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SĐRKÜLER        Đstanbul, 26.05.2015 
Sayı: 2015/106       Ref: 4/106 
 
 
Konu:  
SM, SMMM VE YMM ÇALI ŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA 
YÖNETMEL ĐKTE DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR YÖNETMEL ĐK 
YAYINLANMI ŞTIR 
 
22.05.2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazete’de “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.  
 
Yönetmeliğin adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmi ş ve çeşitli maddelerde yer alan 
“Serbest Muhasebeci” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
Yönetmeliğin 3. maddesinde yer alan “Serbest Muhasebeci” tanımı yürürlükten kaldırılmış; 
aynı maddede yer alan “Kanun”, “Meslek Mensubu”, “Mesleki Faaliyet” ve “Ruhsat” 
tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 

“Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanununu,” 

 
“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali 
Müşavirleri,” 
 
“Mesleki Faaliyet: Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
veya Yeminli Mali Müşavir unvanı ile faaliyette bulunmayı,” 

 
“Ruhsat: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
ruhsatlarını,” 

 
 
Yönetmeliğin 15. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Tabela asılması zorunluluğu 
 
Madde 15 – Her meslek mensubu; işyerinin 
bulunduğu binanın herkesin kolaylıkla 
görebileceği biçimde bir yerine, sadece adı ve 
soyadı ile meslek unvanım taşıyan bir tabela 
asmak zorundadır. 
 

Tabela asılması 
 
Madde 15 – Meslek mensuplarınca tabela 
asılması ihtiyaridir. 
 
Tabela asılması halinde; 
 
 

 



 

2 

 

Birden çok meslek mensubu çalışmalarım 
ortaklık bürosu veya şirket şeklinde 
birleştirdikleri takdirde; tabelaya ayrıca ortaklık 
bürosu veya şirket unvanı yazılır. Ayrıca ortaklar 
ad ve soyadları ile unvanlarını da tabelaya 
yazabilirler. 

a)   Tabelalarda; oda ve Birlik amblemi, meslek 
unvanı ile ad ve soyadı, ortaklık bürosu unvanı, 
şirket ise şirket unvanı varsa akademik unvanı, 
büronun adresi, telefon numarası, internet adresi 
ile elektronik posta adresi yer alabilir. Tabelada 
bu Yönetmelikte belirlenenlerin dışında 
unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış 
ifadeler ile sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf 
ve benzerlerine yer verilemez. 
 
b) Aynı büroda birlikte çalışma halinde, birlikte 
çalışan meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, 
ortaklık şeklinde çalışılması durumunda ise 
ortaklık unvanının tabelada yer alması 
zorunludur. 
 
c) Tabela, büronun bulunduğu binanın giriş 
kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna ya 
da büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Bina 
cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine 
birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar 
yazılamaz, ışıklı tabela kullanılamaz. 
 
d) Tabelaların mavi zemin üzerine beyaz yazılı 
olması ve bunlarda Birlik adına tescilli Mm 
logosunun kullanılması zorunludur. 

 
Yönetmeliğin “Serbest muhasebecilerin çalışma konuları” başlıklı  17. maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
Yönetmeliğin 20. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Madde 20: Bildirim mecburiyeti 
 
Meslek mensupları hizmet verdikleri 
müşterilerini kayıtlı oldukları odalara 6 ayda bir 
ili şikteki form ile bildirmek zorundadırlar. 
 
Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci 
mali müşavirler teşebbüs veya işletme 
sahiplerinin defterlerini kendi bürolarında 
tutarlar. 
 
Serbest muhasebeci mali mücavirler Kanunun 2 
nci maddesinin a ve b fıkralarında belirtilen işleri 
bürolarında yapabilecekleri gibi teşebbüs veya 
işletme sahiplerinin işyerlerinde de yapabilirler. 
 

Madde 20: Bildirim mecburiyeti 
 
Meslek mensupları, hizmet verdikleri 
müşterilerle düzenleyecekleri sözleşmelerin 
bilgilerini, Birli ğin belirleyeceği usul ve esaslar 
çerçevesinde bağlı oldukları odalara iletmek 
zorundadırlar. 
 
