
Sayın ÜYEMİZ; 
 
Bildiğiniz üzere; 21.02.1990 tarih 20440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin "Oda Gelirleri" başlıklı 
16.maddesinde maktu aidatın tespiti hükme bağlanmış olup; bu tutarların memur 
maaş taban aylığı katsayısına bağlı olarak tespit edileceği belirtilmiştir. İlgili 
mevzuat hükümleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
A) "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." 
 
B) "Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği 
fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli 
olarak öderler." 
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 13.01.2023 tarihli Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 
Genelgesi ile 01.01.2023 – 30.06.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Memur 
Maaş Taban Aylığı Katsayısı 6,787992 olarak belirlenmiştir. 
 
 
A) SERBEST, ÇALIŞANLAR LİSTESİNE KAYITLI OLAN (BÜRO SAHİBİ) ÜYELERİMİZ İÇİN 
 
Odamızın 2022 yılında gerçekleştirilen 24. Olağan Genel Kurulunda her ne kadar 
tahmini bir memur maaş katsayısı üzerinden aidat tutarı belirtilmiş olsa da, kabul 
edilen bütçenin “Aidat Tutarları” bölümünün açıklamalar alanında maktu aidatların 
hesaplanmasında ilgili mevzuat hükmü de belirtilerek memur maaş katsayısı ile 
çarpılacak çarpan sayısının 251,131443 olarak belirlendiği yazılmıştır. 
 
Buna göre; serbest çalışanlar listesine kayıtlı olan (büro sahibi) üyelerimiz için, 
 
Memur maaş taban aylığı katsayısı X Genel kurulda belirlenen çarpan sayısı 
 

6,787992 X 251,131443 = 1.704,67 TL olması gerekmektedir. 
 

 
2023 YILI MAKTU AİDAT: 1.700,00 TL olarak uygulanacaktır. 
 
Son ödeme tarihi, 31 Ocak 2023 olup; bu tarihten sonra yapılan ödemelerde 
gecikme faizi tahakkuk ettirilir ve yapılan ödemelerde öncelikle faiz tutarı düşülür. 
 
 
B) BİR İŞYERİNE BAĞLI (HİZMET AKDİ İLE) BAĞIMLI OLARAK MUHASEBE, FİNANS, 
DENETİM VB. BÖLÜMLERDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ İÇİN       
 
Odamızın 2022 yılında gerçekleştirilen 24. Olağan Genel Kurulunda her ne kadar 
tahmini bir memur maaş katsayısı üzerinden aidat tutarı belirtilmiş olsa da, kabul 



edilen bütçenin “Aidat Tutarları” bölümünün açıklamalar alanında maktu aidatların 
hesaplanmasında ilgili mevzuat hükmü de belirtilerek memur maaş katsayısı ile 
çarpılacak çarpan sayısının 202,836935 olarak belirlendiği yazılmıştır. 
 
Buna göre; şirketlerde ve ya bürolarda bir işyerine bağlı bağımlı olarak (hizmet 
akdiyle) muhasebe, finans, denetim vb. mesleki alanlarda çalışan üyelerimiz için,    
 
Memur maaş taban aylığı katsayısı X Genel kurulda belirlenen çarpan sayısı 
 
6,787992 X 202,836935 = 1.376,85 TL olması gerekmektedir. 
 
2023 YILI MAKTU AİDAT: 1.350,00 TL olarak uygulanacaktır. 
 
Bir işyerinde hizmet akdi ile muhasebe, finans, denetim vb. alanlarda çalışan 
üyelerimiz İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ Odamıza ibraz etmek durumundadır. 
 
Belge gönderimi sonrasında Odamızca işlem yapılacak olup; 
 
E-BİRLİK SİSTEMİNDE BU TUTARI GÖRDÜKTEN SONRA ÖDEMENİZİ YAPABİLİRSİNİZ. 
 
