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 ADI : ………………………………………………………………  
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T.C. KİMLİK NO : ……………………………………………………………… 
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DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 
                               GENEL AÇIKLAMA 
 

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır: 
Sınav Konusu                                                                                                                                                      Soru Sayısı 
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK                                                                                                                              20 

Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
YABANCI DİL                                                                                                                                                                      10 
          İngilizce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ALAN BİLGİSİ                                                                                                                                                                    100 

MUHASEBE 
Finansal Muhasebe, Muhasebe Standartları, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Denetim 

EKONOMİ ve MALİYE 
HUKUK 

Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku 
 

 
 

2. Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik No, Salon Kodu ve 
Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara yazınız. 
T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünüzü Optik 
Cevap Kâğıdınıza işaretlemeyi unutmayınız.  Ayrıca 
optik formda yer alan  
İLGİLİ KISIMLARI (AD SOYAD VE İMZA)  
DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE 
SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

3. Bu soru kitapçığında yer alan 130 adet soru için 
toplam cevaplama süresi 165 dakikadır. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 
Cevaplarınızı, optik cevap kâğıdında aynı numaralı 
cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. Soru 
kitapçığına yapılan işaretlemeler dikkate 
alınmayacaktır. 

5. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru cevabı 
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış 
sayılacaktır. 

6. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen 
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir. 

 

7. Cevap kâğıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde yumuşak uçlu siyah tahta kurşun 
kalem kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına 
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem 
kullanmayınız. 

8. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme 
işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

9. Optik Cevap Kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve 
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında 
belirtilmiştir. 

12. Soru kitapçığınızın başvurduğunuz alana ait olup olmadığını 

kontrol ediniz; değilse, salon görevlilerine başvurunuz. 
13. Sınav başvurusu esnasında belirttiğiniz özel durumunuz 

varsa, kitapçığınızın özel durumunuza uygun olup 
olmadığını kontrol ediniz; değilse, salon görevlilerine 
başvurunuz. 

 

 
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi 
amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğa ltılması, 
yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

A 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER 
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 
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1. Birdenbire yaz yağmuru başıboş caddelerde 

Giyindim yağmuru sana geldim 

Bu dizelerde geçen ad tamlamasının özdeşi aşağıdaki 
dizelerin hangisinde yoktur? 

A) Dağ başındasın / Derdin günün hasretlik 

B) Handan hamamdan geçtik / Gün ışığındaki hissemize 
razıydık 

C) Yazdı sabah aydınlığında çıktım yola / İçim dışım cıvıl 
cıvıl, rengârenk 

D) Giydim ben de yalnızlık hırkasını / Dilimde eski 
hüzzamlar 

E) Denizin üstünde vapurlar var ya Ahmet abi / Bir gider bir 
gelirler aramızda 

 
 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 
yoktur? 

A) Bu atasözünde "Ayağını yorgana göre uzat!" cümlesi bir 
atasözüdür. 

B) Maaşını, yani gelirinin dışında harcama yapanlar 
zamanla sıkıntıya girerler. 

C) Ben onu kendine özgü gülüşüyle anımsıyorum. 

D) Dikkatsizliği onun trafik kazası geçirmesini sağlamıştır. 

E) Türk edebiyatında hikâye ve roman önemli bir yazım 
türüdür. 

 
 

3. Külebi, yoğun savaşların yarattığı bir sıkıntı ortamının 
çocuğudur. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge dizilişi bakımından 
yukarıdaki cümleyle özdeştir? 

A) Anadolu, Külebi'de, halk şiirinin etkileriyle değil, 
gerçeğiyle yansır. 

B) Onu çağımızda halk şiirini geliştiren biri olarak görenler 
yanılmaktadır. 

C) O, daha ilk şiirlerinde Anadolu insanının sorunlarına 
yönelmiştir. 

D) Dört yıl İtalya'da, İsviçre'de öğrenci müfettişliği yaptı. 

E) Yanıma aldığım tek kitap, Cahit Külebi'nin Bütün 
Şiirleri'ydi. 

 
 
 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur? 

A) Kasım güneşi bir an için minderin soluk yaygısı üzerinde 
belirdi, sonra yavaş yavaş silindi. 

B) "Biz aşağı yukarı her gece buradayız." dedi İlhami. 

C) Ah oğlum, seni böyle eski püskü bir ütüyle uğraştırmak 
istemezdim. 

D) "İnsan insanın şeytanıdır." demişti babası, kötü bir 
olaydan söz ederken. 

E) Ev dökülüyordu; doğru dürüst eşyası, en azından iki 
kişilik bir yatağı bile yoktu. 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta yanlış 
kullanılmıştır? 

A) Turgut Uyar, Bir Şiirden'de Ahmet Muhip Dıranas 
hakkında şunları söyler: "Ahmet Muhip bir rastlantıdır 
şiirimizde. Mutlu bir rastlantı." 

B) Deneme: Özgürce seçilen bir konuda gelişen, düşünsel 
boyutlar içeren, bir konuşma havası içinde biçimlenen, 
genellikle orta uzunlukta bir düzyazı biçimidir. 

C) Porselen tabaklar, pırıl pırıl çatal kaşıklar, kolalı masa 
örtüleri, hele hele etler, sebzeler, pilavlar, dolmalar, 
tatlılar: Bunlar, pek şaşırtmıştı Kiraz'ı. 

D) Dünyada en çok konuşulan dilleri sıralayalım: Çince, 
İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Türkçe. 

E) Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık 
şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet 
olarak yaşamasıdır (Atatürk). 

 
 
 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 
yazımı yanlıştır? 

A) İlçenin öğretmenevinde kalıyor, akşamları da Tevfik'in 
çayhanesinde arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. 

B) Ayrıkotu denilen bir ot vardı ki, anlatıldığına göre 
toprağın bütün gücünü alıyordu. 

C) Daha sonraları, birkaç kez okuldan kaytararak panayıra 
gitmiştim. 

D) Yanımda gelen başhemşire, içeride çok kalmamamı, 
hastanın yorulmasının doğru olmadığını söyledi. 

E) Yüzbaşı Tom da, Çelik Blek de mahcup ve yufka yürekli 
kahramanlardı. 

 

 
 

7. Borges, ona kitap okuyarak görmez gözlerini görür kılan 
dostu Alberto Manguel'e, "Üniversitede edebiyat 
okumuyoruz, edebiyat tarihi okuyoruz." diyor. Türkiye'ye 
uyarlandığında, bu yargının yalnızca üniversiteler için değil, 
liseler için de geçerli olduğu görülür. Bu bizi ‘ezberci eğitim 
- yaratıcı eğitim’ karşıtlığı üzerinde düşünmeye götürür. 
Montaigne, "Ezber bilmek, bilmek değildir" diyerek, daha 
yüzyıllar önce eğitimin bu kör noktasına değinmiştir. 
Ezbercilik, yaratıcılığın düşmanıdır. Yapılan iş genellikle 
gereksiz bilgi aktarımı olduğundan kafada kalıplaşmalara 
yol açarak kişiyi düşünce körlüğüne uğratır. Donmuş 
bilgilerle belli bir kalıba girmiş kafa yoruma, çözüme açık 
değildir. Bu bağlamda, yazınsal dönemleri, yazarlara, 
eserlere ilişkin bilgileri belletmekle sınırlı kalan edebiyat 
tarihi öğretimi, kişinin var olanın ötesinde düşünmesini, 
duyarlıklar kazanmasını ve yaratıcı alanlara yönelmesini 
engeller. Edebiyat okumak ise kişiye yorumcu, çözümcü 
alışkanlıklar kazandırır. İnsan varlığının dayanağı olan 
yaratıcı yetenek de ancak bu yolla işlerlik kazanır. 

Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri 
yoğun olarak kullanılmıştır? 

A) tanımlama-karşılaştırma 

B) sayısal verilerden yararlanma-örnekleme 

C) tanık gösterme ve alıntı yapma-benzetme 

D) soyutlama-benzetme 

E) karşılaştırma-tanık gösterme ve alıntı yapma 

 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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8. Bir 𝑪 noktası,  𝑨𝑩 doğru parçasını 
|𝑨𝑪|

|𝑩𝑪|
 = 𝟒 oranında 

dıştan bölüyor.  𝑨(𝟑, 𝟏), 𝑩(𝟗, −𝟓)   olduğuna 

göre 𝑨𝑩  doğru parçasının orta noktasının 𝑨𝑪 doğru 
parçasının orta noktasına uzaklığı kaç birimdir? 

A) 1 B) 2 C) √2 D) √3 E) 3 

 
 

 

 
9.  

𝟏 +
𝟏 −

𝒙
𝟐

𝟏
𝟐

+
𝟐
𝟑

= 𝟓 

eşitliğini sağlayan  𝒙 değeri nedir? 

A) −
22

3
 B) 

22

3
 C) 

11

3
 D) −

11

3
 E) 

1

2
 

 
 

 

 

 
 

10. Boştan farklı  𝑨, 𝑩 kümeleri için  

𝒔(𝑨) = 
𝒔(𝑩)

𝟑
 = 𝟐𝒔(𝑨 ∩ 𝑩) ve 𝒔(𝑨 ∪ 𝑩) = 𝟗𝟏  

olduğuna göre 𝒔(𝑩 − 𝑨) kaçtır? 

A) 10 B) 13 C) 26 D) 65 E) 78 

 

 

 

 

 
 

11.  𝒓𝟏 yarıçaplı 𝑫𝟏 dairesinin alanının 𝒓𝟐 yarıçaplı 𝑫𝟐 

dairesinin alanına oranı 
𝟐

𝟑
’tür.  

Buna göre 𝑫𝟏 ve 𝑫𝟐 dairelerinin çevreleri toplamının 𝒓𝟏 
cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4𝜋𝑟1 

B) (2 + √2)𝜋𝑟1 

C) (2 + √6)𝜋𝑟1 

D) √6𝜋𝑟1 

E) (1 + 2√6)𝜋𝑟1 

 

 
 

12. 𝒙 bir tam sayı olmak üzere; 

|𝒙 − 𝟕|𝒙−𝟒 = 𝟏 eşitliğini sağlayan 𝒙 değerlerinin çarpımı 
kaçtır? 

A) 240 B) 192 C) 28 D) 32 E) – 32 

 

 

 

 
13. Bir çiçekçiye gelen dört müşteri aynı büyüklükte hazırlanan 

demetlerden ikişer tane almıştır.  

 Ali bir demet gül ve bir demet papatyaya 50 lira 

 Veli bir demet nergis ve bir demet papatyaya 75 lira, 

 Ayça bir demet gül ve bir demet nergise 85 lira, 

 Aylin bir demet nergis ve bir demet laleye 90 lira 
ödemiştir. 

Buna göre bir demet lalenin fiyatı nedir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 

 

 

 

 

14. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟎

𝒆𝟐𝒙−𝒙−𝟏

𝒆𝟑𝒙−𝒙−𝟏
 limitinin değeri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 0 B) 
𝟏

𝟐
 C) 1 D) 

𝟑

𝟐
 E) 2 

 

 

 

 
15. 𝐥𝐨𝐠𝟑 𝟓 = 𝒙 olduğuna göre 𝐥𝐨𝐠𝟒𝟓 𝟕𝟓 ifadesinin  

𝒙 türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
𝟐𝒙+𝟏

𝒙+𝟏
  

 

B) 
𝟐𝒙−𝟏

𝒙+𝟏
 

 

C) 
𝟐𝒙+𝟏

𝒙+𝟐
 

 

D) 
𝟐𝒙−𝟏

𝒙+𝟐
 

 

E) 
𝟐𝒙−𝟏

𝒙−𝟏
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16. Millî Mücadele döneminde aşağıdaki gelişmelerden 
hangisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak 
basması öncesinde gerçekleşmiştir? 

A) Misak-ı Millî'nin ilan edilmesi 

B) Sevr Antlaşması'nın imzalanması 

C) Heyet-i Temsiliye'nin  kurulması 

D) İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesi 

E) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması 

 
 

17. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması 
maddelerine göre, aşağıdakilerden hangisinin doğru 
olduğu söylenebilir? 

A) Türkiye-Suriye sınırı yeniden belirlenmek üzere 
konferans sonrasına bırakılmıştır. 

B) Türkiye'de yaşayan azınlıklara ayrı bir bölge tahsis 
edilmiş ve geniş haklar verilmiştir. 

C) Bozcada ve Gökçeada, diğer Ege adaları ile 
birlikte Yunanistan'a verilmiştir. 

D) Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona 
devredilmiştir. 

E) İstanbul Rumları ile Batı Trakya'daki Müslümanlar için 
mübadele kararı alınmıştır. 

 
 

18. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Mustafa Kemal 
Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı yıllarında 
gerçekleşmiştir? 

A) Köy Enstitülerinin açılması 

B) Hatay'ın Türkiye sınırlarına katılması 

C) Varlık Vergisi'nin uygulamaya konulması 

D) Millî Kalkınma Partisinin kurulması 

E) Türk Dili Tetkik Cemiyetinin faaliyete geçmesi 

 
 

 
19. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin Atatürk 

döneminde üye olduğu uluslararası örgütlerden biri 
değildir? 

A) Akdeniz Paktı 

B) Avrupa Konseyi 

C) Milletler Cemiyeti 

D) Sadabat Paktı 

E) Briand-Kellog Paktı 

 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi, Takrir-i Sükûn Kanunu'nun 
yürürlükte olduğu dönemde gerçekleşen olaylardan 
biri değildir? 

A) Osmanlı hanedanı mensupları yurt dışına çıkarılmıştır.  

B) İstiklal Mahkemelerinde yargılamalar yapılmıştır.  

C) Şeyh Sait Ayaklanması bastırılmıştır.  

D) Bazı gazete ve dergiler faaliyetten men edilmiştir.  

E) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. 

 

 

 

21. The birth of statistics is often dated to 1662 when John 
Graunt ---- early human statistical and census methods 
that provided a framework for modern demography. 

A) was developing   B) has developed  

C) developed   D) is developing  

E) is going to develop 

 

 

  
22. The colour and taste of bread depend ---- the kind of 

flour used and the style ---- baking. 

A) on/of  B) at/in  C) into/off   

D) over/towards E) from/to 

 

  
 

23. Advisors use their knowledge and expertise to ---- 
personalized financial plans that aim to achieve the 
financial goals of clients. 

A) shake  B) float  C) admire 

D) ignore  E) construct 

 

 
 

24. People with coeliac disease cannot digest food ----, 
which makes them unable to have enough energy, 
vitamins, or minerals. 

A) seriously  B) properly  C) honestly  

D) differently   E) fortunately  

  

 
25. Global tourism is one of the largest industries with a 

total ---- of € 7.6 trillion. 

A) level  B) change  C) value 

D) centre  E) sign 

 

 
26. For more than a century, the United States of America  

---- the world's economic powerhouse. 

A) has been  B) as   C) is 

D) could be  E) may be 

 

  
 

27. Of the European countries, 27 nations belong to the 
European Union ---- is a political and economic union. 

A) what B) where C) when D) which E) whose 

  

YABANCI DİL 

21. - 27. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere 

uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 
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28. Although Ancient Greek and Latin are no longer 
spoken, ----. 

A) Latin has also spread to other parts of the world 

B) they influenced almost all modern European languages 

C) Ancient Greek had many different dialects 

D) it is often said to have started in the year 1453 AD 

E) by the end of the sixth century, Athens had become the 
home of drama 

 

 

 

 

 

 

 
29. ----, ancient accountants used clays to keep tracks of 

animals and grain. 

A) Before a standard numbering system was developed 

B) Because these companies work hard to cooperate  

C) If accounting has existed throughout human history 

D) Although accounting can be divided into several fields 

E) As it calculates and records business transactions 

  

  

 

 

 

 
 

30. Although there is no universal agreement on the total 
number of countries in the world,  ----. 

A) Southeast Asia includes various coastal and island 
nations 

B) Norway is not a member state of the European Union 

C) no country is willing to accept these conditions 

D) they influenced many countries throughout the entire 
continent 

E) it is 193 for the United Nations 

 
 

 
 
 
 
 

 

31. İşletmelerin finansal durumunun, faaliyet sonuçlarının 
ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması 
aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin 
amacıdır?  

A) Önemlilik 

B) Tam Açıklama 

C) Tarafsızlık ve Belgelendirme 

D) Tutarlılık 

E) Özün Önceliği 

 
 

 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesaplar için 
doğru bir ifadedir? 

A) Asli hesapların finansal tablolarda net değerleriyle 
gösterilmelerini sağlayan hesaplardır. 

B) Finansal tablolarda sunulan unsurların nominal değerleri 
ile doğrudan doğruya ifade edildiği hesaplardır. 

C) Finansal tablo unsurları üzerinde etkisi olmamakla 
birlikte ileride etki yaratabileceği düşünülerek saklanan 
bilgilerin sunulduğu hesaplardır. 

D) İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin izlendiği 
hesaplardır. 

E) İşletmenin varlıklarında meydana gelen artışların 
kaydedildiği, azalışların ise kaydedilmediği hesaplardır.  

 
 

 

 
 

33. Alış bedeli 80.000 ₺ olan ve geçici yatırım amacıyla elde 
tutulan hisse senetleri için 12.000 ₺ değer düşüklüğü 
belirlenmiş ve muhasebeleştirilmiştir. Bu hisse senetleri 
100.000 ₺’ye satılmış ve satış bedeli işletmenin bankadaki 
hesabına kaydedilmiştir.  

Satış işlemine ilişkin muhasebeleştirilme işlemi için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bankalar hesabı 100.000 ₺ borçlandırılır. 

B) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 
12.000 ₺ borçlandırılır. 

C) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı 20.000 ₺ 
borçlandırılır. 

D) Hisse Senetleri hesabı 80.000 ₺ alacaklandırılır. 

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı 12.000 ₺ 
alacaklandırılır. 

 
 

 

 

 

28. - 30. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde 
tamamlayan ifadeyi bulunuz. 
 

ALAN BİLGİSİ 
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34. İşletme, demirbaşlarını yeniden değerleme işlemine tabi 
tutacaktır. Demirbaşların maliyet bedeli 800.000 ₺ ve 
birikmiş amortisman tutarı da 600.000 ₺’dir.  

Yeniden değerleme oranının %30 olması durumunda 
yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

255 DEMİRBAŞLAR 
          257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  
          522 MDV YENİDEN DEĞERLEME 

ARTIŞLARI  

          240.000 
 

 
180.000 

   
60.000 

 

B) 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 
          255 DEMİRBAŞLAR 
          549 ÖZEL FONLAR  

          780.000 
 

 
600.000 
180.000 

 

C) 

255 DEMİRBAŞLAR 
          257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  
          522 MDV YENİDEN DEĞERLEME 

ARTIŞLARI  

      1.040.000 
 

 
780.000 

 
260.000 

 

D) 

522 MDV YENİDEN DEĞERLEME 
ARTIŞLARI 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 
          255 DEMİRBAŞLAR 

           
          260.000 

780.000 
 

 
   

 
1.040.000 

 

E) 

100 KASA 
          255 DEMİRBAŞLAR 
          549 ÖZEL FONLAR  

      1.040.000 
 

 
780.000 
260.000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
35. Aşağıdaki işlemlerden hangisi muhasebe dışı envanter 

işlemi değildir? 

A) Reeskont hesaplamalarının yapılması 

B) Yabancı paraların değerlemesi  

C) Amortisman hesaplamalarının yapılması 

D) Kasa mevcudunun belirlenmesi 

E) Hatalı muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi 

 

 

 
 

 

 

36. İşletme, faaliyetleri için bir ofis kiralamış ve aylık net 
kira bedeli olan 20.000 ₺ banka aracılığı ile gayrimenkul 
sahibine ödenmiştir. Gelir vergisi kesintisi oranı %20 
ise yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
          102 BANKALAR 
          360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

       25.000 
     

 

  
  20.000  
    5.000 

 

B) 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
          102 BANKALAR 

       25.000 
    

  
  25.000 

 

C) 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 
          102 BANKALAR 

       20.000 
    5.000     

 

  
   

  25.000 

 

D) 

252 BİNALAR 
          102 BANKALAR 
          360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

       25.000 
     

 

  
  20.000  
    5.000 

 

E) 

252 BİNALAR 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
          102 BANKALAR 

         5.000 
  20.000     

 

  
   

  25.000 

 
 

 

 
37. İşletme, A A.Ş.’nin nominal değeri 1 ₺/adet olan hisse 

senetlerinden 49.000 adedini geçici yatırım amacıyla 
52.000 ₺’ye satın almış olup toplam bedeli banka 
aracılığıyla ödemiştir. 

