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71. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki 

Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler 

Hakkında Yönetmelik’e göre, 

aşağıdakilerden hangisi temel etik ilkelerine 

yönelik bir tehdit değildir?  

A) Müşteri ile ilgili bilgilerin gizliliğini 

sağlayamama tehdidi  

B) Yeniden değerlendirme tehdidi  

C) Taraf tutma tehdidi  

D) Kişisel çıkar tehdidi  

E) Yakınlık tehdidi 

 
72. Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin 

Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan 

hangisinde “Geçici Olarak Mesleki 

Faaliyetten Alıkoyma Cezası” uygulanır?  

A) Yeminli Mali Müşavirlerin, tasdik 

yetkilerini mükerreren kasten gerçeğe aykırı 

kullandıklarının anlaşılması ve bu durumun 

mahkeme kararı ile kesinleşmesi  

B) Meslek mensuplarının kasten vergi ziyaına 

sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile 

kesinleşmesi  

C) Meslek mensubu olmayan veya mesleği 

yapması yasaklanmış kişilerle ilgili kanun ve 

yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işbirliği 

yapılması  

D) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan 

kullanarak, mesleki faaliyette bulunulması  

E) Mesleğin yürütülmesi esnasında, görev ile 

ilgisi olmayan konularda, çıkar çatışmalarına 

taraf olunması  

 
73. Birlik Genel Kurulu’nun oluşumu ile 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur?  

A) Odaların üye sayısına bağlı olmaksızın 

seçeceği dört temsilciye ilave olarak, 

üyelerinin yetmişbeşte biri oranında seçeceği 

temsilcilerden oluşur.  

B) Odaların üye sayısına bağlı olmaksızın 

seçeceği üç temsilciye ilave olarak, üyelerinin 

yetmişbeşte biri oranında seçeceği 

temsilcilerden oluşur.  

C) Odaların üye sayısına bağlı olmaksızın 

seçeceği beş temsilciye ilave olarak, üyelerinin 

yetmişbeşte biri oranında seçeceği 

temsilcilerden oluşur.  

D) Odaların üye sayısına bağlı olmaksızın 

seçeceği altı temsilciye ilave olarak, üyelerinin 

yetmişbeşte biri oranında seçeceği 

temsilcilerden oluşur.  

E) Odaların üye sayısına bağlı olmaksızın 

seçeceği iki temsilciye ilave olarak, üyelerinin 

yetmişbeşte biri oranında seçeceği 

temsilcilerden oluşur.  

 
74. 16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliği’ne 

göre, aşağıdakilerden hangisi Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav 

konularından biri değildir?  

A) Finansal muhasebe  

B) Muhasebe denetimi  

C) Finansal yönetim  

D) Muhasebecilik ve mali müşavirlik meslek 

hukuku  

E) Vergi mevzuatı ve uygulaması  

 
75. Aşağıdakilerden hangisi Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu’nun amaçlarından 

biri değildir?  

A) İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin 

sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini 

sağlamak  

B) İşletmelerde faaliyet sonuçlarını 

denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak 

gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin 

istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak  

C) Yüksek mesleki standartları 

gerçekleştirmek  

D) Birliğin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve 

denetimlerine, organlarının seçimlerine dair 

esasları düzenlemek  

E) İşletmelerin elde ettikleri kazanç ve iratların 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli 

Mali Müşavirler tarafından belirlenerek 

vergilerin tahakkuk etmesini sağlamak  
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71. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki 

Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler 

Hakkında Yönetmelik’e göre, 

aşağıdakilerden hangisi temel etik ilkelerine 

yönelik bir tehdit değildir?  

A) Yeniden değerlendirme tehdidi  

B) Taraf tutma tehdidi  

C) Kişisel çıkar tehdidi 

D) Yakınlık tehdidi 

E) Gizlilik tehdidi 

 
72. Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı 

Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden 

hangisinde reklam yoluyla haksız rekabet 

yoktur?  

A) Meslek mensubunun veya mesleki şirketin 

yayınladığı; sirküler, bülten ve işe alma 

broşürlerinin mesleki ilişkilerin sürdürüldüğü 

kimselere gönderilmesi 

B) Meslek mensuplarının hizmetlerini ve 

faaliyetlerini yanlış ve yanıltıcı veya yersiz 

açıklamalarla kötülemek 

C) Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar 

ve şikayette bulunmak 

D) Meslek mensubunun; kendisi, hizmetleri ve 

faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı 

açıklamalarda bulunması 

E) Mesleki ve akademik unvan dışında sahip 

olunan başka unvanları kullanmak 

 
73. 31.10.2000 tarihli Disiplin 

Yönetmeliği’ne göre, aday meslek 

mensubunun mesleğin vakar ve onuru ile 

bağdaşmayan işler yapmasına neden 

olunması veya bilerek izin verilmesi ya da 

bu eyleme göz yumulması, aşağıdaki disiplin 

cezalarından hangisinin verilmesini 

gerektirir?  

A) Kınama 

B) Uyarma  

C) Yeminli sıfatını kaldırma 

D) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

E) Meslekten çıkarma 

74. Serbest Muhasebeci, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik’ de, “büro edinme 

zorunluluğu” başlığı ile yapılmış 

düzenlemeye göre aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır?  

A) Büro standartları ve buna ilişkin usul ve 

esaslar Birlik Genel Kurulu'nda belirlenir.  

B) Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde 

olmalıdır. 

C) Açılan işyeri, başka bir serbest meslek 

faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamaz. 

D) Meslek mensuplarının Türk Ticaret 

Kanunu’na göre bir meslek şirketi kurmaları 

halinde, şirket; kayıtlı olduğu odanın 

bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat 

bürosu açabilir. 

E) Meslekî faaliyetler aynı zamanda ev olarak 

kullanılan ikametgâhlarda yürütülemez. 

 
75. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu’na göre, Yeminli mali müşavirler 

tarafından yapılacak tasdik ve tasdikten 

doğan sorumluluk ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Yeminli mali müşavirler, mali tablolar ve 

beyannamelerin, mevzuat hükümleri, 

muhasebe prensipleri ile muhasebe 

standartlarına uygunluğunu ve hesapların 

denetim standartlarına göre incelendiğini 

tasdik ederler.  

B) Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin 

doğruluğundan sorumludurlar. 

C) Kanunlar gereğince, kamu kurum ve 

kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali 

tablolar; kamu idaresinin yetkili memurlarınca, 

doğruluğu kesin belge olarak kabul edilir.  

D) Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin 

doğru olmaması halinde tasdikin kapsamı ile 

sınırlı olmak üzere, vergi kaybından ve 

kesilecek cezalardan mükellefle birlikte 

müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. 

E) Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin 

kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça 

belirtirler.  
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71. 3568 sayılı Kanun’a göre, 

aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu’nun 

görevlerinden biri değildir? 

A) Diğer Oda organlarının üyeleri ile birlikte 

TÜRMOB (Birlik) temsilcilerini seçmek 

B) Oda’nın bütçe teklifini hazırlamak 

C) Oda’nın amaçlarının gerçekleştirilmesi için 

gereken karar ve tedbirleri almak 

D) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu 

olan mesleki kararların alınması konusunda 

Birliğe tekliflerde bulunmak 

E) Oda’ya yazılacak adayların giriş ücretlerini 

ve Oda’ya yazılı üyelerin yıllık aidatlarını 

tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri 

belirlemek 

 
72. Çalışanın bilerek fazla ödeme veya 

tahsilat yapmasına etik terminolojisinde ne 

ad verilir? 

A) Yolsuzluk 

B) Hırsızlık 

C) Yasadışı tutum 

D) Etik sapma 

E) Etik ikilem 

 
73. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe 

meslek mensubu olabilmenin genel 

şartlarından biri değildir? (Soru İptal 

Edilmiştir)  

A) Yabancı serbest muhasebeci mali 

müşavirler hakkındaki hüküm şekli kalmak 

üzere T.C. vatandaşı olmak 

B) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

C) Ceza ve disiplin soruşturması sunucunda 

memnuniyetten çıkarılmış olmamak 

D) Medeni haklardan yararlanma ehliyetine 

(hak ehliyeti) sahip olmak 

E) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan 

durumları bulunmamak 

74. Staj Yönetmeliği’ne göre, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının 

yanlarında ve/veya denetim ve 

gözetimlerinde staj yapabilecekleri meslek 

mensupları aşağıdakilerin hangisinde 

birlikte ve tam olarak verilmiştir? 

A) Yalnız Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler 

B) Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler 

C) Yalnız Serbest Muhasebeciler 

D) Yalnız Yeminli Mali Müşavirler 

E) Serbest Muhasebeciler ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne 

göre, meslek mensupları, başka bir meslek 

mensubu ile mesleki sözleşmesi devam eden 

gerçek ve tüzel kişilere mesleki hizmet 

vermeye girişirlerse, aşağıdaki konulardan 

hangisindeki mesleki standart ihlal edilmiş 

olur? 

A) Haksız rekabet 

B) Meslektaşlara karşı sorumluluk 

C) İşletme sahip ve yöneticilerine karşı 

sorumluluk 

D) Bağımsızlık 

E) Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık 
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91. 3568 sayılı Kanun'a göre, yeminli mali 

müşavir olabilmek için en az kaç yıl serbest 

muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak 

gerekir? 

