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SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER 
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TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 

5. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kağıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru 
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 

6. 

7. 

Optik cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 
Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru 

yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

8. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen seçeneği 

işaretlemeniz yararınıza olabilir. 

9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla 
olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının  ANKÜSEM’in  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 
ADI 

08 MART 2014 - SAAT: 14.00 

A 

:............................................................................ 

SOYADI :............................................................................ 

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

SINAV SALON NO :................................. SIRA NO:......................... 

DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

GENEL AÇIKLAMA 
1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır: 

Sınav Konusu Soru Sayısı 
20 

Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
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. 
3. 

Bu soru kitapçığında yer alan 120 adet soru için toplam sınav süresi 150 dakikadır. 

Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap kağıdında aynı numaralı cevap 
yerine işaretlemeyi unutmayınız. 

4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına 

taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 
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GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler” eki, 
bitiştiği sözcüğe çoğul anlamı vermek üzere 
kullanılmamıştır? 

 
 

A) Beyefendi hazretleri gelmiyorlar mı? 

B) Ben bu düşüncelere katılmıyorum. 

C) İyiliği hep başkalarından beklemeyelim. 

D) Öğrenciler sınıfı terk etmiş. 

E) Hasta, sürekli ağrılarından şikâyet ediyordu. 

 
 
 
 

2. “Güzel sever diye isnat ederler 
Benim Hak’tan özge sevdiğim mi var?” 

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüğün eş 
anlamlısı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer 
almaktadır? 

 
 

A) Her uygarlık kendine has değerleri 
geliştirerek insanlığa sunar. 

B) Gözü, eşinden ve çocuklarından başka 
kimseyi görmüyordu. 

C) Ankara ikliminin en orijinal tarafı sıcaklık 
değişimlerinde görülür. 

D) Ailesinden, yıllarca uzak kalmıştı. 

E) Yasalara aykırı bir iş yapmıyoruz, merak 
etme! 

 
 
 
 
 

3. Geçen gün kırlarda, iki bahçe arasında, harap bir 
yoldan geçiyordum. Birden burnuma incir 
yapraklarının kokusu geldi ve gördüğüm güzellikler 
karşısında gözlerimin kamaştığını hissettim. 

Bu parçada altı çizili sözcüklerde sırasıyla 
aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? 

 
 

A) Ünlü düşmesi-Ünsüz yumuşaması-Ünsüz 
yumuşaması-Ünsüz türemesi 

B) Ünlü düşmesi-Ünsüz benzeşmesi-Ünlü 
türemesi-Ünsüz türemesi 

C) Ünsüz türemesi- Ünsüz yumuşaması -Ünsüz 
yumuşaması - Ünsüz sertleşmesi 

D) Hece düşmesi-Ünsüz sertleşmesi-Ünsüz 
sertleşmesi- Ünsüz türemesi 

E) Hece düşmesi-Ünlü türemesi-Ünsüz 
yumuşaması-Ünsüz sertleşmesi 

 

4. Anlamı kesin olarak ortaya konamayan bir 
kavramdır güzellik. Sıradan insanlar için üzerinde 
durulmayacak kadar basit olan bu kavram, aslında 
son derece görecelidir. Güzellik konusu, filozofları 
yüzyıllarca düşündürmüş; buna rağmen bu konuda 
ortak bir noktaya gelinememiştir. Güzelliği 
Almanlar yüzlerce ayrı biçimde, İngilizler psikolojik 
ve estetik açıdan ele almışlar; ancak sonuçta 
ortaya kargaşadan başka bir şey çıkmamıştır. 

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

 
 

A) Güzellik, tanımı kişiden kişiye farklılık 
gösteren bir kavramdır. 

B) Çoğu insana göre güzellik; önemsiz, sıradan 
bir kavramdır. 

C) Güzellik kavramı, düşünürleri uzun zaman 
meşgul etmiştir. 

D) Farklı milletler, farklı açılardan güzelliği 
tanımlamaya çalışmışlardır. 

E) Güzellik hakkında yapılan çalışmaların sonuç 
verdiği söylenemez. 

 
 
 
 
 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ögelerinin dizilişi 
bakımından, diğerlerinden farklıdır? 

 
 

A) Anadolu insanının doğayla ilişkisini daha iyi 
anlamamızı sağlayan şey Veysel’in 
türküleridir. 

B) Sanat, insanın yaratılışından kaynaklanan bir 
etkinliktir. 

C) Medeniyet, kendisine duyarsız kalan milletleri 
yakan bir ışıktır. 

D) Sanata gösterilen bu saygı, İstanbul’un 
değerini artırmaktadır. 

E) Bursa’nın güzelliği, tabiatın ve tarihin bir iş 
birliğidir. 

 
 

 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik 

sözcük yoktur? 

 
 

A) Sigarayla mücadele için birçok ülke yeni 
önlemler aldı. 

B) Geceyi geçirmek üzere bir balıkçı barınağına 
sığındı. 

C) Bu panayır yerinde gökyüzü uçurtmalarla 
şenlenmişti. 

D) Bahçede hanımeli ve gül kokuları birbirine 
karışıyordu. 

E) Yeni bir ayakkabı almak için yeterince parası 
yoktu. 
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 9. 

0,2 
+ 

0,8 
÷ 

2 
— 

0,04  
işleminin sonucu 

yoktur? 0,5 4 0,25 1,6 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Toplantı, yarın saat 14.00’de büyük salonda 
başlayacak. 

B) Ayakkabı tamir edildikten sonra yesyeni 
olmuştu sanki. 

C) Hem çalışmıyor hemde çalışanları meşgul 
ediyordu. 

D) Köşeden sola döndünüzmü aradığınız oteli 
görürsünüz. 

E) O kadar yorgunum ki kolumu kaldıracak 
hâlim yok. 

A) 
1
 

5 

B) 
1
 

4 

 

C) 
2

 
5 

D) 
1
 

2 

E) 1 

 
 
 
 

8. K2M 
  LK3  

M78 

 
 

Yukarıdaki çıkarma işlemine göre, K+L toplamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 6 

 
 
 

 
10. Bir mal 3 kg.’lık ve 10 kg.’lık paketler halinde 

satılmaktadır. 3 kg.’lık bir paketin fiyatı 10 TL, 
10 kg.’lık bir paketin fiyatı 30 L’dir. Buna göre 
170 TL ile bu maldan en çok kaç kg. alınabilir? 

 

A) 51 

B) 53 

C) 56 

D) 58 

E) 60 
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11. Bir yüzücü sahilden uzaklaşırken dakikada 40 
metre, sahile dönerken ise dakikada 60 metre 
yüzebiliyor. Yüzücü sahilden ayrıldıktan 15 
dakika sonra yeniden sahile dönebildiğine 
göre, yüzücü sahilden kaç metre uzaktaki bir 
noktaya gidip gelmiştir? 

 

A) 220 

B) 280 

C) 320 

D) 360 

E) 380 

13. Bir koşucu belirli bir yolun 1/2'sini  koşuyor. 
100 metre daha koştuktan sonra yolun 2/3’üne 
geliyor. Yolun toplam uzunluğu kaç metredir? 

 

A) 200 

B) 300 

C) 400 

D) 500 

E) 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 10 kârla satılması düşünülen bir mal, etiket 
fiyatından 30 TL eksiğine satılıyor. Bu satıştan 

5 zarar edildiğine göre, malın alış fiyatı kaç 
TL’dir? 

 

A) 140 

B) 150 

C) 190 

D) 200 

E) 230 

14. s2–sy–s+y 

s–y 
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 

A) x-4 

B) x-3 

C) x-2 

D) x-1 

E) x 



4 

TÜRMOB-TESMER 

Staja Giriş Sınavı 2014-1. Dönem 

A 

 

 

 

15. Bir otobüse 48 erkek ve 20 kadın yolcu 
binmiştir. Bu otobüste erkek yolcu sayısının, 
kadın yolcu sayısının 3 katına eşit olması için 
otobüsten kaç evli (karı – koca) çiftin inmesi 
gerekir? 

 
 

A) 5 

B) 6 

C) 7 

D) 8 

E) 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele 

yıllarında ulusal egemenliği yansıtan 
gelişmelerden biri değildir? 

 
 

A) Saltanat Şurası’nın toplanması 

B) Sivas Kongresi’nin toplanması 

C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul 
edilmesi 

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması 

E) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması 

 
 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilan 
edilmesinden önce gerçekleşmiştir? 

 
 

A) Halifeliğin kaldırılması 

B) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması 

C) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması 

D) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi 

E) Ankara'nın başkent olması 

18. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, 
Atatürk’ün ayrıcalıksız, sınıfsız ve kaynaşmış 
bir toplum idealiyle doğrudan ilgilidir? 

 
 

A) Cumhuriyetçilik 

B) Milliyetçilik 

C) Halkçılık 

D) Laiklik 

E) İnkılâpçılık 

 
 
 
 
 

19. I. Hatay Sorunu-Fransa 

II. Musul Sorunu-İngiltere 

III. Bozkurt Lotus Davası-İtalya 

IV. Yabancı Okullar Sorunu-Fransa 

V. Nüfus Mübadelesi Sorunu-Bulgaristan 

 
 

Yukarıda verilen, Atatürk döneminde 
Türkiye’nin dış sorunları ve bu sorunların 
yaşandığı ilgili devlet eşleştirmelerinden 
hangisi / hangileri doğrudur? 

 
 

A) Yalnız V 

B) I ve III 

C) III ve IV 

D) I, II ve IV 

E) I, III ve V 

 
 
 
 
 

20. Osmanlı Devleti’nde anayasalı ve parlamentolu 
rejime ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle 
geçilmiştir? 

 
 

A) I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi 

B) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi 

C) Nizam-ı Cedit’in kurulması 

D) Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması 

E) Meşveret Meclisi’nin toplanması 
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    /     

 

ALAN BİLGİSİ 

 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici bir 
hesap değildir? 

