YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali
Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesine
sınav tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.
“Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi: Kanun ve
yönetmelik hükümlerine göre staj ve sınavların TÜRMOB ve TESMER tarafından
uygulanmasına ilişkin olarak TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan yönergeyi,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Yeminli Mali Müşavirlik sınavı; Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve
mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanların yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren;
Vergi Usul Kanunu’nun 135 inci maddesi uyarınca vergi incelemesine yetkili müdürler ile
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin 3 yıllık çalışma sonucunda girebilecekleri ve bu
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen konulardan ayrı
ayrı olmak üzere yapılan sınavdır. Bu sınavı kazananların ruhsat alabilmesi için 3568 sayılı
Kanunun 9/1-a maddesinde öngörülen 10 yıllık süreyi doldurmaları şarttır.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “60 almış”
ibaresi “80 almış” şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen “10
yıllık” ibaresi “3 yıllık” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – Sınav ilk başvuruları, sınav ilanında belirtilen sürelerde, müracaat
formuna Birlikçe istenilen belgeler eklenmek suretiyle; doğrudan, taahhütlü ya da
kargo/kurye gönderisi ile veya Odalar aracılığı ile Birliğe yapılır. Gönderideki
gecikmeler dikkate alınmaz. Odalar aracılığıyla yapılacak başvurularda belgelerin
Birliğe ulaşma tarihi esastır. İlk sınavdan sonra yapılacak başvurular Birlik internet
siteleri üzerinden on-line olarak yapılabilir.
Adayların ilk sınava bu Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde belirtilen konuların
tümünden başvurmaları zorunludur. İlk sınavdan sonra yapılacak başvurularda sınav
konusunun seçimi Yönetmeliğin 16’ıncı maddesinde belirtilen esaslara göre
yapılabilir.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 inci maddesinin ikinci fıkrasına “ilan edilir” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya sınava katılacak adaylara elektronik sistemler üzerinden on-line
olarak sınava giriş belgesi verilir.” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Sınav soruları, komisyon üyelerinin gözetiminde yeterince çoğaltılıp, her bir konuya ait
kapalı plastik zarflara ve bu zarflar mühürlü kutulara konularak saklanır ve mahalline
yollanır.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınav listelerinde yer almayanlar ve sınav giriş belgesi olmayanlar sınava giremezler. Sınava
giriş belgesi olmayanın sorumluluğu kendisine aittir.
Sınavlar, duyurulan saatlerde başlar ve biter.
Sınav sorularını içeren kapalı plastik zarflar, temsilci adaylar ve temsilci sınav görevlilerinin
huzurunda bina sınav merkezinde müdürlü kutulardan tutanakla çıkarılır. Kapalı plastik
zarflar temsilci adaylar ve temsilci sınav görevlileri ile birlikte sınav salonlarına götürülür. Ve
sınav salonunda açılır. Sorular adaylara okunur veya dağıtılır. Durum bir "Sınav Başlama
Tutanağı" ile tespit edilir.
Sınavlarda, köşesi kapanabilir ve mühürlenmiş özel kağıtlar kullanılır. Sınavlarda kopya
çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu
kişiler sınav mahallinden çıkarılır. Bunlar, sınavlara bir yıl süreyle alınmazlar.
Sınav bitiminde, bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullanıldığını gösteren bir
tutanak düzenlenir ve sınav yetkilileri ile sınavı son terk eden iki aday tarafından imzalanır.
Birlik, sınavların yapılması konusunda T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
ya da sınav merkezi oluşturmuş üniversitelerden, sınavların bir bölümü ya da tamamı için
hizmet alabilir.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her sorudan
aldıkları ve toplam sınav notunu” ibaresi “her sınav konusundan aldıkları notları” şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İtirazlar, sınav sonuçlarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bir dilekçe ile
veya elektronik sistemler üzerinden on-line olarak Birliğe yapılır. Bu itirazlar, Birlik
tarafından en geç 30 gün içerisinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı veya
elektronik ortamda on-line olarak bildirilir.”
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “3 yıl” ibaresi “2
yıl” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2 nci madde eklenmiştir.
“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Oda nezdinde staj dosyası açtırmış ve staja giriş
sınavını kazanmış olanlar hakkında, 21 inci maddenin ikinci fıkrasının bu Yönetmelikle
değişmeden önceki hükmü uygulanır.”
MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
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