Bu bilgilere göre işletmenin hisse senedi alışıyla ilgili 
yapacağı kayıtta aşağıdaki hesapların hangisinin 
kullanımı doğrudur? 

A) Hisse Senetleri Hesabı 49.000 ₺ borçlandırılır. 

B) İştirakler Hesabı 49.000 ₺ borçlandırılır. 

C) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı 52.000 ₺ borçlandırılır. 

D) Hisse Senetleri Hesabı 52.000 ₺ borçlandırılır. 

E) Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı 3.000 ₺ 
alacaklandırılır. 

 
 
 
 

38. K İşletmesi, aktifinde kayıtlı değeri 80.000 ₺, birikmiş 
amortismanı 60.000 ₺ olan taşıtını %50 kârlı olarak  
M İşletmesine tamamı kredili olarak satmıştır.  

Buna göre taşıtı satın alan M İşletmesi tarafından 
yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı doğrudur?    

A) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı borçlu  
10.000 ₺ 

B) Taşıtlar hesabı borçlu 30.000 ₺ 

C) Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklı 60.000 ₺  

D) Satıcılar hesabı borçlu 30.000 ₺  

E) Banka kredileri hesabı alacaklı 20.000 ₺  
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39. İşletme, 2018 yılında 20.000 ₺’ye satın aldığı faydalı ömrü 
5 yıl olan amortismana tabi duran varlığı için azalan 
bakiyeler yöntemiyle amortisman ayırmaya başlamış olup 
dördüncü yıl eşit tutarlar yöntemine geçmiştir.  

Bu bilgilere göre işletmenin 2021 yılında ayıracağı 
amortisman tutarı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) 1.728 ₺  B) 1.440 ₺  C) 2.160 ₺ 

D) 2.592 ₺  E) 4.320 ₺ 

 
 

 

 

 

 
 

40. İşletme, 5 yıllığına kiraladığı bir iş yerine  
60.000 ₺ + KDV tutarında harcama yaparak kalorifer 
tesisatı döşetmiştir. İşletme, kontrat süresi bitmeden iş 
yerini boşaltmıştır. İlgili tarihte söz konusu harcamanın 
%20’lik kısmı henüz itfa edilmemiş durumdadır.  

Buna göre iş yerinin boşaltılmasına ilişkin yapılacak 
kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   

A) Genel Yönetim Giderleri hesabı borçlu 12.000 ₺ 

B) Özel Maliyetler hesabı alacaklı 48.000 ₺ 

C) Birikmiş Amortismanlar hesabı borçlu 60.000 ₺ 

D) Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabı borçlu 60.000 ₺ 

E) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı borçlu  
12.000 ₺ 

 

 

 

 

 

 

 
41. Kâr dağıtımı ile birlikte ortaklara 100.000 ₺ kâr payı 

tahakkuk ettirilmiştir. İzleyen ay 15.000 ₺ gelir vergisi 
kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar ortaklara ödenmiştir.  

Ödemeye ilişkin yapılacak kayıtta aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin borç tarafına kayıt yapılır? 

A) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 

B) Bankalar hesabı 

C) Ortaklara Borçlar hesabı 

D) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı 

E) Dönem Kârı veya Zararı hesabı 

 

 

42. İşletme, sattığı mallarla ilgili verdiği 10 kap karşılığı 5.000 ₺ 
depozito bedelini müşteriden tahsil etmiştir. Müşteri 
kaplardan 3 tanesini iade etmiş, kalan kısmı iade 
etmemiştir. Bunun üzerine işletme, müşterisine depozito 
iadesi olarak 1.500 ₺’lik nakit ödeme yapmıştır. İade 
edilmeyen kapların kayıtlı değeri 6.000 ₺, birikmiş 
amortismanı 3.500 ₺’dir.  

Bu bilgilere göre işletmenin depozito iadesine ilişkin 
yapacağı kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Diğer Maddi Duran Varlıklar hesabı 2.500 ₺ alacaklı  

B) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı 1.500 ₺ alacaklı  

C) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı 5.000 ₺ alacaklı  

D) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar hesabı 1.000 ₺ alacaklı 

E) Birikmiş Amortismanlar hesabı 3.500 ₺ alacaklı 

 
 

 

 

 
43. Sermayesi 180.000 ₺ olan bir anonim şirketin sermayesinin 

%20’lik kısmı ödenmemiştir. Şirketin dönem net kârı  
50.000 ₺ olup önceki yıllarda ayrılan I. tertip yedek akçe 
toplamı 26.900 ₺’dir.  

Buna göre anonim şirketin ayırması gereken I. tertip 
yedek akçe tutarı ne kadardır?  

A) 1.800 ₺  B) 1.900 ₺  C) 2.000 ₺ 

D) 2.500 ₺  E) 26.900 ₺ 

 
 

 

 

 

 

 
44. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin kayda alınmasında bir 

düzenleyici hesap borçlandırılır?  

A) Borç senetlerine reeskont ayrılması  

B) Şüpheli alacaklara karşılık ayrılması 

C) Çek düzenlenmesi  

D) Maddi duran varlıklara amortisman ayrılması  

E) Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi  
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45. Bir işletme, 2.000 ₺ masraf yaparak, 108.000 ₺ tutarındaki 
senetsiz ticari alacağını dava konusu yapmış ve dönem 
sonunda alacağın tamamı için karşılık ayırmıştır. İzleyen 
dönemde dava soncuna göre alacağının tahsiline imkân 
kalmadığı tespit edilmiştir.   

Buna göre dava sonucuna ilişkin yapılacak kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabı 110.000 ₺ 
borçlu, Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 110.000 ₺ 
alacaklı 

B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 108.000 ₺ 
borçlu, Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 108.000 ₺ 
alacaklı  

C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 110.000 ₺ 
borçlu, Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 110.000 ₺ 
alacaklı 

D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 110.000 ₺ 
borçlu, Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı 110.000 ₺ 
alacaklı  

 E) Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabı 108.000 ₺ 
borçlu, Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 108.000 ₺ 
alacaklı 

 

 

 

 
46. İşletme, idare faaliyetlerinde kullanmak üzere %10 KDV 

dâhil 4.400 ₺ tutarında kırtasiye malzemesi satın almış ve 
tamamını ilgili gider hesabına kaydetmiştir. İşletme yıl sonu 
itibarıyla söz konusu kırtasiye malzemesinin %30’luk 
kısmını kullandığını tespit etmiştir.  

Buna göre işletmenin yıl sonunda yapacağı muhasebe 
kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) İndirilecek KDV hesabı 120 ₺  

B) Genel Yönetim Giderleri hesabı 4.000 ₺  

C) Genel Yönetim Giderleri hesabı 1.200 ₺  

D) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 2.800 ₺ 

E) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 1.320 ₺ 

 
 

 

 
47. ABC AŞ. sermaye artırmak amacıyla çıkardığı nominal 

değeri 40.000 ₺ olan hisse senetlerini bir banka aracılığı ile 
44.000 ₺’ye satmıştır. 

Buna göre ABC AŞ’nin sermaye artırma sürecinde 
yaptığı hisse senedi satışına ilişkin kayıtta 
alacaklandırılacak hesaplarla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?  

A) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı 4.400 ₺ 

B) Ödenmemiş Sermaye hesabı 44.000 ₺  

C) Bankalar hesabı 44.000 ₺  

D) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı 4.000 ₺  

E) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı 4.000 ₺  

 
 

48. Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izleyen 
işletmede döneme ilişkin bilgiler şöyledir: 

Dönem başı mal stokları                    

Dönem sonu mal stokları                    

Dönem içi mal alışları                        

Dönem içi mal satışları                      

Alış iadeleri                                          

Satış iadeleri                                        

Alış iskontoları                                       

40.000 ₺ 

75.000 ₺ 

360.000 ₺ 

500.000 ₺ 

20.000 ₺ 

50.000 ₺ 

5.000 ₺ 

Bu bilgilere göre satılan ticari malların maliyeti 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 150.000 ₺ B) 300.000 ₺  C) 375.0000 ₺ 

D) 400.000 ₺  E) 450.000 ₺ 

 

 

 

 

 

 

 
 

49. Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan 
kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtası ile geri 
kazanılacak olması durumunda işletme, söz konusu 
duran varlığı muhasebe standartlarına göre hangi isim 
ile sınıflandırır? 

A) Ertelenmiş duran varlık 

B) Yatırım amaçlı gayrimenkul 

C) Durdurulan faaliyetler 

D) Sınıflandırılmış duran varlık 

E) Satış amaçlı duran varlık 

 
 

 

 
50. İşletme içi yaratılan bir maddi olmayan duran varlığın 

muhasebeleştirilebilmesi için gerekli kriterleri sağlayıp 
sağlamadığının değerlendirilmesinde, işletme ilgili varlığın 
oluşumunu iki safhaya ayırır: (a) Araştırma safhası ve (b) 
Geliştirme safhası. 

Aşağıdakilerden hangisi TMS 38 Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar standardına göre bir geliştirme faaliyetidir? 

A) Yeni teknoloji içeren alet, model ve kalıpların tasarımı 

B) Yeni bilgi elde edilmesine yönelik faaliyetler 

C) Araştırma bulguları ve diğer bilgilerin uygulanmasına 
yönelik olarak değerlendirme ve nihai seçim araştırması 

D) Malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem veya hizmetler için 
alternatif araştırması  

E) Yeni veya geliştirilmiş malzeme, aygıt, ürün, süreç, 
sistem veya hizmetlerin olası alternatiflerinin 
oluşturulması, tasarlanması, değerlendirilmesi ve nihai 
seçimi 
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51. Normalde 15.000 adet ürün üretebilme kapasitesine sahip 
olmasına rağmen, Kalkancılar İşletmesi 2021 yılında 
ekonomide yaşanan darboğaz nedeniyle yalnızca 10.000 
adet ürün üretmiş ve bu ürünlerden 8.000 adedini 
satabilmiştir. 2021 yılı üretim maliyetlerine ilişkin veriler ise 
aşağıdaki gibidir:          

Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri 120.000 ₺ 

Direkt İşçilik Gideri   90.000 ₺ 

Değişken Genel Üretim Gideri  60.000 ₺ 

Sabit Genel Üretim Gideri 75.000 ₺ 

TMS 2 Stoklar standardı kapsamında, işletmenin 
finansal raporlarında esas alması gereken birim maliyet 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 23 B) 25,50 C) 32 D) 34,50 E) 43,13 

 

 

 

 

 

 
 

52.  

I. Bir bilginin anlaşılabilir olması gerçeğe uygun şekilde 
sunulmasından daha önemlidir. 

II. Zamanında sunulmamış bir bilgi gerçeğe uygun şekilde 
sunulmuş sayılmaz. 

III. Bilgi, gelecek performansı tahmin etmede 
kullanılamıyorsa ihtiyaca uygun değildir. 

IV. Bilgi, işletmenin performansını benzer işletmelerin 
performanslarındaki eğilimler ile uyumlu şekilde 
sunuyorsa tutarlıdır. 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) II ve IV 

D) III ve IV  E) I, II ve III 

 

 

 
53. Bulut İşletmesi ürünlerinin dağıtımında kullandığı ve  

2019 yılının başında 100,000 ₺ maliyete katlanarak edindiği 
bir taşıtı, araç fiyatlarındaki genel artışı göz ününde 
bulundurarak, 2021 yıl sonu itibarıyla yeniden değerlemeye 
tabi tutma kararı almıştır. Edinme tarihinde ekonomik ömrü 
5 yıl olarak belirlenen taşıtın bu sürenin sonunda hiçbir 
değeri olmayacağı düşünülmektedir. An itibarıyla 
piyasadaki satış fiyatı 45,000 ₺ olmasına rağmen, 
satılabilmesi için öncelikle 8.000 ₺ maliyete katlanılarak 
çiziklerinin giderilmesi ve bazı parçalarının yenilenmesi 
gerekmektedir. Taşıtın işletme içinde kullanımına devam 
edilmesi durumunda ise 2021 yılındaki değeri ile 38.000 ₺ 
tutarında nakit akışı sağlayacağı düşünülmektedir.  

İşletmenin taşıtlar için doğrusal amortisman yöntemi 
kullandığı durumda, 2021 yıl sonunda aşağıda verilen 
hangi şekilde muhasebeleştirme işleminin 
yapılması gerekmektedir?  

A) 2.000 ₺ değer düşüklüğü ayrılır. 

B) 3.000 ₺ değer düşüklüğü ayrılır. 

C) 5.000 ₺ değer düşüklüğü ayrılır 

D) 5.000 ₺ yeniden değerleme artışı kaydı yapılır. 

E) 60.000 ₺ amortisman gideri kaydı yapılır. 

54. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kullanım amacı ile elde bulundurulan bir 
gayrimenkulün kiraya verilmesi onun yatırım amaçlı 
gayrimenkul olduğu anlamına gelmez.  

B) Yatırım amaçlı gayrimenkul olarak inşa edilen 
gayrimenkuller, inşa ve geliştirme faaliyetleri 
tamamlanıncaya kadar yatırım amaçlı gayrimenkul 
olarak muhasebeleştirilmezler.  

C) Maddi duran varlıklardan farklı olarak yatırım amaçlı 
gayrimenkullerde yıllık bakım ve onarım harcamaları 
varlığın maliyetine eklenmektedir. 

D) Gerçeğe uygun değer ile değerlenen yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki 
değişiklikten kaynaklanan kazanç veya kayıplar, 
meydana geldikleri dönemde, dönem kâr/zararına dâhil 
edilirler. 

E) Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi esnasında, varlığın 
satışı için katlanılan işlem maliyetleri gerçeğe uygun 
değerden indirilmez. 

 

 

 

 

 
55.  

I. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
II. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KGK) 
III. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) 
IV. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 

Yukarıdakilerden hangileri IFAC üyesi 
kuruluşlardandır?  

A) I ve II  B) I ve IV  C) II ve III 

D) II ve IV  E) III ve IV  

 

 

 

 

 
 

56. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin ilk 
fiili aşamasıdır? 

A) Para ile ifade edilebilen işlemlere ait belgelerin 
toplanması 

B) Günlük defter (yevmiye defteri) kaydı 

C) Büyük defter (defter-i kebir) kaydı 

D) Finansal tabloların düzenlenmesi 

E) Mali analiz yapılması 
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57. Mamul üretimi yapılan DEF İşletmesinde, üretim tek 
safhada tamamlanmakta ve üretim kaybı bulunmamaktadır. 
Yarı mamullerin tamamlanma dereceleri direkt ilk madde ve 
malzeme giderleri açısından %100, direkt işçilik giderleri 
açısından %60 ve genel üretim giderleri açısından %60’tır.  

DEF İşletmesinin ocak ayındaki diğer üretim  bilgileri 
aşağıdaki gibidir:   

Dönem Başı Yarı Mamul 4.000 kg 

Dönemde Üretime Başlanan Mamul 18.000 kg 

Dönemde Tamamlanan Mamul 18.000 kg 

İlk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemine göre dönem sonu 
yarı mamullerin şekillendirme açısından eşdeğer birim 
sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1.400 kg  B) 1.600 kg  C) 2.400 kg 

D) 4.000 kg  E) 18.000 kg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
58. Bir üretim işletmesinde esas üretim gider yerleri ve 

yardımcı üretim gider yerlerine gider dağıtımı yapılmış ve 
birinci dağıtım toplamları aşağıda verilmiştir. 

Gider yerleri 
I. Dağıtım 

Toplamları 
İşçi 

Sayısı 
 Kws 

Esas Üretim 
Gider Yerleri 

Örgü 42.500 22 50 

Boya  36.000 16 45 

Yardımcı 
Üretim Gider 
Yerleri 

Dikiş 9.660 12 25 

Enerji 5.520 8 16 

Kademeli dağıtım yöntemi uygulayan işletmede, 
"Boya" esas üretim gider yerinin "Dikiş" yardımcı 
üretim gider yerinden aldığı pay kaç ₺’dir?  

(Kws: Kilowattsaat) 

A) 2.070 B) 2.300 C) 3.360 D) 4.620 E) 6.300 

 
 

 

 

 

 

59. ABC İşletmesinin üretim döneminde gerçekleşen maliyet 
bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 2.000 ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri 1.000 ₺ 

Genel Üretim Giderleri 
(%40 Değişken, %60 Sabit) 

 
2.500 ₺ 

 

Üretim Miktarı 1.000 adet 

Satış Miktarı 800 adet 

Normal Kapasite 1.250 adet 

ABC İşletmesi, üretim maliyetlerini tam maliyetleme 
yöntemine göre hesaplamaktadır. Şayet ABC İşletmesi, 
tam maliyetleme yöntemi yerine normal maliyetleme 
yöntemini kullanmış olsa idi birim başına üretim 
maliyetlerindeki değişim aşağıdakilerden hangisi 
olurdu?  

A) 0,3 ₺ azalırdı   B) 0,4 ₺ azalırdı 

C) 0,5 ₺ artardı   D) 0,6 ₺ azalırdı 

E) 1 ₺ artardı 

 

 

 

 

 

 
60. KLM Üretim İşletmesinin mart ayında A, B ve C mamullerini 

üretmek için katlandığı ortak maliyetler toplamı 345.000 ₺’dir.  

İşletmenin mart ayı üretim bilgileri aşağıdaki gibidir:   

Mamuller 
Dağıtım 

Katsayısı 

Üretim 
Miktarı 
(Adet) 

Toplam 
Satış 

Değeri  
(₺) 

A 
B 
C 

3 
6 
9 

2.000  
3.000  
5.000  

200.000 
300.000 
500.000 

KLM İşletmesi, dağıtım katsayısı ve satış değeri 
yöntemlerinden birini uygulayarak, B Mamulüne en yüksek 
payı yüklemek istemektedir.  

Verilenlere göre, B Mamulüne yüklenecek en yüksek 
pay kaç ₺’dir?  

A) 69.000  B) 90.000 C) 103.500 D) 172.500 E) 225.000 
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61. Bir üretim işletmesinde kesikli üretim yapılmaktadır. Direkt 
giderler siparişlere doğrudan, genel üretim giderleri ise 
maliyet merkezlerine tahmini yükleme oranlarına göre 
yüklenmektedir. “Pres” bölümünde genel üretim giderleri, 
makine saati (MS) esasına göre siparişlere yüklenmekte 
olup tahmini yükleme oranı "15 ₺/MS" olarak belirlenmiştir. 
“Montaj” bölümünde genel üretim giderleri, direkt işçilik 
saati (DİS) esasına göre siparişlere yüklenmekte olup 
tahmini yükleme oranı "20 ₺/DİS" olarak belirlenmiştir. 

İşletmenin 11 ve 12 no.lu siparişlere ilişkin maliyet bilgileri 
aşağıdaki gibidir: 

  Pres Montaj 

  
Sipariş 
No 11 

Sipariş 
No 12 

Sipariş 
No 11 

Sipariş 
No 12 

Direkt İlk 
Madde ve 
Malzeme 
Giderleri 

85.000 ₺ 105.000 ₺     

Direkt İşçilik 
Giderleri 

102.000 ₺ 88.000 ₺ 90.000 ₺ 110.000 ₺ 

Direkt İşçilik 
Saati (DİS) 

9.500  10.500  7.800  8.200  

Makine 
Saati (MS)  

9.000  11.000  6.400  5.600  

Verilenlere göre “Pres” ve “Montaj” maliyet 
merkezlerinde işlem gören 11 no.lu siparişin toplam 
üretim maliyeti kaç ₺ olacaktır?  

A) 291.000  B) 329.000   C) 520.000 

D) 568.000  E) 680.000 

 

 

 

 

 

 

 

 
62. Üretim maliyetlerini standart maliyet sistemine göre 

hesaplayan bir üretim işletmesinde genel üretim giderleri, 
üretilen ürünlere direkt işçilik saati (DİS) esasına göre 
yüklenmektedir.  Genel üretim giderleri için oluşturulmuş 
standartlar aşağıdaki gibidir: 

- Birim üretim başına standart direkt işçilik süresi 2 saat 

- Genel üretim giderleri yükleme oranı 25 ₺/DİS 

- Dönemde gerçekleştirilen üretim 1.000 birim 

- Gerçekleşen direkt işçilik süresi 1.980 saat 

- Fiili genel üretim giderleri 48.000 ₺ 

Verilenlere göre, maliyet dönemindeki gider sapması 
(fark) tutarı ve sapmanın yönü aşağıdakilerden 
hangisidir?   

