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BilindiSi gibi, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mugavirlik ve
Yeminli Mali Muqavirlik Kanununda De[iqiklik Yaptlmast Hakkrnda 5786
sayrlr Kanun 26.07 .2008 gun ve 26948 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak
yururluSe girmiqtir. Anrlan Kanun ile 3568 sayrh Kanunun meslek mensubu
olabilmenin ozel ve genel koqullannr duzenleyen maddelerinde bazt
defiqiklikler yaprlmrqtrr. Bu Kanunun uygulanmasrnda Odalammz arasmda
birli[in saSlanmasr amacryla aqafirdaki hususlann agrklanmasrnda yarar
gorulmuqtur.
I- MESLEK MENSUBU OLABir,UpWiX GENEL KO$ULLART:
o 3568 sayrh Yasanrn 4. maddesinde meslek mensubu olabilmenin genel
qartlan;
a) T.C. vatandaqr olmak (Srabancrserbest muhasebeci mali muqavirler
hakkrndaki hukum sakhdrr).
b) Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu haklanndan mahrum bulunmamak.
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53 iincii maddesinde
d) Tiirk Ceza Kanununun
gil
aega
gegmig olsa bile; kasten iglenen blr sugtan dolagt bir
dqhq fazla siiregle hapis cezastna ga da affa uiramtg olsa blle
karg suglar, Anagasal diizene ve bu diizenin
devletln giiaenlijine
tglegigtne kargr suglar, milli sarrunmagq. kargt suglar, dealet
irtlkap,
riigaet,
zlmmet,
strlar.t';na lccrrgr suglar oe casusluk,
giiaenl kiStiige kullantna,
dolandttzctlrk,
sahtecillk,
htrstzlrk,
ifastna fesat
edimin
kangttrma,
hileli
iflas,
ihalege fesat
aklo;ma
dejerlerini
malvarhjt
kagnaklo,nan
kat.rgttrmo,, sugtan
mahkftm olmo;mqk.
aegq kagakgz'Jtk sugloltndan
e) Ceza veya disiplin soruEturmasr sonucunda memuriyetten ErkarrlmrE
olmamak.
t TURKEY TeI:0 (90)(312)23250 60 (10Hat) Fax: 0 (90)(312)23250 73 '74
Aruttepe- AN/i.1^111.
GenglikCaddesiNo: 107 06570
http:II www.turmob.org.tr

f) Meslek qeref ve haysiyetine uymayan durumlan bulunmamak." olarak
sayrlmtqtrr.
Bu kapsamda Yasa'da sayrlan qartlardan ne anlaqrlmasr gerektifi aEa$tda
aqrklanmrEhr:
a- Tiirkiye Cumhuriyeti

Vatandaqr Olmak:

