬂkanl›¤›.
12.12 Posta ve Telgraf Teﬂkilat› Genel Müdürlü¤ü ile kargo ﬂirketleri.
13.13 Varl›k Yönetim ﬁirketleri.
14.14 K›ymetli maden, taﬂ veya mücevher al›m sat›m› yapanlar.
15.15 Cumhuriyet alt›n sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet alt›nlar›n› basma faaliyeti ile s›n›rl›
olmak üzere Darphane ve Damga Matbaas› Genel Müdürlü¤ü.
16.16 K›ymetli madenler borsas› arac› kuruluﬂlar›.
17.17 Ticaret amac›yla taﬂ›nmaz al›m sat›m›yla u¤raﬂanlar ile bu iﬂlemlere arac›l›k edenler.
18.18 ‹ﬂ makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vas›talar›n›n al›m sat›m› ile
u¤raﬂanlar.
19.19 Tarihi eser, antika ve sanat eseri al›m sat›m› ile u¤raﬂanlar veya bunlar›n
müzayedecili¤ini yapanlar.
20.20 Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teﬂkilat
Baﬂkanl›¤› dâhil talih ve bahis oyunlar› alan›nda faaliyet gösterenler.
21.21 Spor kulüpleri.
22.22 Noterler.
23.23 Savunma hakk› bak›m›ndan di¤er kanun hükümlerine ayk›r› olmamak kayd›yla 1136
say›l› Avukatl›k Kanununun 35 inci maddesinin ikinci f›kras› kapsam›ndaki iﬂlerden taﬂ›nmaz
al›m sat›m›, ﬂirket, vak›f ve dernek kurulmas›, idaresi ve devredilmesi gibi iﬂlerle s›n›rl› olmak
üzere serbest avukatlar.
24.24 ﬁirket, vak›f ve dernek kurulmas›, idaresi ve devredilmesi gibi iﬂlerle s›n›rl›
olmak üzere, bir iﬂverene ba¤l› olmaks›z›n çal›ﬂan serbest muhasebeci ve serbest
muhasebeci mali müﬂavirler ile yeminli mali müﬂavirler.
Merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt d›ﬂ›ndaki ﬂube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri ba¤l› birimleri, faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuat› ve yetkili otoritelerinin izin
verdi¤i ölçüde bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorundad›r.
5. Kimlik Tespiti
5.1 Genel Olarak Kimlik Tespitine Yükümlüler
5.1.1. Sürekli iﬂ iliﬂkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,
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5.1.2 ‹ﬂlem tutar› ya da birbiriyle ba¤lant›l› birden fazla iﬂlemin toplam tutar› yirmi bin YTL
veya üzerinde oldu¤unda,
5.1.3 Elektronik transferlerde iﬂlem tutar› ya da birbiriyle ba¤lant›l› birden fazla iﬂlemin
toplam tutar› iki bin YTL veya üzerinde oldu¤unda,
5.1.4 Hayat sigortas› sözleﬂmelerine iliﬂkin iﬂlemlerde bir y›l içinde ödenecek prim tutar›
toplam› iki bin veya tek primli olup prim tutar› beﬂ bin YTL veya üzerinde oldu¤unda,
5.1.5 ﬁüpheli iﬂlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,
5.1.6 Daha önce elde edilen müﬂteri kimlik bilgilerinin yeterlili¤i ve do¤rulu¤u konusunda
ﬂüphe oldu¤unda tutar gözetmeksizin,
5.1.7 Yükümlüler, kimli¤e iliﬂkin bilgileri almak ve bu bilgilerin do¤rulu¤unu teyit etmek
suretiyle müﬂterilerinin ve müﬂterileri ad›na veya hesab›na hareket edenlerin kimli¤ini tespit
etmek zorundad›r.
5.1.8 Kimlik tespiti, iﬂ iliﬂkisi tesisinden veya iﬂlem yap›lmadan önce tamamlan›r. Kimlik tespiti s›ras›nda al›nan adres ve di¤er iletiﬂim bilgilerinin teyidi, iﬂlemin yap›lmas›ndan itibaren
en geç on iﬂ günü içinde yap›l›r.

5.2.1 Gerçek kiﬂilerin kimlik tespitinde; ilgilinin ad›, soyad›, do¤um yeri ve tarihi, anne ve
baba ad›, uyru¤u, Türk vatandaﬂlar› için T.C. kimlik numaras›, kimlik belgesinin türü ve
numaras›, adresi ve imza örne¤i, varsa telefon numaras›, faks numaras›, elektronik posta adresi
ile iﬂ ve mesle¤ine iliﬂkin bilgiler al›n›r.
5.2.2 ‹lgilinin ad›, soyad›, do¤um yeri ve tarihi, anne ve baba ad›, uyru¤u ve kimlik belgesinin
türü ve numaras›na iliﬂkin bilgilerin do¤rulu¤u;
5.2.2.1 Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdan›, T.C. sürücü belgesi veya pasaport,
5.2.2.2 Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanl›kça uygun görülen
kimlik belgesi,
5.2.3 ‹lgilinin ad›, soyad›, do¤um yeri ve tarihi, anne ve baba ad›, uyru¤u ve kimlik belgesinin
türü ve numaras›na iliﬂkin bilgilerin do¤rulu¤u; üzerinden teyit edilir.
5.2.4 Yetkililerce istenildi¤inde sunulmak üzere teyide esas kimlik belgelerinin as›llar›n›n
veya noterce onaylanm›ﬂ suretlerinin ibraz› sonras› okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü al›n›r yahut kimli¤e iliﬂkin bilgiler kaydedilir.
5.2.5 Sürekli iﬂ iliﬂkisi tesisinde beyan edilen adresin do¤rulu¤u; yerleﬂim yeri belgesi, ilgili
ad›na düzenlenmiﬂ elektrik, su, do¤algaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete iliﬂkin
olan ve iﬂlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiﬂ fatura, herhangi bir kamu kurumu
taraf›ndan verilen belge veya Baﬂkanl›kça uygun görülen di¤er belge ve yöntemlerle teyit
edilir.Teyide esas belgelerin okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü al›n›r yahut belgeye ait ay›rt edici bilgiler kaydedilir.
5.2.6 Telefon ve faks numaras› ile elektronik posta adresinin do¤rulu¤unun teyidi, bu araçlar›
kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yap›l›r.
5.3 Ticaret Siciline Kay›tl› Tüzel Kiﬂilerde Kimlik Tespiti
5.3.1 Ticaret siciline kay›tl› tüzel kiﬂilerin kimlik tespitinde; tüzel kiﬂinin unvan›, ticaret sicil
numaras›, vergi kimlik numaras›, faaliyet konusu, aç›k adresi, telefon numaras›, varsa faks
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numaras› ve elektronik posta adresi ile tüzel kiﬂili¤i temsile yetkili kiﬂinin ad›, soyad›, do¤um
yeri ve tarihi, anne ve baba ad›, uyru¤u ve Türk vatandaﬂlar› için T.C. kimlik numaras›, kimlik
belgesinin türü ve numaras›na iliﬂkin bilgiler ile imza örne¤i al›n›r.
5.3.2 Tüzel kiﬂili¤in unvan›, ticaret sicil numaras›, faaliyet konusu ve adresinin teyidi ticaret
siciline tescile dair belgeler; vergi kimlik numaras›n›n teyidi ise Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n ilgili
birimi taraf›ndan düzenlenen belgeler üzerinden yap›l›r.
5.3.3 Tüzel kiﬂiyi temsile yetkili kiﬂilerin kimlik bilgilerinin do¤rulu¤u, Gerçek kiﬂilerde
kimlik tespitininde belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkileri ise tescile dair belgeler
üzerinden teyit edilir.
5.3.4 Yetkililerce istenildi¤inde sunulmak üzere, teyide esas belgelerin as›llar›n›n veya noterce onaylanm›ﬂ suretlerinin ibraz› sonras› okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü al›n›r
yahut kimli¤e iliﬂkin bilgiler kaydedilir.
5.3.5 Finansal kuruluﬂlar sürekli iﬂ iliﬂkisi tesisinde, ilgili ticaret sicil memurlu¤u kay›tlar›na
baﬂvurmak veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤inin veri taban›ndan sorgulama yapmak
suretiyle kendilerine sunulan tescil belgelerinde yer alan bilgilerin güncelli¤ini ve do¤rulu¤unu
teyit eder.
5.3.6 Tüzel kiﬂili¤in telefon ve faks numaras› ile elektronik posta adresinin do¤rulu¤unun
teyidi, bu araçlar› kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yap›l›r.
5.3.7 Mevcut bir sürekli iﬂ iliﬂkisi kapsam›nda, tüzel kiﬂiyi temsile yetkili kiﬂinin yaz›l› talimat›yla tüzel kiﬂi ad›na iﬂlem talep edilmesi durumunda, talimat›n ﬂirket yetkilisine ait
oldu¤undan emin olmak kayd›yla, ﬂirketi temsile yetkili kiﬂinin kimlik bilgilerinin do¤rulu¤u,
kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren noter onayl› imza sirküleri üzerinden teyit edilebilir.
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5.4 Dernek ve Vak›flarda Kimlik Tespiti
5.4.1 Derneklerin kimlik tespitinde; derne¤in ad›, amac›, kütük numaras›, aç›k adresi, telefon numaras›, varsa faks numaras› ve elektronik posta adresine iliﬂkin bilgiler ile derne¤i temsile yetkili kiﬂinin ad›, soyad›, do¤um yeri ve tarihi, anne ve baba ad›, uyru¤u, Türk vatandaﬂlar›
için T.C. kimlik numaras›, kimlik belgesinin türü ve numaras›na iliﬂkin bilgiler al›n›r. Derne¤in
ad›, amac›, kütük numaras› ve adres bilgileri, dernek tüzü¤ü ile dernek kütü¤ündeki kayda
iliﬂkin belgeler; derne¤i temsile yetkili kiﬂilerin kimlik bilgilerinin do¤rulu¤u, Gerçek kiﬂilerde
kimlik tespitinde belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise temsile yetkili olundu¤una dair belgeler üzerinden teyit edilir.
5.4.2 Vak›flar›n kimlik tespitinde; vakf›n ad›, amac›, merkezi sicil kay›t numaras›, aç›k adresi,
telefon numaras›, varsa faks numaras› ve elektronik posta adresine iliﬂkin bilgiler ile temsile
yetkili kiﬂinin ad›, soyad›, do¤um yeri ve tarihi, anne ve baba ad›, uyru¤u, Türk vatandaﬂlar› için
T.C. kimlik numaras›, kimlik belgesinin türü ve numaras›na iliﬂkin bilgiler al›n›r. Vakf›n ad›,
amac›, merkezi sicil kay›t numaras› ve adres bilgileri, vak›f senedi ile Vak›flar Genel
Müdürlü¤ünde tutulan sicile iliﬂkin belgeler; vakf› temsile yetkili kiﬂilerin kimlik bilgilerinin
do¤rulu¤u, Gerçek kiﬂilerde kimlik tespitinde belirtilen kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise temsile yetkili olundu¤una dair belgeler üzerinden teyit edilir.
5.4.3 Yetkililerce istenildi¤inde sunulmak üzere teyide esas belgelerin as›llar›n›n veya noterce onaylanm›ﬂ suretlerinin ibraz› sonras› okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü al›n›r
yahut kimli¤e iliﬂkin bilgiler kaydedilir.

330

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
5.4.4 Vak›f ve derneklerin kimlik tespiti s›ras›nda al›nan telefon ve faks numaras› ile elektronik posta adresine iliﬂkin bilgilerin do¤rulu¤unun teyidi bu araçlar› kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yap›l›r.
5.4.5 Yabanc› dernek ve vak›flar›n Türkiye’deki ﬂube ve temsilciliklerinin kimlik tespiti,
‹çiﬂleri Bakanl›¤›ndaki kayda iliﬂkin belgeler esas al›nmak suretiyle yap›l›r.
5.5 Sendika ve Konfederasyonlarda Kimlik Tespiti
5.5.1 Sendika ve konfederasyonlar›n kimlik tespitinde; bu kuruluﬂlar›n ad›, amac›, sicil
numaras›, aç›k adresi, telefon numaras›, varsa faks numaras› ve elektronik posta adresi ile sendika veya konfederasyonu temsile yetkili kiﬂilerin ad›, soyad›, do¤um yeri ve tarihi, anne ve baba
ad›, uyru¤u, Türk vatandaﬂlar› için T.C. kimlik numaras›, kimlik belgesinin türü ve numaras›na
iliﬂkin bilgiler al›n›r. Al›nan bilgiler, bu kuruluﬂlar›n tüzükleri ile Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› bölge çal›ﬂma müdürlüklerinde tutulan sicile esas di¤er belgeler; bu kuruluﬂlar› temsile yetkili kiﬂilerin kimlikleri, Gerçek kiﬂilerde kimlik tespitinde belirtilen kimlik belgeleri;
temsil yetkisi ise tescile dair belgeler veya temsile yetkili olundu¤una dair belgeler üzerinden
teyit edilir.
5.5.2 Yetkililerce istenildi¤inde sunulmak üzere teyide esas belgelerin as›llar›n›n veya noterce onaylanm›ﬂ suretlerinin ibraz› sonras› okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü al›n›r
yahut kimli¤e iliﬂkin bilgiler kaydedilir.
5.5.3 Sendika ve konfederasyonlar›n kimlik tespiti s›ras›nda al›nan telefon ve faks numaras›
ile elektronik posta adresine iliﬂkin bilgilerin do¤rulu¤unun teyidi, bu araçlar› kullanarak ilgiliyle
irtibat kurmak suretiyle yap›l›r.

