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Meslektaşlarımızın mevzuata uygun tabela kullanmaları ve büro adresini değiştiren meslektaşlarımızın; HAKSIZ REKABET 
VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ gereği, eski iş yeri adreslerinde asılı olan tabelalarını ivedilikle kaldırmaları 
gerekmektedir.     
 
Birden fazla yerde tabelası asılı olan meslek mensuplarımız, belediyeler tarafından tespit edilmekte ve adlarına ilan reklam 
vergisi tahakkuk ettirilmektedir.  
 
Konu hakkında gereken hassasiyeti göstereceğiniz için şimdiden teşekkür eder işlerinizde kolaylıklar dileriz.    
 
 
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL 
VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) 
 
Resmi Gazete Tarihi: 04 Ocak 
1990                                           
Resmi Gazete Sayı: 20391 
 
Tabela asılması 
Madde 15 – (Başlığı ile birlikte değişik: 
RG-22/5/2015-29363)  
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. 

 

 
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE 
İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI 
YÖNETMELİĞİ 
 
Resmi Gazete Tarihi: 21 Kasım 2007                    
Resmi Gazete Sayı: 26707 

 
İKİNCİ KISIM 

Reklam Kuralları 
Tabela 
MADDE 14 –  
(1) Meslek mensupları kullanacakları 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.  
 
(2) Aynı büroda birlikte çalışma halinde, birlikte çalışan 
meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, ortaklık şeklinde 
çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer 
alması zorunludur.  
 
(3) 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.   
 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN 
YÖNETMELİĞİ1 
Resmi Gazete Tarihi: 31.10.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24216 

Uyarma Cezası 
Madde 5 — Uyarma cezası aşağıdaki durumlarda uygulanır: 
e) (Değişik: RG-4/8/2015-29435) Mevzuata aykırı tabela kullanılması 
 
 