 
 

A) Borç Senetleri Reeskontu 

B) Menkul Kıymetler İhraç Farkı 

C) Kıdem Tazminatı Karşılığı 

D) Dönem Net Zararı 

E) Ödenmemiş Sermaye 

24. Bir apart otel işletmesi olan C İşletmesi’nin 
dönem sonu itibariyle Yurtiçi Satışlar 
hesabındaki 15.000 TL’lik tutarın, gelecek yaza 
ait peşin tahsil edilmiş erken rezervasyon 
bedelleri olduğu tespit edilmiştir. Dönemsellik 
kavramı gereği yapılması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
    /     

A) 600 Yurtiçi Satışlar 15.000 

649 Diğer Olağan Gelir 
ve Kârlar 15.000 

    /     
/ 

B) 380 Gelecek Aylara Ait 
Gelirler 15.000 

600 Yurtiçi Satışlar 15.000 
    /     
    /     

C) 600 Yurtiçi Satışlar 15.000 

659 Diğer Olağan Gider 
ve  Zararlar 15.000 

22. İşletmenin bankadan aldığı teminat   /     

mektubunun kaydı ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 
 

A) Teminat mektubunun alındığı bankaya ilişkin 
Banka Kredileri Hesabının 
alacaklandırılması 

B) Teminat mektubunun alınmasının Nazım 
Hesaplarda izlenmesi 

C) Teminat   mektubunun      tutarı kadar 
Bankalar Hesabının borçlandırılması 

D) Teminat mektubunun alınmasının Diğer 
Çeşitli Borçlar Hesabında izlenmesi 

E) Teminat mektubunun alınmasının Alınan 
Avanslar Hesabında izlenmesi 

    /     

D) 600 Yurtiçi Satışlar 15.000 

380 Gelecek Aylara Ait 
Gelirler 15.000 

    /     
    /     

E) 649 Diğer Olağan Gelir 
ve Kârlar 15.000 

600 Yurtiçi Satışlar 15.000 
    /     

 
 
 
 
 

25. M İşletmesi, sahip olduğu A Şirketi hisse 
senetlerine ilişkin olarak payına 2.000 TL'lik 
temettü geliri tahakkuk ettirildiğini öğrenmiştir. 
İlgili şirketteki ortaklık payı %5'tir. Bu işleme 
ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

 
 

 
23. Aşağıdakilerden hangisi kâr yedeği değildir? 

 
 

A) Statü Yedekleri 

    /     

A) 136 Diğer Çeşitli 
Alacaklar 2.000 
649 Diğer Olağan 

Gelir ve Kârlar 
    /     

    /     

B) 243 İştiraklere Sermaye 
Taahhütleri 2.000 

 
 

 
2.000 

B) Özel Fonlar 242 İştirakler 2.000 

C) Yasal Yedekler   
/    

 

D) Hisse Senedi İptal Kârları 

E) Olağanüstü Yedekler 

C) 245 Bağlı Ortaklıklar 2.000 

246 Bağlı Ortaklıklara 
Sermaye Taahhütleri 2.000 

    /     

    /     

D) 649 Diğer Olağan 
Gelir ve Kârlar 2.000 
136 Diğer Çeşitli Alacaklar 2.000 

    /     

    /     

E) 645 Menkul Kıymet 
Satış Kârları 2.000 
649 Diğer Olağan Gelir 

ve Kârlar 2.000 
    /     
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26. İşletme, pazarlama bölümü için satın aldığı 
binaya asansör yaptırmıştır. Bu harcama için D 
Şirketi’ne peşin olarak 60.000 TL + %18 KDV’lik 
ödeme yapmıştır. Bu işleme ilişkin günlük 
defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

27. İşletme, geçen yıl 23.000 TL karşılık ayırdığı 
alıcılardan olan 50.000 TL'lik şüpheli ticari 
alacağının 30.000 TL’sini cari dönemde tahsil 
etmiştir. Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

    /     

A) 252 Binalar 60.000 

191 İndirilecek KDV 10.800 
100 Kasa 70.800 

    /     

    /     

B) 760 Pazarlama, 
Satış ve Dağıtım 

Giderleri 60.000 

191 İndirilecek KDV 10.800 

100 Kasa 70.800 
    /     

    /     

C) 770 Genel Yönetim 
Giderleri 60.000 

191 İndirilecek KDV 10.800 

    /     

A) 120 Alıcılar 30.000 
129 Şüpheli Ticari 

Alacaklar Karşılığı 23.000 

128 Şüpheli Ticari 
Alacaklar 50.000 

649 Diğer Olağan Gelir ve 
Kârlar 3.000 

    /     
 

B) 100 Kasa 30.000 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar 27.000 

644 Konusu Kalmayan 

Karşılıklar 3.000 
    /     

100 Kasa 
/ 

70.800 / 
  

C) 100 Kasa 30.000 

    /     

D) 264 Özel Maliyetler 60.000 

191 İndirilecek KDV 10.800 
100 Kasa 70.800 

    /     

    /     

129 Şüpheli Ticari 
Alacaklar Karşılığı 23.000 

128 Şüpheli Ticari 
Alacaklar 50.000 

671 Önceki Dönem Gelir 
ve Kârları 3.000 

E) 253 Tesis, Makine ve   /     

Cihazlar 60.000 

191 İndirilecek KDV 10.800 
/ 

D) 120 Alıcılar 30.000 
100 Kasa 

/ 
70.800 

129 Şüpheli Ticari 
Alacaklar Karşılığı 23.000 

128 Şüpheli Ticari 
Alacaklar 50.000 

671 Önceki Dönem Gelir 
ve Kârları 3.000 

    /     
 

    /     

E) 102 Bankalar 30.000  

129 Şüpheli Ticari 
Alacaklar Karşılığı 

 

23.000 

 

128 Şüpheli Ticari 
Alacaklar 

  

50.000 

649 Diğer Olağan Gelir ve 
Kârlar 3.000 

    /     



7 

TÜRMOB-TESMER 

Staja Giriş Sınavı 2014-1. Dönem 

A 

 

 

 

28. İşletmenin üçüncü kişilere karşı bir işin 
yapılması için veya geri vermek koşuluyla 
aldığı bir değerin karşılığını sağlaması veya 
gerçekleşecek bir borcun karşılığı olarak belli 
sözleşmeler nedeniyle ödediği tutar aşağıdaki 
hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir? 

 
 

A) Diğer Ticari Alacaklar 

B) Verilen Depozito ve Teminatlar 

C) Alınan Depozito ve Teminatlar 

D) Alınan Avanslar 

E) Verilen Avanslar 

30. Bir anonim şirket 50.000 TL olan sermayesini %50 
oranında artırma kararı almış, yasal işlemleri 
tamamlayarak çıkardığı hisse senetlerinin 
tamamını 26.000 TL’ye satmıştır. 

Anonim şirketin bu işlem için yapacağı 
kayıtlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

 
 

A) Sermaye Hesabı 25.000 TL borçlandırılır. 

B) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabı 1.000 TL 
alacaklandırılır. 

C) Ödenmemiş Sermaye Hesabı 26.000 TL 
alacaklandırılır. 

D) Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı 
1.000 TL alacaklandırılır. 

E) Sermaye Hesabı 26.000 TL alacaklandırılır. 

29. 
 

“A ve Ortağı Kollektif Şirketi” ile “B ve Ortağı 
Kollektif Şirketi” birleşerek faaliyetlerini, yeni 
kuracakları “C ve Ortakları Kollektif Şirketi” 
bünyesinde devam ettireceklerdir. 

Birleşme sürecinde “A ve Ortağı Kollektif Şirketi” 
itibari değeri 6.200 TL olan alacak senedini, 
6.150 TL peşin değer üzerinden yeni şirkete 
devretmiştir. 

Bu bilgilere göre; “A ve Ortağı Kollektif 
Şirketi”nin devrettiği alacak senediyle ilgili 
yapması gereken muhasebe kaydında, 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 
 

A) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı 50 TL 
borçlandırılır. 

B) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı 50 TL 
alacaklandırılır. 

C) Faiz Gelirleri Hesabı 50 TL alacaklandırılır. 

D) Alacak Senetleri Hesabı 6.200 TL 
alacaklandırılır. 

E) Alacak Senetleri Hesabı 6.150 TL 
alacaklandırılır. 

 
 
 
 
 

31. Stoklarını aralıklı envanter yöntemine göre izleyen 
bir işletmenin stok hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

Dönem içi alışlar 25.000 TL 

Alış giderleri 1.500 TL 

Alış iskontoları 500 TL 

Satış iskontoları 2.500 TL 

Dönem başı mal mevcudu 7.000 TL 

Dönem sonu mal mevcudu 6.500 TL 

Yurtiçi satışlar 30.000 TL 

 
 

Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin brüt satış 
kârı kaç TL’dir? 

 

A) 1.000 

B) 2.500 

C) 3.500 

D) 5.000 

E) 6.000 
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32. Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap 
Planı’nda hem 7/A hem de 7/B seçeneğinde yer 
alan maliyet hesaplarından biridir? 

 
 

A) İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

B) Finansman Giderleri 

C) Çeşitli Giderler 

D) Genel Yönetim Giderleri 

E) Amortisman ve Tükenme Payları 

 
 
 
 
 

33. “İşletmelerin; uzun vadeli yatırımlar yapma, 
uzun vadeli krediler alma, uzun vadeli iş 
ilişkileri kurma faaliyetleri” aşağıdaki 
muhasebenin temel kavramlarından hangisinin 
sonucudur? 

 
 

A) Tutarlılık 

B) İhtiyatlılık 

C) İşletmenin Sürekliliği 

D) Sosyal Sorumluluk 

E) Dönemsellik 

 
 
 
 
 

34. Bir şirket, aşağıda bilançosu bulunan A Kollektif 
Şirketi’ni devralma yoluyla birleşme kararı almış ve 
bu kararı gerçekleştirmiştir. 

 
A Koll.Şti. Tasfiye 

Dönem Başı Bilançosu 

Aktif Pasif 
 

Kasa 11.000 Satıcılar 1.000 

Ticari Mal 20.000 Sermaye 30.000 

Toplam 31.000 Toplam 31.000 

 
 

Devralan şirketin devir kayıtlarıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
 

A) Ödenmemiş Sermaye Hesabı alacaklı, 
30.000 TL 

B) Sermaye Hesabı borçlu, 30.000 TL 

C) Kasa Hesabı borçlu, 11.000 TL 

D) Ticari Mallar Hesabı borçlu, 20.000 TL 

E) Satıcılar Hesabı alacaklı, 1.000 TL 

35. Bir işletme 20.000 TL tutarla İştirakler Hesabında 
izlediği bir iştirakini, beklediği verimi sağlayamadığı 
için satmaya karar vermiştir. 

Yapılacak aktarma kaydında kullanılacak 
borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 

A) İştirakler 

B) Diğer Mali Duran Varlıklar 

C) Bağlı Menkul Kıymetler 

D) Hisse Senetleri 

E) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 

 
 
 
 
 

36. Ticaret işletmesinde aşağıdaki yevmiye kaydı 
gösterimlerinden hangisi yanlıştır? 

 
 

A) Varlık Hesabı borçlu, Varlık Hesabı alacaklı 

B) Varlık Hesabı borçlu, Kaynak Hesabı 
alacaklı 

C) Varlık Hesabı borçlu, Gelir Hesabı alacaklı 

D) Nazım Hesap borçlu, Varlık Hesabı alacaklı 

E) Nazım Hesap borçlu, Nazım Hesap alacaklı 

 
 
 
 
 

37. Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmelerin 
ihraç etmiş oldukları uzun vadeli finansal 
borçlanma senetlerine ilişkin olarak tahakkuk 
edip de henüz ödenmeyen faizlerinin izlendiği 
hesaptır? 

 
 

A) 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 

B) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara 
Taksitleri ve Faizleri 

C) 405 Çıkarılmış Tahviller 

D) 408 Menkul Kıymet İhraç Farkları 

E) 304 Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 
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38. 250.000 TL sermayeli X Komandit Şirketi’nde 
Komandite Ortak A’nın ortaklık payı %60, 
Komanditer Ortak B’nin ortaklık payı ise %40’tır. 
Şirketin tasfiye sonu bilançosunda 350.000 TL 
zarar ortaya çıkmıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda ortakların tasfiye 
zararını karşılama tutarları aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir? 

