
 

                                                                                  
                                                                                     
 

 

2017/3.DÖNEM 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI 

MESLEK HUKUKU 

                         09 Aralık 2017  / 11:30-13:00 

 

 

 

SORU 1) 213 sayılı Vergi Usul kanununa göre meslek meslek mensuplarının müşterek ve müteselsil 

sorumluluğunu kısaca açıklayınız.(25 puan) 

 

CEVAP 1)  Beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları 

beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların 

dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ve cezalardan mükellefle birlikte 

müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 2) 3568 Sayılı Kanuna göre meslek mensubu olabilmenin genel şartları nelerdir? (25 puan) 

 

CEVAP 2)  

a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır) 

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak 

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak  

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 

bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak 

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak 

f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  
                                                                                     
 

 

SORU 3) 3568 Sayılı Kanuna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaların Organlarını yazarak Oda 

Yönetim Kurulunun görevlerini açıklayınız? 25 puan) 

  

CEVAP 3)  

ODALARIN ORGANLARI 

a) Oda Genel Kurulu 

b) Oda Yönetim Kurulu 

c) Oda Disiplin Kurulu 

d) Oda Denetleme Kurulu 

 

Oda Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:  

a) Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu Genel Kurulun onayına sunmak.  

b) Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.  

c) Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis 

etmek, kaldırmak gibi konularda Yönetim Kurulu Başkanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek.  

d) Kanunlarla verilmiş diğer işleri yapmak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

SORU 4) 3568 Sayılı Kanuna göre mali müşavirlik mesleğinin konusu nedir? (25 Puan) 

 

CEVAP 4)  

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;  

a) Muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek,  

b) İşletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu 

konularda müşavirlik yapmak. 

c) İşletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat konularında, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim 

yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek,  

d) Tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak 

 