Son ödeme tarihi, 31 Ocak 2023 olup; bu tarihten sonra yapılan ödemelerde 
gecikme faizi tahakkuk ettirilir ve yapılan ödemelerde öncelikle faiz tutarı düşülür. 
 
 
C) BİR İŞYERİNE BAĞLI (HİZMET AKDİ İLE) BAĞIMLI OLARAK FARKLI BİR BÖLÜMDE 
ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ İÇİN            
 
Bu duyurumuzun A bendinde aidat tutarının tespitine dair açıklama yapılmış olup; 
2023 yılı maktu aidatın 1.700,00 TL. olarak tespit edildiği belirtilmiştir. 
 
Odamızın 2022 yılında gerçekleştirilen 24. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen 
bütçenin “Aidat Tutarları” ve “Bütçe Talimatları” bölümünde şirketlerde ve ya 
bürolarda bir işyerine bağlı bağımlı olarak (hizmet akdiyle) muhasebe, finans, 
denetim vb. mesleki alanlarında dışında farklı alanlarda çalışan üyelerimiz için 
ayrım yapılmış, bu meslek mensuplarımızın mesleği fiilen icra etmemeleri nedeniyle 
belirlenen maktu aidat tutarı üzerinden %50 indirim uygulanmıştır. 
 
Ayrıca, 3568 Sayılı Yasa'ya 5786 Sayılı Kanun’un 8. maddesi ile eklenen “Meslek 
mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra 
etmeyenler, Odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak 
öderler." hükmü gereği bu durumda olan üyelerimiz belirlenen maktu aidat tutarını 
%50 indirimli ödeyeceklerdir. 
 
Buna göre; bir işyerine bağlı bağımlı olarak (hizmet akdiyle) muhasebe, finans, 
denetim vb. mesleki alanların dışında farklı bölümlerde çalışan üyelerimiz için,    
 



2023 Yılı Maktu Aidat Tutarı X % 50 
 
2023 YILI MAKTU AİDAT: 850,00 TL olarak uygulanacaktır. 
 
Bir işyerinde hizmet akdi ile muhasebe, finans, denetim vb. alanların dışında farklı 
bir bölümde çalışan üyelerimiz İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ Odamıza ibraz etmek 
durumundadır. 
 
Belge gönderimi sonrasında Odamızca işlem yapılacak olup; 
 
E-BİRLİK SİSTEMİNDE BU TUTARI GÖRDÜKTEN SONRA ÖDEMENİZİ YAPABİLİRSİNİZ. 
 
Son ödeme tarihi, 31 Ocak 2023 olup; bu tarihten sonra yapılan ödemelerde 
gecikme faizi tahakkuk ettirilir ve yapılan ödemelerde öncelikle faiz tutarı düşülür. 
 
 
D) KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ İÇİN     
 
Bu duyurumuzun A bendinde aidat tutarının tespitine dair açıklama yapılmış olup; 
2023 yılı maktu aidatın 1.700,00 TL. olarak tespit edildiği belirtilmiştir. 
 
Odamızın 2022 yılında gerçekleştirilen 24. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen 
bütçenin “Aidat Tutarları” ve “Bütçe Talimatları” bölümünde kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan üyelerimizin belirlenen maktu aidat tutarı %50 indirimli 
ödeyecekleri belirtilmiştir. 
 
Ayrıca, 3568 Sayılı Yasa'ya 5786 Sayılı Kanun’un 8. maddesi ile eklenen “Meslek 
mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra 
etmeyenler, Odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak 
öderler." hükmü gereği kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üyelerimiz belirlenen 
maktu aidat tutarını %50 indirimli ödeyeceklerdir. 
 
2023 Yılı Maktu Aidat Tutarı X % 50 
 
2023 YILI MAKTU AİDAT: 850,00 TL olarak uygulanacaktır. 
 
Kamuda çalışan üyelerimiz, çalıştıkları kurumdaki görevlerini gösterir güncel belgeyi 
Odamıza ibraz etmek durumundadır. 
 
