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SMMM Giriþ Genel Þartlarý

Meslek mensubu Olabilmenin Genel Þartlarý
1. T.C Vatandaþý olmak
2. Medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmak
3. Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak
4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uðramýþ olsalar dahi aðýr hapis veya 5 yýldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap,
rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, dolanlý iflas gibi yüz kýzartýcý suçlar ile resmi ihale ve alým
fesat karýþtýrma veya Devlet sýrlarýný açýða vurma, vergi kaçakçýlýðý veya vergi kaçakçýlýðýna teþebbüs suçlarýndan dolayý h
bulunmamak.
5. Ceza ve disiplin kovuþturmasý nedeniyle memuriyetten çýkarýlmýþ olmamak.
6. Meslek þeref ve haysiyetine uymayan durumlarý bulunmamak.

Serbest Muhasebeci Olmanýn Özel Þartlarý
Hukuk, Ýktisat, Maliye, Ýþletme, Muhasebe, Bankacýlýk, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarýnda eðitim veren fakülte ve
yüksekokullardan veya denkliði Yüksek Öðretim Kurumunca tasdik edilmiþ yabancý yüksek öðretim kurumlarýndan ön lisans
seviyesinde öðrenim görmüþ olanlar ile ticaret ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj þartýný yerine getirmiþ olmalarý
halinde sýnav þartý aranmaksýzýn serbest muhasebeci unvaný ile çalýþýrlar. Staj süresi ön lisans seviyesinde mezun olanlar için
Ticaret ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar için 6 yýldýr.

Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Olmanýn Özel þartlarý
1. Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Bankacýlýk ve Siyasal Bilimler dallarýnda eðitim veren fakülte ve
yükseköðretim kurumlarýndan veya denkliði yüksek Öðretim Kurumunca tasdik edilmiþ yabancý yüksek öðretim kurumlarýndan e
lisans seviyesinde mezun olmakla birlikte lisans üstü seviyesinde diploma almýþ olmak
2. Staj amacýyla Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavir veya Yeminli Mali Müþavir yanýnda, gözetim ve denetiminde 2 yýl çalýþm
olmak.
3. Serbest Muhasebeci ve mali Müþavirlik sýnavýný kazanmýþ olmak.(Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankalarýnýn
müfettiþleri ile kanunlarý uyarýnca vergi inceleme yetkisi almýþ olanlardan, bu yetkilerini aldýklarý tarihten itibaren kamu kurum v
kuruluþlarýnda 8 yýllýk hizmet süresini dolduranlar ile yukarýda belirtilen bilim dallarýnda en az 8 yýl süreyle öðretim üyesi veya g
olarak çalýþmýþ bulunanlar için sýnav þartý aranmaz)
4. Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirlik ruhsatýný almýþ olmak.

Staj Süresinden Sayýlan Hizmetler
Aþaðýda belirtilen hizmetlerde geçen süreler, staj amacýyla serbest muhasebeci mali müþavir veya Yeminli Mali Müþavir yanýnd
çalýþýlmýþ süre kabul edilir:
1. Kanunlarý uyarýnca vergi inceleme yetkisine sahip olarak çalýþanlarýn bu yetkiyi aldýktan sonra kamu hizmetlerinde geçen
süreleri.
2. Kamu kuruluþlarýnýn veya bilanço esasýna göre defter tutan özel kuruluþlarýn muhasebe birimlerinde birinci derecede imza
yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idaresinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlarýn bu hizmetlerinde
geçen süreleri
3. Yukarýda sayýlan konularda öðretim görevlisi veya öðretim üyesi olarak çalýþanlarýn bu görevlerde geçen süreleri

Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik Sýnavý
Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirlik sýnavý Birlik tarafýndan yazýlý olarak yapýlýr.Sýnav komisyonu 7 üyeden oluþur. Üyeleri
Maliye ve Gümrük Bakanlýðýný temsil eder.Diðer üç üye Yüksek Öðretim Kurulunca teklif edilecek 5 aday arasýndan diðer iki üy
teklif edilecek dört üye arasýndan Maliye ve Gümrük Bakaný tarafýndan seçilir.Sýnav komisyon üyeliklerine aday gösterilecekleri
hukuk, iktisat,Maliye, muhasebe, iþletme, bankacýlýk, idari bilimler dallarýndan lisans veya lisans üstü seviyesinde mezun
olmalarý ve bu konularda onbeþ yýl çalýþmýþ veya bu kadar süre öðretim üyeliði veya görevliliði yapmýþ bulunmalarý þarttýr.

