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Kurumsallaşmanın maliyeti yok! 
Yazdığını yap; yaptığını yaz! 























KONULAR SIRA

Çalışanların SGK işlemlerinin biz atlasak bile mali müşavir tarafından izlenmesi 1

Vergi konularında bilgilendirilmek ve danışmak 2

Muhasebe işlemlerinin zamanında yetiştirilmesi 3

Vergi ödemelerinin son güne bırakılmaması 4

İşletmenin mali durumu hakkında bilgilendirilmek 5

Karın yasal yollardan eritilmesi konusunda yol göstermesi 6

Mizan, mali tablolar ile işletmem hakkında bilgi sahibi olmak 7

Muhasebe kayıtlarından işletmem hakkında bilgi sahibi olmak 8



İşletmenin riskleri, fırsatları, tehditleri konularında gözlemci olması ve yol göstericiliği

İşletmemin büyümesi ve karını arttırması için yol gösterici olması

Tasarruflarımızı en iyi şekilde değerlendirmede yol gösterici olması

İşyerimi ve işimi geliştirmede yol gösterici olması

Yeni işyeri açma-işyeri kapama konularında danışmanlık yapması

Krediler ve teşvikler hakkında bilgilendirmesi





Güvenilir bir kişiliği olması

Mesleki bilgi ve güncel bilgiye sahip olması

Sorunlarımı kısa sürede çözebilmesi

Sorunlarımda alternatif çözümler geliştirebilmesi

Kolay ve etkili bir iletişim kurabilmesi
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45. Madde 
Reklam Yasağı 



Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

“MADDE 45 – Meslek mensupları; iş elde etmek için, açık ve kapalı dolaylı veya dolaysız 

yöntemlerle reklamlarını yapamazlar ve yaptıramazlar. 

 Meslek mensuplarının; tabelalarına, kartvizit, rapor ve 

bunlara benzer diğer yazışma kağıtlarına; meslek 

unvanlarını, akademik unvanlarını, iletişim araçlarının 

numaralarını, açık adreslerini, internet adresi ile elektronik 

posta adresini yazmaları reklam sayılmaz. 

 Meslek mensupları, unvanlarını kullanarak mesleki 

konularda ve bilimsel nitelikte, gazete ve dergilerde 

devamlılık arz etmemek üzere yazı yazabilirler. Yayıncılık 

yapamazlar. 

 Sadece iş tekliflerinde kullanılmak ve yazılı, sözlü ve 

görüntülü yayın araçları ile yayınlanmamak üzere 

kendilerinin, ortaklık veya şirket kuruluşlarında görev yapan 

diğer meslek mensuplarının özgeçmişlerini kapsayan tanıtıcı 

broşür bastırabilirler. 

……… 
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Kurumsal kimlik 

Duyurum 

Basılı Reklam 



17. Madde 
Reklam ve Teşvik Yasağı 



Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile ilgili Mecburi Meslek Kararı 

“MADDE 17 – Reklam yapılması yasaktır. Bu nedenle bir gazete, dergi ya da benzeri duyuru araçlarından 

herhangi birinden yararlanarak reklam yapmak yasaktır. Meslek mensubu, basına bülten dağıtmak veya demeç 

vermek suretiyle kendi firmasının mesleki deneyim hizmetlerini yüceltemez ya da reklam edemez. 

…… 

Ancak toplumun ilgilendiği konularda meslek mensubunun 

yaptığı yayınlar ve demeçlerinin haber programlarında 

verilmesi, yazı ve haber yapılması veya yazması reklam 

sayılmaz. 
 

 

 

43 

Duyurum 



Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile ilgili Mecburi Meslek Kararı 

MADDE 17: 

……. 

 

Meslek mensuplarının gazete ve dergilerde yazı yazmaları, 

haber programları yapmaları ya da kitap yazmaları 

durumunda, bunları yayımlayan yayımcı tarafından 

yapılacak övgülerde ve tanıtımlarda; yazar olan meslek 

mensubunun özgeçmişi, öğrenimi, meslek unvanı, 

deneyimleri, mesleki şirket ortaklığı ve ifa ettiği belli başlı 

görevleri yer alabilir.  

44 

Duyurum 



MADDE 17: 

……. 

Meslek mensubu veya mesleki şirketin yayınladığı 

bildirilerin, sirkülerlerin, bültenlerin, işe alma 

broşürlerinin, bazı ticari konularda kendi personeli, 

müşterileri, avukatlar, bankalar, aracı kurumlar, akademik 

çevreler gibi mesleki ilişkilerin sürdürüldüğü kimselere 

gönderilmesi reklam sayılmaz. İş için başvuranlara, işe 

alınma görüşmelerine girmeyi düşünen öğrencilere, özel 

olarak istemde bulunan kişilere ve öğrenim kuruluşlarına 

bu yayınların bir kopyasının verilmesi veya gönderilmesi 

reklam sayılmaz.  

 

Meslek mensubunun bürosunu veya mesleki şirketini 

tanıtan özel dosya, katalog, baskılı bloknot ve kalem 

kullanılması reklam sayılmaz." 

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile ilgili Mecburi Meslek Kararı 

45 

Basılı Reklam 

Promosyon 



MADDE 17: 

……. 

Meslek mensubunun diğer meslektaşlarına mesleki hizmet 

sunmak üzere kişisel ilişkide bulunması veya önerilerini 

mektupla bildirmesi reklam sayılmaz. 

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile ilgili Mecburi Meslek Kararı 
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Kişisel iletişim 
E-posta 



12.-23. maddeler 
İkinci Kısım 

Reklam Kuralları 





44.-45. Maddeler 
Mesleki Hizmetlerin 

Pazarlanması 
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Pazarlama 
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