A) 5 

B) 6 

C) 7 

D) 8 

E) 10 

 

92. Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 

Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi 

meslekle bağdaşan işlerden biri değildir? 

A) Bilirkişilik yapmak 

B) Seminer ve konferanslara katılmak 

C) Kadrolu olarak çalışmak suretiyle öğretim 

ve eğitim amacı ile ders vermek 

D) Tasfiye memurluğu yapmak 

E) Anonim şirketlere ortak olmak 

 

93. 3568 sayılı Kanun'a göre, 

aşağıdakilerden hangisi meslek 

mensuplarına uygulanacak disiplin 

cezalarından biri değildir? 

A) Meslekten çıkarma 

B) Kınama 

C) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

D) Uyarma 

E) Kademe ilerlemesinin durdurulması 

 

94. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine 

İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı 

Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 

haksız rekabet sayılmaz? 

A) Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında 

gerçek dışı ya da yanıltıcı açıklamalarda 

bulunmak 

B) Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer 

basılı evrakta, mesleki unvan, varsa akademik 

unvan, ad ve soyad, iletişim bilgileri ve adres 

gibi bilgilere yer vermek 

C) Meslek mensuplarının hizmetlerini ve 

faaliyetlerini yanlış ya da yersiz açıklamalarla 

kötülemek 

D) Meslek mensuplarının dürüstlüğü, 

güvenirliği ve tarafsızlığı hakkında yanlış ve 

asılsız beyanlarda bulunmak 

E) Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve 

şikayette bulunmak 

95. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 

Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki 

Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler 

Hakkında Yönetmeliğe göre, meslek 

mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere 

uyması ve mesleğin itibarını zedeleyecek her 

turlu davranıştan kaçınması aşağıdaki 

ilkelerden hangisini ifade eder? 

A) Dürüstlük 

B) Mesleki yeterlilik ve özen 

C) Gizlilik 

D) Mesleki davranış 

E) Tarafsızlık 

 

 

30.06.2012 
91. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi staj 

ilkelerinden biri değildir? 

A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve 

yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmek 

B) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj 

katılım belgesi düzenleyip vermek 

C) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan 

program çerçevesinde fiilen tamamlamak 

D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest 

muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı 

düzenlemek ve yürütmek 

E) Yanında staj yapılan meslek mensubunun 

mesleki faaliyetlerini aksatmamak 

 

 

 

 

92. Temel Eğitim ve Staj Merkezi 

(TESMER) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) TESMER yönetim kurulu tarafından gerekli 

görülen illerde TESMER'in şubeleri açılır. 

B) TESMER, aday meslek mensuplarının 

mesleki yayınlardan yararlanabilmesi için 

gerekli tedbirleri alır. 

C) Odalar, TESMER'in taleplerine uygun staj 

uygulamalarının yapılmasını sağlamakla 

yükümlüdür. 

D) TESMER, TÜRMOB'un staj 

programlarının hazırlanması, uygulanması ve 

denetlenmesi ile görevlidir. 

E) TESMER, TÜRMOB yönetim kurulu 

tarafından meslek mensupları arasından seçilen 

yedi üye tarafından yönetilir. 
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93. Bir konunun birbirleriyle çatışan iki 

tarafında da tartışılabilir doğruların olması 

halinde ortaya çıkan duruma ne ad verilir? 

A) Etik sapma  B) Etik bozulma 

C) Yasadışı tutum D) Etik ikilem 

E) Etik tartışma 
 

94. 3568 sayılı Kanun'a göre, serbest 

muhasebeci mali müşavirlik sınav 

komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

A) Sınav komisyonu 7 üyeden oluşur. Bu 

üyelerden 2'si Maliye Bakanlığı'nı, 3'ü Yüksek 

Öğretim Kurulu'nu, diğer 2 üye ise Birliği 

temsil eder. 

B) Sınav komisyonu 7 üyeden oluşur. Bu 

üyelerden 5'i Maliye Bakanlığı'nı, 1'i Yüksek 

Öğretim Kurulu'nu, diğer 1 üye ise Birliği 

temsil eder. 

C) Sınav komisyonu 9 üyeden oluşur. Bu 

üyelerden 5'i Maliye Bakanlığı'nı, 2'si Yüksek 

Öğretim Kurulu'nu, diğer 2 üye ise Birliği 

temsil eder. 

D) Sınav komisyonu 9 üyeden oluşur. Bu 

üyelerden 4'ü Maliye Bakanlığı'nı, 3'ü Yüksek 

Öğretim Kurulu'nu, diğer 2 üye ise Birliği 

temsil eder. 

E) Sınav komisyonu 5 üyeden oluşur. Bu 

üyelerden 2'si Maliye Bakanlığı'nı, 1'i Yüksek 

Öğretim Kurulu'nu, diğer 2 üye ise Birliği 

temsil eder. 
 

95. Aşağıdakilerden hangisi, Birlik Haksız 

Rekabetle Mücadele Kurulu'nun görev ve 

yetkilerinden biri değildir? 

A) Odalarda kurulan haksız rekabetle 

mücadele kurulları arasında işbirliği ve 

koordinasyonu sağlamak 

B) Yılsonu itibariyle, Oda haksız rekabetle 

mücadele kurulları tarafından hazırlanan 

faaliyet raporları ile görüş ve tavsiyeleri 

değerlendirmek 

C) Oda haksız rekabetle mücadele kurullarının 

uygulamalarında yeknesaklığı gözetmek 

D) Oda haksız rekabetle mücadele kurulları 

tarafından hazırlanan faaliyet raporları ile 

görüş ve tavsiyeleri değerlendirerek Birlik 

Yönetim Kurulu'na sunmak 

E) Oda Yönetim Kurulları tarafından 

görevlendirilmek kaydıyla, meslek 

mensuplarının haksız rekabete ve reklam 

ilkelerine ilişkin meslek kurallarını ihlal edip 

etmedikleri konusunda denetim ve soruşturma 

yapmak 

10.03.2012 
91. 3568 Sayılı Kanun'a göre serbest 

muhasebeci mali müşavirlik sınavını yapan 

sınav komisyonu kaç üyeden oluşur? 

A) 7 

B) 6 

C) 5 

D) 4 

E) 3 

 

 

 

92. 31.10.2000 tarihli Disiplin 

Yönetmeliği'ne göre, Oda Disiplin Kurulu, 

disiplin soruşturması ile ilgili incelemeyi, 

Yönetim Kurulu'nun disiplin kovuşturması 

açılmasına dair kararının kendisine geliş 

tarihinden itibaren en geç ne kadar süre 

içinde sonuçlandırmak zorundadır? 

A) 1 yıl 

B) 9 ay 

C) 7 ay 

D) 3 ay 

E) 1 ay 

 

 

 

93. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliği'ne 

göre, serbest muhasebeci mali müşavir 

adaylarının yanlarında ve/veya denetim ve 

gözetimlerinde staj yapabilecekleri meslek 

mensupları, aşağıdakilerin hangisinde 

birlikte ve tam olarak verilmiştir? 

A) Yeminli mali müşavir 

B) Serbest muhasebeci 

C) Yeminli mali müşavir -serbest 

muhasebeci mali müşavir 

D) Serbest muhasebeci mali müşavir 

E) Serbest muhasebeci - serbest muhasebeci 

mali müşavir 

 

 

 

94. Çalışma Usul Esasları Yönetmeliği'ne 

göre aşağıdakilerden hangisi mesleğin 

temelini oluşturur? 

A) Sorumluluk sahibi olmak 

B) Dürüst, güvenilir ve tarafsız olmak 

C) İşletme sahip ve yöneticilerine karşı 

sorumluluk taşımak 

D) Mesleki dayanışmada bulunmak 

E) Sır saklamak 
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95. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 3568 sayılı 

Kanun'a göre, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası Yönetim Kurulu 

üyelerinin seçilme yeterliliğini tam olarak 

açıklar? 

A) Kayıtlı oldukları meslek odasında en az 

beş yıldır kayıtlı olanlar arasından 

seçilirler ve mesleki faaliyette 

bulunmaları şart değildir. 

B) Meslek odasına kayıtlı olmaları şart 

değildir, serbest muhasebeci mali müşavir 

ruhsatlarının bulunması yeterlidir. 

C) Kayıtlı oldukları meslek odasında en az üç 

yıl kıdemli olup, serbest veya bir işyerine 

bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre 

fiilen mesleki faaliyette bulunanlar 

arasında seçilirler. 

D) Kayıtlı oldukları meslek odasında en az 

beş yıl kıdemli olup, serbest veya bir 

işyerine bağlı olarak bu Kanun 

hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette 

bulunanlar arasından seçilirler. 

E) Kayıtlı oldukları meslek odasında en az üç 

yıldır kayıtlı olanlar arasından seçilirler ve 

fiilen mesleki faaliyette bulunmaları şart 

değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2011 

 
91. 31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine 

göre aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası 

uygulanacak durumlardan biridir? 