A) 1.500 ₺, olumsuz  B) 1.500 ₺, olumlu 

C) 2.000 ₺, olumsuz  D) 2.000 ₺, olumlu 

E) Sapma yok 

 
 

 

 

63. MNR Üretim İşletmesinin maliyet dönemine ilişkin bilgiler 
aşağıdaki gibidir:   

Direkt İşçilik Giderleri 11.000 ₺ 

Dönem Başı Yarı Mamul Maliyeti 2.000 ₺ 

Genel Üretim Giderleri 13.000 ₺ 

Dönem Sonu Yarı Mamul Maliyeti 10.000 ₺ 

Maliyet döneminde 3.000 birim mamul üretiminin 
tamamlandığı ve üretilen mamullerin birim başına 
üretim maliyetinin 10 ₺/birim olarak gerçekleştiği 
bilindiğine göre, MNR İşletmesinin bu dönem katlandığı 
direkt ilk madde ve malzeme giderleri kaç ₺’dir? 

A) 10.000 B) 12.000  C) 14.000  D) 16.000  E) 18.000  

 

 

 

 

 

 
64. Bir üretim işletmesinde, ocak ayında gerçekleştirilen üretim 

faaliyetleri sonucunda şu bilgiler elde edilmiştir: 

Üretim giderlerinin %40'lık kısmı direkt ilk madde ve 
malzeme giderlerinden, kalan kısmı ise şekillendirme 
giderlerinden ibarettir. Toplam üretim maliyeti, 500.000 ₺ 
olup dönem başında 100.000 ₺ ve dönem sonunda  
80.000 ₺ tutarında yarı mamul bulunduğu tespit edilmiştir. 
Ocak ayında gerçekleşen genel üretim giderleri ise  
150.000 ₺ olarak gerçekleşmiştir.  

İşletme hammadde ve malzeme stoklarını ortalama 
maliyet yöntemine göre değerlediğine göre, ocak 
ayında gerçekleşen direkt işçilik giderleri kaç ₺'dir?  

A) 58.000 B) 128.000 C) 136.000  D) 138.000  E) 148.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

65. Stok bağımlılık oranının hesaplanması için hangisine 
ihtiyaç yoktur? 

A) Alacaklar 

B) Menkul kıymetler 

C) Stoklar 

D) Hazır değerler 

E) Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
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66. Bilanço kalemleri arasında verilen ilişkilerden 
hangisinde net işletme sermayesi kesinlikle negatiftir? 

A) Dönen varlıklar > Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

B) Duran varlıklar > (Uzun vadeli yabancı kaynaklar +  
Öz kaynaklar) 

C) Duran varlıklar > (Kısa vadeli yabancı kaynaklar +  
Öz kaynaklar) 

D) Dönen varlıklar < Öz kaynaklar 

E) Duran varlıklar < Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

 

 
 

 
 

67. Brüt satış kârının dikey yüzdesi %20, faaliyet 
giderlerinin dikey yüzdesi %10 ve faaliyet kârı  
120.000 ₺ olan bir işletmenin net satışları kaç ₺’dir? 

A) 120.000  B) 240.000  C) 600.000 

D) 800.000  E) 1.200.000 

 
 

 

 

 
68. Bir işletmenin dönen varlıkların dikey yüzdesi %60 ve 

kısa vadeli yabancı kaynakların dikey yüzdesi %40 ise, 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İşletmenin sürekli sermayesi duran varlıklarından 
fazladır. 

B) İşletmenin duran varlıkları kısa vadeli borçlarından azdır. 

C) İşletme pozitif net işletme sermayesine sahiptir. 

D) İşletmenin cari oranı 1’den büyüktür.  

E) İşletme dönen varlıklarından bir kısmını sürekli sermaye 
unsurları ile finanse etmiştir. 

 
 

 

 

 
69. Önceki yılda aktiflerinin %60’ı dönen varlıklardan oluşan bir 

firmada cari yılda aktif toplamı değişmez iken, dönen 
varlıklarının aktif içerisindeki ağırlığı  %50’ye düşmüştür.  

Buna göre yapılacak bir yatay analizde, önceki yıla 
göre cari yılda firmanın duran varlıklarına ilişkin yatay 
analiz yüzdesi (%) kaç olur? 

A) -20 B) -10 C) 10 D) 25 E) 125 

 

 

 

70. Aktif devir hızı 2, net satışları 500.000 ₺ ve finansal 
kaldıraç oranı 0,4 olan bir işletmenin öz kaynakları kaç 
₺’dir? 

A) 80.000 B) 100.000 C) 150.000 D) 200.000 E) 250.000 

 
 

 

 
71. Bir işletmenin bilançosu üzerinde gerçekleştirilen dikey 

yüzdeler analizinde toplam aktifler %100 kabul edilmiş ve 
analiz yapılmıştır. İşletmenin kısa vadeli yabancı 
kaynaklarının dikey yüzdesi %10, uzun vadeli yabancı 
kaynakların dikey yüzdesi %30’dur.  

İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarının 20.000 ₺ 
olduğu biliniyor ise bu işletmenin öz kaynaklarının ve 
toplam aktiflerinin tutarı kaçtır? 

A) Öz Kaynaklar 50.000 ₺, Toplam Aktif 200.000 ₺ 

B) Öz Kaynaklar 120.000 ₺, Toplam Aktif 200.000 ₺ 

C) Öz Kaynaklar 80.000 ₺, Toplam Aktif 200.000 ₺ 

D) Öz Kaynaklar 20.000 ₺, Toplam Aktif 250.000 ₺ 

E) Öz Kaynaklar 45.000 ₺, Toplam Aktif 225.000 ₺ 

 
 

 

 
72. Bir işletmenin 2020 yılına ait bazı finansal bilgileri şu 

şekildedir.  

Dönen Varlıklar: 100.000 ₺ 

Stoklar: 10.000 ₺ 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 25.000 ₺ 

Bu işletmenin cari döneme ait Cari Oranı ve Asit-Test 
Oranı hangisidir? 

A) Cari Oran 3, Asit-Test Oranı 3 

B) Cari Oran 4, Asit-Test Oranı 2,5 

C) Cari Oran 2,5, Asit-Test Oranı 1,5 

D) Cari Oran 4, Asit-Test Oranı 3,6 

E) Cari Oran 2, Asit-Test Oranı 2 

 

 

 

 
73. Aşağıdakilerden hangisi BDS 220 Finansal Tabloların 

Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Standardına göre 
sorumlu denetçinin denetim işlemleri sırasında uyması 
gereken etik ilkelerden biri değildir? 

A) Mesleki Dayanışma 

B) Dürüstlük 

C) Mesleki Yeterlik ve Özen 

D) Sır Saklama 

E) Tarafsızlık 
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74. Aşağıdakilerden hangisi kanıtların güvenilirliğine etki 
eden faktörler arasında yer almaktadır? 

A) Nitelik 

B) Risk 

C) Kanıt üzerindeki uzman etkisi 

D) Ekonomik etkenler 

E) Ana kütlenin büyüklüğü ve özelliği 

 

 
75. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin banka hesapları 

üzerinde yapılacak denetim sırasında dikkate alınması 
gereken unsurlardan biri değildir?  

A) Bankada işletmeye ait kapalı/kapanmış hesaplar 

B) Bankaya gönderilen doğrulama mektupları 

C) Bankaya ilişkin muhasebe sistemindeki kayıtlar 

D) Banka ekstresinde olup muhasebe sisteminde 
olmayan ödemeler 

E) Bankaya ödenen cüzi işlem ücretleri  

 
 

 

 
76. Denetçi yapmış olduğu bağımsız denetim esnasında 

orta seviyede riskli bir iç kontrol eksikliği tespit ederse 
aşağıdakilerden hangisini yapamaz? 

A) Denetimi yarıda bırakmalıdır. 

B) Tespit edilen önemli iç kontrol eksikliklerini üst 
yönetimden sorumlu olanlara zamanında bildirmelidir. 

C) İç kontrol ile ilgili eksikliğin yönetim tarafından 
düzeltilmesini talep etmelidir. 

D) Tespit edilen önemli iç kontrol eksikliklerini üst 
yönetimden sorumlu olanlara yazılı olarak bildirmelidir. 

E) Eksiklikten kaynaklanan riskin denetim çalışmalarını 
nasıl etkileyeceğine dönük bir planlama yapmalıdır. 

 
 

 
77. Aşağıdakilerden hangisi BDS 700 Finansal Tablolara 

İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardına 
göre denetçi raporunda, “Görüşün Dayanağı” başlıklı 
bölümde yer alması gereken unsurlardan biri değildir? 

A) Yapılmış olan denetimin bağımsız denetim 
standartlarına uygun olarak yürüttüğü belirtilir. 

B) Denetçi raporunda denetçinin BDS’ler kapsamındaki 
sorumluluklarının açıklandığı bölüme atıfta bulunulur. 

C) Denetçi etik hükümler uyarınca, denetimini yaptığı 
işletmeden bağımsız olduğunu ve etiğe ilişkin diğer 
sorumluluklarını bu hükümlere uygun olarak yerine 
getirdiğini açıklar. 

D) Önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak 
üzere, dipnotlara atıfta bulunulur. 

E) Denetçinin; denetim sırasında elde ettiği denetim 
kanıtlarının, görüşüne dayanak oluşturmak için yeterli ve 
uygun olduğu kanaatine varıp varmadığı belirtilir. 

78. Aşağıdakilerden hangisi denetim çalışması sırasında 
kanıt toplamak amacı ile denetçinin yaptığı denetim 
işlemlerinden biri değildir?  

A) Fiziki inceleme 

B) Hesap düzenini yeniden tasarlama 

C) Belge incelemesi 

D) Doğrulama 

E) Analitik inceleme 

 

 

 

 
79.  

I. Kanıtın Kaynağı 
II. Önemlilik 

III. Kanıtın Zamanlılığı 
IV. Risk 
V. Ekonomik Etkenler 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri kanıtın yeterliliğini 
etkileyen unsurlar arasında yer alır? 

A) I, II ve IV  B) I, III ve IV  C) I, IV ve V 

D) II, III ve IV  E) II, IV ve V 

 

 
 

 

 
80. “İşletme içindeki veya dışındaki bilgili kişilerden, 

finansal ve finansal olmayan konularda bilgi alınması” 
olarak tanımlanan denetim işlemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tetkik  B) Gözlem  C) Dış Teyit 

D) Sorgulama  E) Yeniden Hesaplama 

 

 

 

 
81. Aşağıdaki maddelerden hangisi BDS 210 Bağımsız 

Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya 
Varılması Standardına göre denetim sözleşmesinin 
şekil ve içeriğine uygun değildir? 

A) Denetim planının sözleşmenin içerisinde 
detaylandırılarak açıklanması 

B) Denetimin sonuçlarına ilişkin olarak yapılacak her türlü 
bildirimin şekli  

C) Denetçinin kilit denetim konularını denetçi raporunda 
bildirme yükümlülüğü 

D) Yönetimin, denetim sözleşmesini ve bu sözleşmede yer 
alan şartları üstlendiğini belirtmesi 

E) Yönetimin yazılı beyanlarda bulunacağı beklentisi 

 

 



TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
12 Mart 2022 – (Yabancı Dil: İngilizce) 

 A 

 13 Diğer sayfaya geçiniz. 

82. İşletmenin sürekliliği esasını kullanmanın uygun 
olduğu ancak önemli bir belirsizliğin bulunduğu 
durumda önemli belirsizliğe ilişkin yeterli açıklama 
yapılmışsa denetçi; BDS 570 İşletmenin Sürekliliği 
Standardına göre aşağıdakilerden hangisini yapar? 

A) Olumlu görüş verir ve kilit denetim konularında durumu 
açıklar. 

B) Görüş vermekten kaçınır. 

C) Şartlı görüş verir ve Görüşün Dayanağı bölümünde 
açıklama yapar. 

D) Olumlu görüş verir ve “İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili 
Önemli Belirsizlik” başlığı altında ayrı bir bölüme yer verir. 

E) Olumsuz görüş verir. 

 

 
 

83. Aşağıdakilerden hangisi Güvence Denetim Standartları 
çerçevesinde Güvence Denetim Raporunun asgari 
unsurlarından biri değildir? 

A) Kilit denetim konularına ilişkin bir başlık 

B) Raporun bağımsız bir güvence raporu olduğunu açıkça 
gösteren bir başlık 

C) Denetçinin şirketinin KKS 1’i veya en az KKS 1’de 
öngörülen yükümlülükleri karşılayacak muhtevadaki 
diğer mevzuat hükümlerini uyguladığına ilişkin bir 
açıklama 

D) Sorumlu tarafın proforma finansal bilgileri derlerken 
esas aldığı geçerli kıstaslara ve bu kıstasların kaynağına 
ilişkin bir atıf 

E) Sorumlu tarafın proforma finansal bilgilerin geçerli 
kıstaslara dayanarak derlenmesinden sorumlu olduğuna 
ilişkin bir açıklama 

 

 
 

84. Aşağıdaki her bir raporun tek başlarına ayrı belgeler 
olarak düzenlendiği durumda hangisi BDS 720 
Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin 
Sorumlulukları Standardı kapsamına girer? 

A) Sürdürülebilirlik raporları 

B) Kurumsal sosyal sorumluluk raporları 

C) Yıllık faaliyet raporları 

D) Çeşitlilik ve fırsat eşitliği raporları 

E) Ürün sorumluluğu raporları 

 

 

 
85. Aşağıdakilerden hangisi BDS 230 Bağımsız Denetimin 

Belgelendirilmesi Standardına göre çalışma kâğıtlarının 
ilave amaçları arasında sayılamaz? 

A) Denetim ekibinin denetimi planlamasına ve yürütmesine 
yardımcı olmak 

B) Finansal tabloların geçerli finansal raporlama 
çerçevesine uygun olarak hazırlanmasını sağlamak 

C) Denetim ekibinin kendi çalışmalarından sorumlu 
olmasını sağlamak 

D) Gelecekteki denetimlerde önem arz edecek hususların 
kaydının tutulmasını sağlamak 

E) Mevzuat hükümleri uyarınca dış teftişlerin yürütülmesini 
sağlamak 

86. Aşağıdakilerden hangisi BDS 550 İlişkili Taraflar 
Standardına göre denetçinin, ilişkili taraf ilişkileri ve 
işlemleri denetiminde uygulayacağı denetim 
prosedürlerinden biri değildir? 

A) İlişkili taraflarla gerçekleştirilen önemli işlem ve 
düzenlemelere yetki ve onay sürecini izlenmek 

B) İşletmenin ilişkili taraflarının kimliği ile ilgili yönetimi 
sorgulamak 

C) İşletmenin dönem içinde ilişkili taraflarla herhangi bir 
işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin yönetimi 
sorgulamak 

D) İlişkili taraf ilişkilerinin ve işlemlerinin geçerli finansal 
raporlama çerçevesine uygun olarak açıklanıp 
açıklanmadığını sorgulamak 

E) İşletmenin olağan iş akışı içinde yapılan sözleşme ve 
anlaşmaları tetkik etmemek 

 

 

 

 
87. Aşağıdakilerden hangisi “Menkul Kıymetler ve Finansal 

Varlıkların Denetimi” kapsamında uygulanacak detay 
testlerinden biri değildir? 

A) Menkul kıymetlere ait aracı kurum hesap özeti 
incelenmesi 

B) Menkul kıymetlere ait cari dönem piyasa fiyatı kontrolü 

C) Menkul kıymetler için hareket tablosu hazırlayarak yıl 
içindeki hesap hareketlerinin gözden geçirilmesi 

D) Menkul kıymetlere ait dönem içi hareketlere ilişkin 
muhasebeleştirme yöntemlerinin kontrolü 

E) Menkul kıymetlerin işletmede korunmasına yönelik 
prosedürlerin uygulanmasının kontrolü 

 

 

 

 
88. “Denetçi yönetimden denetim sözleşmesindeki 

sorumlulukları anladığını ve üstlendiğini yazılı beyanlarda 
tekrar teyit etmesini isteyebilir.” 

Aşağıdaki durumlardan hangisi bu duruma örnek 
gösterilemez? 

A) Denetim sözleşmesinin şartlarını işletme adına 
imzalayan kişilerin artık söz konusu sorumluluklara 
sahip olmaması 

B) Denetim sözleşmesi şartlarının bir önceki yılda 
hazırlanmış olması 

C) Yönetimin bu sorumlulukları yanlış anladığı yönünde bir 
göstergenin bulunması 

D) Denetim planının karşılıklı mutabakatla 
oluşturulduğunun teyidi 

E) İçinde bulunulan şartlarda meydana gelen değişikliklerin 
tekrar teyit alınmasını uygun hâle getirmesi 
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89. Elektrik hizmetinin tüketici ve üreticilere farklı fiyattan 
satılmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Birinci dereceden fiyat farklılaştırması 

B) İkinci dereceden fiyat farklılaştırması 

C) Üçüncü dereceden fiyat farklılaştırması 

D) Zamanlar arası fiyat farklılaştırması 

E) Tam fiyat farklılaştırması 

 

 

 

 
90.  

I. A sepeti B sepetine tercih edilebilir. 
II. B sepeti A sepetine tercih edilebilir. 

III. A ve B sepetleri arasında farksız kalınabilir. 
IV. A ve B mal sepetleri arasında bir sıralama yapılmayabilir. 

A ve B gibi iki alternatif mal sepeti varsa tercihlerin 
bütünlüğü varsayımına göre yukarıdakilerden hangisi 
gerçekleşemez? 

A) Yalnız III  B) Yalnız IV  C) I ve II 

D) III ve IV  E) I, II, III ve IV 

 
 

 

 
91. Klasik modelde parasal bir değişikliğin reel bir 

değişiklik yaratmasının söz konusu olmadığını ifade 
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Paranın yansızlığı  B) Tüketim bulmacası 

C) Taylor prensibi   D) Statik bekleyişler 

E) Terkip hatası 

 

 

 
92. Bir ekonomide GSYH deflatörü 2, reel GSYH 500 birim 

ve para arzı 200 birim ise paranın dolaşım hızı 
aşağıdakilerden hangisine eşittir?  

(GSYH: Gayrisafi yurt içi hâsıla) 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

 
 

 
93. Taylor prensibine göre enflasyon oranı %1 arttığında 

TCMB kısa dönem nominal faiz haddi nasıl yön 
değiştirmelidir?  

(TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) 

A) %1’den fazla azalmalı 

B) %1’den fazla artmalı 

C) %1’den az azalmalı 

D) %1’den az artmalı 

E) Aynı kalmalı 

 

94. Aşağıdaki tablo Malezya ve Tayland’da bir saatte üretilen 
kumaş ve pirinç miktarını göstermektedir.  

 

 

 

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Malezya'da pirincin fırsat maliyeti 3 birim kumaştır. 

B) Ticaret başladığında Malezya pirinç üretiminde 
uzmanlaşır. 

C) Tayland'da kumaşın fırsat maliyeti 5 birim pirinçtir. 

D) Ticaret başladığında pirincin fiyatı 3 birim kumaş ile  
5 birim kumaş arasında gerçekleşir. 

E) Ticaret başladığında kumaşın fiyatı 1/5 birim pirinç ile 
1/3 birim pirinç arasında gerçekleşir. 

 
 

 

 

 
95. Vergi harcamalarının hesaplanmasına ilişkin 

yöntemlerden hangisinde vergi harcamaları, fayda 
olarak değerlendirilmektedir? 

A) Vazgeçilen gelir yöntemi 

B) Kazanılan gelir yöntemi 

C) Katsayı yöntemi 

D) Bölme yöntemi  

E) Harcama denkliği yöntemi 

 
 

 

 

 
96. Başa başın altında ihraç edilen kamu borçlanma 

tahvilleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Tahvil üzerinde yazılan fiyattan ihraç edilir.  

B) Vade sonunda tahvil fiyatı üzerinden prim ödenir.  

C) Tahvil için yapılacak ödemelerin vadesi uzatılır.  