 
 

A) Komandite Ortak A: 300.000 
Komanditer Ortak B: 50.000 

B) Komandite Ortak A: 250.000 
Komanditer Ortak B: 100.000 

C) Komandite Ortak A: 210.000 
Komanditer Ortak B: 140.000 

D) Komandite Ortak A: 200.000 
Komanditer Ortak B: 150.000 

E) Komandite Ortak A: 175.000 
Komanditer Ortak B: 175.000 

 
 
 
 
 

39. ABC İşletmesi, 2013 yılında çalışanlarla ilgili olarak 

15.000 TL kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır.  
Aynı dönemde işten ayrılan personele 9.000 TL 
kıdem tazminatı ödemiştir. Vergi oranı %20 olup, 
kıdem tazminatı tutarı ayrıldığı dönemde değil, 
ödendiği dönemde vergi matrahından 
düşülebilmektedir. 

TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre bu 
olaya ilişkin olarak 2013 yılında 
aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir? 

 
 

A) 1.200 TL’lik ertelenen vergi varlığı 

B) 1.800 TL’lik ertelenen vergi yükümlülüğü 

C) 3.000 TL’lik indirilebilir geçici fark 

D) 4.200 TL’lik vergilendirilebilir geçici fark 

E) 6.000 TL’lik sürekli fark 

40. X İşletmesi’nin 2012 ve 2013 yılı bilançolarından 
alınan bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 
 

2012 2013 

370 Dönem Kârı Vergi 
ve Diğer Yasal 

Yükümlülük Karşılıkları 8.000 11.000 

371 Dönem Kârının 
Peşin Ödenen Vergi ve 
Diğer Yükümlülükleri 6.200 9.500 

2013 yılında düzenlenen Nakit Akış Tablosunda 
dönem kârı vergileriyle ilgili nakit çıkışlarının 
tutarı kaç TL’dir? 

A) 7.700 

B) 11.300 

C) 14.200 

D) 15.700 

E) 17.200 

 
 
 
 

 
41. X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam 

edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili 
olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır: 

Satış fiyatı: 10.000 TL 
(10 TL/adet x 1000 adet) 

Satışla ilgili nakliye giderleri: 1.000 TL 
(1 TL/adet x 1000 adet) 

Satış sonrası montaj gideri: 2.000 TL 
(2 TL/adet x 1000 adet) 

Buna göre MM ticari malının net gerçekleşebilir 
değeri kaç TL’dir? 

 

A) 7.000 

B) 8.000 

C) 11.000 

D) 12.000 

E) 13.000 
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42. TFRS’ye göre hazırlanmış tam bir finansal 
tablolar setinde aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz? 

 
 

A) Döneme Ait Nakit Akış Tablosu 

B) Dönem Sonu Finansal Durum Tablosu 
(Bilanço) 

C) Önemli Muhasebe Politikalarını Özetleyen 
Dipnotlar ve Diğer Açıklayıcı Notlar 

D) Döneme Ait Fon Akış Tablosu 

E) Döneme Ait Kâr veya Zarar ve Diğer 
Kapsamlı Gelir Tablosu 

 
 
 
 
 

43. TMS 2 Stoklar standardına göre, 
aşağıdakilerden hangisi ticari mal stoklarının 
maliyetine dahil edilmez? 

 

A) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye bedeli 

B) İlk edinme sırasında katlanılan gümrük 
vergisi 

C) Depolama alanı için ödenen kira bedeli 

D) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye 
sigortası 

E) Ticari malın alış bedeli 

 
 
 
 

 
44. TMS 18 hasılat standardı, hangi işlem veya 

olaylardan kaynaklanan hasılatın 
muhasebeleştirilmesinde uygulanmaz? 

 
 

A) İsim hakları 

B) Finansal kiralamalar 

C) Temettüler 

D) Mal satışları 

E) Faizler 

45. Brüt satışları 54.000 TL, satış iskontoları 1.600 TL, 
üretim kapasitesi 200 birim olan bir işletme, 
dönemde 120 birim üretim yapmış, değişken 
maliyet sistemine göre üretim maliyeti 47.000 TL, 
tam maliyet sistemine göre üretim maliyeti 
53.000 TL olarak hesaplanmıştır. 

İşletmenin normal maliyet sistemini uyguladığı 
varsayıldığında, brüt satış kârı kaç TL’dir? 

 

A)     1.800 

B)     3.400 

C)     5.000 

D)     5.400 

E)     7.000 

 
 
 
 

 
46. Değişken maliyet sistemini uygulayan A 

İşletmesi’nin maliyetlerine ilişkin bazı bilgiler 
aşağıdaki gibidir: 

 

Direkt ilk madde ve malzeme 
giderleri 

75.000 TL 

Direkt işçilik giderleri 100.000 TL 

Değişken genel üretim giderleri 25.000 TL 

Sabit genel üretim giderleri 90.000 TL 

Genel yönetim giderleri 
(tamamı sabit) 

10.000 TL 

Pazarlama, satış ve dağıtım 
giderleri (tamamı değişken) 

20.000 TL 

 
 

Bu dönemde üretilen 1.000 adet mamulün 600 
adedi 250 TL birim fiyatla satılmıştır. 

Bu bilgilere göre, A  İşletmesi’nin 
düzenleyeceği katkı tipi gelir tablosunda 
raporlanacak net katkı payı kaç TL’dir? 

 

A)     10.000 

B)     15.000 

C)     30.000 

D)     40.000 

E)     50.000 
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47. Aşağıdakilerden hangisi, bir üretim 
işletmesinin maliyetlerini sabit ve değişken 
olarak ayrıştırırken kullanabileceği 
yöntemlerden biri değildir? 

 
 

A) Grafik Yöntemi 

B) İş Ölçümü Yöntemi 

C) En Küçük Kareler Yöntemi 

D) Muhasebe Yöntemi 

E) Net Satış Değeri Yöntemi 

 
 
 
 

48. Bir işletmenin sabit maliyetleri 10.000 TL, 1.000 
birim üretim hacmindeki kârı 10.000 TL’dir. 
İşletmenin katkı payında %25 oranında artış 
olursa, yeni hesaplanacak kâra geçiş noktası 
için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
 

A) 100 birim artar. 

B) 100 birim azalır. 

C) 150 birim artar. 

D) 150 birim azalır. 

E) 200 birim artar. 

 
 
 
 
 

49. Yıllık 100.000 makine saati karşılığında bütçelenen 
2.000.000 TL tutarındaki genel üretim giderlerinin 
%30’unun sabit giderlerden oluşacağı tahmin 
edilmektedir. 

Yukarıdaki bilgilere göre genel üretim 
giderlerinin üretim maliyetlerine 
yüklenmesinde kullanılacak bütçe denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 

A) Y=100.000+20X 

B) Y=100.000+14X 

C) Y=20X 

D) Y=600.000+20X 

E) Y=600.000+14X 

 

50. Aşağıdakilerden hangisi malzemeler için 
optimum stok düzeyini etkileyen faktörlerden 
biri değildir? 

 
 

A) Talep miktarı 

B) Sipariş maliyeti 

C) Satış fiyatı 

D) Stok bulundurma maliyeti 

E) Alış fiyatı 

 
 
 
 
 

51. Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden 
ayrı tutulduğu, bağımsız maliyet muhasebesi 
uygulamasını tercih eden işletmelerde, stoktan 
endirekt ilk madde ve malzemenin alınarak 
üretime gönderilmesi durumunda, Maliyet 
Muhasebesi Bölümü tarafından yapılacak ilgili 
kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin 
alacağına kayıt yapılır? 

 
 

A) 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 

B) 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 
Yansıtma Hesabı 

C) 701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı 

D) 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 

E) 700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 

 
 
 
 
 

52. X İşletmesi’nin bazı üretim bilgileri aşağıdaki 
gibidir. 

Süre Standardı : 2 DİS/Birim 

Ücret Standardı : 4 TL/saat 

İşletme yıl içinde 20.000 adet mamul üretmiş ve 
38.000 Direkt İşçilik Saati çalışılmıştır. İşçilere saat 
ücreti olarak 5 TL ödenmiştir. 

Bu bilgilere göre Toplam Direkt İşçilik Sapması 
(farkı) aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 

A) 30.000 TL Olumsuz 

B) 38.000 TL Olumlu 

C) 38.000 TL Olumsuz 

D) 40.000 TL Olumlu 

E) 48.000 TL Olumsuz 
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53. X Üretim İşletmesi’nin Boyama ve Dikiş esas 
üretim gider yerleri ile Yemekhane ve Tamir-Bakım 
yardımcı gider yerlerine ilişkin bilgiler şu şekildedir: 

 

Gider Çeşitleri Dağıtım 
Ölçüsü 

Oluşan 
Gider 

Fabrika Binası 
Amortismanı 

m² 250.000 TL 

Isıtma 
Giderleri 

Petek Sayısı 150.000 TL 

 
Yüzölçümü 

(m²) 
Petek Sayısı 

Boyama 900 80 

Dikiş 700 60 

Yemekhane 250 40 

Tamir-Bakım 150 20 

 
 

Bu bilgilere göre, yapılacak I. Dağıtım’da 
Boyama esas üretim gider yerinin fabrika 
binası amortismanından alacağı pay ne 
kadardır? 

 
 

A)      18.700 TL 

B)      31.500 TL 

C)      52.250 TL 

D)      87.500 TL 

E) 112.500 TL 

54. Safha (evre) maliyet sistemini İlk Giren İlk Çıkar 
(FİFO) yöntemiyle birlikte uygulayan bir üretim 
işletmesinde, miktar hareketlerine ve yarı mamul 
stoklarının tamamlanma derecelerine ilişkin bilgiler 
aşağıdaki gibidir: 

 
  

 
Miktar 

Hareketleri 

Tamamlanma Derecesi 

Direkt 
Hammadde 

Şekillendirme 

Dönem Başı 
Yarı Mamul 
Stokları 

 

15.000 adet 

 

%100 

 

%60 

Üretimine 
Yeni 
Başlanan 

 

50.000 adet 

  

Üretimi 
Tamamlanan 

 
60.000 adet 

  

Dönem Sonu 
Yarı Mamul 
Stokları 

 

5.000 adet 

 

%100 

 

%40 

 
 

Bu bilgilere göre, işletmenin şekillendirme 
açısından toplam eşdeğer ürün miktarı kaçtır? 

 
 

A) 48.000 

B) 51.000 

C) 53.000 

D) 54.000 

E) 56.000 

 
 
 
 
 

55. I. Peşin bedelle bina satışı 
II. Kısa vade ile ticari mal alışı 
III. Uzun vadeli alacakların tahsil edilmesi 

Yukarıdaki işlemlerden hangisi / hangileri net 
işletme sermayesini artırır? 

 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve III 

E) II ve III 
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56. İşletmenin ortalama etkinlik süresini 
hesaplamak için aşağıdaki bilgilerden 
hangisine gerek yoktur? 