A) Meslek mensuplarınca asgari ücret 

tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul 

edilmesi 

B) Yasal düzenlemelere uygun tabela 

asılmaması  

C) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan 

kullanarak mesleki faaliyette bulunulması 

D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan 

unvanların kullanılması 

E) Meslek mensuplarınca reklam yasağına 

uyulmaması 

 

92. Serbest muhasebeci mali müşavirler 

odasının organları aşağıdakilerin 

hangisinde birlikte ve tam olarak 

verilmiştir? 

A) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Disiplin 

Kurulu-Denetleme Kurulu 

B) Yönetim Kurulu-Denetleme Kurulu-

Disiplin Kurulu 

C) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Disiplin 

Kurulu  

D) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Araştırma 

Kurulu 

E) Disiplin Kurulu-Araştırma Kurulu-

Denetleme Kurulu 
 

93. Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Usul ve 

Esasları Yönetmeliğine göre meslekle ve 

meslek onuruyla bağdaşmayan hallerden 

biri değildir? 

A) Kanunlara göre yapılması yasak olan 

işlerden herhangi birini yapmak 

B) Müşterilerden, ücret tarifesinde yazılı olan 

asgari ücretin üzerinde bir ücret talep etmek 

C) Yanında çalıştırdığı kişilere uygunsuz 

davranışlarda bulunmak 

D) Meslektaşlarına, müşterilerine ve kanunlara 

göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve 

kuruluşlara bilgi vermemek  

E) Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile 

tanınmak 
 

94. 3568 Sayılı Kanun'a göre, yeminli mali 

müşavirlerin yapabilecekleri işler 

hangisinde birlikte ve doğru olarak 

verilmiştir? 

A) Müşavirlik - Tasdik 

B) Tasdik - Müşavirlik - Defter tutma 

C) Müşavirlik - Defter tutma - Denetim 

D) Tasdik - Defter tutma - Denetim 

E) Müşavirlik - Denetim- Tasdik 
 

95. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe 

meslek mensubu olmanın genel şartlarından 

biri değildir? 

A) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan 

durumları bulunmamak 

B) Medeni haklardan yararlanma ehliyetine 

(hak ehliyeti) sahip olmak 

C) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

D) Ceza ve disiplin soruşturması sonucunda 

memuriyetten çıkarılmış olmamak 

E) Yabancı serbest muhasebeci mali 

müşavirler hakkındaki hüküm saklı kalmak 

kaydıyla TC vatandaşı olmak 
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02.07.2011 

 
91. Aşağıdakilerden hangisi 3568 Sayılı 

Kanun'a göre, serbest muhasebeci mali 

müşavirlik mesleğinin konusuna girmez? 

A)    Mali tablo ve beyannamelerle ilgili 

konularda görüş bildirmek 

B)    Muhasebe sistemlerini kurmak,  

geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, 

mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile 

ilgili işleri düzenlemek veya bu konularda 

müşavirlik yapmak 

C)    3568 Sayılı Kanun’a göre çıkarılan 

yönetmelik çerçevesinde tasdik işlemleri 

yapmak 

D)    Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri 

ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defter 

tutmak 

E)    Bilanço, kâr-zarar tablosu ve 

beyannameleri düzenlemek 

 

92. Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 

Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi 

meslekle bağdaşan işlerden biri değildir? 

A)    Kadrolu olarak çalışmak suretiyle öğretim 

ve eğitim amacıyla ders vermek 

B)    Seminer ve konferanslara katılmak 

C)    Bilirkişilik 

D)    Tasfiye memurluğu 

E)    Hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu 

üyeliği görevinde bulunmak 

 

93.   

I.      Oda'nın bütçe teklifini hazırlamak 

II.     Oda'nın   amaçlarının   gerçekleştirilmesi 

için gereken karları ve tedbirleri almak 

III.    Meslek   mensuplarınca    uyulması    

zorunlu mesleki     kararlar     alınması      

konusunda TÜRMOB' a (Birlik) tekliflerde 

bulunmak 

IV.    Oda'ya yazılacak adayların giriş 

ücretlerini veya Oda'ya yazılı üyelerin yıllık 

aidatlarını tespit etmek ve bunların ödeneceği 

tarihleri belirlemek 

Yukarıdakilerden hangileri Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminler 

Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu'nun 

görevleri arasında yer alır? 

A)   Yalnız II   

B)   I ve II 

C)   I ve IV   

D)  II ve III 

E)  II, III ve IV  

94. 5786 Sayılı Kanun ile değişen 3568 Sayılı 

Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisi için 

serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını 

kazanmış olma şartı aranmaz? 

A)    Serbest muhasebeci mali müşavir yanında 

üç yıl çalışmış olanlar 

B)    Yeminli mali müşavir yanında üç yıl 

çalışmış olanlar 

C)    Türkiye genelinde denetim yapan özel 

bankaların müfettişi olarak dört yıl çalışmış 

olanlar 

D)    Kanunlar uyarınca vergi inceleme yetkisi 

almış ve mesleki yeterlik sınavını vermiş 

olanlar 

E)    Bağımsız denetim şirketinde üç yıl 

çalışmış olanlar 

 

 

 

95. 31.10.2000 tarihli Disiplin 

Yönetmeliği'ne göre meslek mensubuna, 

görevinde ve davranışlarında kusurlu 

olduğunun yazı ile bildirilmesini içeren 

disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   Yeminli sıfatını kaldırma 

B)   Uyarma 

C)   Meslekten çıkarma 

D)   Geçici olarak meslekten alıkoyma 

E)   Kınama  

 

05.03.2011 
91. Aşağıdakilerden hangisi 3568 Sayılı 

Kanun'a göre Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası Denetleme Kurulu'nun 

görevidir? 

A) Yönetim Kurulu ile birlikte Oda'nın bütçe 

teklifini hazırlamak 

B) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu 

olan mesleki kararlara uyulup uyulmadığını 

denetlemek 

C) Oda üyeleri hakkında disiplin 

soruşturmalarının yerindeliğini denetlemek 

D) Oda üyeleri hakkında disiplin soruşturması 

yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları 

vermek 

E) Oda'nın işlem ve hesaplarını denetlemek ve 

bu hususta Genel Kurul'a rapor vermek 

92. 3568 Sayılı Kanun'a göre serbest 

muhasebeci mali müşavirlik sınavını yapan 

sınav komisyonu kaç üyeden oluşur? 

A) 7  B) 6  C) 5 

D) 4  E) 3 
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93. Aşağıdakilerden hangisi 31.10.2000 

tarihli Disiplin Yönetmeliği'ne göre, kınama 

cezası verilecek uygulamalardan biridir? 

(Soru İptal Edilmiştir) 

A) Müşteri bildirim listelerinin Oda'ya 

verilmemesi 

B) En az iki kez istenmesine rağmen Oda aidat 

borçlarının haklı gerekçe olmaksızın 

ödenmemesi 

C) Müşterilerin işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz 

kalınması 

D) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi 

bulunan müşterilere bilerek iş önerilmesi ve 

diğer meslek mensubu hakkında olumsuz 

yorumlarda bulunulması 

E) Diğer meslek mensubu hakkında ilgili 

kuruluşlara asılsız ihbar ve şikayette 

bulunulması 

 

94. Meslek mensuplarının, denetim 

sırasında incelenen yerlerin ve kuruluşların 

gerçek durumunu yansıtmadığı kanaatine 

varması sonucunda düzenlediği rapora ne 

ad verilir? 

A) Şartlı denetim raporu    B) Düzeltme raporu 

C) Geçici rapor                D) Olumlu rapor 

E) Olumsuz rapor 

 

95. Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 

Yönetmeliğe göre reklam yasağı ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensupları, unvanlarını kullanarak 

mesleki konularda ve bilimsel nitelikte gazete 

ve dergilerde devamlılık arz etmemek üzere 

yazı yazabilirler. 

B) Sadece iş tekliflerinde kullanılmak ve 

yazılı, sözlü ve görüntülü yayın araçları ile 

yayınlanmamak üzere kendilerinin, ortaklık 

veya şirket kuruluşlarında görev yapan diğer 

meslek mensuplarının özgeçmişlerini kapsayan 

tanıtıcı broşür bastırabilirler. 

C) Meslek mensuplarının, tabelalarına, 

kartvizit, rapor ve bunlara benzer diğer 

yazışma kağıtlarına, meslek unvanlarını, 

iletişim araçlarının numaralarını, açık 

adreslerini yazmaları reklam sayılır ve 

yasaktır. 

D) Meslek mensupları iş elde etmek için, açık 

ve kapalı dolaylı ya da dolaysız yöntemlerle 

reklamlarını yapamazlar ve yaptıramazlar. 

E) Kendileri veya mesleki ortaklık veya 

şirketleri adına işin gerektirdiği ciddiyet ve 

boyutta eleman ilanı verebilirler. 

06.11.2010 
 

91. 31.10.2000 tarihli Disiplin 

Yönetmeliği'ne göre, meslek mensubuna 

görevinde ve davranışlarında kusurlu 

olduğunun yazı ile bildirilmesini içeren 

disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? 
A)    Yeminli sıfatını kaldırma 

B)    Meslekten çıkarma 

C)    Uyarma 

D)    Kınama 

E)    Geçici olarak faaliyetten alıkoyma 

92. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliği'ne 

göre, yıl içinde staj başvurusunun yapıldığı 

aylar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve 

doğru olarak verilmiştir? 