3568 sayr! Yasanrn 4. maddesinin a bendi ile bu Kanun uyannca mesleki
faaliyette bulunacak olan meslek mensuplannrn Turkiye Cumhuriyeti
vatand.aqt olmasr zorunlu tutulmuq, buna mukabil aynr Yasanrn 8' maddesi
ile bu kurala sadece yabancr Serbest Muhasebeci Mali MuEavirler agrsrndan
bir istisna getirilmiqtir.
22.02.1964 gun ve 11638 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yururlufe
T\'rrkiye Cumhuriyeti
Kanununda,
giren 403 Jayrfu Tiirk Vatandaghk
aynntrlt
iliEkin
ve kaybedilmesine
kazanrlmaslna
vatandaqhfrnrn
duzenlemeler yaprlmtqtrr.
Bu konuda onemli uzerinde durulmasr gereken bir di$er husus da Tiirk
Soylu yabancrlarrn 3568 sayrh Yasa uyarlnca T\irkiye'de ne Eekilde
faaliyette bulunacaklandrr.
2g.Og.1981 gun ve 17479 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak y0r0rlu[e
T\rrk Soylu iabancrlann T\rrkiye'de Meslek ve Sanatlannr
giren 2527
""Vttt
veya iqyerlerinde
6zel KuruluE
Serbestge Yapabilmelerine, Kamu,
Qahgtrnlabilmelerine iliqkin Kanunun 3. maddesine gore;
.TUrk soylu yabancrlann, kanunlarda Tiirk vatandaqlarrnrn yapabileceii
belirtilen meslek, sanat ve iqlerde gahqabilme ve gahqtrrrlabilmeleri igin,
ozel kxtunlarda aranan nitetikleri tagrmak ve Kanuna gore, iEiqleri veya
DrEiqleri Bakanhklarr ile difer ilgili bakanhk ve kuruluElann goruqleri
ahnarak Qahqma ve Sosyal Giivenlik Bakanlrtrnca izin verilir"'
yukalda belirtilen hukum uyarlnca, T\irk soylu yabancrlann Tlirkiye'de
mesleki faaliyette bulunabilmeleri igin difer qartlann yanrnda Qahqma ve
Sosyal Guvenlik Bakanh[rndan gahEma izni almalan gerekmektedir. Bu
konuda yaprlacak baqvurulara iliqkin usul ve esaslar 14.01.1983 gun ve
IT12B ..yttt Resmi dazete'd.e yayrmlanarak yDrurlufe giren "T\irk Soylu
yabancrlaln Ttrrkiye Meslek ve Sanatlannl SerbestEeYapabilmelerine, Kamu
veya 6zel Kururn, Kuruluq veya iEyerlerinde QalEtrnlabilmelerine Dair
Kanunun Uygulanmasr Hakkrndaki Yonetmelik'de duzenlenmiqtir'
b- Medeni Haklarr Kullanma Ehliyetine sahip Bulunmak:
3568 sayrh Yasanrn 4. maddesinin (b) bendi ile medeni haklarr kullanma
ehtiyetinl (fiil ehliyeti) sahip bulunmak meslek mensubu olabilmenin genel
qartlarr arasrnda sayrlmtqtrr.
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Medeni haklarr kullanma ehliyeti, insanrn sahip oldu$u haklan kullanmada
ve borg altrna girmede bafrmsrzca hareket edebilmesi yetenefiidir. Nitekim,
4T2I sayr! f'uit< Medeni Kanununun 9. maddesinde "Fiil ehliyetine sahip
olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borE altrna girebilir" hukmune
yer verilmiqtir. Aynr Kanunun 10. maddesine gore; "Ayrrt etme giictine
sahip ve krsrth olmayan her efgin kiqinin fiil ehliyeti vardrr."
Yukalda belirtilen hukmun yeterince anlaqrlabilmesi igin ayrrt etme gucu,
krsrthhk hali ve ergin kiqi kavramlanntn aqrklanmast gerekmektedir.
ba- Ayrrt Etme Giicti: Yagmrn kuEuklugu yuzunden veya akrl hastalfr,
aktl zaytflr[r, sarhogluk ya da bunlarabertzer sebeplerden biriyle akla
uygun bigimde davranma yetenefiinden yoksun olmayan herkes, ayrrt
etme gucune sahiptir.
bb- Krsrthhk: T\rrk Medeni Kanununun 404 ve devamr maddeleri uyannca
bir kiqinin mahkeme karari ile vesayet altrna ahnmasr halidir.
bc-

Erginlik (ruSt), onsekiz yagrn doldurulmasryla baqlar.
Erginlik:
Evlenme kiEiyi ergin krlar. Onbeq yaQlnr dolduran kuquk, kendi istefi
ve velisinin nzasryla mahkemece ergin krhnabilir.

Yukalda yaprlan aErklamalar rgrfrnda, ayrrt etme gucune sahip, krsrth
olmayan ve eigin olan kiqilerin medeni haklan kullanma ehliyeti vardrr.
c- Kamu Haklarrndan Mahrum Bulunmamak:
3568 sayrh Yasanrn 4. maddesinin (c) bendinde kamu haklarrndan mahrum
meslek mensubu olabilmenin genel qartlan arasrnda
bulunmamak
sayrlmrqtrr,
Kamu haklarrndan yoksunluk, kiqinin kasten iqlemiE oldu$u bir sugtan
dolayr hapis cezaslna mahkumiyetin yasal sonucu olarak yargl merciince
surekli, sureli veya geEici bir kamu gorevini ustlenmesinden mahrum
brrakrlmasr halidir.
d- Mahkumiyet

Hali:

26.07.2008 gunlu, 26948 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan 5786 sayrh
Yasa'nrn 2. mad.desiyle 3568 sayrh Yasahrn "meslek mensubu olabilmenin
genel qartlannr d.uzenleyerr" 4. maddesinin (d) bendi de$igtirilmiq ve "Tiirk
Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen s0reler gegmiq olsa bile;
kasten iqlenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla sureyle hapis
cezasrna ya da affa u$ramrS olsa bile devletin guvenlifine karqr suqlar,
Anayasal duzene ve bu duzenin iqleyigine karqr suglar, milli savunmaya
karqr suglar, devlet srrlanna karqr suElar ve casusluk, zimmet, irtikap,
ruqvet, hrrsrzhk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, guveni kotuye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat kanEtrrma, edimin ifasrna fesat kanqtrrma, sugtan

kaynaklanan malvarhfr de$erlerini aklama veya kagakgrhk suglanndan
olmamak" bu genel Eartlar arastnda sayrlmrEttr.
*.hk.tanlam ve
3568 sayrh Yasanrn 4. maddesinin (d) bendinde yaprlan defiiEik_ligin
53'
kapsamrnr ortaya koyabilmek iEin oncelikle _Turk Ceza Kanunun
maddesinin anlamtnl ve alnaclnl aqrklamak gerekmektedir'
-