D) Sonuçta gerçek faiz haddi tahvilin üzerinde yazan faiz 
haddinden yüksek olur.  

E) Vade sonunda tahvilin üzerinde yazan faiz haddinden 
daha yüksek bir faiz haddi üzerinden ödeme yapılır.  

 
 

 

 

 

 Saatlik emek başına çıktı 

  Kumaş Pirinç 

Malezya 12 birim 4 birim 

Tayland 30 birim 6 birim 
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97. İradi maliye politikalarının ve otomatik stabilizatörlerin 
yetersizliklerini gidermek ve iki yaklaşım arasında 
uyum sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan ve 
ekonomik istikrarsızlıklara karşı uygulanacak 
politikaların önceden kurala bağlanmış biçimde 
yürürlüğe girmesini öngören yöntem aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Formül esnekliği yöntemi 

B) Kurallı maliye politikası yöntemi  

C) Asimetrik maliye politikası yöntemi 

D) Simetrik maliye politikası yöntemi 

E) Pür maliye politikası yöntemi 

 

 

 

 
98. Kamu harcamalarının artışını açıklamaya yönelik 

model, tez ya da yaklaşımlardan hangisinde kamu 
harcamalarının yükünü algılamayan mükelleflerin kamu 
hizmetlerine ve dolayısıyla harcamalarına taleplerini 
artırmakta olduğu ve bu nedenle vergi yüklerinin arttığı 
ifade edilmektedir?  

A) Leviathan model 

B) Mali yanılsama modeli 

C) Politik aşamalar tezi 

D) Dengesiz verimlilik tezi 

E) Rostow yaklaşımı 

 
 

 

 
99. Belirli bir vergi türünden elde edilen hasılatın iktisadi 

dalgalanmalar karşısında hiç değişmemesi aşağıdaki 
hangi vergileme ilkesinin eksikliğine işaret eder? 

A) Açıklık ilkesi   B) İstikrar ilkesi 

C) Esneklik ilkesi   D) Hakkaniyet ilkesi 

E) Etkinlik ilkesi 

 
 

 

 
100. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu harcamasının 

otomatik istikrarlandırıcılık özelliğine işaret 
etmektedir? 

A) Ekonomi cari açık verdiğinde otomatik olarak yükselen 
kamu harcaması.  

B) Ekonomi dengedeyken miktarı otomatik olarak sıfıra 
düşen kamu harcaması. 

C) Ekonomiye sermaye girişleri olduğunda otomatik olarak 
artan kamu harcaması. 

D) Ekonomide düşük işsizlik varken otomatik olarak artan 
kamu harcaması.  

E) Ekonomi küçülürken otomatik olarak artan kamu 
harcaması.  

 

101. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi ruhsat alan 
meslek mensuplarının meslek kütüğünden silinmesine 
yol açan hâller arasında yer almaz? 

A) Ruhsatın herhangi bir sebeple iptal edilmesi 

B) Meslek mensubunun 3568 sayılı Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na 
göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara 
çarptırılması  

C) Meslek mensubunun, mesleki faaliyette 
bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma 
bürosunu kapatmış olması ya da bu durumun oda 
tarafından tespit edilmiş olması  

D) Meslek mensubu olmak için 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu’nda aranan şartların sonradan kaybedilmesi  

E) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli 
kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmesi  
 

 

 

 

 
102. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 
Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Sözleşmede aksine hüküm yoksa; kararlaştırılan ücret, 
sözleşmede belirtilmiş iş ya da işlerle birlikte bu işlerle 
ilgili olarak sonradan ortaya çıkacak işler ya da 
işlemlerin karşılığıdır.   

B) Meslek mensubunun işi yaparken ödemesi gerekli, iş 
sahibine ait bütün vergi, resim, harç ve giderler iş 
sahibinin sorumluluğundadır. 

C) Ücretin peşin olarak ödenmesi esastır; ancak, 
sözleşmeye ücretin iş yapıldıkça taksit taksit 
ödeneceğine dair hüküm konulabilir. 

D) Meslek mensubunun işle ilgili seyahat giderlerinin de iş 
sahibince ödenmesi zorunludur. 

E) Birden çok işe ait ücretlerle ilgili olarak, bir tek sözleşme 
yapılması mümkündür. 

 
 

 

 
103. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Meslek Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 
İlkeler Hakkında Yönetmelik’e göre, “meslek 
mensubunun kendisinin veya yakın ailesinden bir 
üyenin finansal veya diğer çıkarları sonucu ortaya 
çıkabilecek tehditler” aşağıdakilerden hangisini ifade 
eder? 

A) Yeniden değerlendirme tehditleri 

B) Kişisel çıkar tehditleri 

C) Taraf tutma tehditleri 

D) Yakınlık tehditleri 

E) Yıldırma amaçlı tehditler 
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104. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, 
aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası verilecek 
hâllerden biri değildir? 

A) Müşterilerin işlerine karşı, kayıtsız ve ilgisiz kalınması, 
müşterilerle mesleki konularda yapılacak sözleşme 
hükümlerine aykırı davranılması 

B) Birlikçe yayımlanan, genelge ve yönerge hükümlerine 
aykırı olarak, meslek disiplinini bozucu hareketlerde 
bulunulması 

C) Mevzuata aykırı tabela kullanılması 

D) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 

E) Müşteri bildirim listelerinin tam ve doğru olarak Odaya 
süresinde verilmemesi 

 

 

 

 

 

 

 
 

105. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 
Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden 
hangisi “reklam yoluyla haksız rekabet” hâllerinden 
biridir? 

A) Bir diğer meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş 
sahiplerini sözleşme yapmak amacıyla mevcut 
sözleşmelere aykırı davranmaya veya bu sözleşmeleri 
feshetmeye yöneltmek 

B) Üçüncü şahısları yanıltacak şekilde gerçeğe aykırı belge 
düzenlemek ve onaylamak 

C) Bağımlı çalışan meslek mensupları bakımından aynı 
anda birden çok işletmede mesleki sorumluluk 
üstlenmek 

D) Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir menfaat 
sağlamak veya vaat etmek suretiyle iş almak 

E) Meslek mensuplarının dürüstlüğü, güvenirliği ve 
tarafsızlığı hakkında yanlış ve asılsız beyanlarda 
bulunmak 

 
 

 

 

 
106. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, meslek 
unvanlarının kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar 
tarafından kullanılmasının “cezai yaptırımı” 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Altı aydan bir yıla kadar hapis ve adli para cezası 

B) Yüz güne kadar hapis ve adli para cezası 

C) Üç aydan beş yıla kadar hapis ve adli para cezası 

D) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası 

E) Uyarma cezası 

 
 

107.  

I. Kötüniyet tazminatı  
II. Boşta geçen süreye ilişkin dört aylık ücret ve diğer haklar 

III. Bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal 
tazminat  

IV. Dört ile sekiz aylık ücret tutarında iş güvencesi tazminatı   
V. Bir yıldan fazla hizmet süresinin bulunması hâlinde kıdem 

tazminatı  

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
gereğince üye olduğu işçi sendikasından ayrılmadığı 
için ayrımcılığa uğrayan işçi, iş sözleşmesi devam 
ederken yukarıda belirtilen alacak veya alacaklardan 
hangisi/hangilerini talep edebilir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) III ve IV 

D) I, III ve V  E) II, IV ve V 

 
 

 
 

108. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, iş sözleşmesi türlerine 
ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Çağrı üzerine çalışma sözleşmesiyle çalışan işçi, 
çalışması için belirlenen sürede çalıştırılmazsa ücrete 
hak kazanamaz. 

B) Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere 
süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş 
denir. 

C) Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadan 
birden fazla üst üste yapılırsa iş sözleşmesi 
başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. 

D) Deneme süreli iş sözleşmesinde, deneme süresi işçinin 
kıdem süresine dâhildir. 

E) Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin 
bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre 
çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. 

 
 

 

 
109. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, iş sözleşmesinin süreli 

feshine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bildirim süresi içerisinde verilecek yeni iş arama izni 
günde iki saatten az olamaz. 

B) Yasada düzenlenen bildirim süreleri sözleşmelerle 
artırılabilir. 

C) Bildirim şartına uymayan işçiden ihbar tazminatı talep 
edilemez, yalnızca işverenin zararı varsa genel 
hükümlere göre tazmini talep edilebilir. 

D) İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek 
suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. 

E) İhbar tazminatının zamanaşımı süresi 5 yıldır. 
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110. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, çalışma ve dinlenme 
sürelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer 
ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık 
izinleri yıllık ücretli izin sürelerinden düşülebilir. 

B) Zorunlu ve olağanüstü nedenlerle fazla çalışma yapan 
işçiye fazla çalışma ücreti değil normal saatlik ücretleri 
ödenir. 

C) Ara dinlenmesinde geçen süreler çalışma süresinden 
sayılır. 

D) İşin niteliğinden doğmayıp işveren tarafından sırf sosyal 
yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında 
araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılır. 

E) Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde 
çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş 
sözleşmeleri ile kararlaştırılır. 

 
 

 
111. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu'na göre, sendika üyeliğine ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşçilerin sendika üyesi olabilmeleri için 18 yaşını 
doldurmuş olmaları gerekir. 

B) İşçi sendikası üyesinin bir yılı geçmemek üzere işsiz 
kalması üyeliğini etkilemez. 

C) İşyerinde yardımcı işlerde çalışanlar, işyerinin girdiği  
işkolunda değil yardımcı işin girdiği işkolunda kurulu 
sendikaya üye olurlar. 

D) Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı kesin olup bu 
karara itiraz edilemez. 

E) Herhangi bir askerî ödev nedeniyle silah altına alınan 
sendika üyesinin, üyeliği kendiliğinden sona erer. 

 
 

 
112. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu'na göre, toplu iş sözleşmesine ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın tüzel 
kişiliğinin sona ermesi toplu iş sözleşmesini sona erdirir. 

B) Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra taraflar 
sözleşmeyi süresinden önce sona erdiremez. 

C) Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin 
hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi 
hükmü olarak devam eder. 

D) Toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya üye olmayan 
işçinin dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş 
sözleşmesinden yararlanması için sendikanın onayı 
aranmaz. 

E) Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı 
hükümlerin bulunması hâlinde iş sözleşmesinin işçi 
yararına olan hükümleri geçerlidir. 

 

 

 

113. Dijital Hizmet Vergisinin de düzenlendiği 7194 sayılı 
Kanun’a göre, ülkemizde dijital hizmet vergisi oranı 
kaçtır? 

A) % 0,5 B) % 1 C) % 3 D) % 5 E) % 7,5 

 
 

 

 
114. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, mükellefiyet ve 

vergi sorumluluğuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu 
terettübeden gerçek veya tüzel kişidir. 

B) Vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, 
tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. 

C) Vergi kanunlarıyla kabul edilen hâller müstesna olmak 
üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mütaallik 
özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz. 

D) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet 
şarttır. 

E) Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, 
alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. 

 
 

 

 

 
115. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, faaliyeti 

durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden 
çıkarılmasından doğan kazançlar aşağıdaki kazanç ve 
iratlardan hangisine girmektedir? 

A) Değer artış kazancı 

B) Gayrimenkul sermaye iradı 

C) Arızi kazanç 

D) Menkul sermaye iradı 

E) Ücret 

 
 
 

 

 
116. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre, 

bu vergiye mevzu olacak mallar için, miras yoluyla 
vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle 
vaki intikallerde malların hukuken iktisabedildiği gün 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

A) Tahakkuk günü 

B) Zamanaşımı başlangıç günü 

C) Değerleme günü 

D) Ödeme günü 

E) Tahsil günü 

 



TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
12 Mart 2022 – (Yabancı Dil: İngilizce) 

 A 

 18 Diğer sayfaya geçiniz. 

117. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na  göre,  konaklama 
vergisinin kanuni oranı kaçtır? 

A) % 1 B) % 2 C) % 3 D) % 5 E) % 10 

 
 

 

 

 
118. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi 
beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı 
gösterilmek suretiyle kaç yıldan fazla nakledilmemek 
şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan 
zararlar indirim konusu yapılır? 

A) 1 B) 2  C) 3  D) 4  E) 5  

 
 

 

 

 
119. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, 

aşağıdakilerden hangisi “tacir” niteliğinde değildir? 

A) Ticari işletme işleten bir “il özel idaresi”  

B) Ticari işletme işleten bir “adi şirketin ortağı” 

C) Ticari işletme işleten bir “sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirket” 

D) Ticari işletme işleten bir “adi komandit şirket” 

E) Ticari işletme işleten bir “limited şirket” 

 

 
 

 

 
120. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, çeke ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Hamiline yazılı bir çek cirolanırsa, emre yazılı çek hâline 
dönüşür. 

B) Protestonun düzenlenmesinden sonra yapılan devir 
işlemleri, ciroya ilişkin düzenlemelere tabidir. 

C) Evli bir gerçek kişinin geçerli olarak çek 
düzenleyebilmesi için çek üzerine eşinin rızasını alması 
gerekir.  

D) Çek, beyaz ciro ile cirolanamaz. 

E) Çekte kapital (anapara) faizi öngörülebilmesi mümkün 
değildir. 

 

 

 

 

 

 

121.  

I. Tacirlerin adi borçlarından dolayı iflas yoluyla takip 
edilmesi mümkün değildir.  

II. Tacirler kanun hükümlerine uygun bir ticaret unvanı 
seçmek ve kullanmakla yükümlüdür. 

III. Gerçek kişi tacirlerin yevmiye defteri, envanter defteri ve 
defteri kebir tutmaları tercihlerine bağlıdır. 

IV. Ticari işletmesi ile ilgili bir iş görmüş tacir, sözleşmede 
açıkça kararlaştırılmamışsa ücret isteyemez. 

V. Tacir, verdiği avanslar ve yaptığı giderler için ödeme 
tarihinden itibaren faize hak kazanır.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,  tacir olmanın 
sonuçlarına ilişkin olarak yukarıda verilen önermelerin 
hangileri doğrudur? 

A) I ve II  B) I ve V  C) II ve V 

D) III ve IV  E) IV ve V  

 
 

 

 
122.  

I. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletirler. 
II. Yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. 

III. Ortakların tamamı şirket alacaklılarına karşı ikinci 
derecede, şahsen ve müteselsilen sorumludur. 

IV. Tüzel kişiliğe sahiptir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, yukarıdaki 
özelliklerin tamamını taşıyan şirket türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Adi Şirket    B) Kollektif Şirket 

C) Anonim Şirket   D) Limited Şirket 

E) Komandit Şirket  

 
 

 

 
123. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim 

şirketlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Anonim şirket pay sahipleri, şirkete taahhüt ettiği 
sermayeyi şirkete getirdiği takdirde artık şirkete karşı 
sorumlu olmayacaktır. 

B) Anonim şirketlerde, genel kurul ve yönetim kurulu olmak 
üzere iki zorunlu organ bulunur.   

C) Anonim şirkete pay taahhüt edip, esas sözleşmeyi 
imzalayan tüzel kişiler de kurucu sıfatı kazanabilecektir. 

D) Anonim şirketlerin tek bir pay sahibi ile kurulması 
mümkündür. 

E) Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin gerçek kişi 
olmaları zorunludur. 
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124.  

I. Kanunen emre yazılı bir senedin nama yazılı 
sayılabilmesi için sadece senedin belli bir kişi adına yazılı 
olması yeterlidir. 

II. Poliçe, bono ve çek kanunen emre yazılı senet niteliğinde 
olup nama yazılı şekilde düzenlenmeleri mümkün değildir. 

III. Emre yazılı senetlerin devredilmesi için ciro niteliğindeki 
yazılı devir beyanı ve zilyetliğin geçirilmesi gerekmektedir. 

IV. Nama yazılı senetlerin devri için zilyetliğin devri yeterlidir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, kambiyo 
senetleri ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 

A) Yalnız III  B) Yalnız IV  C) I ve II 

D) I ve III  E) I, II ve III 

 

 

 

 

 
125. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, “müteselsil 

borçluluk” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Alacaklılardan birinin icraya veya mahkemeye 
başvurmuş olduğu kendisine bildirilmedikçe, borçlu 
onlardan dilediği birine ifada bulunabilir. 

B) Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her 
birine borcun tamamını isteme hakkını tanıdığı veya 
kanunun belirlediği durumlarda doğar. 

C) Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ifayla, bütün 
alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur. 

D) Alacaklılardan her birinin edim üzerindeki hakları her 
zaman eşittir. 

E) Kendisine düşen paydan fazlasını elde eden alacaklı, bu 
fazlalığı payını alamamış olan diğer alacaklılara 
ödemekle yükümlüdür. 

 
 

 

 
126. "(A), arabasını sürdüğü esnada cep telefonu ile 

mesajlaşırken, kırmızı ışığın yandığını fark etmemiş ve 
karşıdan karşıya geçen fabrika işçisi B'ye çarpmıştır. Kaza 
sonucu (B)'nin sağ kolu kullanılamaz hâle gelmiştir." 

Yukarıda verilen olayda, (B)'nin bedensel bütünlüğünün 
ihlalinden doğan zararlara aşağıdakilerden hangisi dâhil 
değildir? 

A) (B)'nin tedavi giderleri 

B) (B)'nin desteğinden yoksun kalanların uğradığı kayıplar 

C) (B)'nin kazanç kaybı 

D) (B)'nin çalışma gücünün azalmasından veya 
yitirilmesinden doğan kayıplar 

E) (B)'nin ekonomik geleceğinin sarsılmasından doğan 
kayıplar 

 
 

 

 

127. Borçlar Hukukunda “olayların normal akışına, genel 
hayat tecrübelerine göre malvarlığında meydana 
gelebilecek artışların zarar verici eylem nedeniyle 
kısmen veya tamamen önlenmesi sonucu meydana 
gelen zarar” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yoksun kalınan kâr  B) Müspet zarar 

C) Menfi zarar   D) Fiili zarar 

E) Manevi zarar 

 

 
128.  

I. Kamu düzenine aykırılık 
II. Korkutma 

III. Aşırı yararlanma 
IV. Aldatma 
V. Ahlaka aykırılık 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, yukarıdaki 
sebeplerden hangisi/hangileri sözleşmenin kesin 
hükümsüzlüğüne sebep olmaz? 

A) I, II ve V  B) I, III ve V  C) II, III ve IV 

D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V 

 

 
 

 
129. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sebepsiz 

zenginleşmeden doğan borçlarda zamanaşımı süresi 
ne kadardır? 

A) Davacının zenginleşmeyi geri isteme hakkının olduğunu 
öğrendiği andan itibaren 1 yıl ve her hâlde sebepsiz 
zenginleşmenin gerçekleştiği andan itibaren 10 yıl 

B) Davacının zenginleşmeyi geri isteme hakkının olduğunu 
öğrendiği andan itibaren 2 yıl ve her hâlde sebepsiz 
zenginleşmenin gerçekleştiği andan itibaren 10 yıl 

C) Davacının zenginleşmeyi geri isteme hakkının olduğunu 
öğrendiği andan itibaren 2 yıl ve her hâlde sebepsiz 
zenginleşmenin gerçekleştiği andan itibaren 20 yıl 

D) Davacının zenginleşmeyi geri isteme hakkının olduğunu 
öğrendiği andan itibaren 3 yıl ve her hâlde sebepsiz 
zenginleşmenin gerçekleştiği andan itibaren 5 yıl 

E) Sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği andan itibaren 20 yıl 

 

 

 
130. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, takas ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Borçlunun iflası hâlinde alacaklılar, alacaklarını müflise 
olan borçlarıyla takas edebilir. 

B) Asıl borçlunun takas ileri sürme hakkı bulundukça, kefili 
de alacaklıya ifada bulunmaktan kaçınabilir. 

C) Üçüncü kişi yararına borçlanan kişi, bu borcu ile 
sözleşmenin diğer tarafından olan alacağını takas 
edemez. 

D) Takas edilmek istenen alacaklardan biri çekişmeliyse, 
takas ileri sürülemez. 

E) Takas, ancak borçlunun takas iradesini alacaklıya 
bildirmesiyle gerçekleşir. 