5.6.1 Siyasi parti teﬂkilat›n›n kimlik tespitinde; siyasi partinin ilgili biriminin ad›, aç›k adresi,
telefon numaras›, varsa faks numaras› ve elektronik posta adresi ile temsile yetkili kiﬂinin ad› ve
soyad›, do¤um yeri ve tarihi, anne ve baba ad›, uyru¤u, Türk vatandaﬂlar› için T.C. kimlik
numaras›, kimlik belgesinin türü ve numaras›na iliﬂkin bilgiler al›n›r. Siyasi partilerin ilgili biriminin ad› ve adresi, tüzükleri; temsile yetkili kiﬂinin kimli¤i, Gerçek kiﬂilerde kimlik
tespitinde belirtilen kimlik belgeleri; yetki durumlar› ise temsile yetkili olundu¤una dair belgeler üzerinden teyit edilir.
5.6.2 Yetkililerce istenildi¤inde sunulmak üzere teyide esas belgelerin as›llar›n›n veya noterce onaylanm›ﬂ suretlerinin ibraz› sonras› okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü al›n›r
yahut kimli¤e iliﬂkin bilgiler kaydedilir.
5.6.3 Siyasi partilerin kimlik tespiti s›ras›nda al›nan telefon ve faks numaras› ile elektronik
posta adresine iliﬂkin bilgilerin do¤rulu¤unun teyidi, bu araçlar› kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yap›l›r.
5.7 Yurt d›ﬂ›nda Yerleﬂik Tüzel Kiﬂilerde Kimlik Tespiti
Yurt d›ﬂ›nda yerleﬂik tüzel kiﬂilerin kimlik tespiti; Türkiye’de yerleﬂik tüzel kiﬂiler için aranan
belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklar› taraf›ndan
onaylanan veya “Yabanc› Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kald›r›lmas› Sözleﬂmesi”
çerçevesinde bu Sözleﬂmeye taraf ülke makam› taraf›ndan tasdik ﬂerhi düﬂülen örneklerinin
noter onayl› Türkçe tercümeleri üzerinden yap›l›r.
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5.8 Tüzel Kiﬂili¤i Olmayan Teﬂekküllerde Kimlik Tespiti
5.8.1 Apartman, site veya iﬂ han› yönetimi gibi tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekküller ad›na yap›lan
iﬂlemlerde; teﬂekkülün ad›, aç›k adresi ile varsa telefon numaras›, faks numaras› ve elektronik
posta adresi ile teﬂekkülü temsile yetkili kiﬂinin ad› ve soyad›, do¤um yeri ve tarihi, anne ve
baba ad›, uyru¤u, Türk vatandaﬂlar› için T.C. kimlik numaras›, kimlik belgesinin türü ve
numaras›na iliﬂkin bilgiler al›n›r. Teﬂekkül ad›na hareket eden kiﬂinin kimlik bilgilerinin
do¤rulu¤u, Gerçek kiﬂilerde kimlik tespitinde belirtilen kimlik belgeleri; teﬂekküle ait bilgiler
ile teﬂekkül ad›na hareket eden kiﬂinin yetki durumu ise noter onayl› karar defteri üzerinden
teyit edilir.
5.8.2 Tüzel kiﬂili¤i olmayan iﬂ ortakl›klar› gibi teﬂekküllerin kimlik tespitinde; ortakl›¤›n ad›,
amac›, faaliyet konusu, vergi kimlik numaras›, aç›k adresi, telefon numaras›, varsa faks numaras›
ve elektronik posta adresine iliﬂkin bilgiler al›n›r. Ortakl›¤›n ad›,amac›, faaliyet konusu ve adresine iliﬂkin bilgilerin do¤rulu¤u, noter onayl› ortakl›k sözleﬂmesi; vergi kimlik numaras›, Gelir
‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n ilgili birimi taraf›ndan düzenlenen belgeler; ortakl›k ad›na iﬂlem talep eden
kiﬂilerin kimli¤i, Gerçek kiﬂilerde kimlik tespitinde belirtilen kimlik belgeleri; yetki durumlar› ise temsile yetkili olundu¤una dair belgeler üzerinden teyit edilir.
5.8.3 Yetkililerce istenildi¤inde sunulmak üzere teyide esas belgelerin as›llar›n›n veya noterce onaylanm›ﬂ suretlerinin ibraz› sonras› okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü al›n›r
yahut kimli¤e iliﬂkin bilgiler kaydedilir.
5.8.4 Tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekküllerin kimlik tespiti s›ras›nda al›nan telefon ve faks
numaras› ile elektronik posta adresine iliﬂkin bilgilerin do¤rulu¤unun teyidi, bu araçlar› kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yap›l›r.
5.9 Kamu Kurumlar›nda Kimlik Tespiti
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Kamu idareleri ile kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›n›n müﬂteri oldu¤u iﬂlemlerde, bunlar ad›na iﬂlem yapan kiﬂinin kimli¤i Gerçek kiﬂilerde kimlik tespitinde usule göre
tespit edilir. Yetki durumu ise mevzuata uygun olarak düzenlenmiﬂ yetki belgesi üzerinden teyit
edilir.
5.10Baﬂkas› Ad›na Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti
5.10.1 Tüzel kiﬂiler veya tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekküller ad›na bunlar› temsile yetkili kimselerin yetkilendirdi¤i kiﬂilerce iﬂlem talep edilmesi durumunda;
5.10.1.1. Tüzel kiﬂiler veya tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekküllerin kimlik tespiti, Ticaret siciline
kay›tl› tüzel kiﬂilerde kimlik tespiti ile Tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekküllerde kimlik tespiti yap›lanlara göre yap›l›r.
5.10.1.2. Tüzel kiﬂi veya tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekkülü temsile yetkili kimseler ile bunlar›n
yetkilendirdi¤i kiﬂinin kimlik tespiti, Gerçek kiﬂilerde kimlik tespitindeki usule göre yap›l›r.
Temsile yetkili kiﬂinin kimlik tespitinin de Gerçek kiﬂilerde kimlik tespitindeki kimlik belgeleri üzerinden yap›lamamas› halinde tespit, kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içermek ve
noter onayl› olmak kayd›yla vekâletname veya imza sirküleri üzerinden yap›labilir.
5.10.1.3. Temsile yetkili olanlarca yetkilendirilen kiﬂilerin yetki durumu noter onayl› vekâlet332

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
name veya temsile yetkili olanlar taraf›ndan verilmiﬂ yaz›l› talimat üzerinden yap›l›r. Temsile
yetkili kimselerin yaz›l› talimat üzerindeki imzalar› bunlara ait noter onayl› imza sirküleri
üzerindeki imzalar ile teyit edilir.
5.10.2 ‹ﬂlemlerin gerçek kiﬂi müﬂteri ad›na baﬂka bir kiﬂi taraf›ndan yap›lmas› durumunda
müﬂteri ad›na hareket eden kiﬂinin kimlik tespiti Gerçek kiﬂilerde kimlik tespitinde usule
göre yap›l›r. Ayr›ca müﬂteri ad›na hareket eden kimsenin yetki durumu noter onayl› vekâletname üzerinden teyit edilir. Ad›na hareket edilen müﬂterinin kimlik tespiti Gerçek kiﬂilerde
kimlik tespitinde uygun yap›lamad›¤› durumda noter onayl› vekâletname üzerinden yap›l›r.
Ad›na hareket edilen müﬂterinin daha önce yap›lan iﬂlemler nedeniyle kimlik tespitinin yap›lm›ﬂ
olmas› durumunda talep edilen iﬂlem, yaz›l› talimat üzerinde yer alan müﬂteri imzas›n›n yükümlü nezdindeki imza ile teyit edilmesi kayd›yla, ad›na hareket edilen müﬂterinin yaz›l› talimat› ile
yap›labilir.
5.10.3 Küçükler ve k›s›tl›lar ad›na bunlar›n kanuni temsilcileri taraf›ndan yap›lan iﬂlemlerde
mahkeme karar›yla veli tayin edilenler ile vasi ve kayy›mlar›n yetkisi, ilgili mahkeme karar›n›n
asl› veya noter tasdikli sureti üzerinden teyit edilir. Anne ve babalar›n reﬂit olmayan çocuklar›
ad›na iﬂlem talep etmeleri durumunda ad›na iﬂlem talep edilen çocuk ve iﬂlemi talep eden velinin Gerçek kiﬂilerde kimlik tespitinde usule göre kimli¤inin tespiti yeterlidir.
5.10.4 Yetkililerce istenildi¤inde sunulmak üzere teyide esas belgelerin as›llar›n›n veya noterce onaylanm›ﬂ suretlerinin ibraz› sonras› okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü al›n›r
yahut kimli¤e iliﬂkin bilgiler kaydedilir.
6. Belgelerin Gerçekli¤inin Teyit Edilmesi
Yükümlüler Gerçek kiﬂilerde kimlik tespiti ile Baﬂkas› ad›na hareket edenlerde kimlik
tespiti kapsam›nda al›nan bilgilerin teyidi amac›yla kullan›lan belgelerin gerçekli¤inden ﬂüphe
duyduklar› durumda imkânlar›n elverdi¤i ölçüde, belgeyi düzenleyen kiﬂi ya da kuruma veya
di¤er yetkili mercilere baﬂvurmak suretiyle belgenin gerçekli¤ini do¤rular.

Daha önce usulüne uygun olarak kimli¤i tespit edilenlerin sürekli iﬂ iliﬂkisi kapsam›ndaki
müteakip iﬂlemlerinde, kimli¤e iliﬂkin bilgiler al›narak bu bilgiler yükümlüde bulunan bilgilerle
karﬂ›laﬂt›r›l›r. Al›nan bilgilerin do¤rulu¤undan ﬂüpheye düﬂülmesi halinde bu bilgilerin do¤rulu¤u,
teyide esas kimlik belgelerinin veya bunlar›n noterce onaylanm›ﬂ suretlerinin ibraz› sonras› bu belgelerde yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgilerle karﬂ›laﬂt›r›lmas› suretiyle yap›l›r.
8. Gerçek Faydac›n›n Tan›nmas›
8.1 Yükümlüler bir baﬂkas› hesab›na hareket edilip edilmedi¤ini ve iﬂlemin gerçek faydalan›c›s›n›n kimli¤ini tespit etmek için gerekli tedbirleri al›r. Bu kapsamda kendi ad›na ve fakat
baﬂkas› hesab›na hareket eden kimselere sorumluluklar›n› hat›rlatmak amac›yla yükümlüler,
gerekli duyurular› hizmet verdikleri tüm iﬂyerlerine müﬂterilerin rahatça görebilece¤i ﬂekilde
asarlar. Finansal kuruluﬂlar ayr›ca sürekli iﬂ iliﬂkisi tesisinde baﬂkas› hesab›na hareket edilip
edilmedi¤ine iliﬂkin müﬂterinin yaz›l› beyan›n› al›r. Bu beyan müﬂteri sözleﬂmesinde belirtilebilir
veya uygun formlar kullan›larak al›nabilir.
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8.2 ‹ﬂlemi talep eden kimse, bir baﬂkas› hesab›na hareket etti¤ini beyan etti¤inde, Gerçek
kiﬂilerde kimlik tespiti ile Baﬂkas› ad›na hareket edenlerde kimlik tespitine göre iﬂlemi
talep edenin kimli¤i ve yetki durumu ile hesab›na hareket edilenin kimli¤i tespit edilir.
8.3 Finansal kuruluﬂlar ticaret siciline kay›tl› tüzel kiﬂilerle sürekli iﬂ iliﬂkisi tesisinde, tüzel
kiﬂili¤in yüzde yirmibeﬂi aﬂan hisseye sahip gerçek ve tüzel kiﬂi ortaklar›n›n kimli¤ini Ticaret
siciline kay›tl› tüzel kiﬂilerde kimlik tespiti ile Tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekküllerde kimlik tespiti yap›lanlara göre tespit eder.
8.4 Finansal kuruluﬂlar sürekli iﬂ iliﬂkisi kapsam›nda müﬂterisi olan bir tüzel kiﬂili¤i gerçekte yöneten, kontrolünde veya sahipli¤inde bulunduranlar hakk›nda do¤ru bilgilere ulaﬂmak için
gerekli tedbirleri al›r.
8.5
Kiﬂinin baﬂkas› hesab›na hareket etmedi¤ini beyan etmesine ra¤men kendi ad›na ve
fakat baﬂkas› hesab›na hareket etti¤inden ﬂüphelenilmesi halinde yükümlü gerçek faydalan›c›y›
ortaya ç›karmak için makul araﬂt›rmay› yapar.
9.

Özel Dikkat Edilmesi Gereken ‹ﬂler

Yükümlüler karmaﬂ›k ve ola¤and›ﬂ› büyüklükteki iﬂlemler ile görünürde makul hukuki ve
ekonomik amac› bulunmayan iﬂlemlere özel dikkat göstermek, talep edilen iﬂlemin amac›
hakk›nda yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri almak ve bu kapsamda elde edilen bilgi,
belge ve kay›tlar› istenildi¤inde yetkililere sunmak üzere muhafaza etmek zorundad›r.
10. Müﬂteri Durumunun ve ‹ﬂlemlerin ‹zlenmesi
Finansal kuruluﬂlar, mesle¤i, iﬂ geçmiﬂi, mali durumu, hesaplar›, ticari faaliyetleri, yerleﬂik
oldu¤u ülke ve ilgili di¤er göstergeleri dikkate alarak müﬂterilerinin aklama ve terörün finansman› aç›s›ndan risk profilini ç›karmak, yüksek risk taﬂ›yan müﬂterilerini, iﬂ iliﬂkilerini ve iﬂlemleri belirlemek ve bunlar› devaml› olarak takip etmek, müﬂteri hakk›ndaki bilgi, belge ve
kay›tlar› güncel tutmak zorundad›r. Finansal kuruluﬂlar bu amaçla uygun risk yönetim sistemi
oluﬂturur.
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11. Teknolojik Risklere Karﬂ› Tedbir Al›nmas›
11.1. Finansal kuruluﬂlar, yeni ve geliﬂen teknolojilerin getirdi¤i imkânlar›n aklama ve terörün
finansman› amac›yla kullan›lmas› riskine karﬂ› özel dikkat göstermek ve bunu önlemeye yönelik uygun tedbirleri almak zorundad›r.
11.2. Finansal kuruluﬂlar yüz yüze olmayan iﬂlemler yap›lmas›n› mümkün k›lan sistemleri kullanarak gerçekleﬂtirilen hesaba para yat›rma, hesaptan para çekme ve elektronik transfer gibi
iﬂlemlere özel dikkat göstermek, müﬂterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya
faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan iﬂlemleri yak›ndan izlemek, tutar ve iﬂlem say›s› limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili tedbirleri almak zorundad›r.
12. Üçüncü Tarafa Güven
12.1 Finansal kuruluﬂlar; müﬂterinin, müﬂteri ad›na hareket eden kiﬂinin ve gerçek
faydalan›c›n›n kimli¤inin tespiti ve iﬂ iliﬂkisinin veya iﬂlemin amac› hakk›nda bilgi elde etme
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konular›nda, müﬂteriyle ilgili olarak baﬂka bir finansal kuruluﬂun ald›¤› tedbirlere güvenerek iﬂ
iliﬂkisi tesis edebilir veya iﬂlem yapabilir. Bu durumda Kanun ve Kanuna iliﬂkin düzenlemeler
kapsam›nda nihai sorumluluk üçüncü tarafa güvenerek iﬂlem gerçekleﬂtiren finansal kuruluﬂa
aittir.
12.2 Üçüncü tarafa güvenilebilmesi;
12.2.1 Üçüncü taraf›n, kimlik tespiti, kay›tlar›n saklanmas› ve müﬂterinin tan›nmas› kural›n›n
gereklerini sa¤layacak di¤er tedbirleri ald›¤›ndan, yurt d›ﬂ›nda yerleﬂik olmas› durumunda ise
ayr›ca aklama ve terörün finansman›yla mücadelede etkin düzenleme ve denetlemelere tabi
oldu¤undan,
12.2.2 Kimlik tespitine iliﬂkin belgelerin onayl› örneklerinin, talep edildi¤inde üçüncü taraftan
derhal temin edilece¤inden,
emin olunmas› ﬂart›yla mümkündür.
12.3 Üçüncü tarafa güvenerek iﬂ iliﬂkisi tesis eden veya iﬂlem yapan finansal kuruluﬂ
müﬂterinin kimlik bilgilerini üçüncü taraftan derhal al›r.
12.4 Üçüncü tarafa güven ilkesi;
12.4.1 Üçüncü taraf›n riskli ülkelerde yerleﬂik olmas› durumunda,
12.4.2 Finansal kuruluﬂlar›n kendi aralar›nda müﬂterileri ad›na yapt›klar› iﬂlemlerde,
12.4.3 Finansal kuruluﬂlar›n acente ve benzeri birimleri ile ana hizmet birimlerinin uzant›s›
veya tamamlay›c›s› niteli¤indeki hizmetleri yapt›rd›klar› kiﬂilerle olan iliﬂkilerinde,
uygulanmaz.
13. ‹ﬂlemin Reddi ve ‹ﬂ ‹liﬂkisinin Sona Erdirilmesi
13.1 Yükümlüler, kimlik tespiti yapamad›klar› veya iﬂ iliﬂkisinin amac› hakk›nda yeterli bilgi
edinemedikleri durumlarda; iﬂ iliﬂkisi tesis etmez ve kendilerinden talep edilen iﬂlemi
gerçekleﬂtirmezler. Bu kapsamda isimsiz veya hayali isimlere hesap açamazlar.
13.2 Daha önce elde edilen müﬂteri kimlik bilgilerinin yeterlili¤i ve do¤rulu¤u konusunda
ﬂüphe duyulmas› nedeniyle yap›lmas› gereken kimlik tespit ve teyidinin yap›lamad›¤› durumda
iﬂ iliﬂkisi sona erdirilir.
13.3 Yükümlüler bu maddenin birinci ve ikinci f›kralar›nda belirtilen hallerin ﬂüpheli iﬂlem
olup olmad›¤›n› da ayr›ca de¤erlendirirler.