Ttirk Ceza Kanunun (T.C.K.} 53. maddesinin anlamr ve amacl:

bir
Tlrrk cezaKanununun 53. mad.desi, kiEilerin "kasten" iqlemiq olduklan
haklannr
suqtan dolayr hapis cezaslna "mahkum" olmalan halinde kimi
yoksunlutun
bu
y&rrn
brrakrlmalarlnl ongormu$ ve
kullanmaktan
mahkumiyet siiresi ile srnrrh oldu!,rrnu diizenlemiqtir.
kiqilerin
Bir ornefi genelge ekinde bulunan maddenin birinci fikrasrnda
d"olayrsryla hangi haklardan yoksun brrakrlaca[r tek tek
iEledikteri
".rq
belirlenmiqtir.
kiEiye
soz konusu maddenin gerekqesinde "iqledi$i suQ dolayrsryla toplumda
guven
karEr duyulan guven sirsrlmaktad.rr. Bu nedenle, suglu kiqi ozellikle
yoksun
kullanmaktan
iliEkisinin varligrnr gerekli krlan belli hakla'
brrakrlmaktadrr...
Ancak, bu hak Yoksunlu$u suresiz d
amaQ, iqledifi suqtan dolayr kiginin
kazand:,rilmasr
topluma
tekrar
belli bir sure
da
yoksunluklanntn
nedenle, madde metninde soz kon
olunan cezanfir rnfazt tamamlanlncaya kadar devam etmesi ongortilmuqtur'
oldu$u cezarnn. .inf.azrntn gereklerine uygun
Boylece, kiqi mahkum
bir
davranarak bunun tamamlanmlsryla kendisinin tekrar guven duyulan
kiqi oldugu konusunda topluma da bir mesaj vermektedir. Bu bakrmdan,
'en ge}' cezajrrn infazrmn tamamlanmasr aSalnaslna
hak yoksunluklannln
uygun
kadar devam etmesi, sug ve ceza polrtikasryla gUdulen amaqlara
duqmektedir.
Bu sistemde suresiz bir hak yoksunlu$u
geri verilmesinden
yasaklanmrg haklann
denilmektedir.
-

'Tiirk
(dl bendinde yer alan
siireler
maddesinde bilirtilen
anlamr:

sdz konusu olmadrfir iqin
artrk soz edilemeYecektir"

ceza Kanununun
gegmiq olsa bile"

53 iincii
ibaresinin

(d) bendindeki duzenleme iki yonlu olup; iki grup suEluyu hedef alan bir
iqerik taErmaktadrr:
A- Kasten iqlenen bir suqtan dolayr bir yrl veya daha fazla hapis
cezaslna mahkum olmuq olanlar:

Bu durumdaki kiqiler, ceza mahkumiyetlerini ve buna bafh hak
yoksunlufu siirelerini "doldurmuq olsalar bile", durumlan artrk 3568
sayrh Yasa'nrn 5785 sayrh Yasa ile deliqik 4. maddesinin (df bendindeki
koqula uymadrlr igin "meslek mensubu" olamayacaklardrr. Qunku 4'

maddenin defiiqik yeni metniyle, kasta dayah bir sug nedeniyle bir yrl veya
daha fazla sureli bft cezaya mahkumiyet meslek mensubu olmaya engel
sayrlmrqtrr. BaEka bir ifadeyle, bu kiEiler bir.yrl veya daha fazla sureli hapis
cezalart tamamen inf.az olunduktan ve buna bafh hak yoksunlu$u sureleri
de sona erdikten sonra, kural olarak di[er bir krsrm kamu gorevlerini
ustlenebilecek ya da segme ve seqilme, velayet ve vesayet gibi kimi yetkileri
kullanrlabilecek duruma gelecek olmalanna karErhk (d) bendiyle getirilen
*meslek
mensubu"
artrk
nedeniyle
yasaklama
kurah
surekli
olamayacaklardrr.
Bu noktada gu hususlan ozellikle vurgulamak gerekli gorulmuEtur:
o "Kasten iElenen suElarda" mahkumiyet siiresi bir yrldan az ise, aEafrda
B bendin d,e yaz:irtsuglar harig bu durum meslek mensubu olmaya engel
sayrlmamrqtrr.
o Kasten iqlenen bir suE nedeniyle hukmedilen bir yrl ya da daha fazla
sureli hapis cezasl affa uframrg ise aga[rda B bendinde yaz:,Jrrsuqlar
hariE bu durumda ahnan ceza kiEinin meslek mensubu olmasrna engel
defildir.
.