A) Nisan - Temmuz - Kasım 

B) Mart- Ağustos - Aralık 

C) Mayıs - Temmuz -Aralık 

D) Mart- Temmuz - Kasım 

E) Nisan - Ağustos - Aralık 

 

93. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

Mali Müşavirler Birliği'nin (TÜRMOB) 

organlarından biri değildir? 
A)    Araştırma kurulu 

B)    Yönetim kurulu 

C)    Disiplin kurulu 

D)    Genel kurul 

E)    Denetleme kurulu 

 

94. Aşağıdakilerden hangisi genel mesleki 

standartlar açısından, serbest muhasebeci, 

serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli 

mali müşavirlik mesleğinin temelini 

oluşturur? 
A)    İşletme sahip ve yöneticilerine karşı 

taahhüt altına girmek 

B)    Sır saklamak 

C)    Sorumluluk sahibi olmak 

D)    Dürüst, güvenilir ve tarafsız olmak 

E)    Mesleki dayanışmada bulunmak 

 

95. Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 

Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi 

meslekle bağdaşan işlerden biri değildir? 
A)    Kadrolu olarak çalışmak suretiyle öğretim 

ve eğitim amacı ile ders vermek 

B)    Tasfiye memurluğu yapmak 

C)    Seminer ve konferanslara katılmak 

D)    Anonim şirketlere ortak olmak 

E)    Bilirkişilik yapmak 
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26.06.2010 

 
91. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, yapılan denetlemelerde 1 yıl içinde kaç 

kez mücbir sebep olmaksızın staj 

mahallinde bulunmayanların stajları iptal 

edilir? 
A)    6   B)    5 

C)    4   D)    3 

E)    2 

92. 31.10.2000 tarihli Disiplin 

Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden 

hangisi uyarma cezası uygulanacak 

durumlardan biridir? 
A)    Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan 

kullanarak mesleki faaliyette bulunulması 

B)    Yasal düzenlemelere uygun tabela 

aşılmaması 

C)    Asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin 

altında iş kabul edilmesi 

D)    Reklam yasağına uyulmaması 

E)    Meslek mensuplarınca sahip olunmayan 

unvanların kullanılması 

93.  3568 Sayılı Kanun’a göre,       serbest 

muhasebeci mali müşavirlik sınavını 

yapacak sınav komisyonu kaç üyeden 

oluşur? 

A)    8   B)    7 

C)    6   D)    5 

E)    4 

94. 3568 Sayılı Kanun'a göre, yeminli mali 

müşavir olabilmek için eri az kaç yıl serbest 

muhasebeci mali müşavirlik yapılmış olması 

gerekir? 
A)    5   B)    6 

C)    7   D)    8 

E)    10 

95. 3568 Sayılı Kanun'a göre, 

aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler Odası denetleme 

kurulunun görevidir? 
A)    Oda'nın işlem ve hesaplarını denetlemek 

ve bu konuda Genel Kurul'a rapor vermek 

B)    Yönetim Kurulu ile birlikte oda’nın bütçe 

teklifini hazırlamak 

C)    Oda üyeleri hakkında disiplin 

soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları 

ve cezaları vermek 

D)    Oda üyeleri hakkındaki disiplin 

soruşturmalarının yerindeliğini denetlemek 

E)    Meslek mensuplarının uyulması zorunlu 

olan mesleki kararlara uyup uymadığını 

denetlemek 

06.03.2010 
 

91. 31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi kınama cezası 

uygulanacak durumlardan biridir? 

A) Müşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması 

B) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 

C) Yasal düzenlemelere uygun tabela 

asılmaması 

D) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi 

bulunan müşterilere bu durumu bilerek iş 

önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında 

olumsuz yorumlarda bulunulması 

E) Müşteri bildirim listelerinin Oda'ya 

verilmemesi 

 
92. 3568 sayılı Kanuna göre, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 

Yönetim Kurulunun üye sayısı 

aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? (Soru İptal Edilmiştir) 

A) 6 asıl ve 5 yedek üye 

B) 5 asıl ve 5 yedek üye 

C) 4 asıl ve 4 yedek üye 

D) 4 asıl ve 3 yedek üye 

E) 3 asıl ve 3 yedek üye 

 
93. 16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliği'ne 

göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik 

sınavı, staj dönemleri gözetilerek, 

TÜRMOB (Birlik) tarafından yılda kaç kez 

yapılır? 

A) 1  B) 2  C) 3 

D) 4  E) 5 

 
94. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

Mali 

Müşavirler Odaları Birliği'nin ( TÜRMOB) 

organlarından biri değildir? 

A) Genel kurul 

B) Araştırma Kurulu 

C) Denetleme Kurulu 

D) Disiplin Kurulu 

E) Yönetim kurulu 
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95. 3568 sayılı Kanuna göre serbest 

muhasebeci mali müşavirlerin 

yapabilecekleri işler aşağıdakilerin 

hangisinde birlikte ve doğru olarak 

verilmiştir? 

A) Tasdik -denetim 

B) Tasdik -defter tutma -müşavirlik 

C) Tasdik -müşavirlik - denetim 

D) Müşavirlik -defter tutma 

E) Defter tutma - müşavirlik - denetim 

 

07.11.2009 

 
91. Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı 

Kanuna göre muhasebecilik ve mali 

müşavirlik mesleğinin konularından biri 

değildir? 

A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek 

B) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri 

ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defter 

tutmak 

C) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili 

konularda yazılı görüş vermek 

D) 3568 sayılı Kanuna göre çıkarılan 

yönetmelik çerçevesinde tasdik işlemleri 

yapmak 

E) Bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyanname 

düzenlemek 

92. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi staj 

ilkelerinden biri değildir? 

A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve 

yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmek 

B) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan 

program çerçevesinde fiilen tamamlamak 

C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun 

mesleki faaliyetlerini aksatmamak 

D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest 

muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı 

düzenlemek ve yürütmek 

E) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj 

katılım belgesi düzenleyip vermek 

93. 04.10.1997 tarihli Sınav Yönetmeliğine 

göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik 

sınavında başarısız olanların sınav belgeleri 

aşağıdakilerin hangisi tarafından ne kadar 

sure ile saklanacaktır? 

A) TÜRMOB (Birlik) tarafından 2 yıl süre ile 

B) TÜRMOB (Birlik) tarafından 3 yıl süre ile 

C) İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl süre ile 

D) İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl süre ile 

E) İlgili Meslek Odası tarafından 5 yıl süre ile 

94. 31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliği’ne 

göre, aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası 

uygulanacak durumlardan biridir? 
A) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan 

kullanarak mesleki faaliyette bulunulması 

B) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan 

unvanların kullanılması 

C) Asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin 

altında iş kabul edilmesi 

D) Yasal düzenlemelere uygun tabela 

asılmaması 

E) Reklam yasağına uyulmaması 

95. Serbest muhasebeci mali müşavir 

adayları için staj suresi kaç yıldır? 

A) 2   B) 3  C) 4 

D) 5   E) 6 

 

20.06.2009 
91.3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli 

Disiplin Yönetmeliğine göre, 

aşağıdakilerden hangisi meslek 

mensuplarına uygulanacak disiplin 

cezalarından biri değildir? 

A) Kınama 

B) Kademe ilerlemesinin durdurulması 

C) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

D) Meslekten çıkarma 

E) Uyarma 

92.23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine göre, 

yapılan denetlemelerde 1 yıl içinde kaç kez 

mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde 

bulunmayanların stajları iptal edilir? 
A) 6   B) 5      C) 4     

D) 3   E) 2 

93.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin 

(TÜRMOB) organlarından biri değildir? 

A) Disiplin kurulu B) Denetleme kurulu 

C) Araştırma kurulu D) Yönetim kurulu 

E) Genel kurul 

94.3568 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden 

hangisi meslek mensubu olmanın genel 

şartlarından biri değildir? 

A) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan 

davranışlarda bulunmamak 

B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 

bulunmak 

C) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

D) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ya da 

yeminli mali müşavirlik ruhsatına sahip olmak 

E) Ceza ya da disiplin soruşturması sonucunda 

memuriyetten çıkarılmış olmamak 
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95.3568 sayılı Kanunda düzenlenen meslek 

türlerine ilişkin unvanlar aşağıdakilerin 

hangisinde birlikte ve doğru olarak 

verilmiştir? 

A) Serbest muhasebeci - Serbest muhasebeci 

mali müşavir 

B) Serbest hesap uzmanı – Serbest muhasebeci 

-Yeminli mali müşavir 

C) Serbest muhasebeci -Serbest muhasebeci 

mali müşavir -Hesap uzmanı 

D) Serbest muhasebeci -Yeminli mali müşavir  

E) Serbest muhasebeci mali müşavir – Yeminli 

mali müşavir 

07.03.2009 

91. 3568 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerin 

hangisinde yeminli mali müşavirlerin 

yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak 

verilmiştir? 