 



 
 

 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI  
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
 
TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu 
Alan Bilgisi, 20 sorusu Genel Kültür-Genel Yetenek ve 10 sorusu Yabancı Dil (Almanca, 
Fransızca ve İngilizce) olmak üzere toplam 130 soruluk test biçiminde yapılan ve ayrıntıları 
aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. Sınavın 
değerlendirilmesinde “Alan Bilgisi” soruları %80, “Genel Kültür-Genel Yetenek” soruları 
%13,33 ve “Yabancı Dil” soruları %6,67 oranları ile ağırlıklandırılarak değerlendirilmektedir.  
 
Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve 
sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle, sınava katılan 
adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bağıl değerlendirme sistemi 
uygulanmaktadır. 
 
 Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı 
düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden 
aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği 
performansa göre, bağıl puana dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir. 
 
 Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı, sınavdaki öteki adayların başarısına bağlı 
olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, 
adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba 
göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun 
ortalaması değiştiğinde adayın başarı durumu da değişir.  
 
 Bu değerlendirme biçiminde ham puanların ortalaması, her puanın ortalamadan ne 
kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu hesaplanır ve 
değerlendirmeye esas puanlar, ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde 
olduğunun ifadesi olan bir standart puan biçimiyle ifade edilir. Böylece adaylar, birbirleriyle 
kıyaslanabilecekleri bir puan sistemi ile değerlendirilmiş olurlar.  
 
 Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları 
(alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 
olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana başlıkta aldıkları 
puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına alan bilgisi ve 
genel kültür-genel yetenek, soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği 
değerlendirme sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi, doğrusallık da 
göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması 
beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, 
soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi, soruların 
%63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama 
sonucu elde edilen sınav başarı puanları, tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme 
sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni, dağılımın orta noktasını bulmak ve normal 
dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra Staj 
Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul 
edilmektedir.  
 
  Staja Giriş Sınavı Değerlendirme ölçütleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye,  
TURMOB – TESMER’e ait internet adresinden ulaşabilirsiniz. 
 



 SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

1. Sınavda, 130 adet 5 (beş) seçenekli çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 
olmayacaktır.   

2. Sınavda, verilen toplam cevaplama süresi 165 (yüz altmış beş) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya 
gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin 
verilmeyecektir.  

        Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.  

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere 
doğru bir şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. İLGİLİ KISIMLARI (AD 
SOYAD VE İMZA)  DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

4. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı unutmayınız. Aksi hâlde sınavınızın 
değerlendirilmesi MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. 

5. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. Soru 
kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında 
her türlü kodlama yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalemle yapılacaktır.  Her alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda 
ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.  

6. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup olmadığını, sayfaların 
eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya 
basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurunuz.  

7. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka okuyunuz. Soru 
kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav sonunda 
soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz 
sayılır. 

8. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. 

9. Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREBİLECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar; 

        Yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), 
para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, maske, dezenfektan, dezenfektan mendil, yüz koruyucu siperlik, geçerli kimlik 
belgesi ve sınav giriş belgesi. 

10. Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREMEYECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar; 

        Adaylar; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, 
kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli 
eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı 

kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı 
cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), 
banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan ELEKTRONIK CIHAZ, HESAP MAKINESI vb. her türlü bilgisayar 
özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, 
ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, basmalı uçlu kalem, açıölçer, cetvel, vb. araçlarla, su hariç içecek, yiyecek vb. 
gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce 
bildiren adaylar hariç) GETİREMEZLER. Emniyet Görevlileri tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç, gereç ve eşyaları 
yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda 
emanet ALINMAYACAKTIR. 

11. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç, gereç ve eşyalardan herhangi birini bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav 
İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

12. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka 
adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu Sınav 
İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

13. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu Sınav İptal 
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda 
değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir.  

14. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. 
Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.  

15. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, 
Süresi Geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi, KKTC Kimlik Kartı veya Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus 
Kimlik Kartını bina ve salon girişinde ibraz edecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınavın başlamasından sonra SALON BAŞKANI tarafından 
toplanacaktır. Bu belgeler dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

16. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. Aksi takdirde 
sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda hukukî yollara başvurulabilir. 

17. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız. 

18. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama yapınız. 



 
 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
(YABANCI DİL: İNGİLİZCE) 

11 HAZİRAN 2022 - SAAT: 14.00 
KİTAPÇIK TÜRÜ 

 
 

         
 

 ADI : ………………………………………………………………  

 SOYADI  : ………………………………………………………………  

 

T.C. KİMLİK NO : ……………………………………………………………… 

 
SALON KODU : …………………………………… SIRA NO:.………… 

DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 
                               GENEL AÇIKLAMA 
 

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır: 
Sınav Konusu                                                                                                                                                      Soru Sayısı 
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK                                                                                                                              20 

Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
YABANCI DİL                                                                                                                                                                      10 
          İngilizce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ALAN BİLGİSİ                                                                                                                                                                    100 

MUHASEBE 
Finansal Muhasebe, Muhasebe Standartları, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Denetim 

EKONOMİ ve MALİYE 
HUKUK 

Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku 
 

 
 

2. Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik No, Salon Kodu ve 
Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara yazınız. 
T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünüzü Optik 
Cevap Kâğıdınıza işaretlemeyi unutmayınız.  Ayrıca 
optik formda yer alan  
İLGİLİ KISIMLARI (AD SOYAD VE İMZA)  
DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE 
SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

3. Bu soru kitapçığında yer alan 130 adet soru için 
toplam cevaplama süresi 165 dakikadır. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 
Cevaplarınızı, optik cevap kâğıdında aynı numaralı 
cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. Soru 
kitapçığına yapılan işaretlemeler dikkate 
alınmayacaktır. 

5. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru cevabı 
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış 
sayılacaktır. 

6. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen 
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir. 

 

7. Cevap kâğıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde yumuşak uçlu siyah tahta kurşun 
kalem kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına 
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem 
kullanmayınız. 

8. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme 
işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

9. Optik Cevap Kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve 
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında 
belirtilmiştir. 

12. Soru kitapçığınızın başvurduğunuz alana ait olup olmadığını 

kontrol ediniz; değilse, salon görevlilerine başvurunuz. 
13. Sınav başvurusu esnasında belirttiğiniz özel durumunuz 

varsa, kitapçığınızın özel durumunuza uygun olup 
olmadığını kontrol ediniz; değilse, salon görevlilerine 
başvurunuz. 

 

 
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi 
amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, 
yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

A 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER 
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 

 



TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
11 Haziran 2022 – (Yabancı Dil: İngilizce) 

 A 
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

A) Broşür, teknik doküman ve sertifikalara aşağıdaki 
bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

B) Serviste arabasının renginin orjinal olmadığını 
söylediler. 

C) Öz güveni eksik olan bir insan, insiyatif kullanmaktan 
korkar. 

D) Yıllar önce, evinin kapısına ünvanını yazan bir 
akademisyenle çalışmıştım. 

E) Çocukluğumdan beri hayalim kamyon şöförü olmaktı. 

 
 

 
 

 

2. Birden çok heceli ve a, e ünlüleri ile biten eylemler, ünlüyle 
başlayan ek aldıklarında bu eylemlerdeki a, e ünlülerinde 
söyleyişte yaygın bir daralma (ı ve i’ye dönme) eğilimi 
görülür. Ancak söyleyişteki ı, i ünlüleri yazıya geçirilmez. 

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu kurala 
uyulmamıştır? 

A) İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,15 metre atlayarak 
dünya rekorunun yeni sahibi oldu.  

B) Bugün başlayan dizide birçok ünlü oyuncu rol almış. 

C) Mahallemizdeki bütün sokak köpeklerini hem 
kısırlaştıralım hem de besliyelim.  

D) Birey olarak altınlarımızı ve değerli taşlarımızı bankada 
saklayalım. 

E) Sait Faik'in adı da yüzyıllar boyunca yaşayacak, yapıtı da! 

 

 
 
 
 

3. (I) Bu arada Nâzım, İpek Film Stüdyosu’nda dublaj 
yönetmeni olarak da çalışmaya başlamıştı. (II) Bir yandan 
senaryolar yazıyor, bir yandan stüdyoya gidip geliyordu.  
(III) İnkılâp Kitabevi’nden “Kurtuluş Savaşı Destanı”nı 
yayımlama önerisi gelince, parası peşin ödenmek koşuluyla, 
bunu da kabul etti. (IV) Aslında “Kurtuluş Savaşı Destanı” 
bölümünü Memleketimden İnsan Manzaraları’ndan ayırmak 
istemiyordu. (V) Kuvâyi Milliye adıyla yayımlanan “Kurtuluş 
Savaşı Destanı”, Nâzım Hikmet’in en güzel yapıtıdır. 

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 
nesnel bir yargıya yer verilmemiştir? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
 

 

 

 

4. Monolog, insanın kendi kendisiyle yaptığı konuşmadır. 
Kimse’de monolog neredeyse yapıtın ana izleği 
durumundadır. Kimse’nin başkişisi kendi içindeki çoğul 
seslerle yalnızlığını bertaraf eder. O/Hakkâri’de Bir 
Mevsim’de ise, Kimse’nin aksine, başkişinin iç 

yolculuğunun yanı sıra dış dünya ile olan ilişkilerine de 
önem verilir. O, Edgü’nün daha çok anlatım olanaklarını 
denediği romanıdır; bu yönüyle anlatım teknikleri açısından 
oldukça zengindir. Kimse’de olduğu gibi, O’da da başkişinin 

iç yolculuğu monolog aracılığıyla anlatılır. Başkişi kendisine 
Kimse’deki gibi zaman zaman “biz”, zaman zaman “sen” 
diye seslenir. Aynı şekilde bu onun içindeki çok sesliliğin bir 
işaretidir. 

Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarından 
hangileri kullanılmıştır? 

A) Tanımlama - Alıntılama 

B) Tanımlama - Karşılaştırma 

C) Karşılaştırma - İstatistiki Verilerden Yararlanma 

D) Örnekleme - Tanık Gösterme 

E) Karşılaştırma - Alıntılama 

 
 
 

5. Yaşar Kemal, romanlarında folklorik ögelere yer verir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öge dizilişi bakımından 
yukarıdaki cümleyle özdeştir? 

A) Baba Hasan’ın ne kazma ne de kürek sallayacak gücü 
vardı. 

B) Birkaç adım attıktan sonra geri döndüm. 

C) Timsah, gölde sazlığın içine saklanmış. 

D) Cemil Kavukçu, öykülerinde İnegöl’ü anlatıyor. 

E) Hakkımızı üç kez yüksek sesle helal ettik. 

 
 
 
 

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bağlaç, cümleyi 
neden-sonuç ilişkisi kurarak bağlamamıştır?  

A) Seninle evlenmeyeceğim, çünkü seni sevmiyorum.  

B) Har vurup harman savuruyor diyorsun, demek ki 
çok kazanıyor. 

C) Mademki beni istemiyorsun, ben de bir daha buraya 
gelmem. 

D) Davetimi herkes geri çevirdi, bari sen çevirme. 

E) Çok sıkı giyin, yoksa hastalanırsın. 

 
 
 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olasılık anlamı taşımaz? 

A) Ayakkabıların boş sokakta ses çıkarmasın diye uçlarına 
basıyorsun. 

B) Hiç akla gelmedik bir yerden tutturabilir. 

C) Belki yine gelirim sesime bir ses veren olursa bir gün. 

D) Ya paraları alınca beş bin lirası eksik bunun derse? Der 
mi der. 

E) Bakarsın hiç gitmem kölen olurum. 

 
 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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8. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde 

tanımlı 𝒇 ve 𝒈 fonksiyonları,  𝒇(𝒙) = 𝟐√𝒙 + 𝟏 ve  

𝒈(𝒙) = 𝟑𝒙 + 𝟕 şeklindedir.  

Buna göre  𝒇(𝒈(𝟑)) değeri nedir? 

A) 4 B) 6 C) 7 D) 9 E) 11 

 
 

 

 
9.  𝒙, 𝒚, 𝒛 gerçel sayıları için  

𝒙

𝒚+𝟏
=

𝒚

𝒛
=

𝟏

𝟑
  ve   𝟔𝒙 − 𝒚 + 𝟐𝒛 = 𝟖𝟔  

olduğuna göre  
𝒙

𝒛−𝟏𝟎
  ifadesinin eşiti nedir? 

A) 
1

2
 B) −

1

2
 C) 

1

6
 D) −

1

6
 E) 

1

4
 

 
 

 
 

 

 
10. 2 sarı, 3 mavi, 5 kırmızı topun olduğu bir sepete  

- mavi topların sayısının 2 katı kadar sarı top 

- sarı topların sayısının yarısı kadar kırmızı top 

- kırmızı topların sayısının 3 katı kadar mavi top ekleniyor.  

Son durumda sepetteki topların yüzde kaçı sarıdır? 

(Not: eklenen topların sayısı bulunurken sepetin ilk durumu 
göz önüne alınmalıdır.) 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Bir esnaf tanesi 100 ₺’den 10 adet kazak alıyor ve bu 

kazakları %50 kârla satışa koyarak yarısını satıyor. Daha 
sonra satış fiyatı üzerinden %20 indirim yaparak kalan 
kazakların 1/5’ini daha satıyor. Sonra indirimli fiyat 
üzerinden tekrar %10 indirim yapıyor ve kalan tüm 
kazakları satıyor.  

Yapılan tüm satıştan esnaf kaç ₺ kâr etmiştir? 

A) 250  B) 300  C) 302  D) 400  E) 405  

 
 

 

12. 𝐥𝐢𝐦
𝒙→∞

𝒆𝟏−𝒙+𝒆𝒙

𝒆𝟐−𝒙+𝒆𝒙
   limitinin değeri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 0 B) 
1

e
 C) 

1

2
 D) 1 E) 𝑒 

 

 

 

 

13. 𝒚 = 𝒍𝒏(𝒔𝒊𝒏(𝟐𝒙))  olduğuna göre, 𝒚′(
𝝅

𝟔
) aşağıdakilerden 

hangisine eşittir? 

A) 0  B) 1 C) 
2√3

3
 D) √3 E) 3 

 
 

 

 

 

 
14. 𝒚 = 𝟐𝒙− 𝒙𝟐 parabolü ile 𝒚 = 𝒙 doğrusu tarafından 

sınırlanan bölgenin alanı kaç birimkaredir? 

A) 
1

6
 B) 

1

3
 C) 

1

2
 D) 1 E) 

3

2
 

 

 

 
 

 

 

 

 
15. 𝐥𝐨𝐠 𝟑 = 𝒙 ve 𝒍𝒐𝒈𝟓 = 𝒚 olduğuna göre, 

𝒍𝒐𝒈(𝟐. 𝟐𝟓) ifadesinin 𝒙 ve 𝒚 cinsinden değeri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 𝑥 + 𝑦 B) 2𝑥 + 2𝑦 − 2 

C) 𝑥 + 𝑦 − 1   D) 𝑥 − 𝑦 

E) 2𝑥 − 2𝑦 
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16. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele yıllarında 
Osmanlı Hükûmeti tarafından kurulmuştur? 

A) Heyet-i Nasiha  B) Kuva-yı Seyyare 

C) Kuva-yı Milliye  D) Heyet-i Temsiliye 

E) Yeşil Ordu 

 
 

 

 
17. 28 Ocak 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul 

edilen Misak-ı Millî metninde aşağıdaki konulardan 
hangisine değinilmemiştir? 

A) Boğazlar   B) Batı Trakya 

C) Kapitülasyonlar  D) Azınlık hakları 

E) Çok partili sistem 

 

 
 
 
 

18. Mustafa Kemal Atatürk, Birinci Dünya Savaşı 
öncesinde aşağıdaki şehirlerden hangisinde askerî 
ataşe olarak görev yapmıştır? 

A) Tiran B) Belgrad C) Viyana D) Sofya E) Atina 

 
 

 

 
19. Sivas Kongresi’nden sonra ülkedeki  tüm direnişi 

sevk ve idare etmeye başlayan Temsil Heyeti’nin 
görevi, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle 
sonra sona ermiştir?   

A) Saltanatın kaldırılması 

B) İstanbul'un işgal edilmesi 

C) Birinci TBMM'nin açılması 

D) Lozan Antlaşması'nın imzalanması 

E) Cumhuriyetin ilan edilmesi 

 
 

 

 
20. Lozan Barış Antlaşması’nda çözümü dokuz ay sonra 

yapılacak olan Türk-İngiliz görüşmelerine bırakılan 
konu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Boğazlar   B) Osmanlı borçları C) Trakya sınırı 

D) Suriye sınırı E) Irak sınırı  

 
 

 

 

 

21. Your eyes start hurting ---- you work on the computer 
too long. 

A) however    B) but C) though D) before E) if 

 
 
 

22. Accounting software is a program that can run on a 
computer to track the total ---- of a company.  

A) class B) value C) group D) field E) reply 

 
 
 
 

23. ---- you ---- that TV program about the Beatles at the 
weekend? It was great. 

A) Did / watch B) Have / watched C) Can / watch 

D) Do / watch  E) Will / watch 

 
 

 
24. ---- I’ve seen this movie several times, I still cry at the 

end. 

A) Until  B) When  C) Since 

D) Although  E) Because 

 
 

    
 

 
25. While the Earth’s core is partially liquid, the cores of 

Mars and Venus are thought to be ---- solid.   

A) completely B) hopefully              C) regularly   

D) urgently  E) accurately 

 
 

 
26. A controlled explosion is often used ---- the police and 

law enforcement to try to get rid ---- something that 
could be dangerous.  

A) to / in  B) in / at C) from / on   D) by / of E) over / to 

 

 

 
27. A mezzo-soprano is a female singer ---- voice is a little 

lower than that of a soprano but not low enough to be 
called a contralto.  

A) where  B) who  C) which  D) whom  E) whose 

 

YABANCI DİL 

21. - 27. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere 
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 
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28. ---- because Mount Vesuvius in Italy erupted on 7th 
April 1906. 

A) The Opening Ceremony of the Olympic Games was 
fantastic 

B) In old times, women were not allowed in the Olympic 
Games 

C) Originally, the Olympic Games were held in Ancient 
Greece 

D) The venue of the 1908 Olympics was changed to 
London, England 

E) The Winter Games were created for ice and snow sports 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

29. Although there are many types of soy sauce, ----. 

A) it is an essential flavouring in Japanese cuisine 

B) all of them are salty liquids used to season food while 
cooking 

C) an opened bottle of soy sauce could become slightly 
bitter 

D) they are used in several cuisines across Asia 

E) almost all soy sauce has some alcohol added during 
bottling 

  

 
 

 

 

 

 
 

30. The Jungle Book is a collection of stories written by 
Rudyard Kipling, ----. 

A) because the original copy included illustrations 

B) but he spent the first six years of his life there 

C) so not every magazine published it in 1894 

D) which was published by Macmillan & Co. in 1894 

E) when we spent time reading such great works 

 

 

 

 

31. İşletme kayıtlarına 140.000 ₺ olarak aktardığı 10.000 € 
nominal değerli borç senedinin reeskont tutarını 560 € 
olarak hesaplamıştır.  

Değerleme gününde 1 € = 15 ₺ olduğuna göre borç 
senedinin tasarruf değeri kaç ₺’dir?  

A) 8.400 B) 10.000 C) 131.600 D) 141.600 E) 150.000 

 
 

 

 

 

 

 
32. İşletme, iştiraki olan “D” işletmesinden 10.000 ₺ tutarında 

malı kredili olarak satın almıştır.  

İşletmenin bu işlemden doğan borcu aşağıdaki 
hesaplardan hangisinde izlenmektedir?  

A) İştiraklere Borçlar  B) Satıcılar  

C) Banka Kredileri   D) Diğer Çeşitli Borçlar 

E) Diğer Ticari Borçlar 

 
 

 
 

 

 

 
33. Kayıtlı değeri 20.000 ₺, birikmiş amortismanı 16.000 ₺ olan 

bir demirbaş yenilemek amacıyla 3.000 ₺ + KDV’ye 
veresiye olarak satılmıştır (KDV oranı %10 varsayılmıştır).  

Bu bilgilere göre yapılacak muhasebe kaydında 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanılması 
yanlıştır?  

A) Özel Fonlar hesabı alacaklı 1.000 ₺ 

B) Birikmiş Amortismanlar hesabı borçlu 16.000 ₺ 

C) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 300 ₺ 

D) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı borçlu 1.000 ₺ 

E) Diğer Ticari Alacaklar hesabı borçlu 3.300 ₺  

 
 

 

 
 
 
 

28. - 30. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde 
tamamlayan ifadeyi bulunuz. 
 