Belge gönderimi sonrasında Odamızca işlem yapılacak olup; 
 
E-BİRLİK SİSTEMİNDE BU TUTARI GÖRDÜKTEN SONRA ÖDEMENİZİ YAPABİLİRSİNİZ. 
 
Son ödeme tarihi, 31 Ocak 2023 olup; bu tarihten sonra yapılan ödemelerde 
gecikme faizi tahakkuk ettirilir ve yapılan ödemelerde öncelikle faiz tutarı düşülür. 
 



E) HİÇBİR YERDE ÇALIŞMAYAN ÜYELERİMİZ İÇİN        
 
Bu duyurumuzun A bendinde aidat tutarının tespitine dair açıklama yapılmış olup; 
2023 yılı maktu aidatın 1.700,00 TL. olarak tespit edildiği belirtilmiştir. 
 
Odamızın 2022 yılında gerçekleştirilen 24. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen 
bütçenin “Aidat Tutarları” ve “Bütçe Talimatları” bölümünde hiçbir yerde 
çalışmayan üyelerimizin belirlenen maktu aidat tutarı %50 indirimli ödeyecekleri 
belirtilmiştir. 
Ayrıca, 3568 Sayılı Yasa'ya 5786 Sayılı Kanun’un 8. maddesi ile eklenen “Meslek 
mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra 
etmeyenler, Odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak 
öderler." hükmü gereği kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üyelerimiz belirlenen 
maktu aidat tutarını %50 indirimli ödeyeceklerdir. 
 
2023 Yılı Maktu Aidat Tutarı X % 50 
 
2023 YILI MAKTU AİDAT: 850,00 TL olarak uygulanacaktır. 
 
Hiçbir yerde çalışmayan üyelerimiz, e-devlet üzerinden “SOSYAL GÜVENLİK KAYIT 
SORGULAMASI” yaparak çıkan formu Odamıza ibraz etmek durumundadır. 
Odamızca istenmediği sürece ayrıca hizmet listesi gönderilmesine gerek yoktur. 
 
Belge gönderimi sonrasında Odamızca işlem yapılacak olup; 
 
E-BİRLİK SİSTEMİNDE BU TUTARI GÖRDÜKTEN SONRA ÖDEMENİZİ YAPABİLİRSİNİZ. 
 
Son ödeme tarihi, 31 Ocak 2023 olup; bu tarihten sonra yapılan ödemelerde 
gecikme faizi tahakkuk ettirilir ve yapılan ödemelerde öncelikle faiz tutarı düşülür. 
 
 
TÜM ÜYELERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 
 
ÖNEMLİ – 1 
Maktu aidat, çalışma durumuna bakılmaksızın tüm üyelerimize 1.700,00 TL. olarak 
tahakkuk ettirilir. 
 
ÖNEMLİ – 2 
Çalışma durumunu belgelemek meslek mensubunun sorumluluğundadır. 
 
a) Hizmet akdi ile muhasebe, finans, denetim vb. alanlarda çalışan ve ya hizmet 
akdiyle bu alanların dışında farklı alanda çalışan üyelerimiz İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ 
Odamıza ibraz etmek durumundadır.  
 



b) Hiçbir yerde çalışmayan üyelerimiz, e-devlet üzerinden “SOSYAL GÜVENLİK 
KAYIT SORGULAMASI” yaparak çıkan formu Odamıza ibraz etmek durumundadır. 
Ayrıca hizmet listesi gönderilmesine gerek yoktur.  
 
c) Kamuda çalışan üyelerimiz, çalıştıkları kurumdaki görevlerini gösterir güncel 
belgeyi Odamıza ibraz etmek durumundadır. 
 
İlgili belgelerin ibrazı sonrasında Odamızca 1.700,00 TL. üzerinden terkin işlemi 
yapılacaktır. 
 