A) Müşavirlik-Denetim-Tasdik 

B) Tasdik-Defter tutma-Denetim 

C) Müşavirlik-Defter tutma-Denetim 

D) Tasdik-Müşavirlik-Defter tutma 

E) Müşavirlik-Defter tutma 

 

92. 31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine 

göre aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası 

uygulanacak durumlardan biridir? 
A) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinde 

yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi 

B) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması 

C) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan 

kullanarak mesleki faaliyette bulunulması 

D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan 

unvanların kullanılması 

E) Meslek mensuplarınca reklam yasağına 

uyulmaması 

 

93. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci  

Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 

Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi 

meslek mensubunun çalışanlar listesinden 

silinmesini gerektiren durumlardan biri 

değildir? 

A) Çalışma bürosunu kapatmış olması 

B) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı 

olarak bildirmesi 

C) 3568 sayılı Kanun'a göre kınama cezası almış 

olması 

D) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, 

verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının 

sonradan tespit edilmiş olması 

E) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına 

nakletmiş olması 

94. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi staj 

ilkelerinden biri değildir? 

A) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj 

katılım belgesi düzenleyip vermek 

B) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve 

yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmek 

C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun 

mesleki faaliyetlerini aksatmamak 

D) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan 

program çerçevesinde fiilen tamamlamak 

E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest 

muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı 

düzenlemek ve yürütmek 

95. 16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliği'ne 

göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik 

sınavı, staj dönemleri gözetilerek, 

TÜRMOB (Birlik) tarafından yılda kaç kez 

yapılır? 

A) 1            

B) 2              

C) 3                

D) 4                

E) 5 

 

 

08.11.2008 
91. 3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli 

Disiplin Yönetmeliğine göre, 

aşağıdakilerden hangisi meslek 

mensuplarına uygulanacak disiplin 

cezalarından biri değildir? 

A) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

B) Meslekten çıkarma 

C) Kınama 

D) Kademe ilerlemesinin durdurulması 

E) Uyarma 

92. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi staj 

ilkelerinden biri değildir? 

A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve 

yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmek 

B) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj 

katılım belgesi düzenleyip vermek 

C) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan 

program çerçevesinde fiilen tamamlamak 

D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest 

muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı 

düzenlemek ve yürütmek 

E) Yanında staj yapılan meslek mensubunun 

mesleki faaliyetlerini aksatmamak 
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93. Birden çok meslek mensubunun kendi 

aralarında meslek şirketi şeklinde 

çalışmalarını düzenleyen mecburi meslek 

kararına göre, aşağıdakilerden hangisi 

meslek mensuplarının kendi aralarında 

kurabilecekleri şirket türleri arasında 

gösterilmemiştir? 

A) Ortaklık bürosu (adi şirket) 

B) Sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirket 

C) Kolektif şirket 

D) Limitet şirket 

E) Anonim şirket 

 

94. Aşağıdakilerden hangisi Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel 

Kurulunun görevlerinden biri değildir? 

A) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi için 

gereken kararları ve tedbirleri almak 

B) Oda'nın bütçe teklifini hazırlamak 

C) Oda'ya yazılacak adayların giriş ücretlerini 

ve Oda'ya yazılı olan üyelerin yıllık aidat 

miktarlarını tespit etmek 

D) Oda yönetim kurulu tarafından yapılan 

teklifleri incelemek ve karara bağlamak 

E) Oda yönetim kurulunun çalışma raporunu 

incelemek ve kabul etmek 

95. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine göre, 

yapılan denetlemelerde 1 yıl içinde kaç kez 

mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde 

bulunmayanların stajları iptal edilir? 

A) 6  B) 5  C) 4                       

D) 3  E) 2 

 

21.06.2008 
 

91. 31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine 

göre aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası 

uygulanacak durumlardan biridir? 
A) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan 

kullanarak mesleki faaliyette bulunulması 

B) Meslek mensuplarınca asgari ücret 

tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul 

edilmesi 

C) Meslek mensuplarınca reklam yasağına 

uyulmaması 

D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan 

unvanların kullanılması 

E) Yasal düzenlemelere uygun tabela 

asılmaması 

 

92. Serbest muhasebeci mali müşavirler 

odasının organları aşağıdakilerin hangisinde 

birlikte ve tam olarak verilmiştir? 

A) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Araştırma 

Kurulu 

B) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Disiplin 

Kurulu-Denetleme Kurulu 

C) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Disiplin 

Kurulu 

D) Yönetim Kurulu-Denetleme Kurulu-

Disiplin Kurulu 

E) Disiplin Kurulu-Araştırma Kurulu-

Denetleme Kurulu 
 

93. Birden çok meslek mensubunun kendi 

aralarında meslek şirketi şeklinde 

çalışmalarını düzenleyen mecburi meslek 

kararına göre, aşağıdakilerden hangisi meslek 

mensuplarının kendi aralarında 

kurabilecekleri şirket türleri arasında 

gösterilmemiştir? 
A) Kollektif şirket 

B) Ortaklık bürosu (adi şirket) 

C) Sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirket 

D) Anonim şirket 

E) Limited şirket 
 

94. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, yapılan denetlemelerde 1 yıl içinde kaç 

kez mücbir sebep olmaksızın staj 

mahallinde bulunmayanların stajları iptal 

edilir? 

A) 6   B) 5  C) 4                         

D) 3    E) 2 
 

95. 16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi sınav 

sonuçlarına itirazın süresini, yapılacağı yeri 

ve şeklini göstermektedir? 

A) Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden 

itibaren 30 gün içinde sözlü olarak ilgili 

Meslek Odasına yapılır. 

B) Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içinde sözlü olarak ilgili 

Meslek Odasına yapılır. 

C) Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile 

TÜRMOB'a (Birlik) yapılır. 

D) Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden 

itibaren 30 gün içinde bir dilekçe ile 

TÜRMOB'a (Birlik) yapılır. 

E) Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden 

itibaren 30 gün içinde bir dilekçe ile ilgili 

Meslek Odasına yapılır. 
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08.03.2008 
91. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi staj 

ilkelerinden biri değildir? 

A) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj 

katılım belgesi düzenleyip vermek 

B) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve 

yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmek 

C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun 

mesleki faaliyetlerini aksatmamak 

D) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan 

program çerçevesinde fiilen tamamlamak 

E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest 

muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı 

düzenlemek ve yürütmek 

92. 3568 sayılı Kanuna göre, serbest 

muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini 

yapabilir? 

A) Tasdik   

B) Denetim ve tasdik 

C) Müşavirlik   

D) Defter tutma 

E) Denetim 

93. 03.01.1990 tarihli Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre, 

meslek mensubu, denetim sırasında 

incelenen yerlerin ve kuruluşların gerçek 

durumlarını yansıtmadığı kanaatine 

varırsa, aşağıdaki denetim raporlarından 

hangisini düzenler? 

A) Olumlu rapor          

B) Geçici rapor 

C) Olumsuz rapor        

D) Şartlı denetim raporu 

E) İtiraz raporu 

94. Oda Denetleme Kurulu ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Üyeler Genel Kurul üyeleri arasından 

seçilir. 

B) Üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından 

bir başkan seçer. 

C) Oda'nın işlem ve hesaplarını denetleyerek 

bu konuda Genel Kurul'a rapor sunmakla 

görevlidir. 

D) Üyeler 3 yıl için seçilir. 

E) Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, 

Denetleme Kurulu'na seçilemezler. 

 

 

 

 

 

95. Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Usul ve 

Esasları Yönetmeliğine göre meslekle ve 

meslek onuruyla bağdaşmayan hallerden 

biri değildir? 

A) Müşterilerden, ücret tarifesinde yazılı olan 

asgari ücretin üzerinde bir ücret talep etmek 

B) Yanında çalıştırdığı kişilere uygunsuz 

davranışlarda bulunmak 

C) Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile 

tanınmak  

D) Meslektaşlarına, müşterilerine ve kanunlara 

göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve 

kuruluşlara bilgi vermemek 

E) Kanunlara göre yapılması yasak olan 

işlerden herhangi birini yapmak 

 

10.11.2007 

 
91. 31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine 

göre aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası 

uygulanacak durumlardan biridir? 

a. Meslek mensuplarınca reklam yasağına 

uyulmaması 

b. Meslek mensuplarınca asgari ücret 

tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul 

edilmesi 

c. Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan 

kullanarak mesleki faaliyette bulunulması 

d. Yasal düzenlemelere uygun tabela 

aşılmaması 

e. Meslek mensuplarınca sahip olunmayan 

unvanların kullanılması 

 

92. Serbest Muhasebeci, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkındaki Yönetmeliğe göre, 

aşağıdakilerden hangisi meslek 

mensubunun çalışanlar listesinden 

silinmesini gerektiren durumlardan biri 

değildir? 

a. Çalışma bürosunu kapatmış olması 

b. Mesleki  faaliyette   bulunmayacağını  yazılı 

olarak bildirmesi 

c. 3568 sayılı  Kanun'a göre kınama cezası 

almış olması 

d. Ruhsatnamenin verildiği tarihte, 

verilmemesini    gerekli    kılan    sebeplerin 

varlığının sonradan tespit edilmiş olması 

e. Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına 

nakletmiş olması 
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93. Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı 

Kanuna göre muhasebecilik ve mali 

müşavirlik mesleğinin konularından biri 

değildir? 