Serbest muhasebeci mali müşavirler, Kanunun 2 
nci maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) 
bentlerinde belirtilen işleri bürolarında 
yapabilecekleri gibi teşebbüs veya işletme 
sahiplerinin işyerlerinde de yapabilirler. 
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Serbest muhasebeciler ve serbest Muhasebeci 
mali müşavirler tuttukları defterleri ve bunlarla 
ilgili belgeleri itinalı şekilde muhafaza altına 
almak zorundadırlar. 

Serbest muhasebeci mali müşavirler tuttukları 
defterleri ve bunlarla ilgili belgeleri itinalı şekilde 
muhafaza altına almak zorundadırlar. 

 
Yönetmeliğin 23. maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Madde 23: Đş kabulü 
 
Staj ve sınav sürecini tamamlayarak, mesleği 
yapmaya hak kazanan meslek mensupları, meslek 
ruhsatlarını aldığı tarihten itibaren iki yıl 
geçmedikçe, staj yaptıkları meslek mensuplarının 
rızası olmadan onların müşterilerine hizmet 
veremezler. 
 
 

Madde 23: Đş kabulü 
 
Mesleki bürolarda bağımlı çalışmakta iken bu 
görevlerinden ayrılan meslek mensupları işten 
çıkış tarihinden itibaren, stajını 
tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan 
meslek mensuplarının ise meslek ruhsatlarını 
aldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, 
ayrıldıkları yahut yanında staj yaptıkları meslek 
mensuplarının rızası olmadan onların 
müşterilerine hizmet veremezler. 

 
 
Yönetmeliğin “Ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunma” başlıklı 30. 
maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir. 
 
“ ı) Kanunen yetkili kuruluşlardan yetki almış bağımsız denetim kuruluşları, mesleki unvandan 
sonra gelmek kaydıyla, şirket unvanlarında “bağımsız denetim” ibaresini kullanabilirler. 
 
 i) Çalışanlar listesine kayıtlı olmayan veya farklı odanın çalışanlar listesine kayıtlı olan 
meslek mensupları ortaklık bürosu kuramazlar. Ortaklık büroları şube açamazlar.” 
 
Yönetmeliğin 36. maddesinin başlığı “Çalışanlar listesinden silme kararı” şeklinde 
değiştirilmi ş ve maddenin “Çalışanlar listesinden, silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini 
ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazılır. Karar yazılı olarak ilgiliye tebliğ 
edilir.” şeklindeki birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yönetmeliğin 37. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Madde 37: Çalışanlar listesine yeniden yazılma 
 
Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren 
hallerin sona erdiğini ispat eden meslek 
mensubu, bu listeye yeniden yazılmaya hak 
kazanır. 

Madde 37: Çalışanlar listesine yeniden yazılma 
 
Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren 
hallerin sona erdiğini ispat eden meslek 
mensubu, ilgili belgelerle birlikte ba şvurması 
halinde oda yönetim kurulu kararı ile listeye 
yeniden yazılır. Karar başvuru sahibine yazılı 
olarak tebliğ edilir.  
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Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 ve 6. maddeler eklenmiştir. 
 
“Geçici Madde 5 – Meslek mensupları halen kullanmakta oldukları tabelaları bu 
Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 15 inci maddeye uygun hale 
getirmekle yükümlüdürler.” 
 
 “Geçici Madde 6 – Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek mensupları ile 
Serbest Muhasebecilik stajına devam edenlerden stajını başarı ile bitirenler, Kanunun 2 nci 
maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde belirtilen işleri yaparlar ve bu Yönetmelikte yer alan 
hükümlere tabi olurlar.” 
 