14.1 Finansal kuruluﬂlar yurt d›ﬂ› muhabirlik iliﬂkilerinde;
14.1.1 Finansal kuruluﬂun aklama veya terörün finansman› yönünden soruﬂturma geçirip
geçirmedi¤i ve ceza al›p almad›¤›,
14.1.2 Finansal kuruluﬂun aklama ve terörizmin finansman›yla mücadele sistemini
de¤erlendirmek, sistemin uygun ve etkin oldu¤undan emin olmak,
14.1.3 Yeni muhabir iliﬂkiler kurmadan önce üst düzey yöneticinin onay›n›n al›nmas›n›
sa¤lamak,
14.1.4 Kendilerinin ve muhatap finansal kuruluﬂun sorumluluklar› ile Müﬂterinin
Tan›nmas›na ‹liﬂkin Esaslar kimlik tespitine iliﬂkin yükümlülükleri karﬂ›layacak ﬂekilde bir
sözleﬂmede aç›kça belirlemek,
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14.1.5 Muhabirlik iliﬂkisinin aktarmal› muhabir hesaplar›n kullan›lmas›n› kapsad›¤› durumlarda muhatap finansal kuruluﬂun Müﬂterinin Tan›nmas›na ‹liﬂkin Esaslar kimlik tespitine
iliﬂkin esaslar çerçevesinde yeterli önlemleri ald›¤›ndan ve talep edildi¤inde ilgili müﬂterilerin
kimlik bilgilerini sa¤layabilece¤inden emin olmak,
için gerekli tedbirleri al›r.
14.2 Finansal kuruluﬂlar, tabela bankalarla ve hesaplar›n› tabela bankalara kulland›rmad›¤›ndan emin olamad›klar› finansal kuruluﬂlarla muhabirlik iliﬂkisine giremezler.
15. Elektronik Transferler
15.1 ‹ki bin YTL veya üzeri yurt d›ﬂ› elektronik transfer mesajlar›nda, gönderenin;
15.1.1 Ad› ve soyad›na, ticaret siciline kay›tl› tüzel kiﬂinin unvan›na, di¤er tüzel kiﬂiler ve
tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekküllerin tam ad›na,
15.1.2 Hesap numaras›na, hesap numaras›n›n bulunmad›¤› durumda iﬂlemle ilgili referans
numaras›na,
15.1.3 T.C. kimlik numaras›, pasaport numaras›, vergi kimlik numaras› gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine,
yer verilmesi zorunludur.
15.2. (2) ‹ki bin YTL veya üzeri yurt içi elektronik transfer mesajlar›nda, gönderenin;
15.2.1 Ad› ve soyad›na, ticaret siciline kay›tl› tüzel kiﬂinin unvan›na, di¤er tüzel kiﬂiler ve
tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekküllerin tam ad›na,
15.2.2 Hesap numaras›, hesap numaras›n›n bulunmad›¤› durumda iﬂlemle ilgili referans
numaras›, T.C. kimlik numaras›, pasaport numaras›, vergi kimlik numaras› gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine,
yer verilmesi zorunludur.
15.3 Bankalar›n kendi nam ve hesaplar›na aralar›nda gerçekleﬂtirdikleri transferler ile kart
numaralar›n›n mesajlarda kullan›lmas› kayd›yla, kredi ve banka kartlar› kullan›larak gerçekleﬂtirilen transferler birinci ve ikinci f›kra kapsam› d›ﬂ›ndad›r.

2008 YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

16. Riskli Ülkelerle ‹liﬂkiler
Finansal kuruluﬂlar, riskli ülkelerde yerleﬂik gerçek ve tüzel kiﬂiler, tüzel kiﬂili¤i olmayan
teﬂekküller ve bu ülkelerin vatandaﬂlar› ile girecekleri iﬂ iliﬂkilerine ve iﬂlemlere özel dikkat
göstermek, görünürde makul hukuki ve ekonomik amac› bulunmayan iﬂlemlerin amac› ve
mahiyeti hakk›nda mümkün oldu¤u ölçüde bilgi toplamak ve bunlar› kayda geçirmek zorundad›r.
17. Basitleﬂtirilmiﬂ Tedbirler
Maliye Bakanl›¤›nca,
17.1 Finansal kuruluﬂlar›n kendi aralar›nda kendi ad ve hesaplar›na gerçekleﬂtirdikleri iﬂlemlerde,
17.2 Müﬂterinin 5018 say›l› Kanuna göre genel yönetim kapsam›nda olan kamu idaresi veya
kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂu oldu¤u iﬂlemlerde,
17.3 Maaﬂ ödemesi anlaﬂmas› kapsam›nda toplu müﬂteri kabulü yoluyla iﬂ iliﬂkisi tesisinde,
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17.4 Çal›ﬂanlara ücretlerinden kesinti yap›lmak suretiyle emeklilik haklar› sa¤layan emeklilik
planlar› ve kiﬂinin haklar›n› temlik etme yetkisi içermeyen emeklilik sözleﬂmelerine iliﬂkin iﬂlemlerde,
17.5 Müﬂterinin halka aç›k ve hisseleri borsaya kote edilmiﬂ ﬂirket oldu¤u iﬂlemlerde,
müﬂterinin tan›nmas›na yönelik tedbirler bak›m›ndan yükümlülerin daha basit tedbirler
almalar›na izin verilebilir. Bakanl›k bu madde kapsam›nda uygulanabilecek tedbirler ile
yukar›da say›lanlar d›ﬂ›nda iﬂlem türleri belirlemeye yetkilidir.
17.6 Yükümlüler iﬂlem nedeniyle aklama veya terörün finansman› riskinin oluﬂabilece¤i
durumlarda, basitleﬂtirilmiﬂ tedbirleri uygulayamazlar ve iﬂlemin ﬁüpheli iﬂlem bildirimine göre
ﬂüpheli iﬂlem olabilece¤ini göz önünde bulundururlar.
18. ﬁüpheli ‹ﬂlem Bildirimi
18.1 ﬁüpheli iﬂlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar arac›l›¤›yla yap›lan veya yap›lmaya
teﬂebbüs edilen iﬂleme konu malvarl›¤›n›n; yasa d›ﬂ› yollardan elde edildi¤ine veya yasa d›ﬂ›
amaçlarla kullan›ld›¤›na, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya
terörü finanse edenler taraf›ndan kullan›ld›¤›na veya bunlarla ilgili ya da ba¤lant›l› oldu¤una dair
herhangi bir bilgi, ﬂüphe veya ﬂüpheyi gerektirecek bir hususun bulunmas› halidir.
18.2 ﬁüpheli iﬂlemler yükümlüler taraf›ndan tutar gözetilmeksizin Baﬂkanl›¤a bildirilir. ﬁüpheli iﬂlem bildirimi; gerçek kiﬂi yükümlünün bizzat kendisi, tüzel kiﬂi yükümlünün kanuni temsilcileri, tüzel kiﬂili¤i bulunmayanlar›n yöneticileri veya bunlar taraf›ndan yetkili k›l›nanlar, uyum
görevlisi atanan yükümlülerde ise bu görevliler taraf›ndan yerine getirilir.
18.3 ﬁüphe veya ﬂüpheyi gerektiren makul bir sebebin olup olmad›¤› hususu gerekti¤inde
birden çok iﬂlem bir arada ele al›narak de¤erlendirilir.
18.4 ﬁüpheli iﬂlemlerin devaml› bilgi verme kapsam›nda bildirilmiﬂ olmas› ﬂüpheli
iﬂlem bildirim yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmaz.
18.5 Baﬂkanl›k ﬂüpheli iﬂlem tipleri belirlemeye yetkilidir.

19.1 Yükümlüler ﬂüpheli bir iﬂlemle karﬂ›laﬂt›klar›nda iﬂlem hakk›nda gerekiyorsa yetki ve
imkânlar› ölçüsünde araﬂt›rma yaparak edinilen bilgi ve bulgular› göz önüne al›p ﬁüpheli ‹ﬂlem
Bildirim Formu doldurmak suretiyle Baﬂkanl›¤a ﬂüpheli iﬂlem bildiriminde bulunurlar.
19.2 ﬁüpheli iﬂlemler, iﬂleme iliﬂkin ﬂüphenin oluﬂtu¤u tarihten itibaren en geç on iﬂ günü
içinde Baﬂkanl›¤a bildirilir.
19.3 Bildirimde bulunulan iﬂlemle ilgili olarak daha sonra yeni bilgi ve bulgular elde edildi¤i
takdirde, tekrar ﬁüpheli ‹ﬂlem Bildirim Formu doldurulur ve daha önce yap›lan bildirime ek
oldu¤u belirtilerek gecikmeksizin Baﬂkanl›¤a gönderilir.
19.4 Bakanl›k, ﬁüpheli ‹ﬂlem Bildirim Formlar›n›n düzenlenmesine, bildirimlerin elektronik
ortam ve bilgi iletiﬂim araçlar› kullan›larak yap›lmas› zorunlulu¤u getirilmesine ve ﬂüpheli iﬂlem
bildirimlerinde elektronik imza kullan›lmas›na iliﬂkin usul ve esaslar› yükümlüler baz›nda ayr›
ayr› belirlemeye yetkilidir.
19.5 Baﬂkanl›kça, bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesine yönelik rehberler
ç›kar›labilir ve bu rehberler elektronik ortamda yay›mlanabilir. Bildirimler bu rehberlere uygun
ﬂekilde yap›l›r.
337

