
D U Y U R U

w w w . i s m m m o . o r g . t r

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
I S TANBUL  CHAMBER  OF  CERT IF I ED  PUBL IC  ACCOUNTANTS

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tüm il valiliklerine 
gönderilen 26/04/2021 tarihli Genelge ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da 
başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak 
olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge’deki ekli listenin 41. sırasına göre “Muafiyet 
nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden iş yerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak 
kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali 
müşavirler ile çalışanları” kısıtlamalardan muaf kişiler arasında sayılmıştır.

TÜRMOB tarafından odalara gönderilen yazıda da belirtildiği gibi;

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20/2. maddesinde “Serbest 
muhasebeci mali müşavirler, Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının 
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen işleri bürolarında yapabilecekleri gibi 
teşebbüs ve işletme sahiplerinin işyerlerinde de yapabilirler.” hükmüne 
yer verilmiştir. Bu sebeplerle, müşterinin iş yeri de meslek mensubunun 
çalışma mekânı olduğundan, meslek mensupları hizmet verdikleri müşteri 
ilişkin sözleşmesini de yanında bulundurmak kaydıyla, müşterilerine 
gidebileceklerdir.

Meslek mensuplarının olası kontrollerde mesleki kimliklerini, 
çalışanlarının ise meslek mensubu tarafından imzalanmış ve kaşe/mühür 
kullanılmış tanıtım yazısını yanlarında bulundurmaları şarttır. 

Genelgenin muafiyete ilişkin maddesinde bir yaş kısıtlaması olmadığından 
ve belirli bir yaşın üstünde olan meslek mensuplarının hizmet verdikleri 
müşterilerin beyan/bildirim ve ödeme süreleri de ertelenmediğinden, 65 
yaş üzeri olan meslek mensupları da kısıtlamalardan muaf olacaktır. 

Şehir dışındaki müşterilerine gitmek isteyen meslek mensuplarının 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmünü ve müşterisi ile imzaladığı 
sözleşmeyi de kullanarak seyahat izin belgesi alması şarttır. Seyahat 
izin belgesi almadan şehirlerarası seyahat kesinlikle mümkün değildir.

Çalışanlar için hazırlanacak yazı taslağı ve ilgili TÜRMOB yazısı 
aşağıdadır. 
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İLGİLİ MAKAMA 
 
 

……..…………..SMMM/YMM Odasının ………. sicil numaralı …………. unvanlı 
üyesiyim. T.C. İçişleri Bakanlığının 26/04/2021 tarihli Genelgesine ekli listenin 41 inci 
sırasında “Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden iş yerlerine gidiş/gelişleri ile 
sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali 
müşavirler ile çalışanları” kısıtlamalar muaf kişiler arasında sayılmıştır. 

 
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde mesleki faaliyetlerimiz devam 

etmektedir. …………….…… TCKN’li …………………………… yanımda çalışan personel 
olup çalışanlarımızın hizmetine ihtiyaç bulunmaktadır.   

 
İş bu belge çalışanımın sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu göstermek ve 

istenildiğinde ibraz edilmek üzere tarafımca düzenlenmiştir.  
 
 
 
 
 
         Adı Soyadı 
                 SMMM/YMM 
          Kaşe-İmza 
 

 