ALAN BİLGİSİ 
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34. “E” Anonim Şirketi, sermayesini 220.000 ₺’den  
350.000 ₺’ye çıkarma kararı almıştır. İşletme gerekli yasal 
işlemleri tamamlayarak hisse senetlerinin tamamını 
nominal değerlerinin %20 fazlasına banka aracılığıyla 
satmıştır.  

“E” Anonim Şirketinin bu işlem için yapacağı kayıtta 
aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı doğrudur?  

A) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı 26.000 ₺ 

B) Hisse Senedi İptal Kârları hesabı alacaklı 130.000 ₺ 

C) Sermaye hesabı alacaklı 156.000 ₺ 

D) Ödenmemiş Sermaye hesabı borçlu 156.000 ₺ 

E) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı alacaklı 26.000 ₺ 

 

 

 

 
 

35. İşletmeye ait muhasebe kayıtlarına göre Şubat 2022 ayı 
sonunda İndirilecek KDV hesabının borç kalanı 24.000 ₺, 
Hesaplanan KDV hesabının alacak kalanı 32.000 ₺ ve 
Devreden KDV hesabının borç kalanı 7.000 ₺’dir.  

Bu bilgilere göre yapılacak KDV tahakkuk kaydında 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?  

A) Hesaplanan KDV hesabı 32.000 ₺ alacaklandırılır. 

B) Devreden KDV hesabı 8.000 ₺ borçlandırılır. 

C) İndirilecek KDV hesabı 24.000 ₺ borçlandırılır. 

D) Devreden KDV hesabı 7.000 ₺ alacaklandırılır. 

E) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 8.000 ₺ 
alacaklandırılır. 

 
 

 

 
36. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda  

690 Dönem Kârı veya Zararı hesabının borç tarafına 
aktarılarak kapatılmaz?  

A) Satıştan İadeler hesabı 

B) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri hesabı 

C) Satış İskontoları hesabı 

D) Diğer İndirimler hesabı 

E) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı 

 
 

 
 

37. Mali karakterli işlemlerin maddeler şeklinde 
kaydedildikten sonra hesaplarda sınıflandırıldığı yasal 
defter aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Büyük Defter 

B) Günlük Defter 

C) Envanter Defteri 

D) İşletme Hesabı Defteri 

E) Cari Hesap Defteri 

 

38. İşletmenin geçici yatırım amacıyla satın aldığı 400.000 ₺ 
tutarlı hisse senetlerinin borsa rayici 355.000 ₺ olarak 
belirlenmiş ve 45.000 ₺ karşılık ayrılmıştır. 

Bu işlem aşağıdaki muhasebe kavramlarının hangisinin 
sonucudur?  

A) Önemlilik Kavramı 

B) Borsa Rayici Kavramı 

C) Parayla Ölçme Kavramı 

D) İhtiyatlılık Kavramı 

E) Özün Önceliği Kavramı 

 

 

 
39. Aşağıdakilerden hangisi hem varlık unsurunda hem de 

kaynak unsurunda azalışa neden olan işlemdir? 

A) Satıcıya olan senetsiz borcun ödenmesi 

B) İşletme müşterisinden olan senetsiz alacağın tahsil 
edilmesi 

C) Bankadaki kredi hesabından, aynı bankadaki mevduat 
hesabına virman yapılması  

D) Senetsiz alacağa karşılık müşteriden senet alınması 

E) Tamamı kredili mal satın alınması 

 
 
 

40. İşletme, tahsilinin şüpheli hâle geldiğini saptadığı ve  
40.000 ₺ karşılık ayırdığı 50.000 ₺ tutarlı alacağını 7.000 ₺ 
olarak tahsil etmiştir.  

Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) 

100 KASA 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

KARŞILIĞI 
          121 ALACAK SENETLERİ 

            7.000 
 
      43.000 

 

 
 
   

50.000 

 

B) 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

KARŞILIĞI 
          100 KASA 
          121 ALACAK SENETLERİ 

            7.000 
 
      40.000 

 

 
 
 

  7.000   
40.000 

 

C) 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  
654 KARŞILIK GİDERLERİ 
          129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

KARŞILIĞI 
          121 ALACAK SENETLERİ 

           40.000 
      10.000 

 

    
    
   
   40.000   

10.000 

 

D) 

100 KASA 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

KARŞILIĞI 
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
          121 ALACAK SENETLERİ 

            3.000 
 
        7.000 

 40.000 

 
 
   
 

50.000 

 

E) 

100 KASA 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

KARŞILIĞI 
689 DİĞER OLANDIŞI GİDER VE 

ZARARLAR 
          128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  

            7.000 
 
      40.000 
         
        3.000 

 
 
   
 
 

50.000 
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41. Maliyet bedeli 40.000 ₺ ve birikmiş amortisman tutarı 
32.000 ₺ olan test cihazının kaybolduğu belirlenmiş ve net 
defter değeri tutarının personelden tahsil edilmesine karar 
verilmiştir.  

Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir?  

 

A) 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  
          253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 
          257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

          40.000 
       

 
32.000 
  8.000 

 

B) 

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 
100 KASA 
          257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 
          135 PERSONELDEN ALACAKLAR 

          40.000 
      8.000 

 
 

40.000 
  8.000 

 

C) 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  
135 PERSONELDEN ALACAKLAR 
          253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 

          32.000 
      8.000 

 
 

40.000 

 

D) 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 
          253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 

          32.000 
      8.000 

 
 

40.000 

 

E) 

135 PERSONELDEN ALACAKLAR 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 
          253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 
          257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

          40.000 
      8.000 

 
 

40.000 
  8.000 

 
 

 

 

 

 

 

 
42.  

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 
          102 BANKALAR 

   XXX 
       

 
       XXX 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Müşteri çekinin tahsil için bankaya teslim edilmesi 

B) Mal tesliminden önce depozito ödenmesi 

C) Satışa ilişkin, müşteriden avans alınması 

D) Bankadaki hesaba para yatırılması 

E) Teminatın iade edilmesi 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

43. Mizanlara ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Genel geçici mizanda aktif ve gider hesapları borç kalanı 
verebilir.    

B) Genel geçici mizan envanter işlemlerinden hemen sonra 
çıkarılır. 

C) Kesin mizanın kalanlar sütunu işletmenin kapanış 
bilançosu verilerini oluşturur. 

D) Kesin mizanda gelir tablosu ve maliyet hesapları kalan 
vermez.  

E) Kesin mizanda pasifi düzenleyici hesaplar borç kalanı 
verebilir. 

 

 

 

 

 

 
44. İşletme, bilançosunda net değeri 15.000 ₺ olarak 

raporlanan 20.000 ₺ alış bedelli hisse senetlerinin %20’sini 
3.500 ₺’ye peşin satmıştır.  

Bu bilgiye göre yapılacak satış kaydıyla ilgili aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı 500 ₺ alacaklı   

B) Hisse Senetleri hesabı 3.500 ₺ alacaklı 

C) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 
3.000 ₺ borçlu 

D) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı 500 ₺ alacaklı  

E) Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı 500 ₺ borçlu 

 
 
 

 

 

 
 

45. Bir işletme, 01.11.2021 tarihinde 6 ay vadeli, 60.000 ₺ 
nominal değerli finansman bonolarını 42.000 ₺’ye banka 
aracılığıyla satmıştır. Bono bedeli faiziyle birlikte vade 
sonunda ödenecektir.  

Buna göre vade sonunda yapılacak kayıtta aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?   

A) Gider Tahakkukları hesabı borçlu 6.000 ₺ 

B) Finansman Giderleri hesabı borçlu 18.000 ₺  

C) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler hesabı borçlu 42.000 ₺  

D) Menkul Kıymetler İhraç Farkları hesabı alacaklı 12.000 ₺  

E) Bankalar hesabı alacaklı 54.000 ₺ 
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46. A İşletmesi’nin dönem sonu itibarıyla toplam aktifleri 
600.000 ₺, toplam yabancı kaynakları ise 350.000 ₺’dir. 
Aynı işletmenin dönem başı aktif toplamı 450.000 ₺, 
yabancı kaynak toplamı ise 250.000 ₺’dir.  

İşletmenin dönem içinde 65.000 ₺ nakit sermaye artışı 
yaptığı bilindiğine göre, dönem sonu itibarıyla kâr veya 
zarar durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?   

A) 15.000 ₺ kâr edilmiştir. 

B) 50.000 ₺ kâr edilmiştir. 

C) 115.000 ₺ kâr edilmiştir. 

D) 15.000 ₺ zarar edilmiştir. 

E) 50.000 ₺ zarar edilmiştir. 

 

 

 

 

 
47. Bir şahıs şirketinde dönem sonu itibarıyla Dönem Kârı 

veya Zararı hesabının borcunda 87.000 ₺, alacağında 
ise 78.000 ₺ olduğunun belirlenmesi durumunda 
faaliyet sonucunun bilançoya aktarma kaydında 
alacaklandırılması gereken hesap aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Geçmiş Yıllar Zararları 

B) Dönem Net Zararı  

C) Dönem Net Kârı  

D) Dönem Kârı veya Zararı   

E) Dönem Net Kârı veya Zararı 

 
 

 
 

 

 
48. A İşletmesi, 2019 yılında 800.000 ₺’ye satın aldığı 

makineye üretim kapasitesini artırmak amacıyla 2022 
yılında 145.000 ₺’lik bir parça taktırmış, 5.000 ₺ montaj 
ücretiyle birlikte toplam bedeli bankadan ödemiştir. 
Makinenin ekonomik ömrü 8 yıl, amortisman yöntemi ise 
eşit tutarlar yöntemidir. Makinenin hurda değeri yoktur.  

Bu bilgilere göre 31.12.2022 tarihinde makineye 
ayrılacak amortisman tutarı kaç ₺’dir?   

A) 100.000  B) 129.000   C) 130.000    

D) 189.000  E) 190.000  

 
 

 

 

 

49. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardına 
göre tanımlanmış fayda maliyeti bileşenlerinin 
muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Tanımlanmış net fayda borcunun (varlığının) yeniden 
ölçümleri, sonraki dönemlerde kâr veya zararda yeniden 
sınıflandırılmaz. 

B) Hizmet maliyeti kâr veya zararda muhasebeleştirilir. 

C) Tanımlanmış net fayda borcunun (varlığının) yeniden 
ölçümleri diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 

D) Tanımlanmış net fayda borcuna (varlığına) ilişkin net 
faiz diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 

E) Tanımlanmış net fayda borcunun (varlığının) yeniden 
ölçümleri, sonraki dönemlerde özkaynakların başka bir 
unsuruna aktarılabilir. 

 

 
 
 

50. TMS1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre, 
işletmenin; bir muhasebe politikasını geriye dönük 
uygulaması, finansal tablo kalemlerinde geriye dönük 
bir düzeltme yapması veya finansal tablo kalemlerini 
yeniden sınıflandırması ve bu işlemlerin bir önceki 
dönemin başındaki finansal durum tablosundaki 
bilgiler üzerinde önemli bir etkiye sahip olması 
durumunda, işletme,  hangi tarihe/tarihlere ait finansal 
durum tablosunu sunar? 

A) Cari dönemin sonu ve bir önceki dönemin sonu 

B) Cari dönemin sonu, bir önceki dönemin sonu ve bir 
önceki dönemin başı 

C) Cari dönemin sonu ve bir önceki dönemin başı 

D) Bir önceki dönemin sonu ve bir önceki dönemin başı 

E) Cari dönemin sonu 

 

 

 

 

 
51.  

I. Bir varlık/hak, maddi unsur da içeriyorsa her zaman TMS 
16 Maddi Duran Varlıklar standardı hükümlerine göre 
muhasebeleştirilir. 

II. Bir varlık, işletme birleşmesi sonucu elde edilen 
şerefiyeden ayrılamıyorsa, maddi olmayan duran varlık 
tanımını karşılamaz. 

III. Reklam harcamaları, reklamların satışı etkileyeceği 
dönemlere yayılarak giderleştirilmek üzere maddi 
olmayan duran varlık sınıfında aktifleştirilir. 

IV. Belirli koşulların tamamının sağlanması durumunda, 
araştırma safhasında ortaya çıkan harcamalar 
aktifleştirilebilir. 

Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin olarak yukarıda 
verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız II  B) I ve III  C) II ve III  

D) III ve IV  E) I, II ve IV 
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52. Bir işletme 2021 yılsonu itibarıyla finansal durum 
tablosunda 200.000 ₺ brüt değeri ve 80.000 ₺ birikmiş 
amortismanı ile raporlanan bir makinesi için değer 
düşüklüğü testi yapmaya karar vermiştir. Yapılan 
araştırmalar sonucunda makinenin satılabilir hâle 
getirilmesi için 10.000 ₺ maliyete katlanılması gerektiği ve 
ancak bu şekilde piyasa değeri olan 105.000 ₺’ye 
satılabileceği belirlenmiştir. Öte yandan makinenin 
kullanıma devam edilmesi durumunda ise, kalan 3 yıllık 
ömründe işletmeye sağlayacağı nakit girişlerinin raporlama 
tarihindeki değerinin 98.000 ₺ olduğu tahminlenmiştir. 

Bu bilgiler ışığında, 2021 yılı sonunda işletmenin 
finansal tablolarına yansıtacağı değer düşüklüğü tutarı 
kaç ₺’dir? 

A) 3.000  B) 5.000  C) 15.000 

D) 22.000  E) 25.000 

 

 

 

 

 
53. Bir işletmenin yönetim binası olarak kullanmak üzere inşa 

ettirdiği bina için 2022 yılı içerisinde yaptığı ödemeler 
aşağıda gösterilmektedir:  

1 Ocak 2022                      300.000 ₺ 

30 Haziran 2022                200.000 ₺ 

30 Eylül 2022                     500.000 ₺ 

İşletmenin bina inşaatının finansmanına özel olarak Banka 
A’dan yıllık %10 faiz oranı ile aldığı kredinin 2021 yılı sonu 
itibarıyla kalan borcu 450.000 ₺’dir. Bu krediye ilişkin olarak 
yıl içerisinde 40.000 ₺ faiz ödenmiştir. Diğer harcamalar ise 
Banka B ve Banka C’den genel kullanım amacıyla alınan 
kredilerden sağlanan fonlarla gerçekleştirilmiştir. 2021 
yılsonu itibarıyla, 3 yıl önce Banka B’den alınan 10 yıl 
vadeli ve %20 basit faizli kredinin ödenmemiş kısmı 
500.000 ₺ iken geçen yıl Banka C’den alınan 5 yıl vadeli 
%15 basit faizli kredinin ödenmemiş kısmı 1.000.000 ₺’dir.  

İşletmenin 2022 yılında aktifleştireceği borçlanma 
maliyeti tutarı kaç ₺’dir? 

A) 55.000  B) 60.000  C) 65.000 

D) 67.500  E) 70.000 

 

 

 

 

 
 

54.  

I. Gelecekte nasıl kullanılacağı henüz belli olmayan bir 
arsa, yatırım amaçlı olarak kabul edilemez. 

II. Gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak 
üzere inşa edilmekte olan gayrimenkuller de yatırım 
amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılır. 

III. Başka bir işletmeye finansal kiralama yoluyla kiralanan 
gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfına 
girmezler. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin olarak yukarıda 
verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II 

D) I ve III  E) II ve III 

55. 2002 yılında “yakınsama (convergence)” olarak 
adlandırılan süreci başlatan Norwalk uzlaşı belgesinin 
tarafı olan muhasebe örgütleri aşağıdakilerden 
hangileridir? 

A) ACCA – AICPA 

B) IFIAR – ISAR 

C) OECD – SEC 

D) FASB – IASB 

E) EFRAG – FED  

 

 

 

 

 
56. Muhasebe bilgi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır? 

A) Bilişim teknolojileri ile yakından ilgilidir. 

B) Yönetim muhasebesi işletme dışı bilgi kullanıcılarının 
bilgi ihtiyacını karşılar. 

C) Muhasebeyi ilgilendiren verileri toplar, kaydeder, saklar 
ve raporlar. 

D) Finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi alt  
sistemlerinden oluşur. 

E) Finansal muhasebe bilgi kullanıcılarının ortak bilgi 
ihtiyacına cevap verir. 

 

 

 

 

 

 
57. KLM İşletmesi, Haziran ayında 1.000 adet mamul üretimi 

gerçekleştirmiştir. İşletmenin bu dönemde üretim 
departmanı için katlandığı gider çeşitleri ve tutarlarına 
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Dönem Başı Yarı Mamul  
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri  
İşletme Malzemesi Giderleri  
Direkt İşçilik Giderleri    
Endirekt İşçilik Giderleri      
Yardımcı Malzeme Giderleri             
Vergi, Resim ve Harç Giderleri       
Amortisman Giderleri                 
Dönem Sonu Yarı Mamul  

4.000 ₺  
50.000 ₺  

5.000 ₺  
45.000 ₺  

7.000 ₺  
10.000 ₺  

4.000 ₺  
8.000 ₺  
9.000 ₺  

 
KLM İşletmesi’nde dönem başı ve dönem sonu mamul 
stoku bulunmadığına göre genel üretim giderlerinden 
birim başına düşen pay kaç ₺’dir?  

A) 25  B) 26  C) 29  D) 30  E) 34  
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58. XYZ Üretim İşletmesi’nde A, B ve C mamulleri ortak 
maliyetlere katlanılarak üretilmekte ve bu mamuller için 
ayrılma noktasından sonra ek maliyetlere katlanılmaktadır. 
İşletmenin Ocak ayı boyunca katlandığı ortak maliyet 
toplamı 600.000 ₺ olup, döneme ait diğer veriler aşağıdaki 
gibidir: 

 Mamuller Üretim Miktarları Satış Fiyatı 

A 1.000 kg 150 ₺/kg 

B 2.000 kg 125 ₺/kg 

C 3.000 kg 200 ₺/kg 

XYZ Üretim İşletmesi ortak maliyetlerin dağıtımında 
“satış değeri yöntemini” kullandığına göre, “B” 
mamulünün ortak maliyetlerden birim başına alacağı 
pay kaç ₺’dir?     

A) 30  B) 50  C) 75  D) 90  E) 100  

 

 

 

 

 

 

 

 
59. Bir üretim işletmesinde esas üretim gider yerleri ve 

yardımcı üretim gider yerlerine gider dağıtımı yapılmış ve  
birinci dağıtım toplamları aşağıda verilmiştir: 

Gider Yerleri 
I. Dağıtım 
Toplamları 

İşçi 
Sayısı 

 Kilowatt
 Saat  

Esas 
Üretim 
Gider 
Yerleri 

Kesim 32.500 20 30 

Montaj  38.000 10 20 

Yardımcı 
Üretim 
Gider 
Yerleri 

Sosyal Tesis 18.000 12 25 

Enerji 15.000 8 16 

Basit (Doğrudan) dağıtım yöntemi uygulayan işletmede 
“Kesim” esas üretim gider yerinin, “Sosyal Tesis” 
yardımcı üretim gider yerinden aldığı pay kaç ₺’dir?  

A) 6.000 B) 7.200 C) 9.000 D) 12.000 E) 21.000  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

60. Sipariş maliyet sistemini uygulayan bir işletmede, maliyet 
döneminde 10 ve 11 no.lu siparişler üretilmektedir. Üretim A 
ve B esas üretim gider yerlerinde (EÜGY) gerçekleşmektedir. 
Her iki siparişin de üretimine başlanmış ve aynı dönemde 
tamamlanmış olup döneme ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:   

  
10 no.lu 
Sipariş 

11 no.lu 
Sipariş 

Direkt İlk Madde 
Malzeme Giderleri 

20.000 ₺ 10.000 ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri 5.000 ₺ 20.000 ₺ 

EÜGY  A 8 DİS 4 DİS 

EÜGY  B 2 MS 12 MS 

EÜGY A Yükleme oranı 200 ₺ / DİS 

EÜGY B Yükleme oranı 1000 ₺ / MS 

DİS: Direkt İşçilik Saati, MS: Makine Saati 

Verilenlere göre 10 ve 11 no.lu siparişlere yüklenen 
genel üretim giderlerinin toplamı kaç ₺’dir? 