KURUL RAPORLARI

19. ﬁüpheli iﬂlem Formunun Düzenlenmesi ve Bildirim Süresi

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
20. ﬁüpheli ‹ﬂlem Bildirimlerinin Gizlili¤i ve Bildirimde Bulunanlar›n Güvenli¤i
20.1 Yükümlüler, Baﬂkanl›¤a ﬂüpheli iﬂlem bildiriminde bulunuldu¤una veya bulunulaca¤›na
dair, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanlar›na ve yarg›lama s›ras›nda
mahkemelere verilen bilgiler d›ﬂ›nda, iﬂleme taraf olanlar dâhil olmak üzere hiç kimseye bilgi
veremezler.
20.2 Bu yükümlülük ﬂüpheli iﬂlemi Baﬂkanl›¤a bildiren kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlar veya bu
kimselerin iﬂlemi fiilen yapan ve yöneten mensuplar› veya bunlar›n kanuni temsilcileri ve vekillerinin yan› s›ra ﬂüpheli iﬂlem bildiriminde bulunuldu¤una herhangi bir ﬂekilde vak›f olan di¤er
personeli de kapsar. Uyum görevlisi tayin edilen yükümlülerde, uyum görevlisine yap›lan dâhili
bildirimler de gizlilik kapsam›ndad›r. ﬁüpheli iﬂlem bildirimlerini elektronik ortamda
gerçekleﬂtiren uyum görevlileri, sisteme eriﬂimi sa¤layan her türlü ortamdaki kart, ﬂifre ve sair
bilgi ve araçlar› hiç kimseye veremez.
20.3 Yükümlüler yurt d›ﬂ›ndaki merkezlerine veya ﬂube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile
benzeri ba¤l› birimlerine, müﬂterisi hakk›nda ﬂüpheli iﬂlem bildiriminde bulundu¤una dair hiçbir
ﬂekilde bilgi veremez.
20.4 ﬁüpheli iﬂlem bildirimi yükümlülü¤ünü yerine getiren gerçek ve tüzel kiﬂiler, bunlar›n
uyum görevlileri, yükümlülerin kanuni temsilcisi, yöneticisi ve çal›ﬂanlar› hiçbir ﬂekilde hukukî
ve cezaî bak›mdan sorumlu tutulamaz.
21. Geri bildirim
21.1 ﬁüpheli iﬂlem bildiriminde bulunan yükümlülere Baﬂkanl›kça, bildirimin kayda
al›nd›¤›na dair bilgi verilir.
21.2 Baﬂkanl›k ﬂüpheli iﬂlem bildirimlerine iliﬂkin istatistikî verileri, aklama ve terörün finansman›nda kullan›lan yöntemleri, oluﬂan e¤ilimleri, ﬂüpheli iﬂlem bildirimleri sonras› süreçler ve
var›lan sonuçlardan faydalan›larak haz›rlanan örnek olaylar›, y›ll›k faaliyet raporlar›, rehberler ya
da periyodik yay›nlar yoluyla yay›mlayabilir, e¤itim amac›yla kullanabilir.
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22. Bilgi ve Belge Verme
22.1 Kamu kurum ve kuruluﬂlar›, gerçek ve tüzel kiﬂiler ile tüzel kiﬂili¤i olmayan kuruluﬂlar;
Baﬂkanl›k ve denetim elemanlar› taraf›ndan istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara iliﬂkin
mikrofiﬂ, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlar da dâhil olmak üzere her türlü
ortamdaki kay›tlar›n›, bu kay›tlara eriﬂimi sa¤lamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli
tüm bilgi ve ﬂifreleri tam ve do¤ru olarak vermek ve gerekli kolayl›¤› sa¤lamak zorundad›r.
22.2 Kendisinden talepte bulunulanlar, savunma hakk›na iliﬂkin hükümler sakl› kalmak
kayd›yla, özel kanunlarda yaz›l› hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaç›namazlar.
22.3 Yükümlüler yerinde yap›lacak denetimler kapsam›nda defter ve belgeleri denetime haz›r
bulundurmak; tüm bilgi iﬂlem sistemini, denetimin amaçlar›na uygun olarak denetim elemanlar›na açmak ve verilerin güvenli¤ini sa¤lamak zorundad›r.
22.4 Bilgi ve belgeler acil haller d›ﬂ›nda yaz›l› olarak istenir. Yaz›yla istenilen bilgi ve belgeler için yedi günden az olmamak üzere uygun bir süre verilir. Sözlü olarak bilgi ve belge talep
edilmesi halinde bu talep yaz› ile teyit edilir.
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23. Yükümlüler Taraf›ndan Devaml› Bilgi Verme
23.1 Yükümlüler taraf olduklar› veya arac›l›k ettikleri iﬂlemlerden, Bakanl›kça belirlenecek
tutar› aﬂanlar› Baﬂkanl›¤a bildirmek zorundad›r.
23.2 Mahiyeti itibar›yla birbiriyle ba¤lant›l› iﬂlemler tek bir iﬂlem olarak de¤erlendirilir.
23.3 Hafta sonu ve tatil günleri ile gece boyunca yap›lan iﬂlemler, bu iﬂlemlerin yap›ld›¤›
zaman› takip eden ilk iﬂ gününün iﬂlemi olarak kabul edilir.
23.4 Devaml› bilgi verme kapsam›ndaki iﬂlem türleri, bilgilerin ne ﬂekilde ve hangi sürelerde
verilece¤i, kapsam d›ﬂ›nda tutulacak yükümlüler ile uygulamaya iliﬂkin di¤er usul ve esaslar
Bakanl›kça belirlenir.
23.5 Bakanl›k, devaml› bildirime iliﬂkin formlar›n düzenlenmesine, her türlü elektronik bilgi
iletiﬂim araç ve ortam› yoluyla Baﬂkanl›¤a bildirilmesine ve bildirimlerde elektronik imza kullan›m›na iliﬂkin usul ve esaslar›, yükümlüler baz›nda ayr› ayr› belirlemeye yetkilidir. Bildirimlerin
elektronik ortamda yap›lmas›na yönelik uygulama tarihleri Baﬂkanl›kça belirlenir.
23.6 Baﬂkanl›kça, bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesine yönelik rehberler
ç›kar›labilir ve bu rehberler elektronik ortamda yay›mlanabilir. Bildirimler bu rehberlere uygun
ﬂekilde yap›l›r.
24. Devaml› Bilgi Vermede ‹stisna ve Muafiyetler
Yükümlülerce Baﬂkanl›¤a devaml› bilgi verilmesinde, bankalar›n kendi aralar›nda kendi ad
ve hesaplar›na gerçekleﬂtirdikleri iﬂlemler ile finansal kuruluﬂlar›n 5018 say›l› Kanuna göre genel
yönetim kapsam›ndaki idareler, kamu iktisadi teﬂebbüsleri ve kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kuruluﬂlar› ile yapt›klar› iﬂlemler devaml› bilgi verme yükümlülü¤ü kapsam›nda de¤ildir.

Kanunlar› gere¤ince yükümlülere kuruluﬂ ve faaliyet izni veren veya bunlara iliﬂkin kay›t tutmak zorunda olan kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile kamu kurumu niteli¤indeki kurum ve
kuruluﬂlar; yükümlülerin ad›, soyad› veya unvan›, yüzde ondan fazla hisseye sahip ortaklar›,
yönetim kurulu baﬂkan ve üyeleri ile genel müdür veya yöneticilerine iliﬂkin bilgiler ile iletiﬂim
bilgilerini Baﬂkanl›¤a bildirirler.
Yukar›da belirtilen bilgilerde meydana gelen de¤iﬂiklikler, ilgili kurum veya kuruluﬂ
taraf›ndan de¤iﬂikli¤i takip eden ay›n onbeﬂinci gününe kadar Baﬂkanl›¤a bildirilir.
Yukar›da belirtilen hususlar›n Kanunun Sendika ve konfederasyonlarda kimlik tespitine
istinaden kurulan eriﬂim sistemi ile sa¤lanmas› halinde yukar›daki hükmü uygulanmaz.
Bildirime iliﬂkin di¤er usul ve esaslar› belirlemeye Bakanl›k yetkilidir.
26. Denetim ve Kapsam›
26.1 Yükümlülük denetimi, yükümlülerin yükümlülüklere uyum durumunu tespit amac›yla
yap›lan yükümlülüklere uyum denetimi ile yükümlülük ihlallerini tespite yönelik yükümlülük
ihlal incelemesini kapsar.
26.2 Baﬂkanl›k, yükümlülük denetiminin münferiden veya bir denetim program› kapsam›nda
yap›lmas›n› isteyebilir. Baﬂkanl›k, uygulama zaman› konusunda ilgili denetim biriminin
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görüﬂünü alarak denetim program› haz›rlayabilece¤i gibi bu birimin denetim program›na
yükümlülük denetiminin de dâhil edilmesini talep edebilir.
26.3 Baﬂkanl›k yükümlülüklere uyum denetimlerinin ve yükümlülük ihlal incelemelerinin
kapsam ve süresini belirlemeye yetkilidir.
26.4 Kendisinden yükümlülük denetimi yap›lmas› talebinde bulunulan birim bu talebin
gere¤ini yerine getirmek zorundad›r.
26.5 Baﬂkanl›k yükümlülük denetimi konusunda di¤er usul ve esaslar› belirlemeye, bu kapsamda denetim rehberleri haz›rlamaya yetkilidir.
27. Denetime Yetkililer ve Yetkileri
27.1 Yükümlülük denetimleri denetim elemanlar› vas›tas›yla yerine getirilir.
27.2 Yükümlülük denetimiyle görevlendirilen denetim elemanlar›, kamu kurum ve kuruluﬂlar›
da dâhil gerçek ve tüzel kiﬂilerden ve tüzel kiﬂili¤i olmayan kuruluﬂlardan her türlü bilgi, belge
ve kanunî defterleri istemeye ve bunlar nezdinde her türlü evrak ve kay›tlar› incelemeye, ilgililerden yaz›l› ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ayr›ca di¤er kanunlar›n kendilerine verdi¤i yetkileri de kullan›r.
27.3 Yükümlüler, denetim esnas›nda denetim elemanlar›na uygun çal›ﬂma ortam› sa¤lamak
da dâhil gerekli her türlü kolayl›¤› göstermek zorundad›r.
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28. Denetim Elemanlar›n›n Görevlendirilmesi
28.1 Baﬂkan›n görevlendirme talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve ba¤l› veya ilgili
bulunduklar› Bakan›n onay› ile yükümlülük denetimi yapmak üzere denetim eleman›
görevlendirilir. Görevlendirme, talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde yap›l›r.
28.2 Münferiden yap›lacak yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim eleman›, göreve
iliﬂkin Baﬂkanl›k yaz›s›n›n kendisine tebli¤inden itibaren en geç 15 gün içinde göreve baﬂlayarak
göreve baﬂlama tarihini bu süre içinde Baﬂkanl›¤a ve birimine yaz›l› olarak bildirir. Bir denetim
program› kapsam›nda yap›lan yükümlülük denetimlerinde denetim eleman› göreve fiilen
baﬂlad›¤› tarihi Baﬂkanl›¤a yaz›l› olarak bildirir.
28.3 Denetim elemanlar›, Baﬂkanl›kça, yürütmekte olduklar› denetimlerde ba¤lant› kurularak
kendilerine intikal ettirilen konular›, ayr› bir görevlendirme onay› aramaks›z›n ilk görevlendirme
onay› kapsam›nda sonuçland›r›r.
28.4 Denetim sonuçlanmadan herhangi bir nedenle görevinden ayr›lacak olan denetim eleman›, denetimde gelinen aﬂamalar› gösterir bir devir raporu düzenleyerek Baﬂkanl›¤a gönderir.
‹lgili birim, mevcut denetim eleman› görevinden ayr›lmadan en az on gün önce, yeni denetim
eleman› görevlendirir. Görevinden ayr›lacak olan denetim eleman› devir raporunun bir örne¤ini
ve ilgili tüm belgeleri, yeni görevlendirilen denetim eleman›na bu süre içerisinde tutanakla teslim eder. Yeni görevlendirilen denetim eleman› tutana¤›n birer örne¤ini birimine ve Baﬂkanl›¤a
gönderir. ‹ﬂe baﬂlama ve ayr›lma aç›s›ndan tutanak tarihi esas al›n›r. Bu iﬂlemlerin zaman›nda
gerçekleﬂtirilmesi hususunda ilgili birimce gerekli tedbirler al›n›r.
28.5 Baﬂkanl›k, denetim için birden fazla denetim eleman›ndan oluﬂan ekip teﬂkil edebilir.
Baﬂkanl›k, denetim elemanlar›ndan birini koordinasyonu sa¤lamak amac›yla görevlendirir.
Koordinasyonu sa¤layan denetim eleman›, ekip içerisinde bilgi ve belge ak›ﬂ›n› sa¤lar. Ekip
çal›ﬂmalar›n›n birlikte planlanmas›, yürütülmesi, sonuçland›r›lmas› ve raporlar›n birlikte düzenlenmesi esast›r.
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28.6 Birden fazla ekip oluﬂturulmas› halinde koordinasyonu sa¤layan denetim
elemanlar›ndan biri genel koordinasyonu sa¤lamak üzere Baﬂkanl›kça görevlendirilebilir.
28.7 Yükümlülük denetiminin, denetime konu iﬂlemlerin gerçekleﬂti¤i yerde yap›lmas› esast›r.
Denetim elemanlar›, yanlar›nda memuriyet s›fatlar›n› gösteren foto¤rafl› resmi bir belge bulundururlar ve gittikleri yerde iﬂe baﬂlamadan önce bu belgeyi ilgililere gösterirler.
28.8 Haz›rlanan raporun Baﬂkanl›kça iﬂleme konulmas›na karar verilen tarihte görev sona
erer. Bu durum, denetim eleman›na ve ba¤l› oldu¤u birime bildirilir.
29. Denetim Raporlar›
29.1 Yükümlülüklere uyum denetimi sonucunda yükümlülük uyum denetimi raporu, yükümlülük ihlal incelemesi sonucunda ise yükümlülük ihlali inceleme raporu düzenlenir.
29.2 Denetim elemanlar› yükümlülüklere uyum denetimi s›ras›nda tespit ettikleri yükümlülük
ihlalleri için ayr›ca yükümlülük ihlali inceleme raporu düzenler.
29.3 Denetim raporlar›na iliﬂkin usul ve esaslar Baﬂkanl›kça belirlenir.

