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İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
BAŞKANLIĞINA

Konu : Üyelerimizin Nace (Faaliyet) Kodları ve İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi Hakkında

 
Üyelerimizin Oda kayıtlarında doğru nace kodlarında yer alması hususu, özellikle pandemi 
sürecinde finansmana erişebilmeleri ve verilen desteklerden faydalanabilmeleri adına daha da 
önemli hale gelmiştir.
 
Odamızda, üyelere nace kodu tanımlanması işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir;
 

      
1. Oda'ya kayıt aşamasında nace kodlarının belirlenmesi; Üyelerimiz kuruluş aşamasında 

Ticaret Sicili Müdürlüğüne mersis sistemi üzerinden bildirdikleri nace (faaliyet) kodları ile 
Odaya kaydedilmektedir. Beyan edilen nace kodunun şirketlerde ana sözleşmede gerçek 
kişilerde ise tescilli iştigal konularında yer alması şarttır.
 
      
      

2. Faaliyeti devam eden üyelerimizin nace kodlarındaki değişiklikler: 
      
a- Üyenin başvurusu üzerine yapılan nace kodu değişiklikleri: Üyelerimizin fiilen faaliyet 
gösterdikleri iştigal konusunda değişiklik meydana gelmesi halinde, üyelerin öncelikle 
bağlı bulundukları Vergi Dairesinde nace kodu değişikliğini yaparak yeni nace kodunu 
vergi levhalarına yansıtmaları, söz konusu değişikliği Odamız kayıtlarına yansıtabilmek 
için de yeni nace kodunu içeren vergi levhası (şubelerde; şube adresini ve nace kodunu 
içeren mükellefiyet belgesi) ve dilekçe ile birlikte Odamıza başvurmaları gerekmektedir.
 
 Talep edilen nace kodunun içeriğinin şirketlerde ana sözleşmede gerçek kişilerde ise 
tescilli iştigal konularında yer alması şartı da göz önünde bulundurularak gerekli 
kontrollere müteakip yeni nace kodu Yönetim Kurulumuz kararı ile kayıtlarımıza 
yansıtılmaktadır.
 
b- TOBB'un bildirimine istinaden yapılan nace kodu değişiklikleri: Üyelerimizin faaliyet 
kodları, belirli dönemlerde beyanname ile Mali Müşavirleri tarafından ciro büyüklüğüne 
göre GİB'e beyan edilmektedir. GİB'in kayıtlarına yansıyan en yüksek ciro karşılığındaki 
nace kodu TOBB aracılığı ile ilgili Odalara bildirilmekte, üyelerin nace kodları Oda ve 
Borsalarda bu bilgilere göre güncellenmektedir. 
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Kuruluş işlemlerinde faaliyete ilişkin nace kodu bildirimi ile faaliyete devam eden üyelerin nace 
kodu değişiklik süreçlerinde üyelerimizin Mali Müşavirlerinin aktif rol alması nedeniyle, 
üyelerimizin Odamız kayıtlarında doğru nace kodlarında yer alması ve buna bağlı olarak 
teşviklerden, desteklerden faydalanabilmeleri, mağduriyet yaşamamaları için faaliyetlere ilişkin 
doğru nace kodlarının belirlenmesi gerektiğine ilişkin hassasiyetin, 
 
Ayrıca; kanun değişiklikleri, aidat bilgilendirmeleri, organ seçimleri gibi yasal zorunluluk 
gerektiren konularda üyelerimizi bilgilendirmek, toplantı, davet, fuar çalışmaları, açılan/açılacak 
ihaleler gibi konular ile Oda faaliyetlerinin de üyelerimize iletilerek, ticaretlerine katkı sağlamak 
ve Odamızdan maksimum seviyede faydalanmalarına imkan vermek amacı ile üyelerimizin 
iletişim bilgilerinin sürekli olarak güncel halde tutulmasının önem arz etmesi nedeniyle, söz 
konusu güncellemenin ister Odamıza gelerek ister internet sitemizden 
https://www.izto.org.tr/tr/tg/online-uye-bilgi-guncelleme on-line olarak 
gerçekleştirilebileceğinin Odanıza bağlı üyelere hatırlatılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
 

 
Tolga KALE
Genel Sekreter Yardımcısı
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