
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ 

MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ 
 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
  
Madde 28 - Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere ait bütün Odaların katılacağı 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği kurulur. 
Bu Kanunda kullanılan Birlik deyimi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliğini ifade eder. 
Birlik, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 
Birliğin merkezi Ankara’dadır. 
Birlik kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz 
Yukarıdaki fıkrada belirtilen yasaklara uymayan Birlik Sorumlu organları hakkında 15 inci maddenin dördüncü 
ve müteakip fıkraları hükümleri uygulanır. 
  
Birliğin görevleri 
  
Madde 29 - Birliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. 
b) Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak. 
c) Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere görüş bildirmek. 
d) Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, uyulması zorunlu meslek 
kurallarını belirlemek. 
e) Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak. 
f) Milli ve milletlerarası mesleki kuruluşlara üye olmak, milletlerarası mesleki toplantılara katılmak. 
g) (5786 sayılı kanunun 1’inci maddesiyle değişen ibare) Maliye Bakanlığınca verilecek görevleri yerine 
getirmek. 
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda resmi makamlarca istenen bilgi ve 
görüşleri vermek. 
  
Birliğin gelirleri 
  
Madde 30 - Birliğin gelirleri, birliğe dahil odaların gelirlerinden alınacak paylar ile birliğe ait mal varlığından 
sağlanan gelirler, ruhsatname ücretleri ve genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağış ve yardımlardan 
meydana gelir. 
  
Birliğin organları 
  
Madde 31 - Birliğin organları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Disiplin Kurulu, 
d) Denetleme Kurulu, 
  
Birlik Genel Kurulu 
  
Madde 32 –Birlik Genel Kurulu Odaların üyeleri arasından seçecekleri temsilcilerden meydana 
gelir.(5786 sayılı kanunun 11’inci maddesiyle değişen cümle) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği 
üç temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmiş beşte biri oranında temsilci ve aynı sayıya kadar yedek temsilci 
seçer.  Bu oranın yarısından az olanlar nazara alınmaz, fazla olanlar ise tüme tamamlanır. 
Temsilciler, her odanın olağan genel kurul toplantısında (5786 sayılı kanunun 11’inci maddesiyle değişen 
ibare) üç yıl için seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür. 
  
Birlik Genel Kurulunun görevleri 
  
Madde 33 - Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek. 
b) Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve raporları incelemek ve onaylamak. 
c) Odalar arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişmelerini sağlayıcı lüzumlu tedbir ve kararları almak. 



d) Birlik bütçe ve kesin hesabını görüşerek karara bağlamak, odalardan alınacak pay miktarını tespit etmek. 
e) Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim 
Kuruluna yetki vermek. 
f) Uyulması mecburi mesleki kararları almak. 
g)Yönetim Kurulunu ibra etmek, sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek. 
h) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
  
Birlik Genel Kurul toplantısı 
  
Madde 34 - Genel Kurul arasından (5786 sayılı kanunun 19’uncu maddesiyle değişen ibare) üç yılda bir Eylül 
ayında Birlik Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. 
Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Genel 
Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca mevcut temsilcilerin beşte birinin yazılı talebi ile Genel 
Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması mecburidir. 
Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi gün önce tirajı yüzbinin üzerinde 
olan bir gazete ile ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla delegelere bildirilir. Bu ilan ve mektupta, 
çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve 
gündemi de belirtilir. 
Genel Kurul, temsilcilerin tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk 
sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan temsilci sayısı Birlik 
Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurulları asıl üyeleri toplamının iki katından az olamaz. 
Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Temsilciler Birlik Yönetim Kurulunca 
düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı, Birlik Yönetim Kurulu 
Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan 
Başkanı, bir Başkanvekili ve iki kâtip üye seçilir. 
Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak Birlik Genel Kurulu 
temsilcilerinin beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konular da gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır bulunan 
temsilcilerin beşte birinin imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir. 
Genel Kurul toplantılarında hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir. 
Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. 
  