30.1 Denetim elemanlar› taraf›ndan düzenlenerek Baﬂkanl›¤a sunulan raporlar, Baﬂkanl›kça
belirlenen rapor standartlar›na uygunluk ve hukuki ya da maddi hata bulunup bulunmad›¤›
yönünden de¤erlendirilir. Standartlara uymayan, aç›k hukuki ve maddi hata bulunan raporlar
denetim eleman›na iade edilerek düzeltilmesi sa¤lan›r.
30.2 Yukar›da belirtilen tan›ma ve kimlik tespitine iliﬂkin esaslar ile ﬁüpheli iﬂlem bildirimi
ve ﬁüpheli iﬂlem bildirim formunun düzenlenmesi ve bildirimde süre hükümlere
uymayan yükümlüler, bunlar›n iﬂlemi fiilen yapan çal›ﬂanlar› ve iﬂlemin sonuçland›r›lmas›
bak›m›ndan görev ve sorumlulu¤u bulunan yöneticileri ile Yükümlüler taraf›ndan devaml›
bilgi ver hükümlere uymayan yükümlüler hakk›nda idari para cezas› uygulan›r.
30.3 5549 say›l› Kanunun 5 inci maddesinde yer alan e¤itim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluﬂturulmas›, uyum görevlisi tayini ile Bakanl›kça ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenecek di¤er tedbirler kapsam›ndaki yükümlülüklere uymayan yükümlülere, Baﬂkanl›kça eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin al›nmas› için otuz günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi veya gerekli tedbirlerin al›nmamas› durumunda
idari para cezas› uygulan›r.
30.4ﬁüpheli iﬂlem bildirimlerinin gizlili¤i ve bildirimde bulunanlar›n korunmas›,
Bilgi ve belge verme, Muhafaza ve ibraz yükümlülüklerin ihlali konusunda düzenlenen
yükümlülük ihlali inceleme raporu Baﬂkanl›kça yetkili Cumhuriyet savc›l›¤›na gönderilir.
30.5 Yükümlülük ihlali inceleme raporlar›n›n Cumhuriyet baﬂsavc›l›klar› nezdinde izlenmesi
ve davalar›n takibi ile di¤er usule iliﬂkin iﬂlemler 08.01.1943 tarihli ve 4353 say›l› MAL‹YE
VEKALET‹ BAﬁ HUKUK MÜﬁAV‹RL‹⁄‹N‹N VE MUHAKEMAT UMUM MÜDÜRLÜ⁄ÜNÜN
VAZ‹FELER‹NE, DEVLET DAVALARININ TAK‹B‹ USULLER‹NE VE MERKEZ VE
V‹LAYETLER KADROLARINDA BAZI DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER YAPILMASINA DA‹R KANUN
gere¤ince yap›l›r.
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31. Bildirim
31.1 Denetim elemanlar›, kendi görev alanlar›na iliﬂkin olarak kurumlar›nca verilen görevler
ile aklama suçu incelemeleri s›ras›nda karﬂ›laﬂt›klar› yükümlülük ihlallerini Baﬂkanl›¤a yaz›l›
olarak derhal bildirir.
31.2 Yükümlü nezdinde herhangi bir kanunla verilmiﬂ denetim yetkisini haiz olanlar, kendi
birimlerince verilen görevlerin ifas› s›ras›nda, Kanun kapsam›ndaki bir yükümlülük ihlaliyle
karﬂ›laﬂt›klar›nda durumu birimleri arac›l›¤›yla Baﬂkanl›¤a intikal ettirir.
31.3 Yükümlülük denetimi s›ras›nda aklama ve terörün finansman›na iliﬂkin herhangi bir
hususun tespit edilmesi veya böyle bir durumun varl›¤›ndan ﬂüphe edilmesi halinde konu, denetim elemanlar› taraf›ndan derhal Baﬂkanl›¤a yaz›l› olarak bildirilir.
31.4 Denetim elemanlar›, yükümlülük denetimleri s›ras›nda, di¤er kurumlar›n görev alan›n›
ilgilendiren mevzuata ayk›r› herhangi bir hususu tespit etmeleri veya böyle bir durumun
varl›¤›ndan ﬂüphe etmeleri halinde konuyu ilgili birimlere intikal ettirerek, Baﬂkanl›¤a da bilgi
verir.
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32. Aç›klama usul ve esaslar›
32.1 Türk paras›, döviz veya bunlarla ödemeyi sa¤layan belgeleri yurt d›ﬂ›na ç›karan veya
yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve do¤ru
aç›klama yapmakla mükelleftir. Bu de¤erlerin yolcunun üzerinde, çantas›nda veya bagaj›nda
olmas› bu maddenin uygulanmas›nda farkl›l›k arz etmez.
32.2 Bu maddenin uygulanmas›nda, yolcu beraberinde bulunan bono, poliçe ve çekler ile
seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt d›ﬂ›nda yerleﬂik kuruluﬂlarca verilen ödeme
emri mahiyetindeki belgeler Türk paras› veya dövizle ödemeyi sa¤layan belge olarak kabul
edilir. Bir tutar› ihtiva eden bu neviden belgenin, tarih, lehtar, imza, adres ve benzeri unsurlar
bak›m›ndan eksik olmas› aç›klama yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmaz.
32.3 Yolculardan aç›klamada bulunmalar›n› istemeye gümrük idaresinin gümrük kap›lar›nda
görevli personeli yetkilidir.
32.4 Yolcu beraberindeki de¤erler yolcu taraf›ndan aç›klama yap›lm›ﬂ olsun veya olmas›n
gümrük idaresinin yetkili personeli taraf›ndan tespit edilir.
32.5 Bu maddedeki bildirim mecburiyeti Türk paras›n›n k›ymetini koruma hakk›ndaki mevzuatla getirilen bildirim mecburiyetini ortadan kald›rmaz.
33. Gümrük ‹daresince Yap›lacak ‹ﬂlemler, Usul ve Esaslar›
33.1 Türk paras›, döviz veya bunlarla ödemeyi sa¤layan belgeleri yurt d›ﬂ›na ç›karan veya
yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve do¤ru
aç›klama yapmakla mükelleftir. Bu de¤erlerin yolcunun üzerinde, çantas›nda veya bagaj›nda
olmas› bu maddenin uygulanmas›nda farkl›l›k arz etmez.
33.2 Bu maddenin uygulanmas›nda, yolcu beraberinde bulunan bono, poliçe ve çekler ile
seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt d›ﬂ›nda yerleﬂik kuruluﬂlarca verilen ödeme
emri mahiyetindeki belgeler Türk paras› veya dövizle ödemeyi sa¤layan belge olarak kabul
edilir. Bir tutar› ihtiva eden bu neviden belgenin, tarih, lehtar, imza, adres ve benzeri unsurlar
bak›m›ndan eksik olmas› aç›klama yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmaz.
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33.3 Yolculardan aç›klamada bulunmalar›n› istemeye gümrük idaresinin gümrük kap›lar›nda
görevli personeli yetkilidir.
33.4 Yolcu beraberindeki de¤erler yolcu taraf›ndan aç›klama yap›lm›ﬂ olsun veya olmas›n
gümrük idaresinin yetkili personeli taraf›ndan tespit edilir.
33.5 Bu maddedeki bildirim mecburiyeti Türk paras›n›n k›ymetini koruma hakk›ndaki mevzuatla getirilen bildirim mecburiyetini ortadan kald›rmaz.
34. Tutanak Düzenlenmesi
34.1 Kendisinden aç›klama talep edilen yolcu ile ilgili tespitler bir tutana¤a ba¤lan›r.
34.2 Düzenlenen tutanakta asgari aﬂa¤›daki bilgilerin yer almas› zorunludur:
34.2.1 Tutana¤›n düzenlendi¤i yer ve tarih.
34.2.2 Yolcunun, Gerçek kiﬂilerde kimlik tespiti say›lan bir kimlik belgesi üzerinden tespit
edilen kimlik bilgileri.
34.2.3 Yolcunun mesle¤i veya iﬂtigal konusu.
34.2.4 Yolcunun beyan etti¤i yerleﬂim yeri adresi ile gidece¤i adres ve varsa telefon numaras›.
34.2.5 Yolcunun, beraberindeki de¤erlerin cinsi, miktar›, tutar›, kime ait oldu¤u konusundaki aç›klamalar›.
34.2.6 Yolcu beraberindeki de¤erlerin gümrük görevlilerince tespit edilen cins, miktar ve
tutarlar› itibar›yla ayr›nt›l› listesi.
34.2.7 5549 Say›l› Kanunun 16 nc› maddesindeki Gümrük idaresine yap›lacak aç›klama
mükellefiyeti bak›m›ndan ortaya ç›kan duruma iliﬂkin aç›klamalar.
34.2.8 Tutana¤›n sayfa ve nüsha say›s›.
34.2.9 Yolcunun imzas›.
34.2.10 Tutana¤› düzenleyen görevlinin ad›, soyad›, unvan›, sicil numaras› ve imzas›.
34.3. Tutanaklar ilgili merci ve taraflara verilecek örnekler de dikkate al›narak yeterli say›da
düzenlenir.

35.1 Yetkililerce talep edildi¤i halde herhangi bir aç›klama yap›lmamas› veya yanl›ﬂ ya da
yan›lt›c› aç›klama yap›lmas› halinde, yolcu beraberindeki de¤erlerin nakli durdurulur ve bu
de¤erler gümrük idaresi taraf›ndan muhafaza alt›na al›n›r. Ayr›ca durum ﬂüpheli say›larak düzenlenen tutanakla birlikte yedi gün içinde Baﬂkanl›¤a bildirilmekle birlikte ilgili di¤er mercilere de
intikal ettirilir.
35.2 Gümrük idaresince, beraberindeki de¤erler hakk›nda aç›klama yapmayan yolcuya
beraberindeki de¤erin, tutar konusunda gerçe¤e ayk›r› aç›klamada bulunan yolcuya beyan etti¤i
de¤er ile gerçek de¤er aras›ndaki fark›n onda biri kadar idari para cezas› verilir.
35.3 Bin beﬂ yüz Yeni Türk Liras›na kadar olan farklar için birinci ve ikinci f›kra hükümleri
uygulanmaz.
35.4 Gümrük idaresi taraf›ndan talep edilecek aç›klamaya iliﬂkin di¤er usul ve esaslar
Baﬂkanl›¤›n görüﬂü al›narak Gümrük Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan belirlenir.
36. Arama
Beraberindeki de¤erlerin tespiti için görevlilere gerekli kolayl›¤› sa¤lamayan yolcular›n üst,
eﬂya ve araçlar› Adli ve Önleme Aramalar› Yönetmeli¤ine göre kolluk taraf›ndan aran›r.
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37. Baﬂkanl›¤a Bildirim
Gümrük Müsteﬂarl›¤›, tutanak düzenlenmesine iliﬂkin hükümler gere¤ince düzenlenen
tutanaklardaki tespitlerin elektronik ortama kaydedilmesi ve kay›tlar›n muhafazas› için gerekli
önlemleri al›r. Baﬂkanl›k, elektronik ortama kaydedilen veriler kullan›larak istatistik haz›rlanmas›n› ve verilerin çeﬂitli formatlarda Baﬂkanl›¤a intikal ettirilmesini isteyebilir.
38. Muhafaza ve ‹braz Yükümlülü¤ü
38.1 Yükümlüler her türlü ortamdaki, yükümlülüklerine ve iﬂlemlerine iliﬂkin belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kay›tlar› ise son kay›t tarihinden; kimlik tespitine iliﬂkin belge ve
kay›tlar› son iﬂlem tarihinden itibaren sekiz y›l süre ile muhafaza etmek ve istenmesi halinde
yetkililere ibraz etmek zorundad›r. Yükümlü nezdindeki hesaplarla ilgili kimlik tespitine iliﬂkin
belgelerin muhafaza süresinin baﬂlang›ç tarihi hesab›n kapat›ld›¤› tarihtir.
38.2 Baﬂkanl›¤a yap›lan ﬂüpheli iﬂlem bildirimine veya uyum görevlisine yap›lan dâhili
bildirimlere yönelik belge ve kay›tlar, bildirime ek yap›lan belgeler, uyum görevlilerince
bildirimde bulunmama karar› verilen ﬂüpheli iﬂlemlere iliﬂkin yaz›l› gerekçeler, muhafaza ve
ibraz yükümlülü¤ü kapsam›ndad›r.
39. Merkezi Kay›t
Merkezi Kay›t Kuruluﬂunun, Kimlik tespitine ve ﬁüpheli iﬂlem Bildirimine iliﬂkin esaslar
bak›m›ndan yükümlülü¤ü, 14/5/2001 tarihli ve 2001/2475 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›yla yürürlü¤e konulan Merkezi Kay›t Kuruluﬂunun Kuruluﬂ, Faaliyet, Çal›ﬂma ve Denetim Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelikte belirtilen Merkezi Kay›t Kuruluﬂu üyeleriyle s›n›rl›d›r.
40. Döviz Kurlar›