a. Bilanço,   kâr-zarar   tablosu   ve   

beyanname düzenlemek 

b. Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek 

c. 3568 sayılı Kanuna göre çıkarılan 

yönetmelik çerçevesinde tasdik işlemleri 

yapmak 

d. Mali tablo ve beyannamelerle ilgili 

konularda yazılı görüş vermek 

e. Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri 

ve ilgili   mevzuat   hükümleri   gereğince   

defter tutmak 

 

94. 23.08.1997 tarihli staj yönetmeliğine 

göre, Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi 

mezunları için staj süresi kaç yıldır? 

a. 2     

b. 3   

c. 4                       

d. 5    

e. 6 

 

95. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, yapılan denetlemelerde 1 yıl içinde kaç 

kez mücbir sebep olmaksızın staj 

mahallinde bulunmayanların stajları iptal 

edilir? 

a. 6    

b. 5   

c. 4                        

d. 3    

e. 2 

 

23.06.2007 
91. 3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli 

Disiplin Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden 

hangisi meslek mensuplarına uygulanacak 

disiplin cezalarından biri değildir? 
a. Meslekten çıkarma 

b. Kınama 

c. Kademe ilerlemesinin durdurulması 

d. Uyarma 

e. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

 

92. 23.08.1997 tarihli staj yönetmeliğine 

göre, Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi 

mezunları için staj süresi kaç yıldır? 

a. 2   b. 3  c. 4                                             

d. 5   e. 6 

93. Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Usul ve 

Esasları Yönetmeliğine göre meslekle ve 

meslek onuruyla bağdaşmayan hallerden 

biri değildir? 

a. Yanında     çalıştırdığı     kişilere     

uygunsuz davranışlarda bulunmak 

b. Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile tanınmak 

c. Meslektaşlarına, müşterilerine ve kanunlara 

göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve 

kuruluşlara bilgi vermemek 

d. Müşterilerden, ücret tarifesinde yazılı olan 

asgari ücretin üzerinde bir ücret talep etmek 

e. Kanunlara   göre   yapılması    yasak   olan 

işlerden herhangi birini yapmak 

94. 16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi sınav 

sonuçlarına itirazın süresini, yapılacağı yeri 

ve şeklini göstermektedir? 
a. Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden 

itibaren   30   gün   içinde  sözlü   olarak  ilgili 

Meslek Odasına yapılır. 

b. Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile TÜRMOB' a 

(Birlik) yapılır. 

c. Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden 

itibaren 30 gün içinde bir dilekçe ile TÜRMOB' a 

(Birlik) yapılır. 

d. Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden 

itibaren 30 gün içinde bir dilekçe ile ilgili Meslek 

Odasına yapılır. 

e. Sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden 

itibaren   15  gün   içinde  sözlü   olarak  ilgili 

Meslek Odasına yapılır. 

95. 3568 sayılı Kanun'a göre, yeminli mali 

müşavir olabilmek için en az kaç yıl serbest 

muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak 

gerekir? 

a. 10   b. 9  c. 8 

d. 6   e. 5 

03.03.2007 
91. Aşağıdakilerden hangisi, oda yönetim 

kurulu başkanının görevlerinden biri 

değildir? 

a. Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü 

toplantıya çağırmak 

b. Oda denetleme kurulunun toplantılarına 

katılmak 

c. Tutanakların sağlıklı bir biçimde 

düzenlenmesini sağlamak 

d. Yönetim   kurulunca  alınan  kararların  

yerine getirilmesini sağlamak ve izlemek 

e. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık 

etmek 
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92. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi staj 

ilkelerinden biri değildir? 

a. Stajı, TESM ER tarafından hazırlanan 

program çerçevesinde fiilen tamamlamak 

b. Yanında   staj   yapılan   meslek   

mensubunun mesleki faaliyetlerini 

aksatmamak 

c. Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve 

yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmek 

d. Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj 

katılım belgesi düzenleyip vermek 

e. Stajları serbest muhasebeciler ve serbest 

muhasebeci  mali  müşavirler  için ayrı  ayrı 

düzenlemek ve yürütmek 

93. 3568 sayılı Kanuna göre, serbest 

muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini 

yapabilir? 

a. Denetim ve tasdik  b. Denetim 

c. Müşavirlik   d. Tasdik 

e. Defter tutma 

94. 04.10.1997 tarihli Sınav Yönetmeliğine 

göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik 

sınavında başarısız olanların sınav belgeleri 

aşağıdakiler in hangisi tarafından ne kadar 

süre ile saklanacaktır? 

a. TÜRMOB (Birlik) tarafından 2 yıl süre ile 

b. TÜRMOB (Birlik) tarafından 3 yıl süre ile 

c. İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl süre ile 

d. İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl süre ile 

e. İlgili Meslek Odası tarafından 5 yıl süre ile 

95. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, yapılan denetlemelerde 1 yıl içinde kaç 

kez mücbir sebep olmaksızın staj 

mahallinde bulunmayanların stajları iptal 

edilir? 

a. 6   b. 5  c. 4 

d. 3   e. 2 

 

 

11.11.2006 
91. 3566 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerin 

hangisinde yeminli mali müşavirlerin 

yapabilecekleri   işler  birlikte ve tam olarak 

verilmiştir? 

a. Müşavirlik-Deftertutma 

b. Tasdik-Müşavirlik-Defter tutma 

c. Müşavirlik-Deftertutma-Denetim 

d. Tasdik-Deftertutma-Denetim 

e. Müşavirlik-Denetim-Tasdik 

92. Aşağıdakilerden hangisi, oda yönetim 

kurutu başkanının görevlerinden biri 

değildir? 

a. Tutanakların sağlıklı bir biçimde 

düzenlenmesini sağlamak 

b. Yönetim   kurulunca  alınan  kararların  

yerine getirilmesini sağlamak ve izlemek 

c. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık 

etmek 

d. Oda denetleme kurulunun toplantılarına 

katılmak 

e. Yönetim kurulunu  olağan ve olağanüstü 

toplantıya çağırmak 

93. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi staj 

ilkelerinden biri değildir? 

a. Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj 

katılım belgesi düzenleyip vermek 

b. Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve 

yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmek 

c. Yanında   staj   yapılan   meslek   

mensubunun mesleki faaliyetlerini 

aksatmamak 

d. Stajı, TESMER tarafından hazırlanan 

program çerçevesinde fiilen tamamlamak 

e. Stajları   serbest   muhasebeciler  ve  serbest 

muhasebeci   mali  müşavirler  için ayrı ayrı 

düzenlemek ve yürütmek 

94. 31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi kınama cezası 

uygulanacak durumlardan biridir? 

a. Müşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması 

b. Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi 

bulunan  müşterilere  bu  durumu  bilerek iş 

önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında 

olumsuz yorumlarda bulunulması 

c. Müşteri bildirim listelerinin Oda'ya 

verilmemesi 

d. Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 

e. Yasal düzenlemelere uygun tabela 

aşılmaması 

95. Oda   Denetleme   Kurulu  ile   ilgili  

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Üyeler Genel Kurul üyeleri arasından seçilir 

b. Oda'nın işlem ve hesaplarını denetleyerek bu 

konuda Genel Kurul'a rapor sunmakla 

görevlidir. 

c. Üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından 

bir başkan seçer. 

d. Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu 

üyeleri,Denetleme Kurulu'na seçilemezler. 

e. Üyeler 3 yıl için seçilir. 
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24.06.2006 
91. Serbest muhasebeci mali müşavirler 

odasının organları aşağıdakilerin 

hangisinde birlikte ve tam olarak 

verilmiştir? 

a. Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Disiplin 

Kurulu 

b. Disiplin Kurulu-Araştırma Kurulu-

Denetleme Kurulu 

c. Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Araştırma 

Kurulu 

d. Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Disiplin 

Kurulu-Denetleme Kurulu 

e. Yönetim Kurulu-Denetleme Kurulu-Disiplin 

Kurulu  

92. Birden çok meslek mensubunun kendi 

aralarında meslek şirketi şeklinde 

çalışmalarını düzenleyen mecburi meslek 

kararına göre, aşağıdakilerden hangisi 

meslek mensuplarının kendi aralarında 

kurabilecekleri şirket türleri arasında 

gösterilmemiştir? 

a. Kollektif şirket 

b. Ortaklık bürosu (adi şirket) 

c. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 

d. Anonim şirket 

e. Limited şirket 

93. 3568 sayılı Kanuna göre, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 

Yönetim Kurulunun üye sayısı 

aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

a. 6 asıl ve 5 yedek üye  

b. 5 asıl ve 5 yedek üye 

c. 4 asıl ve 4 yedek üye   

d. 4 asıl ve 3 yedek üye 

e. 3 asıl ve 3 yedek üye 

94. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine göre, 

yapılan denetlemelerde 1 yıl içinde kaç kez 

mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde 

bulunmayanların stajları iptal edilir? 
a. 6   b. 5  c. 4 

d. 3   e. 2 

95. 03.01.1990 tarihli Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre, 

meslek mensubu, denetim sırasında 

incelenen yerlerin ve kuruluşların gerçek 

durumlarını yansıtmadığı kanaatine 

varırsa, aşağıdaki denetim raporlarından 

hangisini düzenler? 