Yeminli Mali Müþavir Olabilmenin Özel Þartlarý
1. En az 10 yýl Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirlik yapmýþ olmak.
2. Yeminli Mali Müþavirlik sýnavýný vermiþ olmak.
3. Yeminli Mali Müþavirlik ruhsatýný almýþ olmak.
(Kanunlarý uyarýnca vergi inceleme yetkisini almýþ olanlarýn, bu yetkiyi aldýklarý tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluþlarýnda
geçen hizmet süreleri, hukuk, iktisat,iþletme,maliye muhasebe, bankacýlýk,kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarýnda öðretim ü
veya görevliliði yapmýþ olanlarýn bu hizmetlerde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müþavirlikte geçmiþ olarak kabul edilir.
Kanunlarý uyarýnca vergi inceleme yetkisi almýþ ve mesleki yeterlilik sýnavýný vermiþ olanlar ile yukarýda sayýlan konularda
profesörlük unvaný almýþ bulunanlar için sýnav þartý aranmaz.
Yeminli Mali Müþavirlik sýnavý da SMMM Sýnav komisyonu tarafýndan yapýlýr.
Yeminli Mali Müþavirlik mesleðine kabul edilenler, görevlerine baþlamadan önce Asliye Ticaret Mahkemesinde yemin ederler.
Tasdik ve Tasdikten Doðan Sorumluluk
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Yeminli Mali Müþavirler, gerçek ve tüzel kiþilere ait iþletmelerin mali tablolarý ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri muhasebe
prensipleri ve muhasebe standartlarýna uygunluðunu, hesaplarýn denetim standartlarýna göre incelendiðini tasdik
ederler.Yeminli Mali Müþavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdike iliþkin usul ve esaslar Maliye Bakanlýðýnca çýkarýlacak
yönetmelikle belirlenir.Kamu kurum ve kuruluþlarýna verilmiþ tasdik edilmiþ belge ve mali tablolar kamu idaresinin yetkili
memurlarýnca incelenmiþ bir belge olarak kabul edilir. Yeminli Mali Müþavirler yaptýklarý tasdikin doðruluðundan sorumludur.
Tasdikin doðru olmamasý halinde, tasdikin kapsamý ile sýnýrlý olmak üzere ziyaa uðratýlan vergilerden ve kesilecek cezalardan
mükellefle birlikte müþtereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.Yeminli Mali Müþavirler yaptýklarý tasdikin kapsamýný düzenleyec
raporda açýkça belirtirler.

VUK nun 227. maddesine göre meslek mensuplarý imzaladýklarý vergi beyannamelerinde yer alan bilgilerin defter kayýtlarýna
ve bu kayýtlarýn dayanaðýný oluþturan belgelere uygun olmamasýndan dolayý ortaya çýkan vergi ziyaanýna baðlý olarak salýna
vergi ceza ve faizlerinden mükellefle birlikte müþterek ve müteselsilen sorumludur.Bu sorumluluk iki koþula dayandýrýlmýþtýr; 1.
vergi beyannamelerinde yer alan bilgilerin defterlere uygunluðudur.burada meslek mensubunun yüklendiði görev ve
sorumluluk yanlýz defterlere dayanan bilgilerle sýnýrlandýrýlmaktadýr.2. koþul defter kayýtlarýnýn genel kabul görmüþ muhasebe
kurallarý ile vergi mevzuatýna uygunluðunun araþtýrýlmasýdýr.Sorumluluk gerektiren bu durumlar nedeniyle meslek mensuplarý
vergi beyannamelerinin imzalanmasý öncesinde sýnýrlý uygunluk denetimi yapmalarý gerekir.Sýnýrlý Uygunluk Denetimi, vergi
beyannamelerinin ekindeki finansal bilgilerin veya hesap özetlerinin defterlere uygunluðu ile bu kayýtlarýn doðru bir þekilde ve
dayanaklarý olan belgelere uygun yapýlmasý amacýna yönelik bir ön denetimdir.