 
 

A) Stok devir hızı 

B) Alacakların tahsilât süresi 

C) Ortalama stoklar 

D) Aktif devir hızı 

E) Alacak devir hızı 

 
 

 
57. Satışları 40.000 TL, sürekli sermayesi 

14.000 TL, aktif devir hızı 2 olan bir işletmenin 
kısa vadeli yabancı kaynak toplamı kaç TL'dir? 

 

A) 2.000 

B) 3.000 

C) 4.000 

D) 5.000 

E) 6.000 

 
 
 

58. Finansal tablo analizi yapılırken, aşağıda 
belirtilen hangi unsurların birlikte 
değerlendirilmesi anlamlı değildir? 

 
 

A) Hazır değerler ve duran varlıklardaki 
değişimler 

B) Ticari alacaklar ve ticari borçlardaki 
değişimler 

C) Duran varlıklar ve sürekli sermayedeki 
değişimler 

D) Ticari alacaklar ve satışlardaki değişimler 

E) Dönen varlık ve kısa vadeli yabancı 
kaynaklardaki değişimler 

 
 

 
59. Aşağıdaki finansal tablolardan hangisi 

“tahakkuk esası”ndan kaynaklanan bir bilgi 
eksikliğini giderir? 

 
 

A) Fon Akış Tablosu 

B) Nakit Akış Tablosu 

C) Bilanço 

D) Gelir Tablosu 

E) Özkaynak Değişim Tablosu 

60. Paranın satın alma gücündeki değişme 
karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak 
satınalma güçleri değişen kalemlere ne ad 
verilir? 

 
 

A) Parasal Olmayan Kalemler 

B) Enflasyonist Kalemler 

C) Varlık Kalemleri 

D) Gelir Tablosu Kalemleri 

E) Parasal Kalemler 

 
 
 
 

61. Bir işletmede 18.000 TL’lik önceki yıl dönem net 
kârının 10.000 TL’lik kısmı yedeklere aktarılmış, 
8.000 TL’lik kısmı ise ortaklara temettü (kâr payı) 
olarak ödenmiştir. 

Yukarıda verilmiş olan işlemin Özkaynaklar 
Değişim Tablosunda iki dönem arasında 
“Toplam Özkaynaklar” tutarına etkisi 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

 
 

A) 8.000 TL azalır. 

B) 8.000 TL artar. 

C) 10.000 TL artar. 

D) 18.000 TL azalır. 

E) 18.000 TL artar. 

 
 
 
 
 

62. Aşağıdaki ticari işlemlerden hangisi, bilanço 
toplamında (aktif-pasif) azalışa sebep olur? 

 
 

A) Çek ciro edilerek mal alımı 

B) Maliyetine (kârsız) peşin mal satışı 

C) Peşin mal alımı 

D) Banka kredisi borcunun ödenmesi 

E) Senet verilerek mal alımı 
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63. Aşağıdaki olaylardan hangisi hileli finansal 
raporlamaya örnek olamaz? 

 
 

A) İşletme yönetiminin varlıkların faydalı 
ömürlerini olduğundan uzun kabul etmesi 

B) Pazarlama elemanının müşteri hesaplarında 
hile yaparak 1.000 TL’yi zimmetine 
geçirmesi 

C) İşletme yönetiminin şüpheli alacak tahminini 
gerçekçi yapmaması 

D) İşletme yönetiminin bilanço toplamını 
olduğundan 500.000 TL daha fazla 
göstermesi 

E) İşletme yönetiminin finansal tablo 
kullanıcısını yanıltmak amacıyla finansal 
tabloları olduğundan farklı göstermesi 

 
 
 
 
 

64. Aşağıdakilerden hangisi denetimin planlanması 
aşamasında yapılan işlemlerden biri değildir? 

 
 

A) İşletmeyi ve sektörü tanımak 

B) Başlangıç analitik inceleme prosedürlerini 
uygulamak 

C) Denetim ekibini belirlemek ve dışarıdan 
uzmana ihtiyaç olup olmadığını 
değerlendirmek 

D) İşletme riski ve hile riskini belirlemek 

E) İşletme yönetiminden bulunan yanlışlıkların 
düzeltilmesini talep etmek 

 
 
 
 
 

65. Aşağıdakilerden hangisi denetimde döngü 
yaklaşımı kapsamında ele alınabilecek 
döngülerden biri değildir? 

 
 

A) Satış ve tahsilât 

B) Gelecek yıllara ait giderler ve gelirler 

C) Satın alma ve ödeme 

D) Stok ve üretim 

E) Personel ve ücret 

66. Bağımsız denetim sürecinde hangi sıra izlenir? 

 
 

A) Raporlama - Riske karşılık verme - Risk 
değerlendirme 

B) Risk değerlendirme - Raporlama - Riske 
karşılık verme 

C) Riske karşılık verme - Risk değerlendirme - 
Raporlama 

D) Risk değerlendirme - Riske karşılık verme - 
Raporlama 

E) Riski saptama - Risk değerlendirme - 
Raporlama 

 
 
 
 
 

67. Önemlilik kavramı ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
 

A) Önemlilik, denetim sürecinin üç aşamasında 
da kullanılır. 

B) Bir yanlışlık, bir finansal tablo kullanıcısının 
vereceği kararı olumsuz yönde etkiliyorsa, o 
yanlışlık önemli, etkilemiyorsa  önemsiz 
kabul edilir. 

C) Önemlilik düzeyi, finansal tablo 
kullanıcılarının kararlarını etkilemeyecek en 
düşük yanlışlık düzeyi olarak kabul edilir. 

D) Bağımsız Denetçi, finansal tablo 
kullanıcılarının kararlarını etkileyebilecek 
hangi yanlışlıkların önemli, hangilerinin 
önemsiz olduğunu, mesleki yargıları ile 
belirlemek zorundadır. 

E) Bağımsız Denetçiden önemsiz yanlışlıkları 
bulması beklenmez. 

 
 
 
 
 

68. Analitik inceleme prosedürleri denetim 
sürecinin hangi aşama / aşamalarında 
kullanılabilir? 

 
 

A) Risk değerlendirme 

B) Riske karşılık verme 

C) Raporlama 

D) Risk değerlendirme ve raporlama 

E) Risk değerlendirme, riske karşılık verme ve 
raporlama 
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69. Denetçinin, denetim kanıtı toplama amacıyla 
aşağıdaki modellerden hangisini kullanması 
doğrudur? 

 
 

A) Denetim Riski = Kontrol Riski x Önemli 
Yanlışlık Riski 

B) Denetim Riski = Doğal Risk x Kontrol Riski x 
Ortaya Çıkarma Riski 

C) Denetim Riski = Doğal Risk + Kontrol Riski + 
Önemli Yanlışlık Riski 

D) Denetim Riski =  Doğal  Risk  +  Kontrol 
Riski + Ortaya Çıkarma Riski 

E) Denetim Riski = Doğal Risk x Kontrol Riski x 
Önemli Yanlışlık Riski 

 
 
 
 
 

70. Denetçi, bazı kalemlerin doğruluğu konusunda 
tatmin edici bir inceleme imkânı bulamadığı 
halde, finansal tabloların bütünü hakkında 
olumlu bir görüşe sahipse, raporunda nasıl bir 
görüş açıklar? 

 
 

A) Olumlu görüş 

B) Olumsuz görüş 

C) Görüş bildirmekten kaçınma 

D) Şartlı görüş 

E) Şartsız görüş 

 
 
 
 
 

71. Finansal tablo denetiminin bağımsız denetçi 
tarafından yapılmasının sebepleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

 
 

A) Bilgi kullanıcıları ile şirket yönetimi 
arasındaki çıkar çatışması 

B) Bilgi kullanıcılarının, denetimi kendilerinin 
yapmasının zaman ve maliyet açısından 
akılcı olmaması 

C) Şirketin muhasebe sorumlularının bilgi 
birikimi açısından yetersiz olması 

D) Bilgi kullanıcılarının, denetimi kendilerinin 
yapmasında çeşitli yasal engeller bulunması 

E) Şirket yönetimi dışındaki bilgi kullanıcılarının 
şirket yönetiminden uzak olması 

72. Denetçi, isabetli bir denetim görüşüne ulaşmak 
için geçmişte yaşanan tüm olgulara ait kanıtları 
gözden geçirmek yerine aşağıda yer alan hangi 
yöntemi uygular? 

 
 

A) Uygunluk analizi 

B) Karşılaştırma 

C) Gözetim 

D) Analitik inceleme 

E) Örnekleme 

 
 
 
 

73. Bir işletmenin “belirli bir tarihte işletmenin 
varlıkları ve borçları vardır” şeklindeki 
iddiasına karşılık denetçinin denetim hedefi 
nedir? 

 
 

A) Var olma 

B) Tam olma 

C) Haklar ve yükümlülükler 

D) Değerleme 

E) Uygun dağıtım 

 
 
 
 
 

74. Bilançoda yer alan varlıkların bilanço gününde 
işletmenin kontrolünde bulunan varlıklar; 
bilançoda yer alan borçların ise işletmeye ait 
borçlar olması gereği, aşağıdaki denetim 
amaçlarından hangisi ile ifade edilir? 

 
 

A) Zamanlılık 

B) Bütünlük 

C) Değerleme ve gidere dönüştürme 

D) Sınıflandırma 

E) Sahiplik ve yükümlülükler 



16 

TÜRMOB-TESMER 

Staja Giriş Sınavı 2014-1. Dönem 

A 

 

 

 

75. Analitik inceleme prosedürleri aşağıdakilerden 
hangisine yardımcı olur? 

 
 

A) Uygulanacak denetim tekniklerinin 
belirlenmesine 

B) Denetim ekibinin kaç kişiden oluşacağının 
belirlenmesine 

C) İşletme sahibinin önümüzdeki yıl yapacağı 
yatırımın belirlenmesine 

D) Hissedarların genel kurulda alacağı 
kararların belirlenmesine 

E) İşletmenin denetim firması ile tekrar 
sözleşme imzalama kararının belirlenmesine 

 
 
 
 
 

 
76. Kontrol Riski hakkında aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 
 

A) Kontrol Riski, bağımsız denetçinin kontrol ve 
inisiyatifindedir. 

B) İç kontrol prosedürleri olan işletmelerde 
Kontrol Riski olmaz. 

C) Kontrol Riski, denetçi tarafından 
değerlendirilmeli ve denetçi, 
değerlendirmenin sonucunda Tespit 
Edememe Riskini belirlemelidir. 

D) Kontrol Riski, yönetimin faaliyetlerinden 
etkilendiğinden denetçi tarafından kontrol 
edilmemelidir. 

E) Kontrol Riski, yoğun bir çalışma ile denetçi 
tarafından ortadan kaldırılabilir. 

 
 
 
 
 

77. Doğrulama mektubunda yer alan bilgilerin 
yanlış olması durumunda, karşı taraftan cevap 
verilmesinin istenmesi aşağıdaki doğrulama 
türlerinden hangisini ifade etmektedir? 

