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2016/1.DÖNEM 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI 

MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEK HUKUKU 

19 Mart 2016-Cumartesi 11:30-13:00 

 

SORULAR 

SORU 1- Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin 
Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre işin devri halinde ücret hakkında uygulanacak esasları yazınız. (25 
Puan) 

 

SORU 2- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları İle Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Organlarının Denetimi Hakkında 
Yönetmelik’e göre oda denetimine yetkili olanlar kimlerdir ve denetim hangi konuları kapsar? (25 Puan) 

 

SORU 3- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne 
göre hangi durumlarda, hangi yöntemle ve ne zamana kadar meslek mensupları hakkında tedbir kararı 
verilebilir? (25 Puan) 

 

SORU 4- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik’e göre meslekle bağdaşan (yapılmasında sakınca olmayan) işler nelerdir? (25 Puan) 
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CEVAPLAR 

CEVAP 1- Üzerine aldığı bir işi, haklı bir sebep olmaksızın bırakan meslek mensubu, hiçbir ücret talep 
edemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır. Buna avanslar da dâhildir. 

Sözleşmenin iş sahibince feshi halinde, meslek mensubunun ücretinin tamamının ödenmesi gerekir. Şu 
kadar ki; meslek mensubu, bu duruma kendi kusur ve ihmali ile yol açmış ise ücret ödenmez. 

Anlaşmaya göre peşin verilmesi gereken ücret ya da avans ödenmezse, meslek mensubu işe başlamak ya da 
işi sürdürmek zorunda değildir. Bu durumlarda iş; meslek mensupları arasında devir ve teslim edilir ya da iş 
sahibine geri verilir. 

 

CEVAP 2- Bahse konu Yönetmelik çerçevesinde birliğin ve odaların denetimi Maliye Bakanlığı Makamının 
Onayı ile vergi müfettişleri tarafından yapılır. 

Oda ve Birlik organlarının faaliyetleri ile ilgili denetim aşağıdaki konulan kapsar. 

• Ruhsat işlemleri, 

• Sınavlara ilişkin işlemler, 

• Disiplin cezalarına ilişkin işlemler, 

• Birlik ve odaların gelirlerine ilişkin işlemler, 

• Birlik ve odaların harcama ve giderlerine ilişkin işlemler, 

• Tutulması gereken defter ve belgelere ilişkin işlemler, 

• Oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyup uymadıkları, 

Oda ve Birlik organlarının yukarıdaki bentlerde sayılan hususların dışında kalan diğer işlemleri. 
 

 

CEVAP 3-  Fiili, ceza davasına konu olsun veya olmasın hakkında  

• Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma veya 

• Meslekten Çıkarma cezasını gerektirecek nitelikte bir eylemden dolayı kovuşturma yapılan meslek 
mensubu; 

• ilgili oda yönetim kurulunun isteği ve 

• bu isteğin disiplin kurulunca uygun görülmesi veya 

• disiplin kurulunun gerekli gördüğü hallerde, 

son karar verilene kadar, tedbir niteliğinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulabilir. 

 

CEVAP 4- Aşağıda belirtilen işler meslekle bağdaşan işlerden olup yapılmasında bir sakınca yoktur. 

a) Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmak, 

b) Limited ve anonim şirketlerde ortak, komandit şirketlerde komanditer ortak olmak veya murakıplık 
yapmak, 
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c) Meslek mensuplarının, üyesi oldukları ve kurumlar vergisinden muaf olan yapı, kalkınma ve tüketim 
kooperatifleri ve yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerinde bulunmak, 

d) Kadrolu olarak çalışmamak şartıyla öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek, 

e) Devamlılık arz etmemek kaydı ile gazete ve dergilerde yazı ve makale yazmak, 

f) Seminer ve konferanslara katılmak, 

g) Her türlü yazılı ve görsel sanat ve edebiyat faaliyetinde bulunmak 

 


