ESKİ METİN
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ
REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ
* (Değişik: R.G.: 16/05/2015-29357)

YENİ METİN
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ
REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ
* (Değişik: R.G.: 16/05/2015-29357)

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek mensupları arasında ve iş sahipleriyle ilişkilerde haksız rekabet
MADDE 6 – (1) Meslek mensupları, mesleki dayanışma sorumluluğunun
bilincinde olarak, kendi aralarında ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde haksız
rekabete neden olacak eylem ve davranışlarda bulunamazlar. Aşağıda sayılı
haller özellikle haksız rekabet teşkil eder:
a) Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak, mesleki faaliyetlerin
yürütülmesinde gereken mesleki özeni göstermemek.
b) Bir diğer meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahiplerini sözleşme
yapmak amacıyla mevcut sözleşmelere aykırı davranmaya veya bu sözleşmeleri
feshetmeye yöneltmek.
c) İzinsiz olarak faaliyette bulunmak, yetki belgeleri ve ruhsatları iptal olduğu
halde doğrudan veya dolaylı olarak mesleki faaliyete devam etmek veya
faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde mesleki faaliyetlere doğrudan
devam etmek.
ç) Yetki belgeleri ve ruhsatları iptal olduğu veya faaliyetleri geçici olarak
durdurulduğu halde unvanlarında, ilan ve reklamlarında, mesleki faaliyette
bulundukları intibaını yaratacak kelime veya ibareler kullanmak.
d) Meslek ruhsatının kiralanması veya çeşitli menfaatler sağlayarak meslek
mensubu olmayan kişilere faaliyette bulunma imkanı sağlamak.
e) Mesleği yapmaları yasaklananları çalıştırmak veya bu kişilerle her ne şekilde
olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak mesleki işbirliği yapmak.
f) Üçüncü şahısları yanıltacak şekilde gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve
onaylamak,
g) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına ve diğer yardımcı kişilere işlerini
yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek şekilde
doğrudan veya dolaylı menfaat sağlamak veya önermek.
ğ) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarını ve diğer yardımcı kişileri her türlü
vasıtayla meslek mensuplarının veya iş sahiplerinin iş sırlarını ele geçirmeye
veya açıklamaya yöneltmek.
h) Bağımlı çalışan meslek mensupları bakımından aynı anda birden çok
işletmede mesleki sorumluluk üstlenmek.
ı) Mevzuat hükümlerinin emredici kurallarına aykırı davranmak suretiyle
meslek mensupları karşısında haksız şekilde avantaj elde etmek.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek mensupları arasında ve iş sahipleriyle ilişkilerde haksız rekabet
MADDE 6 – (1) Meslek mensupları, mesleki dayanışma sorumluluğunun
bilincinde olarak, kendi aralarında ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde haksız
rekabete neden olacak eylem ve davranışlarda bulunamazlar. Aşağıda sayılı haller
özellikle haksız rekabet teşkil eder:
a) Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak, mesleki faaliyetlerin
yürütülmesinde gereken mesleki özeni göstermemek.
b) Bir diğer meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahiplerini sözleşme
yapmak amacıyla mevcut sözleşmelere aykırı davranmaya veya bu sözleşmeleri
feshetmeye yöneltmek.
c) İzinsiz olarak faaliyette bulunmak, yetki belgeleri ve ruhsatları iptal olduğu
halde doğrudan veya dolaylı olarak mesleki faaliyete devam etmek veya
faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde mesleki faaliyetlere doğrudan devam
etmek.
ç) Yetki belgeleri ve ruhsatları iptal olduğu veya faaliyetleri geçici olarak
durdurulduğu halde unvanlarında, ilan ve reklamlarında, mesleki faaliyette
bulundukları intibaını yaratacak kelime veya ibareler kullanmak.
d) Meslek ruhsatının kiralanması veya çeşitli menfaatler sağlayarak meslek
mensubu olmayan kişilere faaliyette bulunma imkanı sağlamak.
e) Mesleği yapmaları yasaklananları çalıştırmak veya bu kişilerle her ne şekilde
olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak mesleki işbirliği yapmak.
f) Üçüncü şahısları yanıltacak şekilde gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve
onaylamak,
g) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına ve diğer yardımcı kişilere işlerini
yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek şekilde
doğrudan veya dolaylı menfaat sağlamak veya önermek.
ğ) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarını ve diğer yardımcı kişileri her türlü
vasıtayla meslek mensuplarının veya iş sahiplerinin iş sırlarını ele geçirmeye veya
açıklamaya yöneltmek.
h) Bağımlı çalışan meslek mensupları bakımından aynı anda birden çok işletmede
mesleki sorumluluk üstlenmek.
ı) Mevzuat hükümlerinin emredici kurallarına aykırı davranmak suretiyle meslek
mensupları karşısında haksız şekilde avantaj elde etmek.
i) Devir teslim işleminin gerçekleşmediğinin odaya bildirilmesi durumu hariç, işin
sonlanması halinde e-Birlik yazılımı üzerinden 30 gün içerisinde defter teslim
tutanağı düzenlememek,

GEREKÇE

Defter teslim tutanaklarının
e-birlik yazılımı üzerinden
düzenlenemsi zorunluluğu
getirilmiştir.