2008 YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

Yabanc› para ve yabanc› para cinsinden ödemeyi sa¤layan belge tutarlar›n›n Yeni Türk Liras›
karﬂ›l›klar›n›n tespitinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› taraf›ndan ilgili gün için ilan
edilen gösterge niteli¤indeki döviz al›ﬂ kuru esas al›n›r.
41. Özel Kay›tlar›n Tutulmas›
Bakanl›k, yükümlüler için Yükümlüler taraf›ndan devaml› bilgi verme yükümlülü¤ü
belirlenen iﬂlemlerin mahiyeti ve niteli¤ine göre gerekti¤inde özel kay›tlar›n tutulmas›na iliﬂkin
usul ve esaslar› belirlemeye yetkilidir.
42. Di¤er Hükümler
42.1 03.06.1997 tarihli ve 97/9523 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan Kara
paran›n Aklanmas›n›n Önlenmesine Dair 4208 Say›l› Kanunun Uygulanmas›na ‹liﬂkin
Yönetmelik yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
42.2Geçici Madde 1 de 5549 Say›l› Kanunun 5 inci maddesi “E¤itim, iç denetim, kontrol
ve risk yönetim sistemleri ile di¤er tedbirler” gere¤ince “ç›kar›lacak Yönetmelik yürürlü¤e
girinceye kadar 03.06.1997 tarihli ve 97/9523 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konu344
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lan Karaparan›n Aklanmas›n›n Önlenmesine Dair 4208 Say›l› Kanunun Uygulanmas›na ‹liﬂkin
Yönetmeli¤in 14/A maddesi, 16 nc› maddesinin ikinci f›kras› ile 16/A maddesinin uygulanmas›na
devam
olunur.” denilmiﬂ, 16.09.2008 tarih ve 2699 say› Resmi Gazetede’de “SUÇ
GEL‹RLER‹N‹N AKLANMASININ VE TERÖRÜN F‹NANSMANININ ÖNLENMES‹NE ‹L‹ﬁK‹N
YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMEL‹K” yay›nlanm›ﬂt›r.
42.3Geçici Madde 2’de – “Yükümlüler bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarih
itibar›yla sürekli iﬂ iliﬂkisi içinde olduklar› müﬂterilerinin kimlik tespiti kapsam›ndaki
bilgilerini, Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren alt› ay içerisinde
Yönetmeli¤e uygun hale getirir.” ﬁeklinde belirtilmiﬂ, ayn› ﬂekilde 16.09.2008 tarih ve 2699
say› Resmi Gazetede de “SUÇ GEL‹RLER‹N‹N AKLANMASININ VE TERÖRÜN F‹NANSMANININ ÖNLENMES‹NE ‹L‹ﬁK‹N YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA
YÖNETMEL‹K”in 33.inci maddesince yürürlük tarihi olarak da 01.03.2009 belirlemiﬂtir.
42.4 Bu kanun ve yönetmelik hükümlerini Maliye Bakan›’n›n yürütece¤i belirlenmiﬂtir.
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Tan›mlar
Aktarmal› muhabir hesap: Muhabirlik iliﬂkisi kapsam›nda yabanc› ülkede yerleﬂik bir
finansal kuruluﬂ taraf›ndan Türkiye’de yerleﬂik bir finansal kuruluﬂta aç›lan ve yabanc› finansal
kuruluﬂun müﬂterilerine çek yazma imkân› da tan›yan hesap türünü,
Bakanl›k: Maliye Bakanl›¤›n›,
Baﬂkanl›k: Mali Suçlar› Araﬂt›rma Kurulu Baﬂkanl›¤›n›,
Baﬂkan: Mali Suçlar› Araﬂt›rma Kurulu Baﬂkan›n›,
Denetim eleman›: Maliye Müfettiﬂi, Hesap Uzman›, Gümrük Müfettiﬂi, Gelirler Kontrolörü,
Bankalar Yeminli Murak›b›, Hazine Kontrolörü, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Uzman› ve Sermaye Piyasas› Kurulu Uzman›n›,
Elektronik transfer: Gönderen ad›na bir finansal kuruluﬂtan baﬂka bir finansal kuruluﬂtaki
al›c›ya elektronik araçlar kullan›lmak suretiyle belli tutardaki para ve menkul k›ymetin gönderilmesi amac›yla yap›lan iﬂlemi,
Finansal kuruluﬂ: Bu Yönetmeli¤in 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ila (h) bentlerinde say›lan yükümlüler ile bankac›l›k faaliyetleriyle s›n›rl› olarak Posta ve Telgraf Teﬂkilat›
Genel Müdürlü¤ünü,
Kanun: 11.10.2006 tarihli ve 5549 say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda
Kanunu,
Malvarl›¤›: Para, de¤eri para ile temsil edilebilen taﬂ›n›r veya taﬂ›nmaz, maddi veya gayri
maddi her türlü mal ve haklar ile bunlar üzerindeki haklar› tevsik eden her türlü yasal belge
veya araçlar›,
Gerçek faydalan›c›: Yükümlü nezdinde ad›na iﬂlem yap›lan gerçek kiﬂi, tüzel kiﬂi veya tüzel
kiﬂili¤i olmayan teﬂekkülleri kontrolünde bulunduran ya da bunlara ait hesap ya da iﬂlemin nihai
faydalan›c›s› durumunda olan gerçek kiﬂi veya kiﬂileri,
Riskli ülkeler: Aklama ve terörün finansman›n›n önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda iﬂbirli¤i yapmayan veya yetkili uluslararas› kuruluﬂlarca riskli kabul edilen ülkelerden Bakanl›kça duyurulanlar›,
Sürekli iﬂ iliﬂkisi: Yükümlü ile müﬂteri aras›nda hesap aç›lmas›, kredi veya kredi kart› verilmesi, kiral›k kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle kurulan,
niteli¤i itibar›yla devaml›l›k unsuru taﬂ›yan iﬂ iliﬂkisini,
Tabela banka: Herhangi bir ülkede fiziki bir hizmet ofisi bulunmayan, tam gün çal›ﬂan personel istihdam etmeyen ve bankac›l›k iﬂlemleri ile kay›tlar› aç›s›ndan resmi bir otoritenin denetimine ve iznine tabi olmayan bankay›,
Uyum görevlisi: Kanun ve Kanuna dayan›larak yürürlü¤e konulan mevzuatla getirilen
yükümlülüklere uyumu sa¤lamak amac›yla, yükümlülerce tayin edilen gerekli yetkiyle
donat›lm›ﬂ görevliyi,
Yolcu: Geçerli pasaport veya pasaport yerini tutan belgeler taﬂ›yan ve Türkiye’ye girmek
veya Türkiye’den ç›kmak üzere giriﬂ ve ç›k›ﬂ kap›lar›na gelen kiﬂileri,
ifade eder.
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HUKUK UYUﬁMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK KANUNU RAPORU
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Yönetici Özeti
Arabulucu , ‹ngilizce de karﬂ›l›¤› olan mediatör kelimesiyle an›lmaktad›r.
Arabulucu¤un tarihi, çok eski ça¤lara dayanmaktad›r. Tarihçiler arabuluculu¤un ilk olarak
Fenikelilerin ticari iliﬂkilerinde ve Babil de kullan›ld›¤›n› tahmin etmektedirler. Roma
medeniyetinde özellikle Justinian’›n 530-533 döneminden sonra arabuluculuk (mediation)
müessesesi tan›nm›ﬂt›r. Romal›lar arabuluculu¤u mediatör d›ﬂ›nda de¤iﬂik isimlerle (internuncius, medium, intercessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres v.b.)
adland›rm›ﬂlard›r .
Günlük yaﬂamda arabuluculardan beklentiler; çat›ﬂmalara son vermeleri , problem çözme
kabiliyetlerinin olmas›, güvenilir ve do¤al olmalar›, ikna yeteneklerinin iyi olmas›, uzun soluklu
mahkeme süreçlerinin yerine pratik çözümler getirmeleri v.b. dir.
Dünyada uygulamalar›na bak›ld›¤›nda Arabuluculukla ilgili meslek gruplar› olarak avukatlar,
sosyal görevliler, müﬂavir ya da dan›ﬂmanlar ile e¤itimciler gösterilmektedir.
Arabuluculuk (mediation) geliﬂmiﬂ ülkelerin hukuk sisteminde, taraflar›n içinde bulunduklar›
uyuﬂmazl›¤› mahkemeye gitmeden, çözümlemede kullanabilecekleri Alternatif Uyuﬂmazl›k
Çözüm (ADR - Alternative Dispute Resolution) yöntemidir.
Biz de ki uygulama alan› olarak bak›ld›¤›nda arabuluculuk kavram› 03.06.2008 tarihinde
Baﬂbakanl›ktan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkanl›¤›na sunulan “Hukuk
Uyuﬂmazl›klar›nda Arabuluculuk Kanunu” tasar›s› ile girmiﬂtir. Tasar› incelendi¤inde biz
meslek mensuplar›n› da ilgilendiren özellikle ticari uyuﬂmazl›klar›n çözümünde arabuluculuk
yapabilmemiz mümkün görünmektedir. Ancak tasar›da mali müﬂavirlere yer verilmemiﬂ,
hukukçular bu iﬂi yapabilecek meslek örgütü olarak gösterilmiﬂtir.
Arabuluculuk sihirli gücünü; mesleki bilgi, beceri ve deneyimden alacakt›r. Bu noktada yasa
tasar›s›nda öngörülen dört y›ll›k yüksek ö¤renim ﬂart›n›n yan› s›ra arabuluculuk faaliyetinin
yürütülmesi ile ilgili olarak temel bilgiler, iletiﬂim teknikleri, müzakere ve uyuﬂmazl›k çözüm
yöntemleri, davran›ﬂ psikolojisi ve yönetmelikle belirlenecek di¤er teorik ve pratik bilgileri
içeren 150 saatlik bir e¤itim öngörülmüﬂtür. Hukuk lisans diplomas›na sahip olmayanlar›n ise
ayr›ca 100 saatlik temel hukuk e¤itimi de alm›ﬂ olmalar› ﬂart› da konmuﬂtur. Ancak, özellikle
ticari anlaﬂmazlar›n çözümünde muhasebe bilgisi olmadan do¤ru kararlar verilemeyece¤i
ortadad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda temel hukuk e¤itiminin yan›nda en az 100 saatlik muhasebe
e¤itiminin de ﬂart› getirilmelidir. Çünkü uyuﬂmazl›klar›n önemli bir k›sm› parasal de¤erlerden
kaynaklanmaktad›r. ‹statistiklere bak›ld›¤›nda; 2007 y›l›nda aç›lan davalarda Davac›lar›n
1.429.120 adedi gerçek kiﬂi, 257.708 adedi tüzel kiﬂi olmak üzere toplam1.686.828 adettir.
Parasal de¤erler üzerinden arabuluculuk yapman›n ön koﬂulu muhasebe e¤itiminden geçen
muhasebe ruhsat› olan meslek mensuplar›n› kapsamas› gerekmektedir.
Arabuluculuk yapabilecek meslek gruplar› ise öncelikli olarak SM,SMMM ve YMM’lerdir.
Arabuluculuk e¤itimi yapabilmenin koﬂulu bakanl›¤›n iznine tabi tutulmuﬂtur. E¤itimle ilgili
olarak Baﬂkent Üniversitesi Arabuluculuk e¤itim program›n› haz›rlam›ﬂ, henüz program› ve
takvimini aç›klamam›ﬂt›r. Düzenlenecek e¤itim programlar›n›n üniversitelerle birlikte TESMER
‘in de görevlendirilmesi gerekmektedir. TESMER amatör ruhla profosyönel yaklaﬂ›mla bugüne
kadar haz›rlam›ﬂ oldu¤u Mesleki E¤itimler, Bilirkiﬂilik E¤itimleri, Yabanc› Dil E¤itimleri v.b.
e¤itimlerle baﬂar›s›n› ispatlam›ﬂt›r.
Arabuluculuk meslek mensuplar›na yeni iﬂ alanlar› da açaca¤›ndan, önemle üzerinde durulmas› gereken konu oldu¤undan, dikkatlerin bu konu üzerine yo¤unlaﬂmas› ve üzerinde durul348
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mas› gereken konudur.
Di¤er önemli bir madde de yasada Kurul üyeleri oluﬂturulurken, birçok meslek odas› say›lm›ﬂ
ve hatta Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odas› say›lm›ﬂ, ancak TÜRMOB say›lmam›ﬂt›r. Bu yasada
önemli bir eksikliktir. Yasa görülmeye baﬂlanmadan, TÜRMOB kurul üyeleri aras›na al›nmal›d›r.

Associated Careers
Lawyers, social workers, counselors, and educators are often called on to mediate. Judges
and magistrates also play the role of mediator. Strong mediators have many possible professions
open to them, including diplomats and politicians.
History of mediation
The activity of mediation in itself appeared in very ancient times. Historians presume early
cases in Phoenician commerce (but suppose its use in Babylon, too). The practice developed
in Ancient Greece (which knew the non-marital mediator as a proxenetas), then in Roman civilization, (Roman law (starting from Justinian's Digest of 530 - 533 CE) recognized mediation.
The Romans called mediators by a variety of names, including internuncius, medium, intercessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres, and finally mediator.[citation
needed]
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Mediator
A Day in the life of a Mediator
Being a professional mediator is all about conflict resolution, and so the job demands a person with excellent reasoning, problem-solving, and peace-making abilities. When two parties
have a dispute and wish to avoid the legal intricacies of litigation, they may call in a mediator
to facilitate an equitable solution. While many are suspicious of lawyers and attorneys, mediators are more often attributed with qualities of wisdom, trustworthiness, and neutrality. Unlike
lawyers and judges, who evaluate, assess, and decide for others,mediators help participating
parties evaluate, assess, and decide for themselves. Parties wishing to avoid the delays, high
costs, publicity, and ill will brought on by litigation look to mediators as a more peaceful, inexpensive, and expedient alternative. The mediator’s job is to listen, sort through differences
between the two parties involved in a dispute, and find common ground upon which to ascertain a solution. A good mediator is honest, neutral, and encouraging; listens well; and has excellent communication skills. Helping two parties arrive at a mutually agreeable solution also takes
a fair amount of creativity. Mediation is considered a form of Alternative Dispute Resolution
(ADR). Although ADR sounds like a terrible syndrome, it’s in fact a more Zenlike approach to
conflict resolution, with mediators as the master practitioners. Corporations, government agencies, community organizations, schools, neighborhoods, and even families will turn to mediators when they seek mutually acceptable answers to their problems. Examples of conflicts they
work to resolve include labor/management issues, health care disputes, environmental/public
policy issues, and international conflicts.
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HUKUK UYUﬁMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUN TASARISI
GENEL GEREKÇE(ÖZET)
Uyuﬂmazl›klar›n dava yolu ile çözümü yerine, taraflar›n kendi iradeleri ile uzlaﬂarak
uyuﬂmazl›¤a son vermeleri, toplumsal bar›ﬂ›n korunmas› aç›s›ndan tercih sebebi say›lmaktad›r.
Bu ﬂekilde mahkemelerinde iﬂ yükü azalacakt›r. Amaç uyuﬂmazl›klar›n daha basit ve kolay
çözümü amaçlanmaktad›r.
Haz›rlanan tasar›, sadece taraflar›n üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri , yabanc›
unsurlu olanlar da dahil, özel hukuk iliﬂkilerinden kaynaklanan uyuﬂmazl›klarda uygulanacakt›r.
Bu uyuﬂmazl›klar›n çözüm yolar›ndan biri de arabuluculuktur. Taraflar›n kendi aralar›ndaki
uyuﬂmazl›klar› her zaman anlaﬂarak ve üçüncü kiﬂilerin arac›l›¤›ndan faydalanarak çözümleyebilirse de; bu alanda da Devletin düzenleme yapmas› bir gerekliliktir.
2004 y›l›nda Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin, Hukuk ve Ticari uyuﬂmazl›klar›nda
Arabuluculun Belirli yönlerine ‹liﬂkin Direktif Tasar›s›, medeni hukuk alan›nda ve ticari konularda arabuluculu¤a iliﬂkin hükümler içermektedir.
Alternatif uyuﬂmazl›k çözümleri ceza yarg›s› ile idari yarg› alan›nda da kabul edilmektedir.
Ancak, özel hukuka iliﬂkin uyuﬂmazl›klar›n niteli¤i ve arabuluculuk yöntemlerinin de farkl›
olmas› nedeniyle, ceza ve idari uyuﬂmazl›klardan ayr› olarak düzenlenmesinin isabetli olaca¤›
düﬂünülmüﬂtür. Ayr› bir kanunla düzenlenmesinin daha do¤ru bir yaklaﬂ›m olaca¤› sonucuna
var›lm›ﬂt›r.
Arabuluculuk, alternatif çözüm yöntemleri içinde en yayg›n ve baﬂar›l› olan›d›r. Arabulucu,
taraflar›n anlaﬂarak seçtikleri üçüncü bir kiﬂidir. Arabuluculuk süreci sonunda arabulucu bir
karar vermez, bilimsel yöntemlerle, taraflar aras›ndaki iletiﬂimi sa¤layarak, uyuﬂmazl›¤›n
çözümünü mümkün k›lmay› amaçlar. Hakim, taraflar› arabulucuya yönlendirebilece¤i gibi,
taraflar da dava aç›lmas›ndan önce bu yola kendili¤inden baﬂvurabilir.
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ARABULUCUYA BAﬁVURU KONUSUNDA FARKLI YÖNTEMLER
1. Arabulucuya baﬂvuru tamamen taraflar›n iradesine b›rak›lm›ﬂt›r.
2. Arabuluculu¤a baﬂvurunun teﬂvik edilmesidir.
3. Dava aç›lmadan önce taraflar›n arabulucuya baﬂvurmas›n›n zorunlu k›l›nm›ﬂ olmas›d›r.
Kanun tasar›s›nda, taraflar›n hiçbir zorlama olmaks›z›n kendi iradeleri ile bu yola baﬂvurmas›
kabul edilmiﬂtir.
Arabuluculuk sürecinin desteklenmesi için, maddi hukuktaki sürelere iliﬂkin bir düzenleme
yap›lmas› gereklidir. Bu amaçla, arabuluculuk sürecinin zamanaﬂ›m› ve hak düﬂürücü sürelerin
hesaplanmas›nda dikkate al›nmayaca¤› kabul edilmiﬂtir.
1. Arabulucunun öncelikle ba¤›ms›z ve tarafs›z olmas› gerekir.
2. Arabulucular›n iyi yetiﬂebilmesi, iyi bir e¤itim almalar›n› gerektirir. Bu konuda e¤itim
verecek kurumlar›n gerekli koﬂullara sahip olmak ﬂart› ile Adalet Bakanl›¤›ndan izin almalar›
halinde arabulucular› e¤itebilecekleri kabul edilmiﬂtir.
3. Arabuluculuk faaliyeti s›ras›nda taraflar›n ve arabulucunun edindi¤i bilgiler gizli tutulmal›d›r. Arabuluculuk faaliyeti s›ras›nda taraflarca ileri sürülen belge ve bilgilere, di¤er yarg›
mercileri önünde , örne¤in mahkemelerde ya da tahkimde dayan›lamaz. Bu belge ve bilgiler,
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mahkemeler taraf›ndan da istenemeyecektir.
Sadece e¤itim alm›ﬂ ve sicile kay›tl› arabulucular, arabuluculuk yapabilecektir. Ayn› zamanda arabulucular›n bir sicile kaydedilmesi, denetlenmesi ve gerekti¤inde sicilden silinmesine yer
verilmiﬂtir.
Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaﬂma sa¤lamas› halinde, taraflar bir anlaﬂma belgesi
düzenleyebilirler. Taraflar isterse icra mahkemesine baﬂvurarak bu belgeye icra edilebilirlik ﬂerhi
verdirebilirler. ‹cra mahkemesinin böyle bir ﬂerh verebilmesi için, anlaﬂma suretiyle çözüme
kavuﬂturulan uyuﬂmazl›¤›n, taraflar›n üzerinde serbestçe tasarruf edebilece¤i bir iﬂten kaynakland›¤›n› ve içerik itibari ile cebri icraya elveriﬂli oldu¤unu tespit etmesi gerekir.
Bu ﬂekilde icra edilebilirlik ﬂerhi (icra mahkemelerince) verilmiﬂ olan anlaﬂma belgesi, ilam
niteli¤inde belge say›lacakt›r.
Arabuluculu¤un özendirilmesi için taraflar›n imzalad›klar› anlaﬂma belgesinin, maktu damga
vergisi ve harca tabi olmas› kabul edilmiﬂtir.