A) 3.200  B) 3.600    C) 12.800 D) 14.000  E) 16.400  

 
 

 

 

 

 

 
61. Standart maliyet sistemini uygulayan XYZ Üretim 

İşletmesi’nde üretim döneminde üretilen mamul sayısı 
1.000 birim olup mamul üretimine ilişkin standart ve fiili 
veriler aşağıdaki gibidir: 

 Standart Üretim Verileri 

Standart Süre                            0,5 saat/birim                

Standart Saat Ücreti  850 ₺/saat 

Fiili Üretim Giderleri 

Tüketilen Toplam Süre 750 Saat 

Direkt İşçilik Giderleri 675.000 ₺ 

Üretim dönemindeki direkt işçilik ücret sapması (farkı) 
kaç ₺’dir?  

A) 37.500 B) 41.862 C) 45.000 D) 48.562  E) 50.500  
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62. MNR Üretim İşletmesi’nin Mart ayındaki ilk madde 
malzeme alışları toplamı 50.000 ₺ olup bunun 20.000 ₺’lik 
kısmı endirekt malzemedir.  

  01 Mart  31 Mart  

150 İlk Madde ve Malzeme 15.000 ₺ 8.500 ₺ 

150.01 Direkt İlk Madde ve 
Malzeme 

12.000 ₺ 7.000 ₺ 

150.02 Endirekt Yardımcı 
Malzeme 

2.000 ₺ 1.000 ₺ 

150.03 İşletme Malzemesi 1.000 ₺ 500 ₺ 

MNR İşletmesi’nin döneme ait ilk madde ve malzeme 
stok verileri yukarıdaki gibi olduğuna göre, işletmenin 
dönemdeki Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri kaç 
₺’dir? 

A) 30.000   B) 34.000   C) 35.000   D) 35.500  E) 36.500   

 
 

 

 

 

 

 

 
63. LMN İmalat İşletmesi değişken maliyetleme sistemini 

kullanmaktadır. İşletmenin ilgili döneme ait verileri 
aşağıdaki gibidir:   

Cari Dönem Verileri   

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri   8.000 ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri   4.000 ₺ 

Değişken Genel Üretim Giderleri   4.000 ₺ 

Sabit Genel Üretim Giderleri 10.000 ₺ 

Üretim Miktarı Verileri   

Normal Kapasite 5.000 br 

Üretim Miktarı (Tamamlanan) 3.600 br 

Üretim Miktarı (Dönem Sonu Yarı Mamul)    800 br 

Dönem sonunda stoklarda kalan yarı mamullerin 
tamamlanma derecesi %50'dir.  

LMN İşletmesi, değişken maliyetleme yöntemi yerine 
normal maliyetleme yöntemini kullansaydı, birim 
başına üretim maliyetlerindeki değişim nasıl olurdu?  

A) Birim başına 1 ₺ artar. 

B) Birim başına 2 ₺ artar. 

C) Birim başına 2 ₺ azalır. 

D) Birim başına 3 ₺ artar. 

E) Birim başına 3 ₺ azalır. 

 
 

 

 

64. Bir üretim işletmesinin cari ve önceki dönem verilerinin yer 
aldığı üretim, stok ve satış bilgileri aşağıdaki gibidir:  

  
Önceki  
Dönem 

Cari  
Dönem 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 22.000  ₺ 26.000  ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri 20.000  ₺ 21.000  ₺ 

Genel Üretim Giderleri 24.000  ₺ 27.000  ₺ 

Üretim Giderleri Toplamı 66.000  ₺ 74.000  ₺ 

Dönem Başı Yarı Mamul Stokları 3.000  ₺ 4.000  ₺ 

Dönem Sonu Yarı Mamul Stokları ? 3.500  ₺ 

Toplam Üretim Maliyeti ? 74.500  ₺ 

Dönem Başı Mamul Stokları 4.000  ₺ 5.000  ₺ 

Dönem Sonu Mamul Stokları ? 7.000  ₺ 

Satılan Mamullerin Maliyeti ? 72.500  ₺ 

Verilenlere göre “Satılan Mamullerin Maliyeti” önceki 
dönemde kaç ₺ olarak raporlanmıştır?    

A) 60.000 B) 62.000 C) 64.000 D) 65.000 E) 66.000 
 

 
 

 

 

 
65.  

I. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
II. Genel Yönetim Giderleri 

III. Komisyon Giderleri  
IV. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri  
V. Karşılık Giderleri 

Yukarıdaki gelir tablosu hesaplarından hangileri gelir 
tablosunda faaliyet giderleri grubunda yer almaz? 

A) I ve II  B) II ve III  C) III ve V 

D) I, II ve IV  E) II, III ve V 

 
 

 

 

 

 
66. Aktif toplamı 2 milyon ₺, dönen varlıklarının dikey 

yüzdesi %25 ve sürekli sermayesinin dikey yüzdesi  
%70 olan bir işletmede kısa vadeli borçların duran 
varlıklara oranı yüzde kaçtır? 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 75 
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67.  

I. Nakit karşılığı menkul değer satışı 
II. Kısa vadeli borçlanma artışı 

III. Maddi duran varlık yatırımı 
IV. Stoklarda artış 
V. Ticari borçlardaki net azalışlar 

Yukarıdakilerden hangileri nakit akım tablosu 
açısından nakit girişi oluşturmaz? 

A) I ve II  B) II ve IV  C) I, II ve III 

D) I, II ve IV  E) III, IV ve V 

 
 

 

 

 
68. Bir işletmenin bazı gelir tablosu kalemlerinin cari dönem ve 

önceki dönem değerleri aşağıdaki gibidir: 

  Cari dönem (₺) Önceki dönem (₺) 

Satışların Maliyeti 
Olağan Kâr 
Net Satışlar 
Faaliyet Giderleri 
Brüt Satışlar 

4.000.000 
100.000 

9.000.000 
2.000.000 

12.000.000 

4.500.000 
75.000 

8.500.000 
1.500.000 

10.500.000 

Buna göre, işletmenin faaliyet kârı kaleminin önceki 
döneme göre cari dönem karşılaştırmalı yüzdesi 
kaçtır? 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 

 
 

 

 

 

 
 

69. Net satışları 4 milyon ₺ ve aktif devir hızı 2 olan bir 
işletmenin borç-öz sermaye oranı 4 ise finansal 
kaldıraç oranı yüzde kaçtır? 

A) 20 B) 25 C) 40 D) 60 E) 80 

 
 

 

 
70. Oranlarla analiz tekniğinde birbirleriyle bağlantılı bir 

bilanço kalemindeki tutar ile bir gelir tablosu 
kalemindeki tutar kullanılarak oran hesaplanacaksa 
aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? 

A) Her iki tutarın defter değerine dönüştürülmesi 

B) Her iki tutarın piyasa değerine dönüştürülmesi 

C) İlgili yıl için gelir tablosu tutarının ortalamasının alınması 

D) İlgili yıl için bilanço tutarının ortalamasının alınması 

E) Kalemlerin sektör oranları ile karşılaştırılması 

 

71. İşletme dönen varlıklarını 400.000 ₺ ve kısa vadeli 
yükümlülüklerini ise 500.000 ₺ olarak raporlamıştır. 

Aşağıdaki işlemden hangisi işletmenin cari oranında 
artışa neden olur?  

A) 100.000 ₺’lik uzun vadeli borcun kısa vadeli borç ile 
yeniden yapılandırılması 

B) 100.000 ₺’lik ticari borcun ödenmesi 

C) 100.000 ₺’lik ticari alacağın tahsil edilmesi 

D) 100.000 ₺’lik kredili stok alınması 

E) 100.000 ₺’lik nakit stok alınması 

 

 

 

 
72. İşletmenin cari dönemde nakit akış tablosunun ana 

başlıkları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 

İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akımı: 400.000 ₺ 

Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akımı: -20.000 ₺ 

Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akımı: -30.000 ₺ 

Bu işletmenin cari dönemde nakit ve nakit 
benzerlerinde yaşanan değişim kaç ₺’dir? 

A) 350.000   B) 390.000   C) 450.000  

D) 370.000   E) 400.000  

 

 

 

 
73. Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi, 

yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak önemli 
olduğu ancak finansal tablolarda yaygın olmadığı 
sonucuna varırsa aşağıdakilerden hangisini yapar? 

A) Sınırlı olumlu görüş verir. 

B) Olumsuz görüş verir. 

C) Olumlu görüş verir. 

D) Görüş bildirmekten kaçınır. 

E) Denetimden çekilir. 

 

 

 

 
74. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim 

standartlarında yer alan çalışma alanı standartlarından 
biridir? 

A) Bağımsız Davranma Standardı 

B) Mesleki Özen Standardı 

C) Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı 

D) İç Kontrolün İncelenmesi Standardı 

E) Görüş Bildirme Standardı 
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75. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin yapısal riskin 
değerlendirmesinde (tespitinde) dikkate alacağı 
faktörlerden biri değildir? 

A) Müşteri işletmenin yapısı 

B) Önceki denetim sonuçları 

C) Olağandışı (rutin olmayan) işlemler 

D) Hile riski değerlemesi 

E) Denetim planı 

 

 

 

 
76. Aşağıdakilerden hangisi denetimin planlamasını 

oluşturan alt aşamalardan biri değildir? 

A) Müşteriye ilişkin bilgi temini 

B) Önemlilik düzeyini belirleme 

C) Denetim riski düzeyini belirleme 

D) Denetim programının oluşturulması 

E) İç denetim faaliyetini planlama 

 

 

 

 

 
77. İç kontrol sisteminin bileşenlerinden biri olan "Kontrol 

Çevresi" aşağıdaki unsurlardan hangisini 
içermemektedir? 

A) Yönetimin işletme kültürünü oluşturma sorumluluklarını 
nasıl yerine getirdiği 

B) Yönetimin, işletmenin amaçlarını yerine getirirken yetki 
ve sorumlulukları nasıl atadığı 

C) Yönetimin, kişileri kontrol sorumlulukları konusunda 
nasıl hesap verebilir hâlde tuttuğu  

D) Üst yönetimden sorumlu olanların gözetim 
sorumluluklarını nasıl belirlediği 

E) Yönetimin, veri dosyalarına erişim kontrolleri konusunda 
ne tür yetkilendirmeler yaptığı  

 

 

 

 

 

 
78. İşletmeye ait kıymetlerde değişiklik doğuran işlemlerin, 

gerçeğe ve amaca uygunluğu ile defter, hesap ve 
belgelere değerleme ölçüleri ışığında doğru olarak 
kayıtlanıp kayıtlanmadıklarının incelendiği kanıt 
toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şekli Denetim 

B) Maddi Denetim 

C) Aralıksız Denetim 

D) Doğrudan Denetim 

E) Geriye Doğru Denetim 

 

 
 

79. BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve 
Raporlama standardı kapsamında, BDS’lere Uygun 
Olarak Yapılan Denetimler için Denetçi 
Raporlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

A) “Bağımsız Denetçi Raporu” başlığı denetçi raporunun 
başkaları tarafından düzenlenen raporlardan ayırt 
edilmesini sağlar. 

B) Denetçi raporunun kime hitap etmesi gerektiği denetimin 
yapıldığı ülkenin mevzuatı veya denetim sözleşmesinin 
şartları tarafından belirlenir. 

C) Denetimin yapıldığı ülkedeki etik hükümlerin kaynağının 
belirtilmemesi, denetimde tabi olunan bu hükümlere 
ilişkin şeffaflığı artırır. 

D) Denetçi görüşü, geçerli finansal raporlama çerçevesi 
uyarınca belirlenen tam set finansal tabloları kapsar. 

E) Denetçi raporunda, kullanılan standartlara atıfta 
bulunulması; denetçi raporu kullanıcılarına, denetimin 
yerleşik standartlara uygun olarak yapıldığını bildirir. 

 

 
 

80. Yapısal risk faktörlerinin, bir yanlışlığın oluşma ihtimali ile 
yanlışlığın oluşması durumunda muhtemel yanlışlığın 
büyüklüğünün bileşimini etkileme derecesi nedeniyle 
yapısal risk değerlendirmesinin, yapısal risk aralığının üst 
sınırına yakın olduğu belirlenmiş “önemli yanlışlık” riskidir. 

Verilen tanım aşağıdaki risk türlerinden hangisine 
aittir? 

A) Yapısal Risk B) Kontrol Riski C) Ciddi Risk 

D) Bulgu Riski E) İşletme Riski 

 

 
 

81. Yeni bir müşteri söz konusu olduğunda, denetim şirketi, 
müşteriyi kabul edip etmeme kararını alırken varsa önceki 
denetim şirketi ile görüşebilir. 

Bu durumda önceki denetim şirketi ile görüşme 
hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Müşteri işletmeden izin alınır. 

B) Yöneticilerin dürüstlüğü hakkında bilgi alınır. 

C) Denetim sürecinde yönetimle uyuşmazlığa düşülüp 
düşülmediği konularında bilgi alınır. 

D) Denetim şirketi değişikliğinin nedenleri öğrenilir. 

E) Önceki denetim şirketinin sır saklama sorumluğu yoktur. 

 

 

 
 

 

82. İçinden bir örneklemin seçildiği ve denetçinin hakkında 
sonuçlara varmak istediği veri setinin tamamı şeklinde 
yapılan tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Anomali (aykırılık) 

B) Anakitle 

C) Örnekleme riski 

D) İstatistiki örnekleme 

E) Örnekleme birimi 
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83. Aşağıdakilerden hangisi BDS 530 Bağımsız Denetimde 
Örnekleme standardı kapsamında denetçinin kontrol 
testleri açısından örneklem büyüklüğüne karar verirken 
dikkate alabileceği faktörler arasında yer almaz? 

A) Denetçinin risk değerlendirmesinin; kontrollerin işleyiş 
etkinliğini test etme planlarını dikkate alma 
kapsamındaki artış 

B) Kabul edilebilir sapma oranında artış 

C) Test edilecek anakitledeki beklenen sapma oranında 
artış 

D) Anakitledeki gerçek sapma oranının, kabul edilebilir 
sapma oranını aşmadığına ilişkin denetçinin istediği 
güvence seviyesinde artış 

E) Aynı yönetim beyanına ilişkin diğer maddi doğrulama 
prosedürlerinin kullanımında artış 

 

 

 
84. Aşağıdaki kanıt toplama tekniklerinden hangisinde 

"denetçinin doğrudan bilgi edinimi" diğerlerine göre 
daha düşüktür? 

A) Tetkik 

B) Sorgulama 

C) Yeniden hesaplama 

D) Yeniden uygulama 

E) Gözlem 

 

 

 
85. Önemliliğin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki yargılardan 

hangisi yanlıştır? 

A) Önemliliğe ilişkin yargılara ulaşılırken içinde bulunulan 
şartlar dikkate alınmaz. 

B) Önemliliğe ilişkin yargı, yanlışlığın büyüklüğünden 
etkilenir. 

C) Önemliliğe ilişkin yargı, yanlışlığın niteliğinden etkilenir. 

D) Yanlışlıkların, ihtiyaçları birbirinden oldukça farklı 
olabilecek belirli bireysel kullanıcılar üzerindeki 
muhtemel etkisi dikkate alınmaz. 

E) Önemliliğe ilişkin yargı denetçinin finansal tablo 
kullanıcılarının finansal bilgiye olan ihtiyaçlarını 
algılayışından etkilenir. 

 

 

 
86. Aşağıdaki çalışma kâğıtlarından hangisi denetçi 

tarafından sürekli dosya içerisinde saklanır? 

A) Finansal tabloların örnekleri 

B) Denetim planı ve programı 

C) Şirket ana sözleşmesinin bir örneği 

D) Çalışma mizanı 

E) İç kontroller ile ilgili incelemeler 

 

87. Denetim sözleşmesi aşağıdaki hususların hangisini 
içermez? 

A) Finansal tabloların denetiminin amacı ve kapsamı 

B) Denetçinin ve yönetimin sorumlulukları 

C) Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılacak geçerli 
finansal raporlama çerçevesini belirten açıklama 

D) Denetçi tarafından düzenlenecek raporların beklenen 
şekline ve içeriğine atıf 

E) Denetimde görevlendirilecek iç denetçi ve yedekleri 

 

 

 
88. Düşen kâr marjlarının eşlik ettiği yüksek derecede 

rekabet veya pazar doygunluğu, hileli finansal 
raporlamaya ilişkin aşağıdaki faktörlerden hangisine 
örnek olabilir? 

A) Baskı  B) Fırsat  C) Kibir 

D) Rasyonelleştirme  E) Yetkinlik 

 

 

 

 
89.  

I. Geçici işsizlik 
II. Yapısal işsizlik 

III. Devrevi işsizlik 

Yukarıdaki işsizlik türlerinden hangisi/hangileri doğal 
işsizlik tanımına girer?  

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III 

D) II ve III  E) I, II ve III 

 
 

 

 
90. Bir piyasada daha değersiz hâle gelen paranın, daha 

değerli para yerine kullanılmasını ifade eden kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gresham kanunu  B) Zorunlu karşılıklar 

C) Yeni ürün sapması  D) Tek fiyat kanunu 

E) Tobin q teorisi 

 

 

 
 

91. Tam rekabet piyasasında üretim yapan bir firmanın 
kısa dönem maliyet fonksiyonu q2+8q+5 ve malın 
piyasa fiyatı 20 ₺ ise, denge üretim düzeyi 
aşağıdakilerden hangisine eşittir? (q: üretim miktarı) 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 
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92.  

I. Genişletici maliye politikası tam engellemeyle sonuçlanır. 
II. Genişletisi para politikası hiç etkin değildir. 

III. LM eğrisi dikey eksene paraleldir. 

IS-LM modelinde para talebi faiz haddine duyarsız ise 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız II  B) I ve II  C) I ve III 

D) II ve III  E) I, II ve III 

 

 

 

 
93.  

 

  Saatlik emek başına çıktı 

  Kumaş Plastik 

Endonezya 8 2 

İran 20 4 

Yukarıdaki tablo Endonezya ve İran’da bir saatte üretilen 
kumaş ve plastik miktarını göstermektedir. 

I. Plastiğin fırsat maliyeti İran'da 5 birim kumaştır. 
II. Ticaret başlayınca Endonezya kumaş üretiminde 

uzmanlaşır. 
III. Plastik için dış ticaret haddi 4 ila 5 birim kumaş aralığında 

gerçekleşir. 

Buna göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 

A) Yalnız III  B) I ve II  C) I ve III 

D) II ve III  E) I, II ve III 

 
 

 

 
94. Monopol gücünü ölçen kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dara kaybı  B) Gini katsayısı 

C) Köşe dengesi  D) Lerner endeksi 

E) Rawls kuralı 

 
 

 
 

95. Bir ülkenin vergileri önemli ölçüde düşürme ve 
avantajlar sağlama yoluyla yatırımları ve işletmeleri 
çekmek için olanaklar sunarak diğer ülkelerin vergi 
politikaları üzerinde yarattığı etkiler aşağıdakilerden 
hangisi ile tanımlanır? 

A) Vergi arbitrajı  

B) Vergi göçü 

C) Vergi rekabeti 

D) Vergi cenneti 

E) Transfer fiyatlandırması  

 

96. Aşağıdakilerin hangisi spesifik vergilere örnek 
gösterilemez?  

A) Kumaşın metresi üzerinden alınan vergi  

B) Petrolden varil başına alınan vergi  

C) Unun kilosu başına alınan vergi 

D) Suyun metreküpü üzerinden alınan vergi 

E) Televizyonun satış fiyatı üzerinden alınan vergi 

 

 

 

 
97.  

I. Vergi 
II. Resim 

III. KİT gelirleri 
IV. Harçlar 

Yukarıda verilen kamu gelirlerinin hangileri devletin 
egemenlik gücüne dayanır? 

A) I ve II  B) I ve III  C) II ve IV 

D) I, II ve IV  E) I, III ve IV 

 
 

 

 
98. Dışa açık ve sermaye hareketleri serbestisinin olduğu 

bir ekonomide döviz kuru serbesttir. IS-LM sisteminde 
kamu harcamalarının arttırılması sonucunda aşağıdaki 
sonuçlardan hangisi ortaya çıkar?   

A) Sonuçta fiyatlar genel seviyesi ve ulusal faiz oranı artar.  

B) Sonuçta ulusal gelir ve ulusal faiz oranı aynı kalır.  

C) Sonuçta ulusal gelir artar, ulusal faiz oranı aynı kalır.  