 
 

A) Olumlu Doğrulama 

B) Boş Bakiyeli Doğrulama 

C) Parçalı Doğrulama 

D) Bütünüyle Doğrulama 

E) Olumsuz Doğrulama 

78. “Güvence sözleşmesi; bir  uygulayıcının 
sözleşmeyi kullanacakların güven seviyesini 
artırmaya yönelik olarak bir konunun 
değerlendirilmesi veya ölçülmesi sonucunda 
görüşünü açıkladığı sözleşme” olarak 
tanımlanmaktadır. 

Yukarıdaki tanıma göre, aşağıdakilerden 
hangisi bir güvence sözleşmesinin konusunu 
oluşturamaz? 

 
 

A) Bir işletmenin finansal tablolarının, finansal 
raporlama standartlarına uygun olarak 
hazırlanıp hazırlanmadığı 

B) Bir işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliğinin 
değerlendirilmesi 

C) Bir işletmenin yönetim ve vergi 
danışmanlığının yapılması 

D) Bir işletmenin bilgi işlem sistemlerinin 
etkinliğinin değerlendirilmesi 

E) Bir işletmenin insan kaynakları 
uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi 

 
 
 
 
 

79. Çapraz fiyat esnekliği bir malın talebindeki yüzde 
değişimin bir başka malın fiyatındaki yüzde 
değişime oranlanmasıyla hesaplanır. 

Buna göre çapraz fiyat esnekliği konusunda 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 
 

A) Çapraz fiyat esnekliği sıfırsa her iki mal da 
zorunlu mallardır. 

B) Çapraz fiyat esnekliği her zaman -1 ile 1 
değerleri arasında tanımlanır. 

C) Talep eğrisinin eğimi arttıkça çapraz fiyat 
esnekliği de artar. 

D) Tamamlayıcı malların çapraz fiyat esnekliği 
pozitiftir. 

E) İkame malların çapraz fiyat esnekliği 
pozitiftir. 
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80. Bir firma bir maldan 100 birim üretirken 
üstlendiği ortalama maliyet (AC) 4 TL, marjinal 
maliyet (MC) ise 5 TL’dir. Bu durumda 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 
 

A) Ortalama maliyet tüm üretim düzeylerinde 
sabittir. 

B) Ortalama maliyet en düşük seviyededir. 

C) Üretim arttıkça ortalama maliyet artacaktır. 

D) Toplam maliyet 500 TL’dir. 

E) Üretim arttıkça ortalama sabit maliyet 
değişmez. 

 
 
 
 
 

81. Tam rekabetçi firma aşağıdaki durumlardan 
hangisinde üretime devam etmek  yerine 
üretimi durdurur? 

 
 

A) Fiyat, kısa dönem ortalama toplam 
maliyetten (SRATC) düşük, ortalama 
değişken maliyetten (AVC) büyük ise 

B) Fiyat, ortalama değişken maliyetten (AVC) 
düşük ise 

C) Fiyat, kısa dönem ortalama toplam maliyete 
(SRATC) eşit ise 

D) Fiyat, ortalama değişken maliyete (AVC) eşit 
ise 

E) Fiyat, ortalama değişken maliyetten (AVC) 
yüksek ise 

 
 
 
 
 

82. Monopolcü firma için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

 
 

A) Fiyatı etkileme gücü olduğundan kısa 
dönemde zarar ederek dengeye gelmesi 
mümkün değildir. 

B) Fiyat marjinal hasılata (MR) eşittir. 

C) Monopolcü firma sonsuz esnek bir talep 
eğrisi ile karşı karşıyadır. 

D) Monopolcü firmanın arz eğrisi türetilemez. 

E) Uzun dönemde, fiyatın uzun dönem marjinal 
maliyete (LRMC) eşit olduğu noktada 
dengeye gelir. 

83. Keynesyen aktarma mekanizmasına göre, 
uygulanan para politikası ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 
 

A) Para talebinin gelir esnekliği ne kadar 
yüksekse, para politikasının gelir düzeyini 
etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır. 

B) Para talebinin faiz esnekliği ne kadar 
yüksekse, para politikasının gelir düzeyini 
etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır. 

C) Yatırımların faiz esnekliği ne kadar 
yüksekse, para politikasının gelir düzeyini 
etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır. 

D) Marjinal vergi oranı ne kadar yüksekse, para 
politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de 
o kadar yüksek olacaktır. 

E) Marjinal tüketim eğilimi ne kadar düşükse, 
para politikasının gelir düzeyini etkileme 
gücü de o kadar yüksek olacaktır. 

 
 

 
84. Bir İngiliz vatandaşının BİST (Borsa İstanbul)’te 

satın aldığı bir Türk firmasına ait hisse 
senedinden elde ettiği faiz geliri Türkiye’nin 
ödemeler dengesi bilançosuna nasıl 
kaydedilir? 

 
 

A) Cari hesaba artı olarak 

B) Cari hesaba eksi olarak 

C) Sermaye hesabına artı olarak 

D) Sermaye hesabına eksi olarak 

E) Rezerv hesabına artı olarak 

 
 

 
85. Maliye bilimi tarihi için aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

 
 

A) Maliyenin bilim dalı olarak kapsamı ilk olarak 
Alman Kameralizmi ile ortaya konulmuştur. 

B) 18. yüzyılda Klasik yaklaşım mali güç, 
adalet, sosyal refah ve iktisadilik ilkelerini 
temel vergilendirme ilkesi olarak belirlemiştir. 

C) 18. yüzyılda Merkantalizme göre tarım 
sektörü safi hasıla yaratan tek sektör olarak 
görüldüğü için maliye açısından tarım 
üzerinden alınan tek vergi anlayışı 
gelişmiştir. 

D) Vergilerin anayasal meşruiyetinin 
araştırılması Birinci Dünya Savaşı sonrası 
ortaya çıkmıştır. 

E) 1980 sonrası gelişen arz yönlü iktisadi 
anlayışa göre, istisna ve indirimler yoluyla 
vergi gelirlerinin azaltılması Gayri Safi Milli 
Hasıla (GSMH)’nın uzun dönemde 
azalmasına sebep olur. 
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86. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre yerel 
yönetimler açısından yanlış bir ifadedir? 

 
 

A) TBMM’de merkezi yönetim bütçe kanun 
tasarısına TBMM görüşmeleri sırasında 
dikkate alınmak üzere yerel yönetim bütçe 
tahminleri eklenir. 

B) Belediye başkanları, stratejik plan, 
performans hedefleri ve performans 
ölçütlerine göre hedef gerçekleştirmeleri ile 
hedeften sapma nedenlerini faaliyet 
raporlarında belirtmek zorundadırlar. 

C) Yerel yönetimler için iç ve dış denetim 
yapılır. 

D) Yerel mali yönetimin zaafa uğradığı şüphesi 
üzerine Başbakan'ın önerisi ve TBMM’nin 
onayı ile yerel yönetim mali karar ve işlemleri 
için mevzuata uygunluk denetimi yapılır. 

E) Yerel yönetim faaliyet raporları İçişleri 
Bakanlığı’na ve raporlanmak üzere 
Sayıştay’a gönderilir. 

 
 
 
 
 

87. Devlet borçlarının Merkez Bankası’nca para 
basılarak ödenmesine ne ad verilir? 

 
 

A) Konversiyon 

B) İhtiyari ödeme 

C) Monetizasyon 

D) Moratoryum 

E) Borcun reddi 

 
 
 
 
 

88. Sermaye kazançları tek oranlı vergiye tabi 
tutulurken, emek gelirlerinin artan oranlı vergi 
tarifesine tabi olması aşağıdakilerden hangisi 
ile tanımlanır? 

 
 

A) Gelir vergisi 

B) Paylara ayırma sistemi 

C) Vergi rekabeti 

D) Ayırma kuramı 

E) İkili vergi sistemi 

 

89. Kamu mallarının faydasının bölünemez özelliği 
nedeniyle fiyatlandırma yapılamaması 
aşağıdaki sorunlardan hangisini doğurur? 

 
 

A) Kamu harcamalarının yetersiz kalması 

B) Vergi gelirlerinin artırılması ihtiyacı 

C) Kamusal mallardan bedava yararlanma 
eğilimi olması 

D) Sosyal harcamaların ihtiyacın üzerinde 
artması 

E) Doğal tekellerin oluşumu 

 
 
 
 
 

90. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
çerçevesinde hazırlanan merkezi yönetim bütçesi, 
genel bütçeli idareleri, özel bütçeli idareleri ve 
düzenleyici denetleyici kuruluşları kapsamaktadır. 

Aşağıdaki kurumlardan hangisi merkezi 
yönetim bütçesi kapsamında yer almaz? 

 
 

A) Adalet Bakanlığı 

B) Ankara Üniversitesi 

C) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

D) Sosyal Güvenlik Kurumu 

E) Anayasa Mahkemesi 

 
 
 
 
 

91. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
 

A) Odalar, kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu 
aracılığıyla Maliye Bakanlığı’na bildirmekle 
tüzel kişilik kazanırlar. 

B) Yeterli sayıda meslek mensubu bulunmayan 
ve oda kurulamayan yerlerin en yakın odaya 
bağlanmasına veya bölge odaları 
kurulmasına Maliye Bakanlığı’nca karar 
verilir. 

C) Ayrı ayrı kurulan Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları, bulundukları ilin veya ilçenin adıyla 
anılır. 

D) Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en 
az 250 meslek mensubu bulunan il 
merkezlerinde ve ilçelerde (Büyükşehir 
belediyesi sınırları içindeki ilçeler hariç) bir 
oda kurulur. 

E) İlçelerde oda kurulabilmesi için o ilçedeki en 
az 100 meslek mensubunun yazılı 
başvurusu aranır. 
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92. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Disiplin Kurulu 
(SMMMO-DK) ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

 
 

A) SMMMO-DK, üye sayısı 50’ye kadar olan 
odalarda beş, 50’den fazla olan odalarda 
yedi üyeden oluşur. 

B) SMMMO-DK üyeleri, kayıtlı olduğu meslek 
odasında en az üç yıl kıdemli olup fiilen 
mesleki faaliyette bulunanlar arasından beş 
yıl için seçilir. 

C) SMMMO-DK en az beş kişinin hazır 
bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile verilir. 

D) SMMMO-DK’nun kararlarına karşı tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde Birlik 
Disiplin Kurulu’na itiraz edilebilir. 

E) SMMMO-DK toplantılarında oylarda eşitlik 
olması halinde, başkanın bulunduğu taraf 
üstün tutulamaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
93. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki 
Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler 
Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan, kavramsal 
çerçeve hakkında aşağıdaki seçeneklerden 
hangisi yanlıştır? 

 
 

A) Temel prensiplere uyumla ilgili tehditleri 
yaratan tüm durumlar tanımlanmıştır. 

B) Profesyonel muhasebecinin, temel 
prensiplere uyumla ilgili tehditleri 
belirlemesini gerektiren bir kavramsal 
çerçeve kurar. 

C) Etik ilkelere uyumlu olmada profesyonel 
muhasebecilere yardımcı olur. 

D) Kamu çıkarına hareket etme 
sorumluluklarını yerine getirmelerinde 
profesyonel muhasebecilere yardımcı olur. 