Taksirle iqlenen suglarda, hukmedilen hapis cezasl bir yrl veya daha
fazla hapis cezasLolsa bile bu ceza meslek mensubu olmaya engel bir
neden olarak giiriilmemiqtir.

B- Bu durumlara karqrhk; Yasa koyucu, kimi suglann niteli$ini, toplum
hayatr yonunden a$rrhfrnr ve ozellikIe yiiz krzarttct bir suE olup olmadrfrnr
gozeterek, bu suglan iqleyenleri ayrr bir kategoride ve "ozel" olarak
duzenlemek gere$i duymuqtur. 3568 sayrh Yasantn 4. maddesinin 5786
sayrh Yasa ile defiiqik (d) bendinin "... ya da affa uiramrq olsa bile..."
ibaresiyle baqlayan bolumu bu gruptaki kigileri kapsamaktadrr.
(d) bendinin bu bolumunde tek tek sayrlan bu suglardan mahkum olanlar
iEin "surekli" bir memnuiyet (yasaklama) kurah getirilmekte ve bu suglardan
mahkum olan kiqilerin (aldrklarr hapis cezasrnln siiresine ve bu cezanrn
infaz edilip edilmedifine bakrlmaksrzrn] higbir zam:an meslek mensubu
olamayacaklarr ii ngiiriilme kte dir.
Mahkumiyet siiresi ne olursa olsun "meslek
sayrlan bu suglar qunlardrr:
12-

mensubu"

olmaya engel

Devletin guvenlifine karqt suglar (TCK md. 302-308)
Anayasal duzene ve bu duzenin iqleyiEine karqr suglar (TCK md. 309316)

345678910111213141516-

Milli savunmaya karqr suglar (TCK md' 317 -325)
Devlet srrlarrnl kargr suglar ve casusluk (TCK md. 326-339)
Zimmet (TCK md. 2471
irtikap (TCK md. 250)
RuEvet (TCK md. 2521
Hrrsrzhk (TCK md. 141)
Dolandrrrcrhk (TCK md. 157)
Sahtecilik (TCK md. 2O4-2O71
Guveni kotuye kullanma (TCK md. 155)
Hileli iflas (TCK md. 161)
ihaleye fesat kanqtrma (TCK md. 235)
Edimin ifasrna fesat kanEtrrma (TCK md' 236)
Suqtan kaynaklanan malvarh$r deferlerini aklama (TCK md' 282)
raqat<qrtrk(5607 sayrh KaEakqrhklaMucadele Kanunu md.3, v.u'K
m d .3 5 9 )

e- ceza ve Disiplin
Olmamak:

Kornrgturmasr sonucunda Memuriyetten

Qrkarrlmrg

3568 sayilr Yasanrn 4. maddesinin (e) bendinde ceza ve
kovuqturmasl sonucu memuriyetten qrkanlmrq olan kigilerin
mensubu olamayacaklan duzenlenmiqtir'

disiplin
meslek

f- Meslek $eref ve Haysiyetine Uymayan Durumlarr Bulunmamak:
3568 sayrh Yasanrn 4. maddesinin (f) bendinde meslek Eeref ve haysiyetine
uymayan durumlan bulunmamak meslek mensubu olabilmenin genel
qartlan arasrnda saYrlmtqttr.
Maddenin (d) bendinde meslek mensubu olabilmeyi engelleyen suElar
sayrlmasrna' rafimen, (0 bendi ile meslek Eeref ve haysiyetine uymayan
ile
durumlann da' ayrica' engel olarak yasada yer almast, bu yasa
daha
fiillerin
diizenlenen mesleklerin iizellikleri dikkate ahnarak, bazr
g6re
titizlikle irdelenmesi amacrna matuftur. Yani bazr fiiller (d| bendine
haysiyetine
sug teqkil etmese dahi (f) bendi uyannca mesle$in Eeref ve
uymadrfir takdirde kiqiler meslek mensubu olamamaktadrr.
Diser taraftan, ozellikte yukarrda 16 madde halinde srralanan yiz ktzarhct
mahkum olan kiqilerin aynr zarnan6a meslek qeref ve haysiyetine
,rril*dr1
uymayan durumlanntn bulunduSunun kabulu de zorunludur'

u-

5ERBEST
SARTLARI

MUHASEBECi

MALi

ruUqavin

OLABiLMENiN

6Zp;t'

3568 sayrh Yasanrn 5. maddesine gore serbest Muhasebeci Mali Muqavir
olabilmen in ozel qartlarr qunlardrr:

6

a) Hukuk, iktisat, maliye, iqletme, muhasebe, bankacrhk, kamu yonetimi
ve siyasal bilimler dallannda eSitim veren fakulte ve yuksekokullardan
veya denklifi Yuksekofretim Kurumunca tasdik edilmig yabancr
Yuksekofretim Kurumlanndan er:raz lisans seviyesinde mezun olmak
veya difer yuksekoSretim kurumlanndan lisans seviyesinde mezun
olmakla beraber bu fikrada belirtilen bilim dallanndan lisansustu
seviyesinde diploma almrg olmak.
b) .En az iig gtl stal gaPmtg olmo,h
c) Serbest Muhasebeci Mali Muqavirlik stnavrntkazanmrq olmak.
inceleme
aergl
Kcrnunlc;r:. ugannca
geterlilik
stnorrnnda borEan|'n olduktan
serbest
aennig
olanlarda,
stnctrnrtt
stnrrvutr kazanmtg ohna gartt aranmaz.

getkislnl
o,lmtg ue mesleki
geminli
mo'll miigaulrlik
sonrll
mo,li miigaulrlik
muhasebecl

d) serbest Muhasebeci Mali Muqavirlik ruhsatrnt almrq olmak."
5T86 sayrft Yasanrn 3. maddesi ile, 3568 sayrh Yasanrn 5. maddesinin (b)
bendi 1r" (c) bendinin ikinci paragrafi de$iEtirilmiqtir. Bu defiqikliklerin
aqafirdaki
ahnarak
dikkate
srkrntrlar
yaratabilecefi
uygulamada
agrklamalarm yapllmasr zorunlu gortilmuqtur.
a- 5286 sayilr Yasa ile 3568 sayrh Yasanrn lb| bendi de$iqtirilmiq ve
Stajr iki yrldan iig yrla
Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik
grkarrlmrgtrr.
5786 sayrlr Yasa 26.07.20,0,8 tarihinde Resmi Gazetede yayrmlanmtE ve
yayrmr tarihinde yUrurlufe girmiqtir.
Ote yandan, 5786 sayrh Yasanrn 20. maddesi ile 3568 sayrh Yasaya Gegici 8.
mad.deden sonra gelmek izerebazr geEicimaddeler eklenmiEtir.
girdifi
Yasaya eklenen Geqici 14. maddede; "Bu maddenin ytirurlufe
baqlama
ve
staja
agtrrmrg
tarihten once Oda nezdinde staj dosyasr
stnavlnt kazanmrq olanlar hakkrnda, 5. maddenin (A) fikrasrnrn (b)
bendinin bu Kanunla defiqmeden onceki hukmu uygulanrr" qeklinde bir
duzenlemeye yer verilmiq ve bu suretle muktesep haklarrn korunmasr
amaglanmrqtrr.
Yasanrn Gegici 14. maddesinin anlamr Sudur:
.

26.07.2008 tarihinden once Oda nezdinde staj dosyasr agtran ve staja
baglama srnavrnda baEanh olan Serbest Muhasebeci Mali Muqavir
adaylan igin staj siiresi iki yrldrr.

.

Buna karqrhk, 26.07.2008 tarihinden sonra staj dosyasr agttran ya da
daha once staj dosyasr aqtrrmakla beraber staja baqlama stnavlnr
kazanamamr$ olan adaylar iEin staj siiresi iig yrldrr.

Difer taraftan, Serbest Muhasebeci Mali Muqavirlik stajrnrn nastl yaprlacafr
ve hangi hizmetlerin Serbest Muhasebeci Mali Muqavirlik Staj suresinden
sayrlacaSrYasanrn 6. maddesinde ayrrntrlanyla agrklanmt gttr.
b- 5786 sayrh Yasanrn 3. maddesi ile 3568 sayrh Yasanrn 5.
maddesinin (cl bendinin ikinci paragrafinda yer alan; "Tfirkiye
genelinde mali denetim Aapan kamu bankalanntn milfettigleri ile
kanunlan uAannca uergi inceleme getkisi almtg olanlardan, bu getkileri
aldtklan tarihten itibaren kamu kurum ue kuniluglannda 8 gilhk hizmet
suresini dolduranlar ile (a) bendinde sagtlan konularda en az 8 gtl
oQretim igesi ueAa g\reulisi olarak galrgmrg bulunanlar igin srnau gartt
ve bu hukmun yerine "Kanunlan
aranmad' hiikmti deiiqtirilmiq
uAannca uergi inceleme getkisini almtg ue mesleki geterlilik smautnda
baganlt olduktan sorlra Yeminli Mali Mtitgauirlik stnautnt uermig olanlarda,
Serbest Muhasebeci Mali Mtigauirlik stnaulnr kazanmtg olma gartt
aranmad' qeklinde bir duzenleme getirilmiqtir.
Bahse konu Yasa desiqikliginin anlam ve arnacr ile bu de$iEiklik nedeniyle
ortaya grkan hukuksal durum aqafrda agtklanmrqtrr.
o Bazr meslek gruplarrna Serbest Muhasebeci Mali Miiqavirlik srnavr
igin tanrnan muafiyet kaldrrrlmrqtrr. Ancak, 3568 sayrh Yasaya eklenen
Gegici 9. madde ile 5786 sayrh Yasanrn yayrmlandrsr tarihte (26.07.2008)
slnavsz Serbest Muhasebeci Mali Muqavir olma hakkr elde etmig kiqilerin
bu hakkr korunmugtur.
.