D) Sonuçta ulusal faiz oranı artar, ulusal gelir aynı kalır.  

E) Sonuçta fiyatlar genel seviyesi ve ulusal gelir artar.  

 

 

 
99. Aşağıdakilerden hangisinde kamu harcamalarını asıl 

artıran faktörün politikacıların, bakanların, 
bürokratların ve teknokratların yapılarında var olan 
giderek büyüme, genişleme eğilimi olduğu; bu kesimin 
kamu harcamalarının artması yönünde tercihte 
bulunduğu ve bu süreç tekrarlandığından devletin 
sürekli büyüdüğü, kendi ağırlığının altında ezildiği ileri 
sürülmektedir?  

A) Politik kısıtlar modeli 

B) Leviathan modeli 

C) Wagner - Buchanan’ın provakatif tezi 

D) Baumol yaklaşımı 

E) Odle yaklaşımı 
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100. Aşağıdakilerden hangisi sermaye oluşumu için yapılan 
transfer harcamalarına örnek gösterilebilir?  

A) Öğrenci bursları 

B) Emekli maaşları 

C) Dul ve yetim maaşları 

D) Arsa alımına yönelik harcamalar  

E) Yoksullara odun - kömür dağıtımı 

 

 
 

101. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali 
müşavirlerin yapabilecekleri işler arasında yer almaz? 

A) Muhasebe kayıtlarını denetlediği işletmelere idari para 
cezası kesmek  

B) İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak ve 
geliştirmek 

C) İşletmelerin mali tabloları ile ilgili konularda yazılı görüş 
vermek 

D) İşletmelerin defterlerini tutmak 

E) İşletmelerin mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile 
ilgili işlerini düzenlemek 

 

 
 

102. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi meslekle 
bağdaşmayan işler arasında yer alır?  

A) Tasfiye memurluğu yapmak 

B) Komandit şirkete komanditer ortak olmak 

C) Seminer ve konferanslara katılmak 

D) Limited şirkete ortak olmak 

E) Anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olmak 

 

 
103. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 
İlkeler Hakkında Yönetmelik’e göre, bağımsız çalışan 
meslek mensuplarının uyacakları etik ilkeler ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Bağımsız çalışan meslek mensubunun, müşterisi ile 
arasında yakın bir ilişki olması tarafsızlık ilkesine yönelik 
yakın tehdit oluşturabilir. 

B) Üçüncü taraflarla ilgili hukuki anlaşmazlıklarda güvence 
sağlama sözleşme müşterisi adına taraf olmak taraf 
tutma tehdidi oluşturmaz. 

C) Yasal olarak izin verilmedikçe, bağımsız çalışan meslek 
mensubu müşterisine ait varlıkları emanet olarak 
alamaz. 

D) Bağımsız çalışan meslek mensupları, diğer meslek 
mensuplarının hizmetleri ile ilgili asılsız karşılaştırmalar 
yapmamalıdır. 

E) Değeri önemsiz olanlar hariç, bir müşteriden hediye 
alınması objektiflik ilkesine yönelik kişisel çıkar tehdidi 
oluşturabilir. 

 

104. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, 
disiplin cezaları ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Kanun ve Yönetmeliğin düzenlediği disiplin esasları, 
aday meslek mensuplarına da uygulanır. 

B) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması, geçici olarak 
mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesini 
gerektiren hâller arasında yer alır. 

C) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları 
kullanılarak beyanname düzenlenmesi ve imzalanması, 
meslekten çıkarma cezası uygulanmasını gerektiren 
hâller arasında yer alır.  

D) Meslek mensuplarının reklam yasağına uymaması, 
uyarma cezası verilmesini gerektiren hâller arasında yer 
alır. 

E) Meslek mensuplarının sahip olmadıkları unvanları 
kullanmaları, kınama cezası verilmesini gerektiren hâller 
arasında yer alır. 

 
 

 
105. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 
Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden 
hangisi reklam yoluyla haksız rekabet hâllerinden 
biri değildir? 

A) Kendi hizmetleri ile ilgili yanıltıcı açıklamalarda 
bulunmak 

B) Meslek mensuplarının tarafsızlığı hakkında yanlış ve 
asılsız beyanlarda bulunmak 

C) Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette 
bulunmak 

D) Meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini yanlış 
ve yanıltıcı açıklamalarla kötülemek 

E) Sahip olduğu mesleki ve akademik unvanlarını 
kullanmak 

 
 

 

 
106. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 
Yönetmeliğe göre, ücret sözleşmesine ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensubu ücret sözleşmesinin yazılı şekilde 
yapılması zorunludur. 

B) Meslek mensubu ücret sözleşmesinin belli bir meblağı 
kapsaması şarttır. 

C) Ücret sözleşmesine, yapılan hizmet karşılığı meslek 
mensubuna ortaklık payı verileceğine dair hüküm 
konulabilir. 

D) Yabancı firmalarla sözleşmelerin yabancı dilde 
yapılması mümkündür. 

E) Ücretin peşin ödenmesi esastır; ancak, sözleşmeye 
ücretin iş yapıldıkça taksit taksit ödeneceğine dair 
hüküm konulabilir. 
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107. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, yeni iş arama 
izni, günde kaç saatten az olamaz?  

A) 1 B) 2  C) 3  D) 4  E) 5  

 

 

 

 
108. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre, aşağıda belirtilen kişi gruplarından 
hangisi işçi sendikası kurabilir?  

A) Mesleki Eğitim Kanunu’na tabi çıraklar  

B) Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan 
öğrenciler  

C) Emekli olup çalışma hayatından ayrılan kişiler  

D) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan subaylar 

E) Ücret karşılığı iş görmeyi taşıma sözleşmesine göre 
bağımsız mesleki faaliyet olarak yürüten gerçek kişiler 

 

 

 

 

 
109. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücrete ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Toplu iş sözleşmesinde ücretin iki ayda bir ödeneceği 
geçerli olarak kararlaştırılabilir. 

B) İşçi ücretleri işveren dışındaki üçüncü kişilerden 
sağlanabilir. 

C) Emre muharrer senetle ücret ödemesi yapılamaz. 

D) Ücretin en fazla 1/4'lük kısmı haczedilebilir. 

E) Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. 

 

 

 

 
110. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortasından sigortalı ve hak 
sahiplerine sağlanan bir yardım değildir? 

A) Malullük aylığı 

B) Geçici iş göremezlik ödeneği 

C) Sürekli iş göremezlik geliri 

D) Cenaze ödeneği 

E) Evlenme ödeneği 

 

 

 

111. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na göre, sendika üyeliğine ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İş sözleşmesi dışında ücret karşılığı iş görmeyi eser, 
vekâlet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleşmesine 
göre bağımsız olarak mesleki faaliyet olarak yürüten 
gerçek kişiler işçi sendikalarına üye olabilirler. 

B) İşçilerin sendika üyesi olabilmek için 18 yaşını 
doldurmuş olmaları gerekir. 

C) İşveren adına işletmenin bütününü yönetenler işveren 
sendikalarına üye olabilirler. 

D) Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler, işyerinde 
yürütülen asıl işin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya 
üye olabilirler. 

E) Aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait 
işyerlerinde çalışan işçiler, aynı işkolunda birden çok 
sendikaya üye olabilirler. 

 
 

 
 

112. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu yürürlüğe girdikten sonra ilk kez 4/1-c 
maddesine tabi olarak işe giren bir devlet memurunun, 
olağan şartlarda yaşlılık aylığına hak kazanması için 
adına kaç gün uzun vadeli sigorta primi bildirilmiş 
olması gerekir? 

A) 3600 B) 4500 C) 6120 D) 7200 E) 9000 

 
 

 

 

 
113. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen vergi 

cezalarına karşı vergi mahkemesinde dava 
açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten 
başlayarak ne kadar süre içinde cezanın ödenmesi 
gerektiği öngörülmüştür? 

A) 7 gün B) 15 gün C) 60 gün D) 1 ay E) 3 ay 

 

 

 

 

 

 

 
114. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’a göre, (gıyapta yapılan hacizler hariç olmak 
üzere) haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar, haczin 
tatbiki tarihinden itibaren kaç gün içinde alacaklı tahsil 
dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu 
nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler? 

A) 7 gün  B) 15 gün  C) 30 gün 

D) 60 gün  E) 90 gün 
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115. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında dar 
mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile 
bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, 
vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların 
bildirilmesine mahsus beyanname aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yıllık beyanname 

B) Muhtasar beyanname 

C) Münferit beyanname 

D) Düzeltme beyannamesi 

E) İhtirazi kayıtlı beyanname 

 

 

 

 
116. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, vergiden 

istisna edilmiş işlemleri yapanların, istisnadan 
vazgeçeceklerine ilişkin talepleri üzerine, vergi dairesince, 
vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur.  

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, bu 
şekilde mükellef olanlar kaç yıl geçmedikçe 
mükellefiyetten çıkamazlar? 

A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl  D) 4 yıl E) 5 yıl 

 

 

 

 

 
117. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 

kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan 
kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek 
işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde 
herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını 
aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için aşağıdakilerden 
hangisi sayılır? 

A) Örtülü sermaye  B) Kurumlar vergisi 

C) Gelir vergisi  D) Kayıtlı sermaye 

E) Kurum kazancı 

 

 

 
118. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen 

kaçakçılık suçlarına iştirak eden suç ortaklarının bu 
suçların işlenmesinde menfaatinin bulunmaması 
hâlinde, Türk Ceza Kanunu’nun suça iştirak 
hükümlerine göre haklarında verilecek ceza aşağıdaki 
hangi oranda uygulanır? 

A) Bir kat artırılır. 

B) Yarı oranında artırılır. 

C) Yarı oranında indirilir. 

D) Üçte bir oranında indirilir. 

E) %25 oranında indirilir.  

 

119. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacir olmanın 
hükümlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır; ancak gerçek 
kişi tacirler işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle 
ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirirse, borç adi 
sayılır. 

B) Tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş 
adamı gibi hareket etmesi gerekir. 

C) Ticari işletmesiyle ilgili bir iş görmüş olan tacir, açıkça 
ücret talep edeceğini belirtmiş olmasa bile, uygun bir 
ücret isteyebilir. 

D) Bir fatura alan tacir, aldığı tarihten itibaren sekiz gün 
içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda 
bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. 

E) Gerçek kişi tacir, sadece ticari borçlarından dolayı iflasa 
tabidir; ticari işletmesi ile ilgili olmayan, özel hayatına 
ilişkin borçtan dolayı iflası talep edilemez. 

 

 

 

 

 
 

120. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatı taşımaz? 

A) Ticari işletme işleten kamuya yararlı dernekler 

B) Sermeyesi paylara bölünmüş komandit şirketler 

C) Ticari işletme işleten bir adi şirketin ortakları 

D) Ticari işletme işleten memurlar 

E) Kooperatifler 

 

 

 
 
 

121. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, limited şirkete 
ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Şirket sözleşmesinde öngörülmesi koşuluyla ortakların 
şirketle rekabet etmesi yasaklanabilir. 

B) Limited şirket müdürleri en çok iki yıl süreyle görev 
yapmak üzere seçilir. 

C) Limited şirkette esas sermaye pay senetleri, ispat aracı 
şeklinde veya nama yazılı olarak düzenlenir. 

D) Limited şirketten nakden taahhüt edilen payların 
bedelinin şirketin tescilinden önce ödenme zorunluluğu 
yoktur. 

E) Limited şirket sözleşmesinde ortağın şirketten 
çıkarılabileceği sebeplere ilişkin hükümlere yer 
verilebilir. 
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122. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, aşağıda 
belirtilen poliçe hükümlerinden hangisi bonoya 
uygulanamaz? 

A) Avale ilişkin hükümler   

B) Kabule ilişkin hükümler   

C) Faize ilişkin hükümler 

D) Suret çıkarmaya ilişkin hükümler  

E) Vadeye ilişkin hükümler 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

123. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirket 
genel kuruluna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Esas sözleşmenin değiştirilmesi genel kurulun 
devredilemez yetkileri arasındadır. 

B) Süresi dolmuş olsa bile yönetim kurulunun, genel kurulu 
toplantıya çağırması mümkündür.  

C) Genel kurul tarafından verilen kararlar toplantıda karara 
olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında geçerli değildir. 

D) Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için 
pay sahibi olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel 
kurula gönderebilir. 

E) Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda kullanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

124. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, çeklere ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, düzenleyenin 
adı yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır. 

B) Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap ancak bir banka 
olabilir. 

C) Çek üzerine yazılmış bir vade kaydı çeki bütünüyle 
geçersiz kılar. 

D) Kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş olan bir çek, 
hamiline yazılı çek hükmündedir. 

E) Çekte öngörülen herhangi bir kapital (anapara) faizi şartı 
yazılmamış sayılır.  

 
 

 

 

125. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan genel 
hükümlere göre, sözleşmelerin kurulması ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılır; bu 
şeyi alan kişi, onu geri göndermek veya saklamakla 
yükümlüdür. 

B) Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, 
ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, 
sözleşme kurulmuş sayılır. 

C) Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını 
öneren, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle 
bağlıdır. 

D) Öneren, kanun veya işin özelliği ya da durumun gereği 
açık bir kabulü beklemek zorunda değilse, öneri uygun 
bir sürede reddedilmediği takdirde, sözleşme kurulmuş 
sayılır. 

E) Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat 
listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve 
kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır. 

 

 

 

 

 

 
126. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdaki 

durumlardan hangisinde sebepsiz zenginleşmeye 
dayalı iade talebi söz konusu olamaz? 

A) Evin önünden geçen (A)’nın başına düşüp onu 
hastanelik eden kiremidin kendi çatısından düştüğünü 
sanan (B), (A)’nın tüm hastane masraflarını karşılar. 
Oysa kiremit aslında kendi evinin çatısından değil, 
komşusu (H)’nin çatısından düşmüştür. 

B) (Ü), zamanaşımına uğramış olan 50.000 ₺ borcunu, 
borcun zamanaşımına uğradığından habersiz olarak, 
alacaklı (F)’ye ödemiştir. 

C) (A), (B)’ye olan borcunu ödemek isterken, hesap 
numaralarını karıştırıp  yanlışlıkla (C)’nin banka 
hesabına para yatırmıştır. 

D) (A), eşi (D)’nin kira borcunu kiraya veren 
(K)’ye  ödediğini bilmeden (K)’nin banka hesabına kira 
parasını yatırarak ikinci kez ödemede bulunmuştur. 

E) (A), (B)’ye geçersiz bir satış sözleşmesine dayanarak 
100.000 ₺ ödemede bulunmuştur. 

 
 

 

 
 

127. Borçlar Hukukunda borçlunun ikametgâhında ifa 
edilecek borca ne ad verilir? 

A) Aranacak borç  B) Götürülecek borç 

C) Gönderilecek borç D) Eksik borç 

E) Seçimlik borç 
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 A 

 19 Test bitti. 

128. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, genel işlem 
koşulları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve 
anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, 
düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır. 

B) Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye konulan ve bu 
koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin 
kayıtlar, tek başına, onları genel işlem koşulu olmaktan 
çıkarır. 

C) Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı 
olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu 
ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz. 

D) Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan 
genel işlem koşulları yazılmamış sayılır. 

E) Genel işlem koşullarının bulunduğu bir sözleşmede yer 
alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine 
genel işlem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü 
değiştirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi veren 
kayıtlar yazılmamış sayılır. 

 

 

 
 

 
129. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi haksız fiillerin unsurları 
arasında yer almaz? 

A) Sözleşmeye aykırılık 

B) Hukuka aykırılık 

C) Fiil 

D) Zarar  

E) İlliyet bağı 

 
 

 

 

 
130. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız 

fiillerde uğranılan zararlar ve tazminata ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa 
hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı 
önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını 
hakkaniyete uygun olarak belirler. 

B) Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, 
tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olur ve 
hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir. 

C) Haksız fiil nedeniyle çalışma gücünün azalmasından ya 
da yitirilmesinden doğan kayıplar bedensel zarar 
niteliğindedir. 

D) Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin 
veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak 
uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. 

E) Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın 
doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut 
tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise 
hâkim, tazminatı indirebilir ancak tamamen kaldıramaz. 

 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI  
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
 
TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu 
Alan Bilgisi, 20 sorusu Genel Kültür-Genel Yetenek ve 10 sorusu Yabancı Dil (Almanca, 
Fransızca ve İngilizce) olmak üzere toplam 130 soruluk test biçiminde yapılan ve ayrıntıları 
aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. Sınavın 
değerlendirilmesinde “Alan Bilgisi” soruları %80, “Genel Kültür-Genel Yetenek” soruları 
%13,33 ve “Yabancı Dil” soruları %6,67 oranları ile ağırlıklandırılarak değerlendirilmektedir.  
 
Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve 
sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle, sınava katılan 
adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bağıl değerlendirme sistemi 
uygulanmaktadır. 
 
 Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı 
düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden 
aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği 
performansa göre, bağıl puana dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir. 
 
 Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı, sınavdaki öteki adayların başarısına bağlı 
olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, 
adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba 
göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun 
ortalaması değiştiğinde adayın başarı durumu da değişir.  
 
 Bu değerlendirme biçiminde ham puanların ortalaması, her puanın ortalamadan ne 
kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu hesaplanır ve 
değerlendirmeye esas puanlar, ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde 
olduğunun ifadesi olan bir standart puan biçimiyle ifade edilir. Böylece adaylar, birbirleriyle 
kıyaslanabilecekleri bir puan sistemi ile değerlendirilmiş olurlar.  
 
 Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları 
(alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 
olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana başlıkta aldıkları 
puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına alan bilgisi ve 
genel kültür-genel yetenek, soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği 
değerlendirme sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi, doğrusallık da 
göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması 
beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, 
soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi, soruların 
%63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama 
sonucu elde edilen sınav başarı puanları, tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme 
sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni, dağılımın orta noktasını bulmak ve normal 
dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra Staj 
Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul 
edilmektedir.  
 
  Staja Giriş Sınavı Değerlendirme ölçütleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye,  
TURMOB – TESMER’e ait internet adresinden ulaşabilirsiniz. 
 



 SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

1. Sınavda, 130 adet 5 (beş) seçenekli çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 
olmayacaktır.   

2. Sınavda, verilen toplam cevaplama süresi 165 (yüz altmış beş) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya 
gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin 
verilmeyecektir.  

        Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.  

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere 
doğru bir şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. İLGİLİ KISIMLARI (AD 
SOYAD VE İMZA)  DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

4. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı unutmayınız. Aksi hâlde sınavınızın 
değerlendirilmesi MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. 

5. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. Soru 
kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında 
her türlü kodlama yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalemle yapılacaktır.  Her alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda 
ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.  

6. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup olmadığını, sayfaların 
eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya 
basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurunuz.  

7. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka okuyunuz. Soru 
kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav sonunda 
soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz 
sayılır. 

8. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. 

9. Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREBİLECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar; 

        Yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), 
para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, maske, dezenfektan, dezenfektan mendil, yüz koruyucu siperlik, geçerli kimlik 
belgesi ve sınav giriş belgesi. 

10. Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREMEYECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar; 

        Adaylar; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, 
kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli 
eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı 

kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı 
cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), 
banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan ELEKTRONIK CIHAZ, HESAP MAKINESI vb. her türlü bilgisayar 
özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, 
ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, basmalı uçlu kalem, açıölçer, cetvel, vb. araçlarla, su hariç içecek, yiyecek vb. 
gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce 
bildiren adaylar hariç) GETİREMEZLER. Emniyet Görevlileri tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç, gereç ve eşyaları 
yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda 
emanet ALINMAYACAKTIR. 

11. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç, gereç ve eşyalardan herhangi birini bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav 
İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

12. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka 
adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu Sınav 
İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

13. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu Sınav İptal 
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda 
değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir.  

14. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. 
Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.  

15. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, 
Süresi Geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi, KKTC Kimlik Kartı veya Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus 
Kimlik Kartını bina ve salon girişinde ibraz edecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınavın başlamasından sonra SALON BAŞKANI tarafından 
toplanacaktır. Bu belgeler dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

16. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. Aksi takdirde 
sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda hukukî yollara başvurulabilir. 

17. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız. 

18. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama yapınız. 
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