E) Temel mesleki etik kuralları ortaya koyar. 

94. “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam 
Yasağı Yönetmeliği”ne göre haksız rekabetin 
varlığı halinde odalar aşağıdaki davalardan 
hangisini açmaya yetkili değildir? 

 
 

A) Fiilin haksız olup olmadığının tespiti davası 

B) Haksız rekabetin men’i davası 

C) Haksız rekabetin neticesi olan maddi 
durumun ortadan kaldırılması davası 

D) Haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı 
beyanlarla yapılmışsa bu beyanların 
düzeltilmesi davası 

E) Tazminat davası 

 
 
 
 
 

 
95. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci  

Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik”te yer alan iş kabulü 
düzenlemesine göre aşağıdaki seçeneklerden 
hangisi yanlıştır? 

 
 

A) Meslek mensupları getirilen iş teklifini, 
gerekçe göstermek kaydı ile reddedebilirler. 

B) Staj ve sınav sürecini tamamlayarak, 
mesleği yapmaya hak kazanan meslek 
mensupları, meslek ruhsatlarını aldığı 
tarihten iki yıl geçmedikçe, staj yaptıkları 
meslek mensuplarının rızası olmadan 
onların müşterilerine hizmet vermezler. 

C) İşin kabul edilmemesine ilişkin red kararı 
gecikmeden iş sahibine bildirilir. 

D) İş kabulü ve reddi ile ilgili uygulama esasları, 
Birlik tarafından mecburi meslek kararı ile 
belirlenir. 

E) İki meslek mensubu tarafından red edilen iş 
sahibi ilgili odaya müracaat eder. Oda 
kendisine meslek mensubu belirler. 
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96. “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu Disiplin Yönetmeliği”ne göre 
aşağıdakilerden hangisi “meslekten çıkarma 
cezası”nı gerektiren hallerden biri değildir? 

 
 

A) Mesleğin yürütülmesi sırasında, meslek 
dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı ağır 
hapis cezası ile cezalandırılmış olunması 

B) Meslek mensuplarının kasten vergi ziyaına 
sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile 
kesinleşmesi 

C) Başka bir meslek mensubu hakkında, ilgili 
kuruluşlara asılsız ihbar veya şikâyette 
bulunulması 

D) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları 
kullanılarak, beyanname düzenlenmesi ve 
imzalanması 

E) Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya 
verilmesi veya herhangi bir şekilde bir 
başkasına kullandırılması 

 
 
 
 
 

97. Kendi kusurundan kaynaklanmayan bir  
sebeple trafik kazası geçiren altı yıl kıdemli 
işçinin iş sözleşmesi, devamsızlığın başladığı 
tarihten itibaren en erken kaç hafta sonra 
derhal fesih yoluyla feshedilebilir? 

 

A) 6 

B) 8 

C) 10 

D) 12 

E) 14 

 
 
 
 

 
98. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçilerin gece 

çalışma süresi en çok kaç saat olabilir? 

 

A) 7,5 

B) 8 

C) 9 

D) 10 

E) 11 

99. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu kapsamında çırakların 
yararlanabileceği sigorta kolu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
 

A) Yaşlılık sigortası 

B) İş kazası ve meslek hastalığı sigortası 

C) Malullük sigortası 

D) Ölüm sigortası 

E) İşsizlik sigortası 

 
 
 
 

100. 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan çalışma 
sürelerine dair düzenlemelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
 

A) İşçilerin günlük çalışma süresi 11 saati 
aşamaz. 

B) İşçiler açısından haftalık çalışma süresi en 
çok 45 saattir. 

C) Fazla çalışma yapan işçi, zamlı ücret yerine 
bir saat otuz dakika serbest zaman talep 
edebilir. 

D) Denkleştirme süresinin toplu iş 
sözleşmeleriyle 4 aya kadar artırılabilmesi 
mümkündür. 

E) Telafi çalışması yapan işçi, bu süre için fazla 
çalışma ücretine hak kazanır. 

 
 
 
 
 

101. Geçici (ödünç) iş ilişkisinin yenilemeler dahil 
azami süresi kaç aydır? 

 

A) 6 

B) 12 

C) 18 

D) 24 

E) 36 
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102. Aşağıdaki durumlardan hangisi kıdem 
tazminatına hak kazandırmaz? 

 
A) İşçinin, muvazzaf askerlik nedeniyle iş 

sözleşmesini feshetmesi 

B) Belirli süreli iş sözleşmesinin, sürenin 
bitmesiyle sona ermesi 

C) İşçinin, yaşlılık aylığı almak amacıyla iş 
sözleşmesini feshetmesi 

D) İşçinin, ücreti geç ödendiği için iş 
sözleşmesini feshetmesi 

E) İşçinin ölümü 

 
 
 
 
 

 
103. 15 Nisan 2013 tarihinde doğan bir vergi alacağı, 

süresi içinde tarh ve yükümlüye tebliğ 
edilmezse hangi tarihte zamanaşımına uğrar? 

 
 

A) 15 Nisan 2017 

B) 01 Ocak 2018 

C) 15 Nisan 2018 

D) 31 Aralık 2018 

E) 31 Aralık 2019 

 
 
 
 
 

104. Vergi hukukunda, beyanların ve ödenmesi 
gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak 
amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri 
ve envanteri üzerinde derinlemesine yapılan 
araştırmaya ne ad verilir? 

 
 

A) İnceleme 

B) Arama 

C) Yoklama 

D) Bilgi toplama 

E) Araştırma 

 

105. Vergi yargısında Danıştay daireleri ile vergi 
dava daireleri kurullarının temyiz üzerine 
verdikleri kararlar hakkında, taraflarca bu 
kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde 
karar düzeltme kanun yoluna başvurulabilir? 

 

A) 7 

B) 15 

C) 30 

D) 45 

E) 60 

 
 
 
 

 
106. Aşağıdaki durumların hangisinde, Türkiye’de 

altı aydan fazla kalan yabancı uyruklu kişi 
Türkiye’de yerleşmiş sayılır? 

 
 

A) Türkiye’de Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey 
Marmara Otoyolu Projesi inşaatında şantiye 
şefi olarak görevlendirilen yabancı uyruklu 
mühendis 

B) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans 
öğrenimi gören yabancı uyruklu IV. sınıf 
öğrencisi 

C) Skyfall filminin İstanbul; Adana ve 
Fethiye’deki çekimlerini izlemek için 
Türkiye’de görevlendirilen Daily Mirror 
Gazetesi’nin yabancı uyruklu magazin 
muhabiri 

D) Bodrum’da bir ev satın alarak evden çalışma 
(home-ofis) tarzında emlak komisyonculuğu 
ile iştigal etmeye başlayan yabancı uyruklu 
kişi 

E) Uyuşturucu madde ticareti yaparken 
tutuklanıp Türk Ceza Kanunu’nun 188. 
maddesi uyarınca 8 yıl hapis cezasına 
mahkûm edilen yabancı uyruklu kişi 

 
 
 
 
 

107. Vergi borcu nedeniyle 7 Mart 2012 tarihinde 
tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava açma 
süresinin son tarihi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
 

A) 14 Mart 2012 

B) 21 Mart 2012 

C) 7 Nisan 2012 

D) 8 Nisan 2012 

E) 7 Mayıs 2012 
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108. Vergi alacağının ilgili yasalarında gösterilen 
matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi 
tarafından hesaplanarak miktar itibariyle tespit 
edilmesine ilişkin idari işlem aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
 

A) Tahakkuk 

B) Vergiyi doğuran olay 

C) Tebliğ 

D) Tarh 

E) Tahsil 

 
 
 
 
 

109. “Tacir” kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

 
 

A) Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi 
adına işleten gerçek kişi tacirdir. 

B) Adi şirket, ticari işletme işletiyorsa kendisi 
tacir niteliğini haizdir. 

C) Kendi amacına varmak için ticari işletme 
işleten vakıflar, gelirlerinin yarısından 
fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere 
harcıyorlarsa tacir sayılmazlar. 

D) Ticaret şirketlerinin tümü, tüzel kişi tacirdir. 

E) Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi 
bunların adına işleten yasal temsilci tacir 
sayılmaz. 

 
 
 
 
 

110. I. Pay defteri 

II. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri 

III. Yevmiye defteri 

IV. Yönetim kurulu karar defteri 

Yukarıda sayılan ticari defterlerin fiziki ortamda 
tutulmaları halinde, bunlardan 
hangisi/hangilerinin kapanış onayının 
yapılması zorunludur? 

 
 

A) Yalnız II 

B) Yalnız IV 

C) I, II 

D) III, IV 

E) I, II, III 

111. Tacirin faturaya itiraz yükümlülüğüne ilişkin 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
 

A) Satın aldığı malla ilgili olarak kendisine bir 
fatura gönderilen tacir, belli süre içinde 
faturaya itiraz etmemişse, faturanın içeriğini 
kabul etmiş sayılır. 

B) Tacirin faturanın içeriğine itiraz edebileceği 
süre 7 gündür. 

C) Tacirin fatura içeriğine itiraz süresi, faturayı 
teslim aldığı tarihten başlar. 

D) Tacirin itiraz yükümlülüğü, faturanın yanı 
sıra, sözlü olarak akdettiği sözleşmeyi konu 
edinen teyit mektubunun içeriği için de 
geçerlidir. 

E) Fatura içeriğine itiraz etmemiş olan tacir, 
daha sonra bu içeriğin aksini başka yazılı 
belgelerle ispatlayabilir. 

 
 

 
112. Hamile yazılı bir çekin ciro edilerek teslim 

edilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

 
 

A) Hamile yazılı çekin ciro edilmesi, senet 
üzerinde tahrifat hükmündedir. 

B) Çekin bu yolla devri geçersizdir,  çek  
hukuka uygun devredilmemiştir. 

C) Hamile yazılı çeki ciro eden kişi müracaat 
borçlusu olmuştur. 

D) Böyle bir çekte ciro zinciri kopuksa, muhatap 
banka ödeme yapamaz. 

E) Hamile yazılı bu çek, yapılan bu ciro ile artık 
emre yazılı çeke dönüşmüştür. 

 
 

 
113. Anonim şirketin temsiline ilişkin olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
 

A) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler 
şirketin ticaret unvanı altında kendi 
imzalarını atmak zorundadırlar. 

B) Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, 
temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. 

C) Şirketi temsil yetkisi, murahhas üyeyle 
birlikte yönetim kurulu üyesi olmayan 
murahhas müdüre de devredilebilir. 

D) Şirket temsilcisinin temsil yetkisinin 
kapsamının sadece merkezin veya bir 
şubenin işleri ile sınırlanmasına ilişkin 
sınırlamalar getirilebilir. 

E) Temsile yetkili olanların, görevleriyle ilgili 
işledikleri haksız fiillerden şirket sorumlu 
olmaz. 
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114. Faiz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

 
 

A) Her iki taraf için de ticari iş niteliğindeki 
ödünç sözleşmelerinde bileşik faiz 
kararlaştırılabilir. 