a. Olumsuz rapor            b. Olumlu rapor 

c. Şartlı denetim raporu           d. Geçici rapor 

e. İtiraz raporu 

04.03.2006 
91. 3568    sayılı     Kanuna göre,    

aşağıdakilerin hangisinde     yeminli mali      

müşavirlerin 

yapabilecekleri   işler birlikte ve tam  olarak 

verilmiştir? 

a. Tasdik-Müşavirlik-Defter tutma 

b. Müşavirlik-Deftertutma-Denetim 

c. Tasdik-Defter tutma-Denetim 

d. Müşavirlik-Denetim-Tasdik 

e. Müşavirlik-Defter tutma 

 

 

 

 

92. Serbest Muhasebeci, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkındaki Yönetmeliğe göre, 

aşağıdakilerden hangisi meslek 

mensubunun çalışanlar listesinden 

silinmesini gerektiren durumlardan biri 

değildir? 

a. Mesleki  faaliyette   bulunmayacağını   yazılı 

olarak bildirmesi 

b. 3568 sayılı  Kanun'a göre kınama cezası 

almış olması 

c. Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına 

nakletmiş olması 

d. Ruhsatnamenin verildiği tarihte, 

verilmemesini gerekli kılan sebeplerin 

varlığının sonradan tespit edilmiş olması 

e. Çalışma bürosunu kapatmış olması 

 

 

 

 

93. Aşağıdakilerden hangisi, oda yönetim 

kurulu başkanının görevlerinden biri 

değildir? 

a. Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü 

toplantıya çağırmak 

b. Oda denetleme kurulunun toplantılarına 

katılmak 

c. Tutanakların sağlıklı bir biçimde 

düzenlenmesin sağlamak 

d. Yönetim   kurulunca  alınan  kararların  

yerine getirilmesini sağlamak ve izlemek 

e. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık 

etmek  
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94. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi staj 

ilkelerinden biri değildir? 

a. Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve 

yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmek 

b. Stajı, TESMER tarafından hazırlanan 

program çerçevesinde fiilen tamamlamak 

c. Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj 

katılım belgesi düzenleyip vermek 

d. Stajları   serbest  muhasebeciler  ve   serbest 

muhasebeci   mali   müşavirler  için ayrı  ayrı 

düzenlemek ve yürütmek 

e. Yanında   staj   yapılan   meslek  

mensubunun mesleki faaliyetlerini 

aksatmamak 

 

95. Birden çok meslek mensubunun kendi 

aralarında meslek şirketi şeklinde 

çalışmalarını düzenleyen mecburi meslek 

kararına göre, aşağıdakilerden hangisi 

meslek mensuplarının kendi aralarında 

kurabilecekleri şirket türleri arasında 

gösterilmemiştir? 

a. Limited şirket 

b. Anonim şirket 

c. Ortaklık bürosu (adi şirket) 

d. Sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirket 

e. Kollektif şirket 

 

12.11.2005 
91. 3568 sayılı Kanuna göre, serbest 

muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini 

yapabilir? 

a. Denetim ve tasdik  b. Denetim 

c. Müşavirlik   d. Tasdik 

e. Defter tutma 

 

92. Aşağıdakilerden hangisi Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel 

Kurulunun görevlerinden biri değildir? 

a. Oda   yönetim   kurulunun   çalışma   

raporunu incelemek ve kabul etmek 

b. Oda'ya yazılacak adayların giriş ücretlerini 

ve Oda'ya    yazılı    olan    üyelerin    yıllık    

aidat 

miktarlarını tespit etmek 

c. Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi için 

gereken kararları ve tedbirleri almak 

d. Oda'nın bütçe teklifini hazırlamak 

e. Oda yönetim kurulu tarafından yapılan 

teklifleri incelemek ve karara bağlamak 

93. 31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi kınama cezası 

uygulanacak durumlardan biridir? 

a. Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi 

bulunan  müşterilere  bu  durumu  bilerek  iş 

önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında 

olumsuz yorumlarda bulunulması 

b. Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 

c. Müşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması 

d. Müşteri bildirim listelerinin Oda'ya 

verilmemesi 

e. Yasal düzenlemelere uygun tabela 

aşılmaması 

 

 

94. 23.08.1997 tarihli staj yönetmeliğine 

göre, Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi 

mezunları için staj süresi kaç yıldır? 

a. 2  b. 3  c. 4 

d. 5  e. 6 

 

 

95. 04.10.1997 tarihli Sınav Yönetmeliğine 

göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik 

sınavında başarısız olanların sınav belgeleri 

aşağıdakiler in  hangisi   tarafından   ne  

kadar süre ile saklanacaktır? 

a. TÜRMOB (Birlik) tarafından 2 yıl süre ile 

b. TÜRMOB (Birlik) tarafından 3 yıl süre ile 

c. İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl süre ile 

d. İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl süre ile 

e. İlgili Meslek Odası tarafından 5yıl süre ile 

 

 

 

25.06.2005 
91. 31.102000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine 

göre aşağıdakiler den hangisi uyarma cezası 

uygulanacak durumlardan biridir? 

a. Meslek mensuplarınca asgari ücret 

tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul 

edilmesi 

b. Yasal düzenlemelere uygun tabela asıl 

maması 

c. Çalışanlar    listesine    kaydolmadan    

unvan kullanarak mesleki faaliyette 

bulunulması 

d. Meslek mensuplarınca sahip olunmayan 

unvanların kullanılması 

e. Meslek mensuplarınca reklam yasağına 

uyulmaması 



Aktif Akademi Eğitim Merkezi 

 

1348 
 

92. Aşağıdakilerden hangisi 3S68 sayılı 

Kanuna göre muhasebecilik ve mali 

müşavirlik mesleğinin konularından biri 

değildir? 

a. Bilanço,   kâr-zarar   tablosu   ve   

beyanname düzenlemek 

b. Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek 

c. 3568 sayılı Kanuna göre çıkarılan 

yönetmelik çerçevesinde tasdik işlemleri 

yapmak 

d. Mali tablo ve beyannamelerle ilgili 

konularda yazılı görüş vermek 

e. Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri 

ve ilgili   mevzuat   hükümleri   gereğince   

defler tutmak 

 

 

 

93. Serbest muhasebeci mali müşavirler 

odasının organları aşağıdaki lerin 

hangisinde birlikte ve tam olarak 

verilmiştir? 

a. Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Araştırma 

Kurulu 

b. Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Disiplin 

Kurulu-Denetleme Kurulu 

c. Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Disiplin 

Kurulu 

d. Yönetim    Kurulu-Denetleme    Kurulu-

Disiplin Kurulu 

e. Disiplin Kurulu-Araştırma  Kurulu-

Denetleme Kurulu 

 

 

 

94. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi staj 

ilkelerinden biri değildir? 

a. Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve 

yeterliliğe sahip meslek mensubu 

yetiştirmek 

b. Stajı, TESMER tarafından hazırlanan 

program çerçevesinde fiilen tamamlamak 

c. Yaranda   staj   yapılan   meslek   

mensubunun mesleki faaliyetlerini 

aksatmamak 

d. Stajları   serbest   muhasebeciler   ve   

serbest muhasebeci  malt  müşavirler  için 

ayrı ayrı düzenlemek ve yürütmek 

e. Staj sonunda aday meslek mensuplarına 

staj katılım belgesi düzenleyip vermek 
 

95. Birden çok meslek mensubunun 

kendi aralarında meslek şirketi seklinde 

çalışmalarını düzenleyen mecburi 

meslek kararına göre, aşağıdakilerden 

hangisi meslek mensuplarının kendi 

aralarında kurabilecekleri şirket türleri 

arasında gösterilmemiştir? 

a. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 

b. Kollektif şirket 

c. Anonim şirket 

d. Ortaklık bürosu (adi şirket) 

e. Limited şirket 

 

05.03.2005 

 
91. 3568 sayılı Kanuna göre, serbest 

muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini 

yapabilir? 

a. Denetim ve tasdik   

b. Müşavirlik 

c. Defter tutma    

d. Denetim 

e. Tasdik 

92. Aşağıdakilerden hangisi Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel 

Kurulunun görevlerinden biri değildir? 

a. Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi için 

gereken kararları ve tedbirleri almak 

b. Oda'nın bütçe teklifini hazırlamak 

c. Oda'ya yazılacak adayların giriş ücretlerini 

ve Oda'ya    yazılı    olan    üyelerin   yıllık    

aidat 

miktarlarını tespit etmek 

d. Oda yönetim kurulu tarafından yapılan 

teklifleri incelemek ve karara bağlamak 

e. Oda   yönetim   kurulunun   çalışma   

raporunu incelemek ve kabul etmek 

93. 31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi kınama cezası 

uygulanacak durumlardan biridir? 

a. Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi 

bulunan  müşterilere bu durumu  bilerek iş 

önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında 

olumsuz yorumlarda bulunulması 

b. Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 

c. Müşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması 

d. Müşteri bildirim listelerinin Oda'ya 

verilmemesi  

e. Yasal düzenlemelere uygun tabela 

aşılmaması 
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94. 23.08.1997 tarihli staj yönetmeliğine 

göre, Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi 

mezunları için staj süresi kaç yıldır? 

a. 2   b. 3   

c. 4                            d. 5   

e. 6 
 

 

 