Değişiklikler 22 Mayıs 2015 günü yürürlüğe girmiştir.  
 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE ĐSTANBUL YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
EK: 
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin 
Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
 
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 

YÖNETMELİK 

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: 

SERBEST MUHASEBECĐ, SERBEST MUHASEBECĐ MAL Đ MÜŞAVĐR VE 
YEM ĐNLĐ MAL Đ MÜŞAVĐRLERĐN ÇALI ŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA  

YÖNETMEL ĐKTE DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR YÖNETMEL ĐK  

MADDE 1 – 3/1/1990 tarihli ve 20391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı 
“Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 
olarak değiştirilmi ştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Serbest Muhasebeci” tanımı yürürlükten 
kaldırılmış; aynı maddede yer alan “Kanun”, “Meslek Mensubu”, “Mesleki Faaliyet” ve “Ruhsat” tanımları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmi ştir. 

“Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,” 
“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,” 
“Mesleki Faaliyet: Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir 

unvanı ile faaliyette bulunmayı,” 
“Ruhsat: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatlarını,” 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Tabela asılması 
Madde 15 – Meslek mensuplarınca tabela asılması ihtiyaridir. 
Tabela asılması halinde; 
a)   Tabelalarda; oda ve Birlik amblemi, meslek unvanı ile ad ve soyadı, ortaklık bürosu unvanı, şirket ise 

şirket unvanı varsa akademik unvanı, büronun adresi, telefon numarası, internet adresi ile elektronik posta adresi yer 
alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış ifadeler ile sair 
şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez. 

b) Aynı büroda birlikte çalışma halinde, birlikte çalışan meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, ortaklık 
şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması zorunludur. 

c) Tabela, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna ya da büro giriş 
kapılarının yanına asılabilir. Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri 
yazılar yazılamaz, ışıklı tabela kullanılamaz. 

d) Tabelaların mavi zemin üzerine beyaz yazılı olması ve bunlarda Birlik adına tescilli Mm logosunun 
kullanılması zorunludur.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Madde 20 – Meslek mensupları, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri sözleşmelerin bilgilerini, 

Birli ğin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara iletmek zorundadırlar. 
Serbest muhasebeci mali müşavirler, Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 

işleri bürolarında yapabilecekleri gibi teşebbüs veya işletme sahiplerinin işyerlerinde de yapabilirler. 
Serbest muhasebeci mali müşavirler tuttukları defterleri ve bunlarla ilgili belgeleri itinalı şekilde muhafaza 

altına almak zorundadırlar.” 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Mesleki bürolarda bağımlı çalışmakta iken bu görevlerinden ayrılan meslek mensupları işten çıkış tarihinden 

itibaren, stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensuplarının ise meslek ruhsatlarını aldıkları 
tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, ayrıldıkları yahut yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan 
onların müşterilerine hizmet veremezler.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri 
eklenmiştir. 

“ı) Kanunen yetkili kuruluşlardan yetki almış bağımsız denetim kuruluşları, mesleki unvandan sonra gelmek 
kaydıyla, şirket unvanlarında “bağımsız denetim” ibaresini kullanabilirler. 

 i) Çalışanlar listesine kayıtlı olmayan veya farklı odanın çalışanlar listesine kayıtlı olan meslek mensupları 
ortaklık bürosu kuramazlar. Ortaklık büroları şube açamazlar.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığı “Çalışanlar listesinden silme kararı” şeklinde 
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değiştirilmi ş ve maddenin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Madde 37 –  Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu, 

ilgili belgelerle birlikte başvurması halinde oda yönetim kurulu kararı ile listeye yeniden yazılır. Karar başvuru 
sahibine yazılı olarak tebliğ edilir.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde geçen “serbest muhasebecilerin ve” ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde geçen “Serbest muhasebeciler,” ibaresi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinde geçen “Maliye ve Gümrük Bakanı” ibaresi “Maliye 
Bakanı” şeklinde değiştirilmi ştir. 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir. 
“Geçici Madde 5 – Meslek mensupları halen kullanmakta oldukları tabelaları bu Yönetmeliğin yürürlük 

tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 15 inci maddeye uygun hale getirmekle yükümlüdürler.” 
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir. 
“Geçici Madde 6 – Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek mensupları ile Serbest 

Muhasebecilik stajına devam edenlerden stajını başarı ile bitirenler, Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının (a) 
bendinde belirtilen işleri yaparlar ve bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabi olurlar.” 

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî 

Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür. 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


