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Sayı : 21152195-205.05.02[2016-3]-303 03.01.2017 

Konu : Eşin ortak olduğu şirkette YMM faaliyetinde bulunup bulunulamayacağı hk.

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Yeminli Mali Müşavir olarak çalıştığınızdan bahisle, 

serbest muhasebeci mali müşavir olan eşinizin muhasebecilik ve mali müşavirlik faaliyeti ile 

iştigal eden bir şirketin % 90 hisseyle ortağı olduğu ancak temsil ve imzaya yetkili olmadığı 

belirtilerek, eşinizin ortağı olduğu bu şirketin defterlerini tuttuğu müşterilerinin yeminli mali 

müşavirlik iş ve işlemlerini yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

  

Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu'nun "Yasaklar" başlıklı 45 inci maddesinde; 

  

"Serbest muhasebeci malî müşavirler bu unvanlarla, yeminli malî müşavirler ise bu unvan ve 

tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere 

tâbi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticarî faaliyette 

bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar. 

  

Yeminli malî müşavirler, eşi (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan biri ve 3 üncü dereceye 

kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların 

işlerine bakamazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci malî 

müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler." 

  

hükmü yer almaktadır. 

  

Diğer taraftan, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu'na bağlı olarak çıkarılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in "Ortaklık Bürosu Veya Şirket 

Kurarak Mesleki Faaliyette Bulunma" başlıklı 30 uncu maddesinde; birden çok meslek 

mensubunun, ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunması halinde; 

meslek mensuplarının bu büro veya şirketlerde sürdürdükleri faaliyetlerin ticari faaliyet 



sayılmayacağı, ortaklık bürosu veya şirketin ancak aynı unvana sahip meslek mensupları 

arasında kurulabileceği ve şirket veya ortaklık bürosunun, mesleğin icrasına taalluk eden 

işlerde ancak ortak veya ortaklar tarafından temsil edilebileceği düzenlenmiştir. 

  

Anılan Yönetmeliğin "Tasdik Edemeyeceği İşler" başlıklı 39 uncu maddesinde ise, 

  

"Yeminli mali müşavirler kendisinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan birinin ve 

3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya bunların yönetici 

oldukları veya yönetimde görev alarak ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar. 

Yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı 

işleri tasdik edemezler." 

  

hükmüne yer verilmiştir. 

  

Bu itibarla; eşinizin yönetici statüsünde olup olmadığına bakılmaksızın %90 hisseyle ortağı 

olduğu serbest muhasebeci ve mali müşavirlik faaliyeti ile iştigal eden şirketinin defterlerini 

tuttuğu müşterilerinin yeminli mali müşavirlik iş ve işlemlerini yapmanız mümkün 

bulunmamaktadır. 

  

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 


