
 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları hakkında  

 

Stajını tamamlayan adayların, staj bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına katılmaları gereklidir.  

 

Staj bitim tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde sınavlara katılan adayların sınav hakları, 

katıldıkları ilk sınavın sonuçlarının ilan tarihinden itibaren başlar. Bu süre içerisinde sınava 

katılmayan adayların sınav hakları, bir yıllık sürenin bitim tarihinden sonra açılacak ilk sınav tarihi 

itibari ile başlar.  

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavı yılda 3 kez açılacak ve ilk sınavda başarılı 

olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak tüm sınavlara katılabileceklerdir. 

Düzenlemeye göre, adaylar; her sınav konusundan en fazla 10 sınava katılabilecektir. 

 

Sınav süresi hiçbir nedenle uzatılamayacaktır. Buna göre, yönetmelik değişikliklerinin yürürlüğe 

girdiği, 19.08.2014 tarihinden sonra hiçbir mazeret beyanı kabul edilmeyecektir. 

 

Sınavda başarılı olmak için her sınav konusundan 100 üzerinden en az 50 (elli) puan alınması 

şartıyla, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması 

gerekmektedir. Derslerin her birinden alınan en yüksek not, ortalama hesabında dikkate alınır. 

Yanında, gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye 

notlarının ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.  

 

Geçmiş olduğu bir dersten not yükseltmek amacıyla tekrar sınava katılan adayın bu dersten almış 

olduğu en yüksek not, ortalama hesabında dikkate alınır.  

 

Sınav haklarını kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 6 ay süreyle sınavlara alınmazlar.  

 

Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere, bu yönetmelik 

hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.  

 

Sınav başvurusunda bulunup mazeretli ya da mazeretsiz her hangi bir nedenle sınava 

katılmayanların sınav bedelleri iade ve mahsup edilmez. 

 

Sınav Konuları  

 

Sınav Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları 

aşağıdaki konularda yapılır.  

 

1) Finansal Muhasebe,  

2) Finansal Tablolar ve Analizi,  

3) Maliyet Muhasebesi,  

4) Muhasebe Denetimi,  

5) Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,  

6) Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari 

Yargılama Hukuku),  

7) Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,  

 

SMMM Sınavına Eklenen Sermaye Piyasası Mevzuatı Konusu 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav konularına, “Sermaye Piyasası Mevzuatı” eklenmiştir. 

 

2015 yılı başından itibaren, Staja Giriş Sınavı’nda başarılı olacak adaylar, stajlarını tamamladıktan 

sonra katılacakları Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’nda,Sermaye Piyasası Mevzuatı 

konusundan da sorumlu olacaklardır. 

 

Diğer taraftan, 2014 yılı ve öncesinde Staja Giriş Sınavı’nda başarılı olmuş adaylar bu 

sınav konusundan sorumlu olmayacaklardır. 
 