1

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.

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

(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.

Özellikle bağımsız denetçi
unvanını iktisap eden meslek
(4) Meslek mensupları, mesleki unvanlarını kullanmak şartıyla,
mesleğin konusuna giren işlerle ilgili alanlarda, ilgili kamu mensuplarının bu unvanı
tüzelkişilerinden lisans ve ruhsat gibi belgeler ile iktisap ettikleri kullanma gereksinimlerini
karşılamak amacıyla
unvanlarından sadece birini de kullanabilirler.
düzenleme yapılmıştır.
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Basılı evrak
Basılı evrak
MADDE 15 – (1) Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, MADDE 15 – (1) Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak,
reklam niteliği taşıyacak şekilde düzenlenemez.
reklam niteliği taşıyacak şekilde düzenlenemez.
(2) Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta, sadece
mesleki unvan, varsa akademik unvan, ad ve soyad, adres, telefon ve
faks numaraları, internet ve elektronik posta adresleri ile bağlı
bulunulan odayla ilgili sicil numarası, büro sicil numarası, ruhsat
numarası, vergi dairesi ve vergi sicil numarası yer alabilir.

(2) Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta, sadece
mesleki unvan, varsa akademik unvan, ad ve soyad, adres, telefon ve
faks numaraları, internet ve elektronik posta adresleri ile bağlı
bulunulan odayla ilgili sicil numarası, büro sicil numarası, ruhsat
numarası, vergi dairesi ve vergi sicil numarası yer alabilir.

(3) Ortaklık şeklinde çalışılması halinde ortaklığın unvanının (3) Ortaklık şeklinde çalışılması halinde ortaklığın unvanının yazılması
yazılması zorunlu olup, ortakların ad ve soyadlarına da yer verilebilir. zorunlu olup, ortakların ad ve soyadlarına da yer verilebilir.
(4) Ortak sıfatı taşıyan meslek mensuplarının, başlıklı kağıtlarında, (4) Ortak sıfatı taşıyan meslek mensuplarının, başlıklı kağıtlarında,
kartvizitlerinde ve diğer basılı kağıtlarında, ortaklığın adı yanında, kartvizitlerinde ve diğer basılı kağıtlarında, ortaklığın adı yanında,
kendi ad ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.
kendi ad ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.
(5) Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta mesleki ve
akademik unvan dışında unvan kullanılamayacağı gibi kamu ve özel
kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler
belirtilemez. Odalar ve Birlik organlarında geçmişte görev alan
meslek mensupları bu unvanlarını kullanamazlar. Halen görevli
olanlar bu unvanlarını ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile
sınırlı olmak kaydıyla kullanabilirler.

(5) Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta mesleki ve
akademik unvan dışında unvan kullanılamayacağı gibi kamu ve özel
kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler
belirtilemez. Odalar ve Birlik organlarında geçmişte görev alan meslek
mensupları bu unvanlarını kullanamazlar. Halen görevli olanlar bu
unvanlarını ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile sınırlı olmak
kaydıyla kullanabilirler.

(6) Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta, meslek (6) Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta, meslek
mensubu veya ortaklığın ad ve unvanını belirtme amacını aşan hiç bir mensubu veya ortaklığın ad ve unvanını belirtme amacını aşan hiç bir
yazı ve deyim yer alamaz.
yazı ve deyim yer alamaz.

Özellikle bağımsız denetçi
unvanını iktisap eden meslek
mensuplarının bu unvanı
kullanma gereksinimlerini
karşılamak amacıyla
düzenleme yapılmıştır.
Oda Haksız Rekabetle Mücadele kurulunun Teşekkülü
Oda Haksız Rekabetle Mücadele kurulunun Teşekkülü
Kurulu üyesi olmak için
Madde 25 – (1) Kurul, biri Başkan olmak üzere en az üç üyeden Madde 25 – (1) Kurul, biri Başkan olmak üzere en az üç üyeden oluşur. aranılan 5 yıllık kıdem şartı
oluşur. Üye sayısı binden fazla olan odalarda kurul üye sayısı oda Üye sayısı binden fazla olan odalarda kurul üye sayısı oda yönetim
3 yıla düşürülmüştür.
yönetim kurulu tarafından belirlenir.
kurulu tarafından belirlenir.
(7) Meslek mensuplarının, mesleki unvanlarını kullanmak şartıyla,
mesleğin konusuna giren işlerle ilgili alanlarda, ilgili kamu
tüzelkişilerinden lisans ve ruhsat gibi belgeler ile iktisap ettikleri
unvanlarından sadece birini basılı evraklarında kullanmaları, beşinci
fıkra kapsamında değerlendirmez.

(2) Kurul üyeleri en az beş yıl kıdemli meslek mensupları arasından (2) Kurul üyeleri en az üç yıl kıdemli meslek mensupları arasından oda
oda yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.
yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.
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Yürürlük
Yürürlük
Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
girer.
Yürütme
Yürütme
Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim
Kurulu Başkanı yürütür.
Kurulu yürütür.
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