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Özet 
 Muhasebe mesleği, son 30 yıldır kurumsallaşma sürecindedir. Bu süreçte, etik ve 
disiplinin muhasebe mesleğinin vazgeçilmezleri olduğunu meslek mensuplarına 
yerleştirilmeye çalışılmıştır. Meslek mensuplarının disiplin süreci şikâyet veya ihbar 
aşamasıyla başlayıp dava dosyasının kapatılması aşamasına kadar devam eden bir süreçtir. 
Bu süreçte meslek mensubu ceza alabileceği gibi beraat de edebilir. Türkiye’de disiplin 
cezaları; kınama, uyarma, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma, 
staj iptali ve yeminli sıfatını kaldırma şeklinde verilebilmektedir. Küresel dünyada 
işletmelerin uluslararası yapısından muhasebede etkilenmektedir. Bu nedenle TÜRMOB 
(Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşvirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) 
birçok uluslararası kuruluşla işbirliği içindedir. Türkiye’de uygulanan disiplin süreci ve 
cezalarının uluslararası düzeyde kabul edilebilir olması gerekmektedir. Bu amaçla 
çalışmada, Türkiye’deki disiplin süreci uygulamasının Birleşik Krallık ACCA (Tescilli 
Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) uygulamaları ile karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkların 
ortaya konulması amaçlanmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Muhasebe mesleği, disiplin cezaları, disiplin süreci. 

 

Abstract 
 Accounting profession, is in the process of institutionalization in the last 30 years. In 
this process, we have tried to be placed on professional ethics and is indispensable to the 
discipline of the concept of professional accountants. Professionals of the discipline process is 
an ongoing process until the closing stages of the case file, starting with the complaint or 
notice stage. As can be penalized acquitted professionals in this process as well can travelers. 
Disciplinary actions in Turkey; reprimand, warning, temporarily retain the professional 
activities, dismissal, removal and cancellation of the internship sworn adjectives can be given 
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disciplinary punishment. In the global world of business, it is affected by the international 
accounting structure. Therefore, TURMOB (Union of Chambers of Certified Publici 
Accountants Turkey) is in cooperation with many international organizations. The 
disciplinary process in Turkey and the penalties applied should be acceptable at international 
level. For this aim, the application of the disciplinary process in Turkey compared with 
practices in the UK ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) aims to 
determine differences and similarities. 
Keywords: Accounting profession, disciplinary penalties, disciplinary process. 