Meslekle Ýlgili Konularda çalýþtýrýlamayacak Olanlar
Meslek mensuplarý, kiþisel veya ortaklýk bürolarýnda mesleði yapmalarý yasaklananlarý çalýþtýramayacaklarý gibi, bunlarla her
þekilde olursa olsun meslekleri ile ilgili iþbirliði yapamazlar.
Ruhsat Alan Meslek Mensuplarýnýn Hak ve ödevleri
Ruhsat almýþ, baðýmlý veya meslek konusu dýþýnda çalýþan veya mesleki faaliyette bulanmayan meslek mensuplarýnýn Hakla
1.Meslek kütüðündeki kayýtlarý kanunlarýnda mani bir durum olmadýkça ve kendi istekleri dýþýnda silinemez
2. Meslek kütüðünde kayýtlý olmalarý halinde; Oda ve Birlik faaliyetlerine katýlýrlar, seçme ve seçilme haklarýný kullanýrlar, Üye
doðan haklarýný kullanýrlar.
Ödevleri :
1. Ruhsat almýþ meslek mensuplarý baðýmlý veya meslek konusu dýþýnda çalýþmalarý veya mesleki faaliyette bulunmamalarý
unvanlarýný ve tasdik yetkilerini kullanamazlar.
2. Oda ve Birliðe karþý üyelikten doðan ödevlerini yerine getirirler.
Mali Yükümlülükler :
1. Yýllýk Aidat : Ocak ayýnda tüm üyeler tarafýndan ödenir.
2. Nispi Aidat : Çalýþanlar listesinde kayýtlý üyeler tarafýndan Mayýs ve Ekim aylarýnda ödenir.
3. Diðer Ödemeler : Adres deðiþikliði, tescil, kimlik cüzdaný gibi hizmet karþýlýklarý
Ortaklýk Bürosu veya Þirket Kurarak Faaliyette Bulunma
Birden çok meslek mensubunun bir araya gelerek kurabilecekleri ortaklýk bürosu veya þirketler þunlardýr:
1. Ortaklýk Bürosu (Adi Þirket)
2. Sermayesi Paylara Bölünmüþ Komandit Þirket
3. Limited Þirket
4. Anonim Þirket
Genel Esaslar
1. Ortaklýk bürosu veya þirket ayný unvana sahip meslek mensuplarý arasýnda kurulabilir.
2. Kanunda belirtilen kendi faaliyet konularý dýþýnda baþka iþlerle uðraþamazlar.
3. Þirket veya ortaklýk bürosu mesleðin icrasýna taallük eden iþlerde ortak veya ortaklar tarafýndan temsil edilir.
4. Varisler intikal eden hisselerin en geç bir yýl içinde tasfiye edilmesi gerekir. Bu süre içinde mirasçýlar meslek mensubu
sayýlmaz ve mesleki faaliyette bulunamaz.
5. Ortaklýk bürosu veya þirketlerde yapýlan iþlerden doðacak cezai sorumluluk iþi yapan meslek mensubuna aittir.
6. Ortaklýk bürosu veya þirketlerde meslek unvanýnýn açýk bir þekilde kullanýlmasý zorunludur.
7. Ortaklýk bürosu veya þirketin unvanýnda yabancý isim ve unvanlar kullanýlamaz.
Meslek Mensuplarýnýn Ýþ Öncesi Genel Yükümlülükleri
1. Büro Edinme Zorunluluðu ve Büro Tescil Belgesi : Meslek mensubu mesleki faaliyete baþlamadan önce çalýþanlar listesine
kaydolarak ve büro tescil belgesi alarak iþ yeri açmak zorundadýr.