Odamızca terkin işleminin zamanında yapılabilmesi ve ödemede gecikme 
yaşanmaması için, bu durumda olan üyelerimizin Ocak ayının son günlerini 
beklemeden ilgili belgeleri Odamıza göndermeleri önem arz etmektedir. Son güne 
bırakılan terkin taleplerinde gecikme olabileceği bilinmelidir. 
 
ÖNEMLİ – 3 
Terkin işlemine dair Odamıza sunulacak tüm belgelerin doğruluğuna dair sorumluluk 
üyelerimize aittir. Yanlış, yanıltıcı, hatalı belge sunmak ayrıca disiplin soruşturması 
gerektirecek eylem olup; sunulan belgelerin dönemsel aralıklarla kontrol edileceği 
de bilinmelidir.  
 
ÖNEMLİ – 4 
2023 yılı maktu aidatın % 50 indirimli hali ile 850,00 TL. olarak ödenmesi halinde, o yıla 
ait süreniz, YMM süresinden sayılmaz. Maktu aidatın 1.700,00 TL. ve ya 1.350,00 TL. 
olarak ödenmesi halinde, o yıla ait süreniz YMM süresinden sayılır.   
 
ÖNEMLİ – 5 
2023 yılı maktu aidat son ödeme tarihi, 31 Ocak 2023 olup; bu tarihten sonra yapılan 
ödemelerde gecikme faizi tahakkuk ettirilir ve yapılan ödemelerde öncelikle faiz 
tutarı düşülür. 
 
ÖNEMLİ – 6 
Aidatlarda kıst dönem uygulaması yoktur. 
 
Odamızın 2023 yılı maktu aidatları, mevcut yasa, yönetmelik ve genel kurul 
kararları çerçevesinde ve Odamızın faaliyetlerini sürdürebilmesi temelinde asgari 
seviyede tutulmuş ve üyelerimizin lehine olacak şekilde belirlenmiştir. 
 
Aidatların ödenmesi, öncelikle meslek mensubu sorumluluğu gereği önemli olup; bu 
hususta gerekli özenin gösterilmesi rica olunur. 
 
 
ÖZCAN ÇAKIR 
BAŞKAN 
 

KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
YÖNETİM KURULU ADINA 



ÖDEME SEÇENEKLERİ 
 

1.) KREDİ KARTI: Aidat ödemelerinizi E-BİRLİK sistemi üzerinden kredi kartı ile 
taksitli olarak yapabilirsiniz. E-BİRLİK sistemi üzerinden yapılacak ödemelerde 
makbuzunuz ödeme sonra hemen oluşturulacaktır.  
(Terkin talebinde bulunacak üyelerimiz; Odamıza ilgili belgeleri gönderecek, 
Odamızca terkin işlemleri yapıldıktan sonra indirimli tutarları E-BİRLİK sisteminde 
görebileceklerdir.) 
E-BİRLİK sistemine e-devlet şifreniz ile de girebilirsiniz. 
E-BİRLİK ÖDEME SAYFASI: https://ebirlik.turmob.org.tr/Payment/Chamber/Pay/ 
 

2.) BANKA: Aidat ödemelerinizi banka kanalı ile yapabilirsiniz. 
Vakıfbank İzmit Ticari Şube - TR64 0001 5001 5800 7285 1336 41 
(Banka kanalı ile yapılan ödemelerde hesap uyuşmazlığı nedeniyle zaman zaman 
sorun yaşanabilmekte olup, yapmış olduğunuz ödeme hesabınıza iade 
olabilmektedir. Ödemenizi teyit etmeniz, ödemenizle aynı gün ve ya takip eden 
birkaç gün içinde hesabınızı kontrol etmeniz önerilir. 
 

3.) NAKİT: Aidat ödemelerinizi Odamız veznesine nakit olarak yapabilirsiniz. 

https://ebirlik.turmob.org.tr/Payment/Chamber/Pay/