MADDE 1 Arabuluculuk kurumunun iﬂlerlik kazand›¤› alan özel hukuk uyuﬂmazl›klar›d›r.
Kamu düzenine iliﬂkin olan ve dolay›s›yla taraflar›n üzerinde serbestçe tasarrufta bulunmalar›na
olanak vermeyen hukuki iliﬂkilerden kaynaklanan uyuﬂmazl›klar›n çözüme kavuﬂturulmas›nda,
arabuluculuk kurumuna müracaat edilmeyecektir.
MADDE 2 Arabulucu, uyuﬂmazl›k hakk›nda herhangi bir karar veremez, taraflara çözüm
önerilerinde bulunamaz. Arabulucu, taraflar aras›nda iletiﬂim kurulmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Çözümü
kendilerinin bulmas›na yard›mc› olur.
MADDE 3 Arabuluculuk yoluyla uyuﬂmazl›k çözme yönteminin en temel ilkeleri, iradi olma
ve eﬂitlik ilkesidir. Taraflar› buna mutlak anlamda zorlamak, bu yolun niteli¤ine tamamen
ayk›r›d›r. Bu yönde teﬂvik etmekle zorlamak aras›ndaki s›n›r›n iyi çizilmesi gerekir.Süreç her
zaman uzlaﬂma ve anlaﬂmayla sonuçland›r›lmak zorunda de¤ildir.
MADDE 4 Arabuluculuk konusunda gözetilmesi gereken ilkelerden biri de gizliliktir.
Taraflar›n devlet yarg›s› d›ﬂ›nda arabuluculuk yoluyla uyuﬂmazl›¤› çözmek istemelerinin en
önemli sebeplerinden biri
aralar›ndaki uyuﬂmazl›¤›n üçüncü kiﬂilerce bilinmesini istememeleridir.
Gizlili¤e ayk›r› davranan›n yapt›r›m› da ayr›ca düzenlenmiﬂtir. Arabulucu kural olarak kendisine sunulan veya baﬂka türlü elde etti¤i bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Ancak
taraflar, isterse bunun aksini kararlaﬂt›rabilirler; aksini kararlaﬂt›rma aç›k ﬂekilde olmal›, arabulucu aç›k bir irade yoksa, yorumla bu sonuca varamamal›d›r. Arabulucunun bu yükümlülü¤e
uymamas› durumunda, bu kanunda belirtilen sicilden silinme ve cezai yapt›r›mlara muhatap
olma sonucu ile karﬂ›laﬂmas› söz konusu olabilece¤i gibi, taraflar›n ayr›ca arabulucunun hukuki sorumlulu¤u yoluna gitmesi de mümkündür.
Taraflar arabuluculuk faaliyetinin gizlili¤i konusunda aksini kararlaﬂt›ramam›ﬂlarsa bu konuda gizlili¤e kendileri de uymak zorundad›r.
MADDE 5 Bu madde gizlilik ile ilgili maddenin devam› niteli¤indedir. Arabulucuk
faaliyetinde bilgi ve belgeler in de gizli kalmas›n› gerektirir.

351

KURUL RAPORLARI

MADDE GEREKÇELER‹

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2008 YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

MADDE KAPSAMINA G‹REN BEYAN VE BELGELER :
1. Taraflar›n arabuluculukla ilgili daveti veya bir taraf›n arabuluculuk faaliyetine kat›lma
iste¤i gizlilik kapsam›ndad›r.
2. Uyuﬂmazl›¤›n arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için ileri sürülen görüﬂler ve teklifler,
3. Arabuluculuk faaliyeti esnas›nda, taraflarca ileri sürülen öneriler veya herhangi bir vak›a
veya iddian›n kabulüdür.
4. Sadece arabuluculuk faaliyeti dolay›s› ile haz›rlanan belgeler de gizlili¤e dahildir.
Bu bentle, taraflar›n uyuﬂmazl›k sebebi ile sahip olduklar› ve delil olarak kullan›lacak tüm
belgeler de¤il, sadece arabuluculuk dolay›s›yla haz›rlad›klar› belgeler yasak kapsam›nda tutulmuﬂtur. E¤er taraflar arabulucuya baﬂvurmadan önce baz› bilgi ve belgelere sahiplerse, arabuluculuk faaliyeti söz konusu olmasa da bu tür belgeleri kullanabilecek durumdaysalar, s›rf arabulucuya baﬂvurmuﬂ ve bu belgeleri orada da kullanm›ﬂ olmalar›, daha sonra yarg›lamada bu belgelere dayanmalar›na engel teﬂkil etmez. Sadece arabuluculuk sebebi ile haz›rlanm›ﬂ ise, bu belgeler daha sonra yarg›lama aﬂamas›nda kullan›lmayacakt›r. Burada belge ve beyan›n ﬂekline
bak›lmadan yasa¤›n uygulanaca¤› belirtilmiﬂtir.
Mahkeme, hakem, idari makamlar taraf›ndan bu bilgilerin istenmeyece¤i vurgulanm›ﬂt›r. Bu
bilgiler herhangi bir ﬂekilde delil olarak sunulursa, hükme esas al›nmayacakt›r. Fakat kat› ﬂekilde
düzenlenen yasa¤a, iki temel istisna getirilmiﬂtir. Bunlar;
• Söz konusu bilgilerin kullan›lmas›n›n bir kanun hükmü taraf›ndan emredilmesi,
• Bunlar›n arabuluculuk süresi sonunda var›lan anlaﬂman›n uygulanmas› ve icras› için
gerekli olmas›d›r.
Gizlilik, do¤rudan ve dolayl› her uyuﬂmazl›k için geçerli olacakt›r.
MADDE 6 Sicile kay›tl› olan arabulucular, arabulucu ünvan›n› ve bu ünvan›n sa¤lad›¤› yetkileri kullanma hakk›na sahiptir.
Ancak, taraflar, aralar›ndaki uyuﬂmazl›¤› çözmek için üzerinde anlaﬂt›klar› bir üçüncü kiﬂiyi
arabulucu olarak görevlendirebilirler. Ancak bu kiﬂiler arizi olarak arabuluculuk faaliyetini yerine getiriliyorlarsa bu unvan› resmi olarak kullanamazlar.
MADDE 7 Ücret ve masraflar›n istenmesi
MADDE 8 Arabulucu, taraflardan her biri ile ayr› ayr› ya da her ikisiyle birlikte görüﬂebilir
veya iletiﬂim kurabilir.
MADDE 9 Görevin özenle ve tarafs›z biçimde yerine getirilmesi
MADDE 10 Reklam Yasa¤›
MADDE 11 Taraflar›n Ayd›nlat›lmas›
MADDE 12 Aidat ödenmesi
MADDE 13 Arac›ya Baﬂvuru
MADDE 14 Arabulucunun Seçilmesi
MADDE 15 Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi (en k›sa sürede ilk toplant›ya davet. Dava
aç›ld›ktan sonra arac›ya baﬂvuruda, yarg›lama mahkemece 3 ay süre ile ertelenir. Taraflar isterlerse 3 ay daha uzatabilir.)
MADDE 16 Arabuluculuk sürecinin baﬂlamas› ve sürelere etkisi
• Dava aç›lmadan önce ilk toplant›ya davet ile sürecin devam›n›n tutanakla belgelendi¤i tarihten itibaren baﬂlar.
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• Dava aç›ld›ktan sonra mahkemenin taraflar› arabuluculu¤a davetinin kabulü ile duruﬂma
d›ﬂ›nda mahkemeye yaz›l› beyanlar›n›n tutana¤a geçirildi¤i tarihten itibaren iﬂlemeye baﬂlar.
Arabuluculuk sürecinin baﬂlamas›ndan sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaﬂ›m› ve hak
düﬂürücü sürelerin hesaplanmas›nda dikkate al›nmaz.
MADDE 17 Arabuluculu¤un sona ermesi (5 y›ll›k saklama zorunlulu¤u)
MADDE 18 Maddede, arabuluculuk faaliyetinin sonunda bir anlaﬂmaya var›lmas› halinde, bu
anlaﬂman›n, ﬂekli ve sonuçlar› düzenlenmiﬂtir. Arabuluculu¤un anlaﬂma ile sonuçlanmas›
halinde, faaliyetin sonunda tutulan tutanak bir anlaﬂma belgesi niteli¤indedir.
MADDE 19 Arabulucular sicilinin tutulmas›
MADDE 20 Arabulucular siciline kay›t ﬂartlar›
MADDE 21 Arabulucular sicilinden silinme
MADDE 22 Arabulucuk E¤itimi
MADDE 23 E¤itim kuruluﬂlar›na izin verilmesi (En çok 3 y›l geçerli olmak üzere izin)
MADDE 24 ‹zin süresinin uzat›lmas› (kay›t süresinin bitiminden en erken 1 y›l ve en geç üç
ay önce sicildeki kayd›n›n geçerlilik süresinin uzat›lmas›n› yaz›l› olarak talep edebilir.) ‹znin
geçerlilik süresi her defas›nda üç y›l uzat›labilir.
MADDE 25 Arabuluculuk yetki belgesi
MADDE 26 Daire baﬂkanl›¤›na bilgi verme yükümlülü¤ü (Ocak ay›nda bir önceki y›l›n
raporunu sunar.)
MADDE 27 E¤itim kuruluﬂlar›na verilen iznin iptali
MADDE 28 Kuruluﬂ ve Teﬂkilat
MADDE 29 Daire Baﬂkanl›¤›
MADDE 30 Daire Baﬂkanl›¤›n›n Görevleri
MADDE 31 Kurul
MADDE 32 Kurulun Görevleri
MADDE 33 Gizlili¤in ihlali ( 1 ) 4 üncü maddedeki yükümlülü¤e ayk›r› hareket ederek bir
kiﬂinin hukuken korunan menfaatinin zarar görmesine neden olan kiﬂi alt› aydan iki y›la kadar
hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
(2) Bu suçlar›n soruﬂturulmas› ve kovuﬂturulmas› ﬂikayete ba¤l›d›r.
MADDE 34 Kadrolar
MADDE 35 Yönetmelikler
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2008 - 2010 Dönemi Komitelerimiz
Odam›z taraf›ndan 2008-2010 Çal›ﬂma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz
aras›na 25 komitemize Oda Yönetim Kurulu olarak 10 Kas›m 2008 tarihinde atamalar›
yap›lm›ﬂ olup Komitelerimiz ilk toplant›lar›n› Kas›m ay› içerisinde gerçekleﬂtirilmiﬂ
olup aﬂa¤›daki ﬂekilde görev da¤›l›mlar› karar alt›na al›nm›ﬂt›r.

Avrupa Birli¤i Komitesi
ADI SOYADI
HAL‹SE KARAKUﬁ
HAL‹L RUH‹ TAﬁKIN
BURCU KIRÇE
YILDIZ GÜVEN
KAD‹R KIRAL AKSOY
FUAT YURTSEVER
NEﬁE KIBRIS
CANAN KARAÇAM
GÜLVEREN YERL‹KAYA
AYHAN KUKUL
GÖNÜL TOYGAR
KEMAL TAﬁTAN
SERKAN AYDIN

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

KURUL RAPORLARI

Proje Hedefleri
AB Kat›l›m Ortakl›¤› Senedindeki Türkiye’nin ﬁartlar›n›n ‹ncelenmesi Ve Hizmetlerin
Serbest Dolaﬂ›m› ‹le Muhasebe Mesle¤ini Bekleyen F›rsat Ve Tehditlerin Ortaya
Ç›kar›larak Raporlanmas› (Karﬂ›laﬂt›rmal› Olarak) (4-7-8. Yönergeler de dikkate al›narak)
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Avrupa Birli¤i Fonlar› Komitesi
ADI SOYADI
F‹L‹Z BÜLBÜL
HAT‹CE BERNA POYRAZ
ZERR‹N AKBAYTUAN
HÜLYA ÇEV‹K
DÜR‹YE SEV‹L ÜSTÜNDA⁄
GÖNÜL YILDIZ ﬁENYÜZ
GÖZDE ERTAﬁ
D‹LEK KARTAL
NURAY ÖZEV
FER‹DUN ÇINAR
HIDIR ÖZDEN
AL‹ DEM‹RC‹
ABDULLAH KILIÇ

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Meslek mensubu ve stajyerlerle ilgisi olan AB projelerinin takibi ve proje tekliflerinin haz›rlanmas›
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Ba¤›ml› Çal›ﬂanlar Komitesi
ADI SOYADI
SEYFULLAH ATÇI
BÜLENT TOKAN
PER‹HAN BORA
CUMHUR KARATEPE
TÜLAY HERGÜNLÜ
ERDAL HAL‹LO⁄LU
EM‹NE ﬁ‹V‹L
NECM‹ GERBO⁄A
HAYRÜNN‹SA ÖZMUTAFO⁄LU
AYﬁE HAVA MÜHÜR
GÜLﬁEN HACIMURTAZAO⁄LU
ERKAN CANPOLAT
N‹MET ERAYDIN
GONCA KAVRUT
YASEM‹N AKER
M. ZEK‹ CANPOLAT