95. 04.10.1997 tarihli Sınav Yönetmeliğine 

göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik 

sınavında başarısız olanların sınav belgeleri 

aşağıdakiler in  hangisi   tarafından   ne  

kadar süre ile saklanacaktır? 

a. TÜRMOB (Birlik) tarafından 2 yıl süre ile 

b. TÜRMOB (Birlik) tarafından 3 yıl süre ile 

c. İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl süre ile 

d. İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl süre ile 

e. İlgili Meslek Odası tarafından 5 yıl süre ile 

 

 

06.11.2004 
91. Aşağıdakilerden hangisi 3568 Sayılı 

Kanuna göre muhasebecilik ve mali 

müşavirlik mesleğinin konularından biri 

değildir? 

a. Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek 

b. Genel kabul görmüş muhasebe rensipleri ve 

ilgili mevzuat hükümleri gereğince defter 

tutmak  

c. Mali tablo ve beyannamelerle ilgili 

konularda yazılı görüş vermek  

d. 3568 sayılı Kanuna göre çıkarılan 

yönetmelik çerçevesinde tasdik işlemleri 

yapmak  

e. Bilanço, kar. zarar tablosu ve beyanname 

düzenlemek 
 

 

 

92. Serbest muhasebeci mali müşavirler 

odasının organları aşağıdakilerden 

hangisinde birlikte ve tam olarak 

verilmiştir? 

a. Genel Kurul. Yönetim Kurulu. Disiplin 

Kurulu Denetleme Kurulu 

b. Yönetim Kurulu. Denetleme Kurulu. 

Disiplin Kurulu 

c. Genel Kurul. Yönetim Kurulu. Disiplin 

Kurulu 

d. Genel Kurul. Yönetim Kurulu. Araştırma 

Kurulu 

e. Disiplin Kurulu. Araştırma Kurulu. 

Denetleme Kurulu 

93. 3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli 

Disiplin Yönetmeliğine göre, 

aşağıdakilerden hangisi meslek 

mensuplarına uygulanacak disiplin 

cezalarından biri değildir? 

a. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma  

b. Meslekten çıkarma  

c. Kınama 

d. Kademe ilerlemesinin durdurulması  

e. Uyarma  

 

94. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi staj 

ilkelerinden biri değildir? 

a. Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj 

katılım belgesi düzenleyip vermek 

b. Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve 

yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmek 

c. Yanında staj yapılan meslek mensubunun 

mesleki faaliyetlerini aksatmamak 

d. Stajı, TESMER tarafından hazırlanan 

program çerçevesinde fiilen tamamlamak  

e. Stajları serbest muhasebeciler ve serbest 

muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı 

düzenlemek ve yürütmek  

 

95. Birden çok meslek mensubunun kendi 

aralarında meslek şirketi şeklinde 

çalışmalarını düzenleyen mecburi meslek 

kararına göre, aşağıdakilerden hangisi 

meslek mensuplarının kendi aralarında 

kurabilecekleri şirket türleri arasında 

gösterilmemiştir? 

a. Ortaklık bürosu ( adi şirket . 

b. Sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirket  

c. Kolektif şirket  

d. Limited şirket  

e. Anonim şirket  

 

 

 

 

04.07.2004 
91. 3568 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerin 

hangisinde yeminli mali müşavirlerin 

yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak 

verilmiştir? 

a. Müşavirlik-Denetim-Tasdik 

b. Tasdik-Defter tutma-Denetim 

c. Müşavirlik-Defter tutma-Denetim 

d. Tasdik-Müşavirlik-Defter tutma 

e. Müşavirlik-Defter tutma 
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92. 31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine 

göre aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası 

uygulanacak durumlardan biridir? 

a. Meslek mensuplarınca asgari ücret 

tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul 

edilmesi 

b. Yasal düzenlemelere uygun tabela 

asılmaması  

c. Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan 

kullanarak mesleki faaliyette bulunulması 

d. Meslek mensuplarınca sahip olunmayan 

unvanların kullanılması 

e. Meslek mensuplarınca reklam yasağına 

uyulmaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. 23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine 

göre aşağıdakilerden hangisi stajdan sayılan 

sürelerden biri değildir? 

a. Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında 

defter tutan kuruluşların muhasebe 

birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, 

muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden 

veya mali denetiminden sorumlu bulunanların 

bu hizmetlerde geçen süreleri 

b. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, 

bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler 

dallarında eğitim veren fakülte ve 

yüksekokulların bu alanlarında öğretim üyesi 

veya görevlisi olarak çalışanların çalışma 

süreleri 

c. Resmi tatil ve izinlerle, TÜRMOB ve 

TESMER'ce yapılan eğitim veya 

değerlendirmelerde geçen süreler 

d. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisine 

sahip olanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu 

hizmetlerinde geçen süreleri 

e. Lisansüstü diploma ve tezinin ibraz edilmesi 

şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, 

finansman, denetim ve vergi ile ilgili alanlarda 

lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen 

sürelerinin tamamı 

94. Serbest Muhasebeci, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkındaki Yönetmeliğe göre, 

aşağıdakilerden hangisi meslek 

mensubunun çalışanlar listesinden 

silinmesini gerektiren durumlardan biri 

değildir? 

a. Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı 

olarak bildirmesi 

b. Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına 

nakletmiş olması 

c. Ruhsatnamenin verildiği tarihte, 

verilmemesini gerekli kılan sebeplerin 

varlığının sonradan tespit edilmiş olması  

d. Çalışma bürosunu kapatmış olması 

e. 3568 sayılı Kanun'a göre kınama cezası 

almış olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. Aşağıdakilerden hangisi, oda yönetim 

kurulu başkanının görevlerinden biri 

değildir? 

a. Tutanakların sağlıklı bir biçimde 

düzenlenmesini sağlamak 

b. Yönetim kurulunca alınan kararların yerine 

getirilmesini sağlamak ve izlemek 

c. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık 

etmek 

d. Oda denetleme kurulunun toplantılarına 

katılmak 

e. Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü 

toplantıya çağırmak 
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MESLEK HUKUKU CEVAP ANAHTARI 

 
02.11.2013 

 

29.06.2013 

 

09.03.2013 

 

03.11.2012 

 
30.06.2012 

71 A 

 

71 E 

 

71 B 

 

91 E 

 

91 B 

72 C 

 

72 A 

 

72 D 

 

92 C 

 

92 E 

73 B 

 

73 B 

 

73 D (İPTAL) 

 

93 E 

 

93 D 

74 C 

 

74 D 

 

74 B 

 

94 B 

 

94 A 

75 E 

 

75 C 

 

75 A 

 

95 D 

 

95 E 

              

              10.03.2012 

 
19.11.2011 

 
02.07.2011 

 
05.03.2011 

 

06.11.2010 

91 A 

 

91 B 

 

91 C 

 

91 E 

 

91 D 

92 A 

 

92 A 

 

92 A 

 

92 A 

 

92 E 

93 C 

 

93 B 

 

93 E 

 

93 D (İ) 

 

93 A 

94 B 

 

94 E 

 

94 D 

 

94 E 

 

94 D 

95 C 

 

95 B 

 

95 E 

 

95 C 

 

95 A 

              

              26.06.2010 

 
06.03.2010 

 
07.11.2009 

 
20.06.2009 

 
07.03.2009 

91 D 

 

91 D 

 

91 D 

 

91 B 

 

91 A 

92 B 

 

92 B (İ) 

 

92 E 

 

92 D 

 

92 B 

93 B 

 

93 C 

 

93 B 

 

93 C 

 

93 C 

94 E 

 

94 B 

 

94 D 

 

94 D 

 

94 A 

95 A 

 

95 E 

 

95 B 

 

95 E 

 

95 C 

              

              08.11.2008 

 
21.06.2008 

 
08.03.2008 

 
10.11.2007 

 
23.06.2007 

91 D 

 

91 E 

 

91 A 

 

91 D 

 

91 C 

92 B 

 

92 B 

 

92 D 

 

92 C 

 

92 E 

93 C 

 

93 A 

 

93 C 

 

93 C 

 

93 D 

94 B 

 

94 D 

 

94 D 

 

94 E 

 

94 B 

95 D 

 

95 C 

 

95 A 

 

95 D 

 

95 A 

              

              03.03.2007 

 

11.11.2006 

 
24.06.2006 

 
04.03.2006 

 
12.11.2005 

91 B 

 

91 E 

 

91 D 

 

91 D 

 

91 E 

92 D 

 

92 D 

 

92 A 

 

92 B 

 

92 D 

93 E 

 

93 A 

 

93 B 

 

93 B 

 

93 A 

94 B 

 

94 B 

 

94 D 

 

94 C 

 

94 E 

95 D 

 

95 E 

 

95 A 

 

95 E 

 

95 B 

              

              25.06.2005 

 
05.03.2005 

 

06.11.2004 

 
04.07.2004 

   91 B 

 

91 C 

 

91 D 

 

91 A 

   92 C 

 

92 B 

 

92 A 

 

92 B 

   93 B 

 

93 A 

 

93 D 

 

93 E 

   94 E 

 

94 E 

 

94 A 

 

94 E 

   95 B 

 

95 B 

 

95 C 

 

95 D 

    


