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Y.M.M. \rE S.M.M.M ODASI BASKANLIKLARTNA

itgi: f 0.08.2010 tarih ve 2OIO/4 sayrh Genelge.
O9.O1.20O8 tarih ve 26751 sayrh Resmi Gazete'de ya5nmlanan Sue
Gelirlerinin Aklanmasrnln ve Teroriin Finansmanrnrn Onlenmesine Dair
Tedbirler Hakkrnda Yonetmeli$in 4. maddesinde, 5549 sayrh Sug Gelirlerinin
Aklanmaslntn
Onlenmesi
Hakkrnda
Kanunun
uygulanmasrnda
yukumlulerin kimler oldugu tanrmlanmrE, aynl maddenin (t) bendinde
"$irket, uakf ue dernek kunimast, idaresi ue deuredilmesi gibi iglerle stntrlt
olmak t)zere, bir iguerene baQh olmaksutn galtgan Serbest Muhasebeci ue
Serbest Muhasebeci Mali MtLgauirler ile Yeminli Mali Mugauirler" ytiktimluler
arasrnda sayrlmrqtrr.
Yonetmelilin yurkarida belirtilen 4. maddesinin (t) bendi, O2.O1.2OIO tarih ve
27450 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yururlufe giren Sug Gelirlerinin
Aklanmaslnln ve Terorun Finansmanrnrn Onlenmesine Dair Tedbirler
Hakkrnda Yonetmelikte De[igiklik Yaprlmasrna Dair Yonetmelr$n 2. maddesi
lle uBlr igverene bajh olmakstztn gall,go;n Serbest Muhasebeci, Serbest
Muha'sebeci Mali
geklinde
Miigaulr
ae Yemlnli Mali
Miiganirler'
de$Etirilmig, ayrrca maddeye oPino;nsal pigasalarda
denetim gapmakla
getktli bajtm.xz denetim kunilugloln" qeklinde (u) bendi eklenmigtir. Bu
Yonetmelik deSiqikligiyle, bir igverene bagh olmaksrzrn ga}qan meslek
mensuplarrmrz ve ba$rmsrz denetim kuruluqlan tam yulnimlu kapsamlna
ahnmrqtrr.
Birli$imiz tarafindan, Yonetmelifin 4. maddesinin (t) bendinde yaprlan
defiigikli[in ve aynr maddeye eklenen (u) bendinin iptali ve ytirutmenin
durdurulmasl istemiyle agrlan davada, Danrgtay 10. Daire'nin 09.06.2010
gun ve E:2010/1636 sayrh karan iie ytirutmenin durdurulmasr istemimizin
kabulune karar verilmiqtir. Bahse konu karar ilgi'de kayrth Genelge ile
Odalanmrza du5rurulmu gtur.

Yurutmeyi durdurma karanna Bagbakanhk ve Maliye Bakanhfir'nca rtiraz
edilmiq, Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu nun orne[i ekte gonderilen
I4.O7.2OIl gun ve YD ltiraz No:2010/1043 sayrh karan ile davaklarrn
itirazrnrn
kabulii ile Danrqtay 1O. Daire'ce verilen yiiriitmenin
durdurulmasr
kararrnrn kaldrrrlmaslna
karar verilmiqtir.
Bu karar
tizerine meslek mensuplatrmrz ve bafrmsrz denetim kuruluqlarr, 5549
sayrh Sug Gelirlerinin Aklanmastnln Onlenmesi Haklrrnda Kanunun
uygulanmasr bakrmrndan yeniden "yiikiimlti" durumuna gelmigtir.
Dava halen devam etmekte olup, Danrgtay 10. Dairesince verilecek esas
h akkrn daki karar Odal anm rza awrc a duyurulacaktrr.
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