
 

 
 

18 Ocak 2019 
 

Sayın Üyemiz, 
 

21.02.1990 tarih ve 20440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odaları Yönetmeliği’nin 16. Maddesinde tanımlanan, Maktu Yıllık Aidat:  Memur maaşı 
taban aylığı katsayısının en az 200, en fazla 400 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, Odaya 
kayıtlı bütün üyeler tarafından ödenir.  

Yönetim Kurulu, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde yazılı hükümlere aykırı karar alamaz.  

Yönetim Kurulumuz, 03.01.2019 tarih 1594 sayılı oturum ve 7 sıra numaralı gündem maddesinde, 
muhasebe müdürlüğünün 2019 yılı Oda gelirlerinin belirlenmesi hakkındaki önergesini müzakere 
etmiştir. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği 16. maddenin “a” bendinde belirlenmiş 300 
rakamı emsal alınarak; maktu yıllık aidatın hesaplanmasında memur maaşı taban aylığı katsayısının 
300 rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın ödenmesi teklifi müzakere edilmiştir. 

Yönetim Kurulumuz, Odamızın 04.06.2016 tarihinde gerçekleştirdiği 22. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda genel kurulun tasdik ettiği 01.01.2017-31.12.2017 dönemi gelir bütçesi ve dipnotları ile 
01.01.2017-31.12.2017 dönemi gelir bütçesinin TÜFE oranında arttırılması esasına göre 2018 ve 2019 
BSMMMO gelirlerinin belirlenmesine ilişkin genel kurul hükmünü dikkate almıştır. 

Nispi Aidat Gelirleri ve Stajyer Gelirlerinin Bütçedeki Değişimi: 

Genel kurulda kabul edilen 01.01.2017-31.12.2017 dönemi gelir bütçesinde yer alan nispi aidat 
gelirlerinin 01.01.2018-31.12.2018 dönemi gelir kalemlerinden çıkartıldığı,  2019 yılında da yer 
almayacağı,  

Ayrıca; genel kurulda kabul edilen 01.01.2017-31.12.2017 dönemi gelir bütçesinde yazılı ‘Staj 
Başlatma Ücreti’, ‘Staj Müracaat Ücreti’ gibi stajyer gelirlerinin de merkez TESMER kararları 
doğrultusunda 01.01.2018-31.12.2018 ve 2019 yılı gelir bütçesine dahil edilemediği,  

Genel Kurulda kabul edilen 01.01.2017-31.12.2017 dönemi gelir bütçesinin 2017 TÜFE oranıyla 
çarpımı sonucu oluşturulacak 01.01.2018-31.12.2018 dönemi gelir bütçesiyle örtüşmediği, bu 
hesaplamaların değersiz kalıp boşa çıktığı, 2018 bütçesini fiktif hale getirdiği,  

01.01.2018-31.12.2018 dönemi gelir bütçesinin FİKTİF yapısı üzerine 2018 yılı TÜFE katsayısıyla 2019 
gelir kalemlerinin hesaplanması BSMMMO’nun bütçe denkliğini, sürdürülebilirliği ve devamlılığını 
tehdit eden yapısı sebebiyle yönetmeliğin amir hükmü doğrultusunda, Maktu Yıllık Aidatın 
hesaplanmasında memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucunda 
bulunacak tutarın ödenmesi teklifi oylamaya açılmıştır. 

03.01.2019 tarihli Yönetim Kurulu oturumunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2019 yılı Yıllık 
Maktu Aidatın belirlenmesinde memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı 
sonucunda bulunacak tutar üzerinden alınması oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

 

 

 



 

 

Muhasebe müdürlüğünün önergesindeki çalışmasında 2019 yılının ilk 6 ayında Memur Maaşı Taban 
Aylığı Katsayısının 1,799688 belirtildiği, 300 rakamıyla çarpımında 2019 Yıllık Maktu Aidatın 540.00 TL 
olarak hesaplanıp, muhasebeleştirildiği;  

Taban Aylık Katsayısının Değişik İlanı: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün 08.01.2019 tarih 
27998389-010.06.02-87 sayılı genelgesiyle taban aylık katsayısı 01.01.2019-30.06.2019 dönemi için 
2,044187 olarak belirlendiği ilan edilmiştir. 

Yıllık Maktu Aidatın Hesaplanmasının Yenilenme Gerekliliği: 

Yönetim Kurulu’nun 03.01.2019 tarihli oturumunda almış olduğu karar gereğince; (2019 yılı Yıllık 
Maktu Aidat memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak 
tutar)  08.01.2019 tarihli genelge hükümlerine göre, 300 x 2,044187 = 613,25 TL olarak 
hesaplandığının görülmesi üzerine, Yönetim Kurulumuz 15.01.2019 tarihli oturumunda bu konuyu 
tekrar gündem maddesi yaparak müzakereye açmıştır.  

Yapılan görüşmeler neticesinde; 2018 yılının son çeyreğinde yaşanan döviz kur dalgalanmalarına 
dayalı yaşanan maliyet artışları ile finansman sıkıntılarından kaynaklı durgunluk ve kazançların 
azalmasının meslek mensuplarımızı derinden etkilediği, meslek mensuplarımızın ücretlerinin 
tahsilatında yaşadığı tahsilat sıkıntısı ile gerileme, mesleğe yeni katılan üyelerimizin yılık maktu aidatı 
ödeme zorluğu, bağımlı meslek mensuplarımızın ücret seviyelerindeki daralma gibi unsurları 
değerlendiren yönetim kurulumuz,  

03.01.2019 tarihinde 1594 sayılı oturumunda, Yıllık Maktu Aidatın hesaplanmasına ilişkin kararını 
İPTAL ederek, Yıllık Maktu Aidat Tutarının 2019 yılında 440,00 TL olarak tahakkuk ettirilmesine dair 
kararını oy birliği ile tesis etmiştir. 

Meslek mensuplarının bilgi ve dikkatlerine arz ederiz.  

Saygılarımızla, 

 
BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
YÖNETİM KURULU  
 

  


