
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

 
Amaç  
  
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini 
sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek 
durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî standartları 
gerçekleştirmek üzere, (*) Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik meslekleri ve 
hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, 
organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir. (5786 sayılı kanunun 1’inci maddesiyle eklenen cümle)  
Birliğin kısa adı TÜRMOB’dur. 
Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara (**), Serbest Muhasebeci Malî Müşavir, Yeminli 
Malî Müşavir denir. 
(*) Serbest muhasebecilik (5786 sayılı kanunun 19’uncu maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.) 
(**) Serbest muhasebeci (5786 sayılı kanunun 19’uncu maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.) 
  
Mesleğin konusu  
  
Madde 2 - A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu : 
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, 
bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. 
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların 
uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. 
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve 
beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve 
benzeri işleri yapmak. 
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir denir. 
B) Yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu : 
Fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak 
yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.  
Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe 
bürolarına ortak olamazlar.  
  
Meslek unvanlarının haksız kullanılması  
  
Madde 3 - Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından (*), serbest muhasebeci malî müşavir, yeminli 
malî müşavir unvanlarının veya bu unvan veya kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan, 
ibare veya remizlerin kullanılması yasaktır. 
Odalar, yukarıdaki fıkraya aykırı davranışları öğrendiklerinde Cumhuriyet Savcılığına bildirmek 
mecburiyetindedirler. Cumhuriyet Savcılığınca tahkikatın sonucu, odaya ve ilgililere bildirilir. 
 (*) serbest muhasebeci (5786 sayılı kanunun 19’uncu maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.) 
  
Genel şartlar  
  
Madde 4 - Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır : 
a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır). 
b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak. 
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
d) (5786 sayılı kanunun 2’nci maddesiyle değişen bent) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut 
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz 
kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara 



fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs 
suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak. 
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak. 
f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak. 
  
Serbest muhasebeci malî müşavir olabilmenin özel şartları  
  
Madde 5 - A) Serbest muhasebeci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır. 
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim 
veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı 
yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans 
seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma 
almış olmak. 
b) (5786 sayılı kanunun 3’üncü maddesiyle değişen bent)  En az üç yıl staj yapmış olmak. 
c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak. 
(5786 sayılı kanunun 3’üncü maddesiyle değişen paragraf)  Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış 
ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, 
serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz. 
d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak. 
(*) B) fıkrası  (5786 sayılı kanunun 3’üncü maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.) 
  
Staj ve staj süresinden sayılan hizmetler  
 
Madde 6 - (5786 sayılı kanunun 4’üncü maddesiyle başlığıyla birlikte değişen şekli) Serbest muhasebeci mali 
müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya 
şirketlerinde yapılır. Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan Temel 
Eğitim ve Staj Merkezinin eğitim programını tamamlayıp başarılı olmak şarttır. Temel Eğitim ve Staj 
Merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen ve altı ayı aşmayan süreler, staj süresinden sayılır. İkinci fıkranın 
(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayılan hizmetlerde bulunanlar bu fıkra kapsamı 
dışındadır. 
Aşağıdaki bentlerde sayılan hizmet süreleri staj süresinden sayılır. 
a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen 
süreleri, 
b) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca 
Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip olarak çalışan denetim 
elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine 
yetkili olanların bu hizmetlerde geçen süreleri, 
c) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunda denetime yetkili olarak 
çalışanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile aynı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan Türkiye 
Muhasebe Standartları Kurulu uzmanlarının bu kurulda geçen hizmet süreleri,  
d) 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun uyarınca Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip Başbakanlık 
müfettişlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri, 
e) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev 
yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen 
süreleri,  
f) 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde geçen süreleri, 
g) Vergi yargısında görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen süreleri, 
h) Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik 
sınavında başarılı olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında geçen süreleri, 
ı) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci 
derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu 
bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile bu birimlerde görev yapan serbest muhasebeci mali müşavir 
veya yeminli mali müşavirlerin gözetim ve denetiminde bunların sayısını geçmemek üzere, oda nezdinde staj 
dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını kazanmış olan aday meslek mensuplarının staja başlama sınavını 
kazandıkları tarihten itibaren, staj koşullarını yerine getirmeleri halinde bu hizmetlerde geçen süreleri,  



i) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, öğretim 
görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri. 
  
Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavı  
  
Madde 7 - Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavı Birlik tarafından yazılı olarak yapılır.  
Sınav Komisyonu 7 üyeden oluşur. Üyelerin 2’si  (5786 sayılı kanunun 1’inci maddesiyle değişen ibare) Maliye 
Bakanlığını temsil eder. Diğer 3 üye Yüksek Öğretim Kurulunca teklif edilecek 5 aday arasından diğer 2 üye 
ise Birlikçe teklif edilecek 4 üye arasından Maliye Bakanı tarafından seçilir. 
Sınav Komisyon üyeliklerine aday gösterileceklerin; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, 
idari bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları ve bu konularda onbeş yıl çalışmış 
veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır. 
  
 Yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler 
 
Madde 8 - Serbest muhasebeci malî müşavirlik mesleğini resmen düzenlemiş olan yabancı bir devletin 
tabiyetindeki kişilerin, T.C. tabiyetindeki serbest muhasebeci malî müşavirliklerde aranan nitelikleri taşımak 
şartıyla, kendi memleketlerinde elde etmiş oldukları haklardan 2 nci madde kapsamına giren hizmetleri, 
karşılıklılık şartı ile serbest muhasebeci malî müşavir ünvanı altında Türkiye’de de yapmalarına (5786 sayılı 
kanunun 1’inci maddesiyle değişen ibare)  Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile izin 
verilebilir. 
                                                                                                                                                          
                                                                                    
Yeminli malî müşavir olabilmenin özel şartları 
  
Madde 9 - Yeminli malî müşavir olabilmek için : 
a) En az 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak, 
b) Yeminli malî müşavirlik sınavını vermiş olmak, 
c) Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak, 
şartları aranır. 
Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren 
kamu kurum ve kuruluşlarında geçen(5786 sayılı kanunun 5’inci maddesiyle değişen ibare) hizmet süreleri ve 
bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci 
derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu 
olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde 
geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu 
işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 
siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri 
serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. (5786 sayılı kanunun 5’inci maddesiyle 
eklenen cümle) Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında 
başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve 
kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.  
(5786 sayılı kanunun 5’inci maddesiyle değişen fıkra) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve 
mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali 
müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını 
alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır. 
   
Yeminli malî müşavirlik sınavı 
  
Madde 10 - (5786 sayılı kanunun 6’ncı maddesiyle değişen şekli)  Yeminli malî müşavirlik sınavı Birlik 
tarafından yazılı olarak yapılır. Maliye Bakanlığı bu sınavın adil, tarafsız ve mevzuatına uygun bir şekilde 
yapılması için gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 
Sınav komisyonu biri başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; dördü 
Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanları arasından, biri Yükseköğretim Kurulunca önerilecek iki aday 
arasından, ikisi ise Birlikçe önerilecek dört aday arasından Maliye Bakanı tarafından seçilir.  
Sınav komisyonu üyeliklerine aday gösterileceklerin; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık 
veya idarî bilimler dallarının birinden lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları ve bu konularda en az 
onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.  
Sınav komisyonunun çalışma usulleri, sınav konuları ve sınava ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü alınmak suretiyle Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 



Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınav sonuçlarının yargı mercilerine intikal 
etmesi ve mahkemece bilirkişi incelemesine gerek görülmesi halinde, sınav komisyonunda görev almamış 
olmaları kaydıyla, biri Maliye Bakanlığı merkezi vergi denetim elemanı, biri alanında uzman meslek mensubu, 
biri ise dava edilen sınav konusunda ihtisas sahibi öğretim üyesinden oluşan üç kişilik bir bilirkişi heyeti tayin 
edilir. 
 
 Yemin 
  
Madde 11 - Yeminli malî müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevlerine fiilen başlamadan önce, Asliye 
Ticaret Mahkemesinde aşağıda yazılı şekilde yemin ederler. 
Yeminli malî müşavirlik mesleğinin, bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, 
meslekî kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle 
yerine getireceğime, üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin 
ederim.  
  
 Tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk 
 
Madde 12 - Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali 
tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına 
uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. 
Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek 
ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, 
yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle (5786 sayılı 
kanunun 1’inci maddesiyle değişen ibare) Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 
Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş malî tablolar, kamu idaresinin yetkili 
memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla 
kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar 
saklıdır. 
Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması 
halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek ezalardan mükellefle 
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını 
düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler. 
Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları 
saklıdır. 
  
Meslekle ilgili konularda çalıştırılmayacak olanlar 
  
Madde 13 - Meslek mensupları, kişisel veya ortak bürolarında mesleği yapmaları yasaklananları 
çalıştıramayacakları gibi, bunlarla her ne şekilde olursa olsun meslekleri ile ilgili işbirliği yapamazlar. 
 