Birlik Yönetim Kurulu 
  
Madde 35 - (5786 sayılı kanunun 12’nci maddesiyle değişen fıkra) Birlik Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu 
meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre 
fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen dokuz asıl ve dokuz 
yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. Üst üste 
iki seçim döneminde iki defa Birlik Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi 
geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler. 
(5786 sayılı kanunun 19’uncu maddesiyle değişen ibare) Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri,Kanunun 
seçilmeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına 
sahiptirler.  
Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ile bir muhasip seçer. Yönetim Kurulu 
Başkanı (5786 sayılı kanunun 19’uncu maddesiyle değişen ibare) en az beş yıl süreyle yeminli mali müşavirlik 
yapmış olanlar arasından seçilir. Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanın tevkil edeceği kişi Başkanlık yapar. 
Birliğin hukukî temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilir. Yeni 
üye ilk toplantıya çağrılır. 
  
Birlik Yönetim Kurulunun görevleri 
  
 Madde 36 - Birlik Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.  
a) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek. 
b) Birlik adına kanunla tanınan yetkiler dairesinde iktisap ve yüklenmelerde bulunmak. 
c) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü aynî hak 
tesis etmek, kaldırmak; bu konularda Yönetim Kurulu Başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek. 
d) Bütçeyi yapmak ve uygulamak. 
e) (5786 sayılı kanunun 13’üncü maddesiyle değişen bent)  Odalarca önerilen giriş ücreti ve yıllık üye 
aidatları ile mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretlerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak.   



f) Odaların görüşlerini almak suretiyle hazırlayacağı asgarî ücret tarifelerini (5786 sayılı kanunun 1’inci 
maddesiyle değişen şekli) Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak.  
g) Bu Kanun hükümlerine göre yapılması gereken sınavları yapmak. 
h) Mesleki ruhsatları vermek. 
i) Kanunlarla verilen diğer işleri yapmak. 
   
Toplantılar 
  
Madde 37 - Yönetim Kurulu, birlik başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden en az ikisinin 
görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağrılır. 
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik 
halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Birlik başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları 
işlerin görüşülmesine katılamazlar. 
Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. 
Yönetim Kurulu üyeleri mektup ile toplantıya çağrılır. Ardı ardına üç olağan toplantıya özürsüz olarak 
katılmamış olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır. 
  
Birlik Disiplin Kurulu 
   
Madde 38 - (5786 sayılı kanunun 13’üncü maddesiyle değişen fıkra) Birlik Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı 
olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine 
göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen beş asıl ve beş 
yedek üyeden oluşur. 
Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Asıl üyelerin üçünün yeminli mali müşavir olması mecburidir. Genel 
Kurulda bu sayıda yeminli mali müşavir yoksa bulunanlarla yetinilir. Disiplin Kurulu kendi üyeleri arasından bir 
başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. 
Birlik Disiplin Kurulu, Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda 
gerekli kararları vermekle görevlidir. 
Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları (5786 sayılı kanunun 1’inci maddesiyle değişen ibare) 
Maliye Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir. 
Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tamsayısının salt çoğunluğu ile karar 
verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 
 (*) 5786 sayılı kanunun 13’üncü maddesiyle (Yönetim Kurulu üyeleri, Disiplin Kuruluna seçilemezler.) fıkrası 
madde metninden çıkarılmıştır. 
   
Birlik Denetleme Kurulu 
  
 Madde 39 - (5786 sayılı kanunun 14’üncü maddesiyle değişen fıkra) Birlik Denetleme Kurulu, kayıtlı olduğu 
meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre 
fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek 
üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinden en az birinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. Süresi 
dolan üye yeniden seçilebilir. 
Denetleme Kurulu, Birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle 
görevlidir. Denetçiler Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. 
(*) 5786 sayılı kanunun 14’üncü maddesiyle (Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri Denetleme 
Kuruluna seçilemezler.) fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. 
 


