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YÖNETMELİK

Türk�ye Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler ve Yem�nl� Mal� Müşav�rler Odaları B�rl�ğ�nden:
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ

MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI
ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2007 tar�hl� ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebec� Mal�
Müşav�rler ve Yem�nl� Mal� Müşav�rler�n Meslek� Faal�yetler�nde Uyacakları Et�k İlkeler Hakkında Yönetmel�ğ�n
�k�nc� bölümünün başlığı “Et�k Kurulu ve Son Hükümler” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n başlığı “Et�k Kurulunun teşekkülü” olarak, aynı madden�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “Kom�tes�” �bares� “Kurulu” olarak, “�k� yıldır.” �bares� “TÜRMOB Yönet�m Kurulunun
görev süres� �le sınırlı olmak üzere üç yıldır.” olarak değ�şt�r�lm�ş, “Başkan Yardımcısı” �bares�nden sonra gelmek
üzere “ve b�r� Sekreter” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n başlığı “Et�k Kurulunun toplantısı” olarak, aynı madden�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “Kom�tes�” �bares� “Kurulu” olarak, “yılda altı” �bares� “ayda en az b�r” olarak, “Kom�te”
�bares� “Kurul” olarak, “Kom�tes�n�” �bares� “Kurulunu” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Et�k Kurulunun görev ve yetk�ler�
MADDE 7 – (1) Et�k Kurulunun görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Et�k �lke ve uygulamalarına �l�şk�n tebl�ğ, s�rküler ve benzerler�n�n taslaklarını hazırlamak, bu konularda

Yönet�m Kuruluna sunulmak üzere çalışmalar yapmak,
b) Meslek� et�ğ�n gel�şt�r�lmes� ve yaygınlaştırılması �ç�n eğ�t�m programları hazırlamak, projeler üretmek,

çalışmalar yapmak;  bu konularda b�l�msel toplantı, kongre, sempozyum ve panel g�b� etk�nl�kler�n düzenlenmes� �ç�n
Yönet�m Kuruluna öner�lerde bulunmak,

c) Meslekte et�k kültürünü yerleşt�rmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konularda yapılacak
çalışmalara destek olmak,

ç) Meslek mensuplarının uymaları gereken et�k davranış �lkeler�n�n �hlal ed�ld�ğ� �dd�asıyla odalardan
yapılacak başvurular üzer�ne gerekl� �nceleme ve araştırmaları yaparak sonuçlarını B�rl�k Yönet�m Kurulu aracılığıyla
�lg�l� odalara b�ld�rmek.”

MADDE 5 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 6 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk�ye Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rler ve Yem�nl� Mal�

Müşav�rler Odaları B�rl�ğ� Yönet�m Kurulu yürütür.

 
 