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Ba¤›ml› çal›ﬂanlar›n dünya uygulamas› ve ünvan kullan›m›,
Ba¤›ml› çal›ﬂanlar›n sorunlar› ve çözüm önerileri
Ba¤›ml› çal›ﬂan ancak ruhsat› olmayanlar›n mesle¤e kat›l›m› ile ilgili raporlar haz›rlamak
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Basel Komitesi
ADI SOYADI
YAKUP UYGUN
HAKAN KAZIM YILMAZ
GÜLSEREN ÇET‹N
RESUL ÇOLAK
ZAVEN BARKEV NALBANT
SABR‹ DURSUN
F‹SUN ÜLGEN
NAZAN ALTINTAﬁ
KEMAL ÇINAR
‹SMA‹L SONER HOﬁGÜL
BURCU ES‹N
‹BRAH‹M KOYUNCU
ABDULLAH GENÇ

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Basel sürecinin araﬂt›r›lmas› ve uygulama ile ilgili yol haritas›n›n haz›rlanmas›

ADI SOYADI
AYSUN DEDE
KAD‹R OSOYDAN
MESUT DÜZGÜN
S‹NAN KURU
NESR‹N TU⁄CU
ERKAN ÇALGAN
F‹TNAT AYTUN
HAF‹ZE ÖZTÜRK
‹LKER EKE
YEL‹Z ARSLAN
NURCAN GÜNEﬁDO⁄AN

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
e-defter, e-fatura, e-yaz›l›m, XBRL raporlama dili gibi uygulamalar›n e-devlet kapsam›nda de¤erlendirilmesi ve kapsaml› rapor haz›rlanmas›
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Çevre Komitesi
ADI SOYADI
CENAP ‹NALTONG
ERCAN CEYLAN
S‹BEL BUYURGAN
HÜSNÜGÜL GÜL
TÜRKAN KAYA
ﬁEYMA SOLGUN
HAMD‹YE BEKAR
ZEKA‹ YAKUPO⁄LU
AYSEL ﬁENTÜRK
AYﬁE ÇANKAYA
AL‹ KAYKUN
MEHMET REﬁ‹T ﬁEN
MET‹N GÜREL

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Çevre ile istatistiki çal›ﬂmalar›n yap›lmas› ve KYOTO prokolünün izlenmesi ve raporlanmas›
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Denetim Standartlar› Komitesi
ADI SOYADI
HAT‹KE TÜLABO⁄A
AL‹ EKBER YILDIZ
EM‹NE ÖZTÜRK AYDIN
‹LGÜN ÖZEN KURGUN
PINAR AKTAY
SERP‹L YILDIZ
GAMZE BEL‹CE
GÜL‹ZAR Ç‹V‹
BAHANU SARI
SERAP ARSLAN
SEMA BEKÇ‹
ENG‹N YILMAZ
SEMRA AYDIN
ERKAN MENTEﬁE
ﬁENOL KARAKAﬁ

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Denetim standartlar›n›n (KOB‹) özel iﬂletmelerde uygulamas› (sektörel ayr›mlar)
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Do¤al Afetler Komitesi
ADI SOYADI
NEVZAT SEZG‹N
AYLA SARSILMAZ
YEﬁ‹M ÖZER
OLGUN TOKSOY
SADETT‹N DEM‹R
KAZ‹ME ERBAY
MET‹N KAYGALAK
CEMAL SATALO⁄LU
S‹BEL AYDIN
AHMET HAYTAÇ
ÖZGÜR DEVRiM ÜSTÜNER

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Do¤al Afetler ile ilgili e¤itim broﬂürünün haz›rlanmas›
Do¤al Afetler kriz ekibi oluﬂturulmas› vede¤iﬂim ve geliﬂimlerin izlenmesi

Dolayl› Vergi Mevzuat› Komitesi
GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

KURUL RAPORLARI

ADI SOYADI
‹LKER BORA YARGIÇ
YUSUF TÜRK
MERAL KABAK
ERDAL DEM‹R
Z‹LF‹KAR KARATAﬁ
LEVENT SATILMIﬁ
F‹GEN ÖZKAYA
FUNDA DÜZENL‹
ﬁEREF ÖZÇEL‹K
BANU DEDE
EKREM TALAT KAYNAR
FATMA SAKA
HAKAN KELEﬁ
S. D‹LEK PARLAREL
SAFMUA YEGÜL

Proje Hedefleri
Dolayl› vergiler konusunun geliﬂtirilmesi ve yaﬂanan sorunlar›n saptanmas›
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Dolays›z Vergi Mevzuat› Komitesi
ADI SOYADI
SABR‹ ODAK
SEMRA DURUL
FUNDA KARABULUT
SÜLEYMAN YILDIRIM
MAHMUT GÜNEﬁ
HÜSEY‹N GÜNVEREN
ESALET AﬁIK
BEYHAN SER‹N
NURHAN GEZER
ERD‹NÇ KARDAﬁ
SERP‹L DA⁄
SELMA KURU ASLAN
AL‹ CAN
AYﬁ‹N YURTTAﬁ
GÜNAY GÜNEﬁ

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Dolays›z vergiler konusunun geliﬂtirilmesi ve yaﬂanan sorunlar›n saptanmas›
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‹ﬂ Hukuku Komitesi
ADI SOYADI
KENAN MÜLAY‹M
TAYFUN DAL
YILDIZ CEBESOY YEKSAN
MÜﬁERREF ALAYAT
NEVZAT BAKIR
GÜLSEREN YILDIRIM
MERAL YILDIZ
MEVH‹BE ULAﬁ
YILMAZ BEBEK
EM‹NE MANAV
GÜL‹ZAR ÖZEV

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
‹ﬂ hukuku uygulama rehberi (iﬂ mevzuat›na uygun) haz›rlanmas›
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Kobileri ‹zleme Komitesi
ADI SOYADI
‹BRAH‹M FEVZ‹ TACER
NEVZAT ADEM TORLUO⁄LU
NUR SERTÇEL‹K
AL‹ MUSTAFA ULUTÜRK
YUSUF KALKAN
‹BRAH‹M IﬁIK
SELMA GÜVEN
ÖZGE ÖZTÜRK
MEHMET BAHATT‹N
SAM‹T AKDO⁄AN
SEBEL CEYLAN
SEHER SEL‹N BOZDA⁄
KEMAL KÖKSAL

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
KOB‹’lerin geliﬂimi ile ilgili olan projelerin izlenmesi ve bu konuda meslek mensuplar›na
yeni iﬂ alanlar›n›n haz›rlanmas›

Meslek Yasas› Komitesi
GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Dünya uygulamalar›n› da örnekleyerek Dünya standartlar›nda alternatif meslek yasas› önerisi
haz›rlanmas›
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ADI SOYADI
HASAN KATURMAN
ABDULLAH KINALI
NEZAHAT SAK
HAM‹T DEM‹R
AS‹YE ARAT
Ç‹⁄DEM POLAT
SEVG‹ TARIM
HASAN BAHÇIVAN
MEHMET UMUT
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Mesleki Denetim Komitesi
ADI SOYADI
ÖZCAN USLU
N‹LGÜN DUMLU
MUSTAFA TAﬁPULAT
MÜJDAT ‹ZG‹
MEHMET YEﬁ‹LTEPE
HÜSEY‹N KILIÇ
CENG‹Z BEKEN
TALAT ARFAN
CENG‹Z DEM‹RCAN
MEHMET TALAYO⁄LU
B‹LAL KARAYAZI
CEMAL KARAO⁄LU
KEMAL ÖZARSLAN
ERDEM CEYLAN
KAM‹L TUNÇ
NED‹M KAYA
RUH‹ YAVUZ

Proje Hedefleri

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

2008 YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

Meslek uygulamalar›nda oda yönetimi çal›ﬂmalar›na katk› sa¤lamak
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Mesleki Etik Kurallar› Komitesi
ADI SOYADI
SAM‹ DÜVENC‹
EROL ERYÜRÜK
TANER ÖNLÜ
SÜLEYMAN GÖKÇE
SELAM‹ ﬁAH‹N
AL‹ ÖNDER B‹TER
AHMET SAL‹H BOYNER
KORHAN KILIÇ
F‹L‹Z KAVUN
ZEYNEL GÜL
GÜLSER ERTEK‹N
YAﬁAR AYDIN GÜRKÖK
MURAT GÜNGÖZÜ
‹LHAM‹ TU⁄RUL
ERKAN ALTUNTAﬁ

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Etik kurallar ile ilgili uygulamaya iliﬂkin öneriler getirmek ve etik kurallar› anlat›c› rehber ve
broﬂür haz›rlamak

ADI SOYADI
AHMET CEYLAN
AL‹ RIZA GÜREL
ESRA BOY
ZEL‹HA M‹NE YILDIRIM
SERAP ARKUN
SAVAﬁ ÇAKIR
EBRU MUSULLULU
‹KBAL YILDIZ
CAN KARA
NURCAN ALTINTAﬁ
RECEP ÖNEM
HIZIR GÖKHAN HARUNO⁄LU
SERVET OKTAY ‹ﬁÇ‹MEN

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Mesleki kalite standartlar›n›n oluﬂturulmas› ile ilgili çal›ﬂma yap›lmas› ve rapor haz›rlanmas›
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Mesleki Kalite Standartlar› Komitesi
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Mesleki Tazminat Sigortas› Komitesi
ADI SOYADI
DEN‹Z TOPDEM‹R
HÜSEY‹N TEPE
DEMET ÖZSAVAﬁ
FET‹YE DEM‹ZSÖZ
AHMET ﬁEN
SEV‹M DEM‹R
ﬁENER YALÇINKAYA
MET‹N GÜRSOY
YILDIZ ‹RG‹N
B‹RGÜL POLAT KOT‹L

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Mesleki Tazminat Sigortas› Düzenlenirken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekti¤ini ‹çeren Örnek
Teknik Sigorta ﬁartname Haz›rlanmas› (Meslek Mensuplar›n› Koruyacak ﬁekilde)
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Mesleki Uzmanlaﬂma Komitesi
ADI SOYADI
AHMET TURAN KARABULUT
YUSUF YILDIZ
GÜLAY AKSAKAL
ERKAN ERAYABAKAN
BARIﬁ TAN
SEV‹NÇ KAYA
VARTEVAR CAVAK
EL‹F DEM‹RC‹
RAMAZAN ÇAKIRCA
SEÇ‹L ÇALIﬁKAN
M. OSMAN BAYHAN
E. FUNDA ÜÇÜNCÜ
FARUK YENER

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Mesleki uzmanl›k alanlar›n›n saptanmas› ve kurumsallaﬂma projesinin sonuçland›r›lmas›
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Muhasebe Standartlar› Komitesi
ADI SOYADI
MAHMUT VEFA TOROSLU
NURGÜL KANPAK
GÜLﬁEN YANAR
ZEK‹YE A⁄CA
FATMA IﬁILO⁄LU SAKAR
EM‹NE ÖZCANLI
F‹L‹Z ﬁAH‹N
Ç‹MEN POLAT
DUYGU ﬁENEL
ﬁÜKRÜ SAVAﬁ
CEZM‹ AYGÖR
ARZU GÖÇMEN
FATMA AKSOY
MUKADDES ÖZCAN
‹LHAN YALNIZCAN
HÜSEY‹N BODUR

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Muhasebe standartlar›n›n (KOB‹) özel iﬂletmelerde uygulamas› (sektörel ayr›mlar)

ADI SOYADI
SEZER AS‹YE KARAN
ﬁÜKRAN TOLU
AYﬁEGÜL GÖKÇEN ÖZÖLMEZ
AYÇ‹N DEN‹ZER DEVRAN
B‹LGE AVCI
CANAN DURMAZ
ZÜLAL ASAL

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili tan›t›c› çal›ﬂma yap›p, bu konuda odaya strateji belirlemede yard›mc› olunmas›

367

KURUL RAPORLARI

Sosyal Etkinlikler Komitesi
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Sosyal Güvenlik Komitesi
ADI SOYADI
BAHT‹YAR ﬁAH‹N
AYTEN AKBALIK
BERNA ÖZKAN
AHMET ALSAN
AVED‹S KEBABCI
ENG‹N ERTAN
FATMA RAVANO⁄LU
HAKKI GÖKDEM‹R
NURAY KEKEÇ
BERRU ATLIHAN
ÖZGÜR YILDIZ
ELENA CHR‹ST‹NA DEREN
HÜSN‹YE KARAKAYA
SERP‹L BA⁄ÇIVAN
HAT‹CE GÜRSOY

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Yeni sosyal güvenlik reformunun aksayan yönlerinin saptanmas› ve çözüm önerileri

2008 YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

Staj Denetim Komitesi
ADI SOYADI
AHMET KARAKILINÇ
TELAT KEKÜL
PER‹HAN TORAMAN
N‹LGÜN SARAÇER
CEM SEFA MISIR
EM‹N YILMAZ
GÜLCAN ÖZDEM‹R
H. ARZU KÖSEO⁄LU
‹NC‹SER AT‹LA
SONER ﬁAH‹N
KIYMET ARAYICI
HAYDAR ÖZTÜRK
KAM‹L GÖKHAN KARAN
ED‹P MURAT ÖZTAﬁ
HÜSEY‹N ORUÇ

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Staj uygulamalar›nda oda yönetimi çal›ﬂmalar›na katk› sa¤lamak
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Staj De¤erlendirme Komitesi
ADI SOYADI
ÖMER YÜCEL SÜERKAN
MUSTAFA ‹RFAN YALÇIN
MÜZEYYEN ERDO⁄DU
ﬁEBNEM GÜNDO⁄DU
SEVDA RIZVANO⁄LU
YAKUP ﬁEN
MUHARREM GÜZEL

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri
Stajyer baﬂvurular›n›n de¤erlendirilmesinde oda yönetimi çal›ﬂmalar›na katk› sa¤lamak

Türk Ticaret Mevzuat› Komitesi
ADI SOYADI
AB‹D‹N BOZKAYA
GÜLNAZ GÜLER
ARZU ﬁENEL
EL‹F AKKAYA DÜZENL‹
MERAL UZUN
MUHAMMED AKYOL
ÖZLEM ZÜBEYDE ALKAN
HÜSEY‹N ERDEM
MÜGE UMMAN
YAﬁAR ÜNAL
AYKUT BENER

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri

KURUL RAPORLARI

Yeni TTK’n›n uygulama rehberinin haz›rlanmas› ve e¤itim modeli çal›ﬂmas›
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Ücret Tespit Komitesi
ADI SOYADI
EROL CEYLAN
MURAT KORUCUO⁄LU
EMEL ÖZTÜRK ÖZEN
MET‹N BOZDA⁄
CEMAL YE⁄‹N
MEL‹KE BARAN
CENG‹Z PEHL‹VAN
GÜLDO⁄AN YILDIRIM
RIZA DURAN

GÖREV‹
BAﬁKAN
BAﬁKAN YRD.
SEKRETER
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Proje Hedefleri

2008 YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

Zamana ve faaliyete endeksli taslak ücret tarifesinin haz›rlanmas›

370

