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SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEK HUKUKU
01 Kasım 2014-Cumartesi 11:30-13:00

SORULAR

SORU 1:

3568 Sayılı meslek yasamıza göre ayrı ayrı kurulan meslek odalarının;

 Kuruluş maksadını,

 Kişilik ve niteliği ile

 Hangi faaliyetlerde bulunamayacaklarını kısaca belirtiniz.

SORU 2:

3568 Sayılı meslek yasamız ve YMM’lerin Tasdike ilişkin yönetmelik gereğince

YMM.lerce yapılan tasdiklerde;

a) Tasdik edilecek belgeler, tasdik konuları ve tasdike ilişkin usul ve esasların belirlenmesi;

b)  Tasdike esas alınacak denetleme ilke e standartlar ile muhasebe ilke ve standartlarının belirlenmesi,
ne şekilde olmaktadır. Kısaca açıklayınız.

SORU 3:

3568 Sayılı meslek yasamız çalışma usul ve esasları yönetmeliğince düzenlenmiş bulunan; “Denetim Raporu
bölümleri” hakkında kısaca bilgi veriniz.

SORU 4:

3568 Sayılı meslek yasamız Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav
Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikle; “sınavlarda başarılı olamayan meslek mensuplarının, tekrar
sınava girebilmeleri” hakkında kısaca bilgi veriniz.

SORU 5:

3568 Sayılı meslek yasamız Meslek Odaları yönetmeliklerine göre kurulmuş olan odaların organlarından olan,
Oda Disiplin Kurulunun görevleri nelerdir. Kısaca yazınız.

NOT: Her sorunun cevabı yirmişer puandır.
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CEVAPLAR

CEVAP 1:
Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin odaları ayrı ayrı kurulur. Serbest muhasebeci
mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının
birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek  disiplini ve
ahlakını korumak maksadıyla kurulur.
Odalar tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek  kuruluşlarıdır.
Bu Kanunda kullanılan oda deyimi, ayrı ayrı kurulacak olan serbest muhasebeci mali müşavirler,  yeminli mali
müşavirler odalarını ifade eder.  Odalar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar

CEVAP 2:
a) Yeminli mali müşavirlerce, gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı
işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak
suretiyle tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ve tasdike ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelikte belirtilmiştir.

b) Tasdike esas alınan denetleme ilke ve standartları ile muhasebe ilke ve standartları, mevzuat hükümleri ve
genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri göz önüne alınarak, Bakanlıkça hazırlanan tebliğlerle belirlenir.

CEVAP 3:
Denetim Raporu;

a) Genel bilgi bölümü; ilgililerin belirtildiği,

b) Denetim kapsam bölümü; dönemi belirtilen mali tabloların genel kabul görmüş denetim standartlarına göre
düzenlenip düzenlenmediğinin belirtildiği,

c) Meslek mensubunun açıklama ve görüş bölümü; denetiminin sonucunda meslek mensubunda oluşan
kanaatının belirtildiği,

d) Rapor tarihi bölümü; denetimin bittiği tarihin gösterildiği,

e) Meslek mensubunun imzası; sözleşmeyi imzalayan denetimin sorumluluğunu yüklenen meslek mensubu
tarafından raporun imzalandığı, bölümleri içerir.

CEVAP 4:
Tekrar Sınava Girebilme ;

Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez
açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl
içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Bu sınav haklarını süresinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar, altı ay süreyle meslek sınavlarına
alınamazlar.

Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik
hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

CEVAP 5:

Oda Disiplin Kurulunun Görevleri;
Disiplin Kurulunun görevleri, Oda Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması kararı üzerine

üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak, disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen
diğer yetkileri kullanmaktır.


