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YMM vE SMMM oDAsl BAşKANLlKLARI,NA

8ilindiği gibi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavir|ik Kanununda

Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 Sayılı Kanun 26.07.2008 gün ıe 46948 sayllı Resmi
Gazete'de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürüdüğe girmiştir.

Anılan kanunun 8.maddeşi ile 3568 Saylıl Kanunun 16.maddesinin sonuna "ılleslek.,
mensuplarlndan kamu kUrum Ve kuruluş|annda çaılşanlar ile mesleği 

'iilen 
icra etmeyenler, odaya

giriş ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirim|i olarak öder.'Şeklinde bir flkra eklenmiştır

odalarımızdan Ve meslektaşlartmızdan gelen baz| sorulardan, yukar|da sunulan hüküm

uygu|amasında tereddü yaşandlğl gözlenmiş olupi uygulemaya ilişkin iş ve işlemlerin aşağldaki
esasla, d€rultusunda yapılması gerekmektedir.

3568 Sayılı Meslek Yasa§lnda 5786 sayl|ı Yasa ile yapllan d€işiklik ile kanunun g.maddesinde

Yeminli Mali Müşavir olabılmenin Özel Şartlan belirtilirken, 'Serbest Muhasebeci Mali
Müşaviderin bir işyerine bağll oıarak çahşanlarln bu işyerlerinde geçen hizmeı s0releri yeminli

mali müşavirlik süresinden sayılarak mesl€in fiilen icrası olarak kabul edilmiştir." Bu nedenle;

hizmet akdine bağll olarak özel sektörde çlışan mes|ek mensuplarının tamamı oda gifiş ücretini

Ve maktu aidall tam olarak ödeyeceklefdir. Makıu aidat! tam ödemeyenleıin bu döneme ait

sürelerj YMM sInaV, için sMMM süresinden sayılmayacaktır.

Hizmet akdi ile hiçbir yerde çalışmayanlar ise; maKu aidatı ve giğ aidatını o/o50 indirimli olarak
ödeyeceklerdir

T C. Anayasasının 123. Maddesinde "Kamu talzelkişi|iği, ancak kanun|a veya kanunun açıkça
Vefdiği yetkiye dayantlarak kuruİUr " Hğkmü yer almaktadlr. Bu hüküm gereğince, kanun|a kurulan
kurum ve kuruluşlarda çallşan meslek mensuplarımE, kurumlardan alacaklan b€lge Ve bağh

bulundukları kurumün hangi kanunla kurulduğunu beyan etmeleri durumunda üye aidaİlarlnl
yüzde elli indirimli ödeyecekıerdir.

SOrekli €ğitim için oıuşıu rulacak l me\rzuat hükümleri saklldlr

Bi|9i edinilmesi ve karl beliriildiği şekılde yön Verilmesi hususunda gereğini rica
ederim

TRAB ıON slJtnlı 00ASI

Dr. Ymm. Masum TüRKER
Gene' Başkan

No
GIRfĞ i\ \l,ILlıl

Tarlh ,-Tz_-

c.ıçük coaa.si No: 
'07 

06s70 Aıııııpı . ANKAM l TuRİEI |cı:0 (90) (3]2) 232 sl' 60Q0 nü Fdr:O(noı2)2325073.71
hlıp: ll9!l,rrırrnoİ .org ır

,tt,RKl\'€ §ERsesT [tt]tl^§EBEcl MALl u0şAvlR!!:ır
vE YEMti-Lı M,üLl Moş^vİRI-!ıR oD^L^ıt BlRLtcl


