
Değerli Meslektaşlarımız;

Muhasebe Meslek Etiği; muhasebe meslek mensuplarınca gerek
faaliyetlerin yürütülmesi sırasında gerekse herhangi bir sebeple mesleki
faaliyetin yürütülmediği durum ve dönemlerde kanunlara uygun işlemlerin
yapılması yanında toplumun değer yargılarına da önem verilerek güvenilir
bilgilerin topluma sunulması; müşteriler, toplum, meslektaşlar ve ilgili meslek
kuruluşları ile olan ilişkilerde uyulması gereken kurallar bütünüdür. Bu kurallar
bütünü aşağıda şöyle sıralanmıştır.

,1- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri İş Kabulü Madde 23- (Değişik: R.G-
21l1112007-26707) Meslek mensubu, gerek duyması hAlinde, kendisine gelen
müşterinin kim olduğunu önceki meslek mensubundan sorup öğrenerek,
gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra işi kabul eder.

Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden
reddedebilirler, red kararı iş sahibine gecikmeden bildirilir.

İki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili odaya müracaat
eder. oda kendisine meslek mensubu belirler.

(Değişik fıkra:RG-22l 5 l20 1 5-29363) Mesleki bü rolarda bağ ı m l ı çal ı şmakta
iken bu görevlerinden ayrılan meslek mensupları işten çıkış tarihinden itibaren,
stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensuplarının ise
meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, ayrıldıkları
yahut yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların
müşterilerine hizmet veremezler.

İş kabulü ve reddi ile ilgili uygulama esasları, Birlik tarafından bir mecburi
meslek kararı ile belirlenir.
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Yıllardır yaşadığımız mesleki sıkıntıların çözüme kavuşturulması
boyutunda haksız rekabetle mücadele amacıyla meslek mensuplarımızın etik
değerlere ve meslek yasasındaki çalışma esaslarına uyması, meslek
yaşamızın çalışma usul ve esaşları yönetmeliğinde belirtilmiştir. Muhasebe
mesleğine yönelik toplumsal güvenin korunması ve mesleğin kredibilitesinin
arttırılması muhasebe meslek mensubunun etik değerlere sahip olmasıyla
sağlanabilir. Meslek mensupları aralarındaki müşteri (mükellef) devir
teslimlerinde etik (ahlaki ) kurallara uyulması gerektiğinin bilincinde olmalı,
'Ahlak güzelliklerinin en iyisi iki kişi arasını ıslah etmektir.' Sözünü her zaman
hatırlamalıdır.



2-sözleşmenin Feshi Madde 26 - (Değişik:R.G-21l1,1 12007-26707)
Taraflar hakh nedenlerle Veya karşllIkll rlzalarl ile aralarlndakı sözleşmeyi

her zaman feshedebiıirler.
Bu takdirde allnmlş olan defter Ve belge|er bir ay içinde devir te§lim

tutanağl düzenlenmek suretiyle sahiplerane geri Verilir. Devir teslim
gerçekleşmediği takdirde durum meslek mensubu tarafından odaya bİldirilir,

Taraflann tazminat haklarl genel hukuk kurallarına tabidir.
Ücretin ödenmemesi Ve meslek mensubuna tevdi edilen belgelerin

sağllkll Ve güVenilir olmamasl fesahde meslek mensubunun hakh gerekçesidir.

3- Meslek mensuplarının yazılı hizmet sözleşmesa düzenlemeden Ve
taraflarca imza altlna allnmadan işin kabul edilmemesi.

4- Ücret tarifesine uyulmasl Ve bunun sonucunda ücretsiz Veya tarifenin
altlnda bir ücretle iş yapılmaması.

5- Daha önceden çallştlğı meslek mensubuna borcu olan müşterinin,
başka bir meslek mensubu tarafından allnarak işinin yapllmamasl .

6- Meslek mensubu borcu olsun yada olmasln müşteri devirlerinde devir
teslim tutanağl düzenlemek zorundadır. Müşterinin borcu varsa bunun devir
teslim tutanağlna yazılması diğer taraftan iş alacak meslek mensubunun borç
Varken iş almaslnln etik değerlere uygun olmadlğlnl bilmesi gerekir.

7- Bir önceki meslek mensubunun aldlğl ücretin alt|nda düşük ücret teklif
ederek iş allnmamasl.

8-Türmob e-birlik yazlllmlnln kullanılarak sözleşmelerin düzenlenmesi.
Düzenlenmiş olan sözleşmenin mevcut meslek mensubu taraflndan e-birlik
sözleşmesini fesih etmeden yeni meslek mensubu sözleşmesini değişik
yöntemlerle ( Ek hizmet sözleşmesi ) düzenlenmesi gibi hileli yöntemlere
başVurulmaması 9erekir.

9- Bürolarda stai yaparak stajlnl tamamlayan meslek mensuplarl Veya
bağımh çahşan meslek mensupları bürodan aynldıktan sonra iki yıl geçmeden
ayrlldığl buronun müşterisinin işini alamayacaktlr.

1O- Ölen ve bürosunu devretmek isteyen meslek mensubunun müşterilerinin
devir işlemlerinde, devir alan meslek mensubu, devir alacağl müşterileri,
odamlz yönetim kurulu aracılığıyla oda kararl Ve bilgisi dahilinde devir
işlemlerini yapmalıdır.

sonuç olarak Muhasebe mesleği sadece teknik uzmanhk gerektiren bir meslek
olmadlğl için mesleğin etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Etik iyiyi



kötüden, zararhyl yarar\dan aylrma ölçüsüdür. Meslek mensuplarl kendi
aralarlndaki ilişkilerini Ve müşterilefi ile olan ilişkilerini meslek etiğindeki
kurallara bağlI davranlş biçamleri ile yürütmelidir. son ylllarda yaşanan sorunlar
ne olursa olsun, mesleğamiz; meslek ahlak anlaylşlnl benimseyen meslek
mensuplarl taraflndan yüceltilecektir. Muhasebe mesleği sosyal sorumluluk,
dürüst|ük, güVenirlilik, mesleki özen, mesleki unvan Ve yeterlilik gefektiren, işini
elinden geleni en iyi şekilde yapandlr. (Eğer sizden sokakla]l süpürmeniz
i9tenirse, Michelangelo'nun resim yaptlğl, Beethoven'ln beste yaptlğl
veya shakespeare'nin şiir yazdlğ| gibi süpalrün. o kadar güzel
süpürün ki gökteki ve yerdeki herkes durup'buıada işini çok iyi yapan,
dünyanın en iyi çöpçüsü yaşlyormuş desin.| (Maftin Luther King) işte bu
felsefeyi benimseyen meslek mensupları ile mesleğimiz hak etmiş olduğu
değere sahip olacaktlr. ortak sorunlaf konusunda mutlaka ortak mücadele
gerekif. Birlikte birbirimizi anlayarak birlikte mücadele, birlikte başarıyl
getirecektir. Hep beraber dayanışma mantlğl ile hazlrlamlş olduğumuz bu
çallşmanln tüm arkadaşlarlmlza yararll olacağl kanaatindeyiz.
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