2. Tabela Asma Zorunluluðu : Meslek mensubu iþyerinin bulunduðu binanýn herkesin kolayca görebileceði yerine adý soyadý ve
meslek unvanýný içeren tabela asmak zorundadýr.

3. Kimlik Cüzdaný Alýnmasý : Ruhsatý olup da baðýmsýz çalýþmak isteyenlere baðlý olduklarý odalar tarafýndan kimlik belgesi v
4. Bildirim Mecburiyeti : Meslek mensuplarý hizmet verdikleri müþterilerini kayýtlý olduklarý odalara 6 ayda bir bildirmek
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zorundadýrlar.Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensuplarý da ikametgahýnýn bulunduðu bölgenin odasýna kaydolunur.
Ýkametgahýný ve iþyerini deðiþtiren meslek mensuplarý 15 gün içinde yeni adreslerini baðlý olduklarý odaya bildirmek zorundad

5. Ýþyerinde Çalýþtýrýlacak ve Çalýþtýrýlamayacak Kiþiler : Meslek mensuplarý; yalnýz mesleki faaliyetlerini yapabilmek için yar
eleman çalýþtýrabilirler. Kanunlara göre bu iþi yapmalarý yasaklananlarý yanlarýnda çalýþtýramayacaklarý gibi görevleriyle ilgili o
kiþilerle iliþki içinde bulunamazlar.
6. Ýþ Kabulü : Meslek mensuplarý kendilerine teklif edilen iþleri gerekçe göstermeden reddedebilirler. Ýki meslek mensubu
tarafýndan reddedilen kimseye oda tarafýndan kendisine bir meslek mensubu belirlenir.

7. Sözleþme Yapýlmasý : Aþaðýda yazýlý konularda sözleþme yapýlmasý zorunludur: 1.Defter Tutmak 2. Devamlýlýk arz eden m
hizmetleri 3. Ýnceleme , tahlil, denetim yapmak bunlarla ilgili rapor ve benzerlerini düzenlemek. 4 .Yeminli Mali Müþavirlik
Tasdik Ýþlemleri : Yapýlacak Sözleþmede Bulunmasý Gereken Hususlar : 1. Taraflarýn ad soyadý vergi d. Ve nosu 2. Yapýlacak
amacý ve kapsamý 3. Taraflarýn karþýlýklý sorumluluk ve yükümlülükleri 4. Ücretin tutarý ve ödeme þekli 5. Sözleþme yeri tarihi
8. Defter ve Belgelerin Saklanmasý : Meslek mensuplarý kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri iyi niyetle muhafaza
ederek iþin bitiminde iade etmek zorundadýr. Defter ve belgelerin geri alýnmasý yazý ile bildirildiði hallerde saklama mecburiyeti
1 ay sonra sona erer. Bir ay içinde alýnmayan defter ve belgeler bir yazý ile vergi dairesine teslim edilir.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliðinin Hedefleri
1. Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kiþilere ait teþebbüs ve iþletmelerin faaliyet ve sonuçlarýnýn saðlýklý ve güvenili
muhasebeleþtirilmesinin saðlanmasý.
2. Bu iþletmelerde mali tablolar aracýlýðý ile ilgililere sunulan bilgilerin gerçek durumu yansýtmasýnýn saðlanmasý
3. Bu iþletmelerde denetimin kolaylaþtýrýlmasý
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliðinin Amacý
1. Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doðru olarak ulaþtýrýlmasýna,
2. Farklý iþletmeler ile ayný iþletmenin farklý dönemlerinin karþýlaþtýrýlmasýna,
3. Mali tablolarda yer alan hesap adlarýnýn tüm kesimler için ayný anlamý vermesine,
4. Muhasebe terim birliðinin saðlanmasý suretiyle anlaþýlabilir olmasýna,
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