3568 sayrh Yasanrn 6. maddesi ile vergi inceleme yetkisi alanlann bu
yetkiyi aldrktan sonra kamu hizmetinde geqen hizmet sureleri, Tlrrkiye
bu yetkiyi aldtklart
genelinde mali denetim yapan banka miifettiqlerinin
tarihten itibaren bankalarda ve difer kamu kurum ve kuruluqlannda
geQen hizmet sureleri ve Kanunun S/A-a bendinde sayrlan konularda
giirevlisi veya araqtrrma giirevlisi olarak
iiyesi, iiiretim
iifretim
gahEanlarrn bu gorevlerde geeen hizmet sureleri stajdan sayrlan
hizmetler arasrnda dilzenlenmiqtir.

Dolayrsryla, yukanda belirtilen gorevlerde en az 3 yrl gahqan veya daha az
qahqmakla beraber 3 yrldan arta kalan krsmr staj yaparak tamamlayan
kiEiter SERBEST MUHASEBECi MALi rUugeVinl,iK SINAVINDA BASARTLT
OLARAK ruhsat almaya hak kazanabilecektir.
o Yasanrn 5. maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafinda yaprlan
defiiqiklifin yeterince anlaqrlabilmesi igin bu hukmun Yasanrn 9.
maddesinin son fikrasrnda yaprlan defiqiklik ile birlikte defierlendirilmesi
gerekmektedir.

Agafrda aynntrlanyla agrklanaca$r izere,3568 sayrh Yasantn 9. maddesinde
yaptlan deEiqiklik ile, kanunlarl uyarmca vergi inceleme yetkisi alan ve
mesleki yeterlilik slnavtnl veren kiqilerin, mesleki yeterlilik slnavtnt verdikten
sonra Yeminli Mali Muqavirlik srnavlanna genel hukumler uyarlnca
katrlabilece$i duzenlenmiq, ancak bunlann Yeminli Mali Mugavir olabilmeleri
igin on yrlhk sureyi tamamlamalan qart koqulmuqtur.
Bu duzenlemeden de anlaErlaca$r gibi, vergi inceleme yetkisi alan ve mesleki
yeterlilik stnavtnl veren kiqiler 9. maddede belirtilen on yrlhk siireyi
doldurmasalar bile Yeminli Mali Muqavirlik stnavrna katrlabilecektir.
Kanunlarl uyartnca vergi inceleme yetkisini alan ve mesleki yeterlilik slnavlnl
STNAVINDA BASARILI
verdikten sonra agrlan yEMiNLi MALi uUgevinliK
g.
SUnpyi
YILLIK
ON
ong6rulen
maddede
kiqilerin,
OLAN
AYRILMALARI
TAMAMLAMADAN I(AMU KURUM VE KURULU$LARINDAN
DURUMUNDA, Serbest Muhasebeci Mali Mugavir olabilmeleri igin ayrrca
qartr
kazanmalarr
srnavlnl
Mali Miiqavirlik
Serbest Muhasebeci
aranmayacaktrr.
Yasanrn 5. maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafinda yaprlan de[iEiklifin
anlamr budur.

rrr- yEMiNLi MALi uuqnvin olnsilnnpuilt

6zel, SARTLART

3568 sayrh Yasanrn 9. maddesine gore;
"Yeminli mali muqavir olabilmek iEin:
a) En aa,IO yrl serbest muhasebeci mali muqavirlik yapmrq olmak,
b) Yeminli mali muqavirlik stnavrnr vermig olmak,
c) Yeminli mali muqavir ruhsatrnt almrq olmak,
qartlan arantr.
$u kadar ki, kanunlarr uyarlnca vergi inceleme yetkisi almrq olanlann, bu
yetkiyi aldrklan tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluqlannda gegen
iizel
tutan
defter
esastnda
bllango
hizmet sureleri ve bunlartn
birlnct derece lmzq. getktslnt
muhq.sebe btrimlertnde
kutttluglartn
aegq mo,li
edllmeslnden
seak ve idqre
haiz, muhasebenin
fitlen
gemlnlt mall.
siireleri,
sotttlnr.lu olo;rak gegen hlzmet
denetiminden
ae serbest muhqsebect ma'li miigavlrlik
miigavtrllk
Eirketlerlnde gegen
btr lggerine
serbest muhasebecl ma,li miigavirlerden
hizmet siireleri;
gegen
siireleri lle
hlzmet
bu iEgerlerinde
bajk
olarak galrEanlorut
hukuk, iktisat, maliye, igletme, muhasebe, bankacthk, kamu yonetimi ve
siyasal bilimler dallannda ofretim uyeliSi veya gorevlili$i yapmrg olanlann bu
hizmetlerinde geEen sureleri serbest muhasebeci mali mugavirlikte geqmiq
aergi inceleme
sure olarak kabul edilir. Ancak, ko;nunlqtr ugqnnca
bagattlt
geterlilik
stnannnda
getkistni
olo;nlordan
almtg

