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YÖNETMELĠK 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: 

SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODALARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR 

YÖNETMELĠK 

MADDE 1 – 21/2/1990 tarihli ve 20440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odaları 

Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Geçici Kurul” tanımı ile “Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir” tanımı yürürlükten kaldırılmıĢ, “Meslek Mensubu”, “Mesleki Faaliyet” ve “Ruhsat” tanımları aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. 

“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirleri,” 

“Mesleki Faaliyet: Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir unvanı ile faaliyette bulunmayı,” 

“Ruhsat: Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ruhsatını,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “serbest muhasebeci ve” ibaresi 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının baĢına aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir. 

“Odanın bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; Yönetim Kurulunca mevzuata uygun olarak Nisan ayı içinde hazırlanır ve 

gerekçesiyle birlikte Genel Kurula sunulur.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. 

“2) Nispi Aidat: ÇalıĢanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile bu listeye kayıtlı olmasalar dahi mesleki Ģirketlere ortak 

olan meslek mensuplarından alınan aidattır. Oda üyelerinden; bireysel olarak mesleki faaliyette bulunanlar, bir önceki yıla 

iliĢkin gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının, Ģirket ortağı olanlar ise dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen 

kurum kazancından payına düĢen tutarın % 1’ini nispi aidat olarak öderler. Aidatların ödeme zamanları ile konuya iliĢkin 

diğer usul ve esaslar Birlik tarafından belirlenir.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasında geçen “Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın” ibaresi 

“Maliye Bakanlığı’nın” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26/A maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “serbest muhasebeci ve” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Serbest Muhasebecilik ve” ibaresi 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Serbest Muhasebeci,” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Tabela asılması 

Madde 39 – Meslek mensuplarınca tabela asılması ihtiyaridir. 

Tabela asılması halinde; 

a) Tabelalarda; oda ve Birlik amblemi, meslek unvanı ile ad ve soyadı, ortaklık bürosu unvanı, Ģirket ise Ģirket unvanı varsa 

akademik unvanı, büronun adresi, telefon numarası, internet adresi ile elektronik posta adresi yer alabilir. Tabelada bu 

Yönetmelikte belirlenenlerin dıĢında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmıĢ ifadeler ile sair Ģekiller, iĢaret, resim, fotoğraf 

ve benzerlerine yer verilemez. 

b) Aynı büroda birlikte çalıĢma halinde, birlikte çalıĢan meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, ortaklık Ģeklinde 

çalıĢılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması zorunludur. 

c) Tabela, büronun bulunduğu binanın giriĢ kapısının yanına, giriĢ holü veya koridoruna ya da büro giriĢ kapılarının yanına 

asılabilir. Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz, ıĢıklı 

tabela kullanılamaz. 



ç) Tabelaların mavi zemin üzerine beyaz yazılı olması ve bunlarda Birlik adına tescilli Mm logosunun kullanılması 

zorunludur.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Madde 41 – Meslek mensupları, hizmet verdikleri müĢterilerle düzenleyecekleri sözleĢmelerin bilgilerini, Birliğin 

belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara iletmek zorundadırlar.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “serbest muhasebeci ve” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “Devlet Memurlarına” ibaresi “kamu 

görevlilerine” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odaları Yönetim Kurulları yürütür. 

 


