13.01.2020

Konu : 2020 Oda aidat tahakkukları;

Değerli Meslektaşım;
11-12 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 24. Olağan Genel Kurulumuzda alınan karar
gereği, 2020 yılında 2019 yılı gelirlerine ilişkin nispi aidat tahakkuk ettirilmemesi kararı
alınmış olup, bu doğrultuda serbest olarak çalışan meslek mensuplarımıza 2020 yılının Mayıs
ayında nispi aidat tahakkuk ettirilmeyecektir.
Bildiğiniz gibi, 3568 sayılı yasamızla ilgili çıkarılan 21.02.1990 tarih ve 20440 Sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği’nin
Oda Gelirleri başlıklı Odanın gelirleri madde 16 b/1 ne göre; maktu aidat hesaplaması
aşağıdaki gibidir;
“Maktu yıllık aidat memur maaş taban aylığı katsayısının en az 200 en fazla 400 rakamı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutar kadardır” denilmektedir.
2019 yılında yapılan Genel Kurulumuzda alınan kararlar neticesinde 2019 yılı Aralık
ayındaki memur maaş taban katsayısı (2,49) dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzca oy birliği
ile belirlenen yıllık aidat tablosu daha önce sizlere duyurulmuştu. 6 Ocak 2020 tarihinde
açıklanan yeni memur maaş katsayısının (2,29) Aralık ayındaki katsayıdan daha düşük olması
nedeniyle Genel Kurul kararı gereği, daha önce duyurulan aidat miktarlarını aşağıdaki şekilde
Yönetim Kurulumuz tarafından yeniden revize etmiştir.

2020 Yılı Çalışanlar Listesine Kayıtlı Olan Üyelerimiz
İçin Maktu Aidat

Memur maaş taban katsayısı ( 2,29 ) X 300 = 690 TL

2020 Yılı Hizmet Akdiyle Çalışan Üyelerimiz İçin
Maktu Aidat

Memur maaş taban katsayısı ( 2,29 ) X 200 = 460 TL

2020 Yılı Kamu Kurumlarında Çalışan Üyelerimiz ile
Hiç çalışmayan Üyelerimiz için

Memur maaş taban katsayısı ( 2,29) X 300/2 = 345 TL

İlk Defa işe başlayan Üyelerimizden ilk 3 yıl için (İlk
defa büro açanlar)

Memur maaş taban katsayısı ( 2,29 ) X 200 = 460 TL

2020 Yılı Oda Kayıt ( Giriş Ücreti )

Memur maaş taban katsayısı ( 2,29 ) X 300 = 690 TL

Diğer Akademik Meslek Odalarından farklı olarak sürekli olarak eğitim yapan ve
yapmak zorunda olan Odamızın devamlılığı açısından Oda Genel Kurul Kararları esas alınarak
bir taraftan Serbest Çalışan Üyelerimiz için nispi aidat kaldırılmış, diğer taraftan hizmet
akdiyle çalışan üyelerimiz için ciddi bir indirime gidilerek 27.000 üye için aidat miktarı
Yasa’daki taban ücrete indirilmiş ve 2020 yılından başlamak üzere yeni büro açan genç
meslek mensuplarımız için ise ilk üç yılda Yasa’da belirtilen taban ücretin uygulanması esas
alınmıştır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.
Sevgi ve Saygılarımızla,
YÜCEL AKDEMİR
BAŞKAN

NOT: 13 Ocak 2020 tarihine kadar aidatlarını yatıran üyelerimizin fazla ödentileri ay sonuna
kadar hesaplarına iade edilecektir.