hqiz
sonra uergi inceleme getkislnl
olclmcruclnlur:'.n, stnolu tarihinden
siireleri
hizmet
gegen
kctmu kutttm rre kurttluglat:.lnda
olmakstztn
dikka:te altnma.z.
aergl lnceler
uganncd
Kanunloltt
sutolrnrtt oerrnlg olonlar'
geterlilik
itibaren olgtlaco,k geminli t
iarthten
Anca
g6re katrlo,bilirler'
hiikiimtere
birinct
igin
alabllmeleri
nthscrttnt
gattttr. "
tormc;mlamalatt
9' maddesinde 5786 sayrh
3568 sayrh Yasanrn yukanda metnine yer verilen
KanunlayaprlandeEisikliklerinanlamragafrdaaErklanmtqtrr.
o

1c786 saYrlr Yasanrn 5' madde
Muhasebeci Mali Miiqavirlikte ge<
yeniden diizenlenmiqtir' Bu kapsz
hanlann bu yetkiyi aldrklan tariht
tutan kuruluqlann muhasebe birir
hatz, muhasebenin fiilen sevk ve
sorumlu olarak geqen hizmet surelt
Muhasebeci Mali Muqavirlik qirketlt
Muhasebeci Mali Muqavirlerin bi
halinde bu iqyerlerinde geQen hrzm
Muqavirlikte geqmiE sure olarak kabul edilmiEtir'

3568 sayrh Yasanrn 9. maddesinin 2
ba[rmh-ba[rmsrz gahqma ayrlml n€
giderilmiqtir. Ayrrca, 3568 sayrh Kan
bafrmh-ba$rmsrz gahqma ayrlml ne(
gerekqesiyle ruhsah iptal edilen m(
gerek olmaksrzrn Yeminl
!it*"i"titt"
duzenlenmiEtir.
yer alan " Kanunlart
o 3568 sayrfi Yasanrn 9. maddesinin son fikrasrnda
yeterlilik srnavrnr vermiE
uyarlnca vergi inceleme yetkisi almrE ve mesleki
profesorluk.. unvanl almtq
olanlar ile yukaflda sayrlan konularda
defiEtirilmiq ve boylece
bulunanlar igin slnav qartr atarrmaz" hukmu
Yeminli Mali Miigavirlik srnavr igin tanrnan
bazt meslek'truplarrna
Gegici 9'
Ancak, 3568 ."yilt Yasaya:,kl:t"t
muafiyet kaldrrrlmt'trf.
Mali MuEavir olma
madde rle 26.O7.2008 tarihi itibariyle slnavsrz Yeminli
hakkr kazananlann bu hakkr korunmuqtur'
mesleki yeterlilik
o Kanunlan uyannca vergi inceleme yetkisini almrg ve
10 yrlhk sureyi
1a1 bendinde belirtilen
slnavrnr vermiq olantalnl
tarihten itibaren
tamamlamasalar bile, yeterliiik slnavlnl kazandrklarr
genel hukumlere gore
aErlacak Yeminli Mali MuEavirlik srnavlalna
Yeminli Mali Muqavir
katrlabilecekleri duzenlent"iq """"k, bu kiqilerin

10

ruhsatr alabilmeleri
ongortilmuqtur.
r

igin

1O yrlhk

sureyi

doldurmalarr

gerekti$i

Yasaya eklenen Gegici g. maddesin son fikrasr ile de; 26.07.2008
tarihinden once kanunlarl uyarlnca vergi inceleme yetkisini almrq ve
mesleki yeterlilik stnavtnl vermiq olanlardan 9 uncu maddenin birinci
fikrasrnrn (a) bendinde belirtilen 10 yrlhk sureyi tamamlamamrs olanlann,
usul ve esaslan Maliye Bakanh[r tarafindan belirlenecek ve Bakanhk'9a
yaprlacak ozel Yeminli Mali Muqavirlik srnavrnda baqanh olmalan
ka-ydryla, Yeminli Mali Muqavir unvanlnr almaya hak kazanacaklart
Yeminli Mali Muqavirlik ruhsatrnr
ancak, bunlann
dulenlenmiq
alabilmeleri iqin 10 yrlhk sureyi tamamlamalan qart koEulmuEtur'