B) Adi işlerde bileşik faiz kararlaştırılabilir. 

C) Adi işlerde faizin anaparayı geçmesi 
yasaktır. 

D) Ticari işlerde temerrüt faizi oranı, kanuni faiz 
oranının yüzde yüzden fazlasını aşamaz. 

E) Adi işlerde sözleşme ile belirlenebilecek 
kapital faizi oranı, kanuni faiz oranının yüzde 
yüzden fazlasını aşamaz. 

 
 
 
 

115. Zarar  gören  kişinin  zor  durumda 
kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da 
deneyimsizliğinden yararlanılarak edimler 
arasında açık bir oransızlık yaratılması 
durumuna ne ad verilir? 

 
 

A) Aldatma 

B) Yanılma 

C) Korkutma 

D) Aşırı Yararlanma 

E) Muvazaa 

 
 
 
 
 

116. Sözleşmelerin kuruluşuna ilişkin aşağıdaki 
bilgilerden hangisi doğrudur? 

 
 

A) Kabul beyanının her zaman öneri ile uyumlu 
olması gerekmez. 

B) Sözleşmeler, aynı yönde ve birbirine uyumlu 
irade açıklamaları ile kurulur. 

C) Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri 
sayılmaz. 

D) Taraflar sözleşmenin esaslı noktaları 
üzerinde anlaşmış olmasalar dahi 
sözleşmeler kurulmuş sayılabilir. 

E) Doğrudan iletişim sırasında yapılmış bile 
olsa telefon ve bilgisayar gibi iletişim 
araçları ile yapılan öneri, hazır olmayanlar 
arasında yapılmış bir öneridir. 

117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 
taşınmazlara ilişkin olarak aşağıda verilen 
sözleşmelerin hangisinin geçerli olarak 
kurulmasında resmi şekil gerekli değildir? 

 
 

A) Taşınmaz Satış Sözleşmesi 

B) Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi 

C) Geri Alım Sözleşmesi 

D) Alım Sözleşmesi 

E) Önalım Sözleşmesi 

 
 
 
 

118. Alacaklının hakkını sadece borçluya karşı ileri 
sürebilmesi, borçlar hukukuna hakim olan 
hangi ilkenin bir sonucudur? 

 
 

A) Nispilik 

B) Dürüstlük 

C) Kusurlu Sorumluluk 

D) Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamaması 

E) İrade Özerkliği 

 
 

 
119. Sözleşme ilişkisinden doğan alacaklar, 

kanunda aksine bir düzenleme bulunmadıkça 
kural olarak kaç yıllık zamanaşımı süresine 
tabidir? 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 5 

E) 10 

 
 
 

120. Alacaklının borçluyu borçtan kurtarması 
sonucunu doğuran sözleşmeye ne ad verilir? 

 
 

A) Rücû 

B) Kefalet 

C) İbra 

D) Takas 

E) Yenileme 

 
 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 



 

 

 



 

 

STAJA GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
 

Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür - genel yetenek olmak 
üzere toplam 120 soruluk test biçiminde uygulanan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl 
değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. 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 puan üzerinden 
aldıkları sayısal puanlara göre değil; bu puanları, 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. Bu değerlendirme biçiminde ham puanların ortalaması, her puanın ortalamadan ne kadar 
sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların 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. 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 
ve/veya standart sapması değiştiğinde adayın başarı durumu da değişir. 

 

Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (alan 
bilgisi ve genel kültür - genel yetenek) ayrı ayrı, 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, ÖSYM sınavlarında da olduğu gibi 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. 



 

 

A 
SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 

(Sınav başlamadan önce salon başkanı tarafından salonda yüksek sesle adaylara okunacaktır.) 
 

1. Sınavda 5 seçenekli, toplam 120 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru 
cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır. 

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüzelli) dakikadır. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra geç 
kalan adaylar sınav salonuna alınmayacak, ilk 30 dakika adayların sınav salonunu terk etmelerine izin 

verilmeyecektir. 
 

Sınav salonunu herhangi bir gerekçe ile terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 
3. Sınava girerek cevaplamalarını bitirmiş olan adaylar sınav bitiş saatine 5 dakika kalana kadar sınav 

kâğıtlarını (soru kitapçığı ve optik cevap kâğıdı) salondaki görevlilere teslim ederek sınav salonundan 
çıkabilecekler, son 5 dakika içerisinde sınav salonunda cevaplamalarına devam eden tüm adaylar çıkmak 
için sınav bitiş saatini bekleyeceklerdir. Ancak sınav bitiş saatine ne kadar süre kalırsa kalsın, salonda 
sınavına devam etmekte olan sadece iki aday kalmışsa, bu adaylar, sınav salonunu sınav bitiş saatine kadar 
terk edebilmek için içlerinde hangisi sınav kâğıtlarını en son verecekse diğeri onun çıkışını beklemek 
zorundadır. 

4. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu işaretlemeyi unutmayınız. 
5. Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş 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 işaretleme siyah kurşun kalemle yapılacaktır. Her 
alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda ve/veya sütunlarda işaretlenecektir. Yanlış sütunda 
ve/veya sütunlarda veya soru kitapçığı üzerinde yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 

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. 
Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları 

mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Başka bir 
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. 
Soru kitapçığınızın sayfasının eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

7. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız yasaktır. 
8. Adaylar sınavda hesap makinesi kullanamazlar. 
9. Adaylar sınav sırasında yanlarında databank vb. özel elektronik donanımlar, kulaklık, telsiz, kablosuz iletişim 

sağlayan bluetooth, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf 
makinesi, kamera vb. araçları sınav süresince ve sınav sonrası binayı terk edene kadar kapalı konumda 
tutmaları gerekir. 
Sınav esnasında, sıraların gözünde ve adayların ulaşabilecekleri yerlerde söz konusu araçları bulunduran 
adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

10. Sınav esnasında, sıraların gözünde ve adayların ulaşabilecekleri yerlerde sınav konuları ile ilgili not, kitap, 
defter vb. gibi kaynakları bulundurmak yasaktır. Bulunduran adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır 
ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak, başka adayın kâğıdına bakmak, başka adayla 
konuşmak, silgi, kalem vb. şeylerin alınıp verilmesi yasaktır. 

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

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

14. Sınav kurallarına ve esaslarına uymayan adaylar hakkında salon görevlilerince tutanak tutularak, genel 
sınav kuralları doğrultusunda gereği yapılacak ve yasal işlem başlatılacaktır. 

15 nava giren bütün adaylar Sınav Giriş Belgesi yanında resmi dairelerden alınmış fotoğraflı ve onaylı kimlik 
belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınav süresince masaların üzerinde bulundurmaları 
zorunludur. 

16. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi 
unutmayınız. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılır. 

17. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan 
ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR” denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. 

18. Sınav değerlendirmesi bağıl değerlendirme yöntemiyle yapılacaktır. 
19. Sınavda soru iptali olması durumunda değerlendirme, iptal edilen sorular değerlendirme dışı tutularak geri 

kalan sorular üzerinden yapılacaktır. 

 

BAŞARILAR DİLERİZ. 
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ANKARA ÜNIVERSITESI 

SÜREKLI EŠITIM MERKEZI 

TÜRKIYE SERBEST MUHASEBECI MALI MÜ$AVIRLER 

VE YEMINLI MALI MÜ$AVIRLER 

TEMEL EŠITIM VE STAJ MERKEZI 

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GIRI$ SINAVI 

28 HAZIRAN 2014 - SAAT: 14.00 

KITAPÇIK TÜRÜNÜZ 

A 
CEVAP KAŠIDINIZA I$ARETLEMEYI UNUTMAYINIZ 

DIKKAT! Yukarıdaki bilgileri doldurup, açagıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

GENEL AÇIKLAMA 

1. Bu soru kitapçıgındaki sınav konuları çunlardır: 

Sınav Konusu Soru Sayısı 
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 20 

Türkçe, Matematik, Atatürk Ilkeleri ve Inkılap Tarihi 
ALAN BILGISI 100 

MUHASEBE 
Finansal Muhasebe ve $irketler Muhasebesi, Muhasebe Standartları, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar 
Analizi, Denetim 

EKONOMI ve MALIYE 
HUKUK 

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

2. Bu soru kitapçıgında yer alan 120 adet soru için toplam sınav süresi 150 dakikadır. 

3. Cevaplamaya istediginiz sorudan baçlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap kâgıdında aynı numaralı cevap 
yerine içaretlemeyi unutmayınız. 

4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuçak uçlu bir kurçunkalemle içaretleyiniz. Içaretinizi cevap yerinin dıçına 
taçırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 

5. Degiçtirmek istediginiz cevabı yumuçak bir silgi ile cevap kâgıdını örselemeden temizce siliniz ve dogru  
cevabınızı içaretlemeyi unutmayınız. 

6. Optik cevap kâgıdınızı buruçturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir içaret koymayınız. 
7. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek dogru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri içaretlenmiçse o soru 

yanlıç cevaplanmıç sayılacaktır. 
8. Yanlıç cevaplarınızın dogru cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır. Bu nedenle size en dogru görünen seçenegi 

içaretlemeniz yararınıza olabilir. 
9. Kitapçıgın sayfalarındaki boç yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 
10. Cevaplarınızı optik cevap kâgıdınıza içaretlemeniz gerekmektedir. Soru kitapçıgına içaretleyeceginiz cevaplar 

degerlendirmede dikkate alınmayacaktır. 

 

Ankara Üniversitesi Sürekli Egitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından hazırlanmıç olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi 
amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ANKÜSEM’in yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotografının çekilmesi, 
herhangi bir yolla çogaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasaga uymayanlar gerekli cezai sorumlulugu ve 
soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peçinen kabullenmiç sayılır. 

 
ADI :............................................................................ 

SOYADI :............................................................................ 

T.C. KIMLIK NO :............................................................................ 

SINAV SALON NO :...................................  SIRA NO:...................... 



 

 

Ankara Üniversitesi Sürekli Egitim Merkezi 
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Genel Kültür ve Genel 

Yetenek 

 
1. Açagıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,) 

kaldırılması anlam degiçikligine yol açar? 

A) Yoksulluk, belini bükmüçtü. 

B) Devir, hesap devri. 

C) Yaralı, arkadaçını arıyordu. 

D) Insan, komçularıyla küsmemeli. 

E) Ablam, anneme benzemez. 

 

 
2. Açagıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük anlatım bozukluguna yol açmıçtır? 

A) Bir hafta süreyle odasına kapanıp ders çalıçtı. 

B) Olanlar hakkında biz de senin kadar üzgünüz. 

C) Bahar mevsimi buraya erken gelir, burayı geç 

bırakırdı. 

D) Bu için de üzerinden gelecegini biliyorum. 

E) Ne limon ne de kola içmeyi severdi. 

 

 
3. Açagıdaki cümlelerin hangisi, ögelerinin 

diziliçi bakımından, digerlerinden farklıdır? 

A) Yatak odama giderken kapının önünde 

Zeynep’i gördüm. 

B) Onu her gördügümde okulda yaçadıklarımızı 

hatırlarım. 