o Diger taraftan, kanunlart uyarlnca vergi inceleme yetkisini almrq
olanlardan mesleki yeterlilik smaunda baganh olamayanlann, slnav
haiz olmaksrzrn kamu
tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini
kurum ve kumluElannda geqen hizmet surelerinin Serbest Muhasebeci
Mali Muqavirlikte gegmiq sure olarak dikkate ahnamayaca$r duzenlenmiq
ve b6ylece uygulamada ortaya grkan bazt srkrntrlar ortadan kaldrrrlmrqhr.
3568 sayrfu Yasanrn meslek mensubu olabilmenin genel ve ozel qartlannt
duzenleyen maddeleri ve bu maddelerde 5786 sayrh Yasa ile yaprlan
degiEiklikler yukanda agrklanmrqttr.
Bilgilerinizi ve gerefini rica ederiz'
rntzla,
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TURK CEZA KANUNU
Belli haklan kullanmaktan yoksun blrakrlma
MADDE 53. - (1) Kigi, kasteniglemig oldufu sugtandolayr hapis cezasrnamahkfimiyetin
kanuni sonucu olarak;
a) Si.irekli,si.ireliveya gegici bir kamu gorevinin tistlenilmesinden;bu kapsamda,Ti.irkiye
BUytik Millet Meclisi iiyeliginden veya Devlet, il, belediye, kdy veya bunlarrn denetim ve
gdzetimi altrnda bulunan kurum ve kuruluglarcaverilen, atamayaveya segimetdbi biitUn
memuriyetve hizmetlerdeistihdamedilmekten,
b) Segmeve segilmeehliyetindenve difier siyasihaklan kullanmaktan,
c) Velayet hakkrndan;vesayetveya kayyrmh[a ait bir hizmettebulunmaktan,
d) Vakrf, dernek, sendika,girket, kooperatif ve siyasi parti ti.izel kigiliklerinin yoneticisi
veya denetgisiolmaktan,
e) Bir kamu kurumununveya kamu kurumu nitelifindeki meslek kurulugununiznine tdbi
bir meslekveya sanatl,kendi sorumlulufu altrndaserbestmeslekerbabrveya tacir olarak icra
etmekten,
Yoksun brakrlrr.
(2) Kigi, iglemiq bulundufu sug dolayrsryla mahkfim oldufu hapis cezasmtn infazt
tamamlanmcayakadarbu haklan kullanamaz.
(3) Mahk0m oldu[u hapis cezasrertelenenveya kogullu sahverilen htiktimliiniin kendi
altsoyu i.izerindeki velayet, vesayet ve kayyrmhk yetkileri agrsrndan yukarrdaki fikralar
hiikiimleri uygulanmaz. Mahk0m oldugu hapis cezasr ertelenen hiikfimlti hakkrnda birinci
fikranrn (e) bendinde soz konusu edilen hak yoksunlufunun uygulanmamastna karar
verilebilir.
(4) Krsa stireli hapiscezasrertelenmi$veya fiili igledifi stradaonsekizya$mrdoldurmamtq
olan kiqiler hakkrndabirinci fikra hiikmti uygulanmaz.
(5) Birinci frkrada sayrlanhak ve yetkilerdenbirinin kotiiye kullanrlmasrsuretiyleiqlenen
suglar dolayrsryla hapis cezasrnamahk0miyet h6linde, ayrrca, cezanrn infazrndan son.ra
iqlemek izere, hiikmolunan cezanln yarrsrndan bir katrna kadar bu hak ve yetkinin
kullanrlmasrmn yasaklanmasrnakarar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin k6ttiye
kullanrlmasr suretiyle iglenen suglar dolayrsryla sadece adli para cezaslna mahk0miyet
hilinde, htiktimde belirtilen gUn sayrsrnln yansrndanbir kattna kadar bu hak ve yetkinin
kullamlmasmrn yasaklanmasrnakarar verilir. Hi.ikmiin kesinlegmesiyle icraya konan
tamameninfazrndanitibaren iglemeyebaqlar.
yasaklamaile ilgili siire,adli para cezasrnrn
(6) Belli bir meslek veya sanatrn ya da trafik diizeninin gerektirdifii dikkat ve ozen
yiikiimluliifiine aykrrrhk dolayrsryla iglenen taksirli sugtanmahkfimiyet hdlinde, i9 aydan az
ve tig yrldan fazla olmamak i.izere,bu meslek veya sanatmicrastrunyasaklanmastnaya da
stirticti belgesinin geri almmasma karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma htikmtin
infazmdanitibaren iglemeyebaqlar.
kesinlegmesiyleytiriirlti[e girer ve siire, cezanrnti.imiiyle