C) Aniden yanında yıllar önce tanıçtıgı bir 

dostunu gördü. 

D) Her gece Çamlıca’dan mehtabı seyrederim. 

E) Günün erken saatlerinde, odamın 

penceresinden tarla kuçlarının cıvıltılarını 

dinlemeyi özledim. 

 
 

4. Açagıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlıçı 

yoktur? 

A) Güzel baçlayan gün, ne yazıkki çok kötü bitti. 

B) Ne kadar ugraçsamda onu ikna edemiyorum. 

C) Hediye kutuları üçgen biçiminde 

tasarlanmıçtı. 

D) Satıç rakkamları tahminlerin üzerinde çıktı. 

E) Kapanıç konuçması saat 15.00’de 

baçlayacak. 

5. Yüzlerce yıl önce köyümüzün odasında 

dokunmuç, çignene çignene solgunlaçmıç bu 

halıların üstünde yürüyen son canlılar olan ince 

belli, titrek eklemli, bogumları simsiyah 

karıncaların kimsenin duymadıgı ayak sesleri, 

Osman’ın ruhunda yankılanıyordu. 

Bu cümlede altı çizili tamlamalardan hangisi 

digerlerinden farklıdır? 

A) Osman'ın ruhu 

B) halıların üstü 

C) ayak sesleri 

D) köyümüzün odası 

E) kimsenin duymadıgı 

 
 
 

 
6. “Bu, okudugum ilk açk romanıydı. Konusu ve 

anlatımıyla gerçekten de büyüleyiciydi.  Romanı 

bir kez okumaya baçlayınca elinizden bırakmanız, 

ara vermeniz olanaksızdı. Kitabın, okuru daha ilk 

sayfalarda yakalayan, onun yaçantı ve anılarıyla 

dogrudan baglantı kuran bir yanı vardı. (…)” 

Yukarıdaki paragrafı tamamlayacak en uygun 

cümle, açagıdakilerden hangisidir? 

A) Oysa romancıdan, okurun kiçilik haklarına 

saygı duyması beklenir. 

B) Sezinliyordum; bu, okudugum ilk ve son açk 

romanı olacaktı. 

C) Zaten hangi kitapta böyle bir özellik yoktu ki? 

D) Açk romanlarıyla ilgili önyargım bütünüyle 

yıkılmıçtı. 

E) Açk romanlarını okunmaz kılan da kanımca 

bu idi. 

 
 
 

 
7. Açagıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf 

dogru kullanılmıçtır? 

A) Ege’nin çirin bir kasabasında Dünya’ya geldi. 

B) Gençler artık Halk $iiri okumuyor. 

C) 2487 sayılı Kanun yeniden gözden geçiriliyor. 

D) Bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında hiç yagmur 

yagmadı. 

E) Hüseyin’den çok  korkar,  O’nunla 

karçılaçmamak  için yolunu degiçtirirdi. 

A A 
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8. %10 kârla satılması düçünülen bir mal, etiket 

fiyatının 30 TL eksigine satılıyor. Bu satıçtan 

%5 zarar edildigine göre, bu malın maliyet 

fiyatı açagıdakilerden hangisidir? 

A)  125 

B)  150 

C)  180 

12.  
 
 

 
x 

 
 
Yukarıda grafigi ve eksenleri kestigi noktaları 

D)  200 

E)  220 

 
 
 

9. 200 metre uzunlugundaki bir trenin 500 metre 

uzunlugundaki bir tünele giriçi ile tünelden 

çıkıçı arasında 36 saniyelik bir zaman geçiyor. 

Trenin saatteki hızı kaç km'dir? 

A) 40 

B) 48 

C) 50 

D) 65 

E) 70 

verilen y  f  x egrisi için 

açagıdakilerden hangisidir? 

A) -1 

B) 0 

C) 1 

D) 2 

E) 3 

f 0. f 2degeri 

 

13.    243  

3 

 
içleminin sonucu açagıdakilerden 

10. 50 kiçilik bir sınıfta 30 kiçi matematik 

dersinden baçarılı olmuçtur. Matematik 

dersinden 8 erkek ögrenci baçarısız olduguna 

göre, aynı dersten baçarısız olan kız ögrenci 

sayısı açagıdakilerden hangisidir? 

A) 4 

B) 9 

C) 3 

D) 6 

E) 12 

 
 
 

11. a ve b sayıları için
 a 


 b 
, 2a + b = 14 olduguna 

hangisidir? 

A) -1 

B) 1 

C) 2 

D) 3 

E) 4 

 
 
 
 
 
 
 

14. Ali cebindeki paranın önce 2l3'ünü, sonra da 

 
göre  b  - a 

hangisidir? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

2 3 
içleminin sonucu açagıdakilerden 

kalan parasının 1l3'ünü harcıyor. Geriye 20 

TL'si kaldıgına göre Ali’nin baçlangıçta 

cebinde kaç TL parası vardı? 

A) 90 

B) 100 

C) 105 

D) 110 

E) 120 

 75 

y 

1 

O 
. 

1 
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15. Ali, bir için 1l3'ünü yaptıktan sonra 4  gün 

daha çalıçarak için yarısını yapmıç oluyor. 

Ali’nin bu için geri kalanını bitirebilmesi için 

gereken gün sayısı açagıdakilerden 

hangisidir? 

A) 8 

B) 12 

C) 18 

D) 24 

E) 36 

 
 
 

16. 1924 Anayasası'na dair açagıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıçtır? 

A) Halkoyuna sunularak onaylanmıçtır. 

B) $u ana kadar en uzun süre yürürlükte kalan 

Anayasa’dır. 

C) Hem tek parti hem de çok partili dönemde 

uygulanmıçtır. 

D) Içerigine dokunulmadan dil bakımından iki 

defa degiçiklige ugramıçtır. 

E) Ikinci dönem TBMM'de kabul edilmiçtir. 

 
 
 

17. Cumhuriyetin ilânından sonra Türk ulusunda 

sermaye birikimi gelenegi oluçturmak ve 

tüccara kredi saglamak amacıyla kurulan ilk 

banka açagıdakilerden hangisidir? 

A) Merkez Bankası 

B) Ziraat Bankası 

C) Etibank 

D) Türkiye Iç Bankası 

E) Sümerbank 

 
 
 

18. Açagıda yer alan Atatürk Ilkeleri ve 

uygulamaları ile ilgili olarak yapılan 

eçleçtirmelerden hangisi yanlıçtır? 

A) Milliyetçilik - Türk Dil Kurumu’nun kurulması 

B) Devletçilik - Sümerbank'ın kurulması 

C) Cumhuriyetçilik - Saltanatın kaldırılması 

D) Halkçılık - Soyadı Kanunu'nun çıkarılması 

E) Laiklik - Saglık Bakanlıgı’nın kurulması 

19. Açagıdakilerden hangisi Sakarya Savaçı 

öncesinde Türk tarafının yaptıgı hazırlıklardan 

biridir? 

A) Saltanat $urası'nın toplanması 

B) Tekalif-i Milliye emirlerinin çıkarılması 

C) Fransa ile Ankara Antlaçması'nın 

imzalanması 

D) TBMM'nin Kayseri’ye taçınması 

E) Istanbul hükümeti ile görüçmeler yapılması 

 
 
 

 
20. Açagıdakilerden hangisi, Montrö (Montreux) 

Bogazlar Sözleçmesi'nde yer alan 

hükümlerden biri degildir? 

A) Bogazlar ve çevresinde Türkiye'ye asker 

bulundurma hakkı tanınmıçtır. 

B) Savaçta ve  barıçta bogazlardan savaç 

gemilerinin geçiçi yasaklanmıçtır. 

C) Bogazları yöneten uluslararası komisyon 

kaldırılmıçtır. 

D) Ticaret gemilerinin Bogazlardan geçiçi 

serbest  bırakılmıçtır. 

E) Türkiye'ye, yakın bir savaç tehlikesi ile 

karçılaçırsa, Bogazları istedigi gibi açabilme 

ve kapatabilme hakkı tanınmıçtır. 

A A 
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Alan Bilgisi 

 
 

21. Içletmenin alacak senetlerinin toplam kayıtlı 

degeri 58.000 TL'dir. 31 Aralık  itibariyle 

yapılan hesaplamada senetlerin tasarruf 

degeri 52.000 TL olarak hesaplanmıçtır. Buna 

dayanarak 31 Aralık itibariyle alacak senetleri 

için reeskont kaydı yapılmıçtır. Ertesi dönem 

baçında reeskont iptali için yapılması gereken 

kayıt açagıdakilerden hangisidir? 

A) ––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

22. Içletmenin faaliyetlerinde kullanmak amacı ile 

sipariç ettigi bilgisayarlara iliçkin olarak 

ödedigi avans, açagıdaki hesaplardan 

hangisinde muhasebeleçtirilir? 

A) 269 Verilen Avanslar 

B) 159 Verilen Sipariç Avansları 

C) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar 

D) 279 Verilen Avanslar 

E) 259 Verilen Avanslar 

122 Alacak Senetleri 
Reeskontu 

6.000  
23. ––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––– 

647  Reeskont Faiz 
Gelirleri 

6.000 690 Dönem Kârı veya 
Zararı 

180.000 

––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

 

B) ––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

647    Reeskont Faiz Gelirleri 6.000 

691 Dönem Kârı Vergi ve Diger 
Yasal Yükümlülük Karçılıkları 

692 Dönem Net Kârı 
veya Zararı 

36.000 

 
144.000 

122 Alacak Senetleri 
Reeskontu 

6.000 ––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

 

C) ––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

647    Reeskont Faiz Gelirleri 6.000 

Yukarıda verilen kayıtla ilgili olarak açagıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıçtır? 

A) Içletmenin bilançoda yer alacak dönem net 

kârı hesabının tutarı 144.000 TL’dir. 
657 Reeskont Faiz 

Giderleri 
6.000 

B) Içletmenin vergi öncesi kârı 144.000 TL’dir. 

––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

 

D) ––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

C) Içletmenin vergi öncesi kârı 180.000 TL’dir. 

D) Içletmenin vergi sonrası net kârı 144.000 

TL’dir. 
657 Reeskont Faiz 

Giderleri 
6.000 

E) Içletmenin gelir tablosunda yer alacak dönem 

121 Alacak Senetleri 6.000 

––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

 

E) ––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

121    Alacak Senetleri 6.000 

net kârı 144.000 TL’dir. 

647 Reeskont Faiz 
Gelirleri 

6.000 

––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––  
 

24. Açagıdaki hesaplardan hangisi içletmenin 

düzenledigi açılıç bilançosunda yer almaz? 

A) Birikmiç Amortismanlar 

B) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 

C) Tesise Katılma Payları 

D) Menkul Kıymetler Deger Düçüklügü Karçılıgı 

E) Menkul Kıymetler Ihraç Farkı 
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25. Sermaye payları eçit dört ortak tarafından 

100.000 TL sermaye ile bir Limited $irket 

kurulmasına karar verilmiçtir. Ortaklar sermaye 

taahhütlerinin tamamını açagıdaki çekilde yerine 

getirmiçlerdir: 

• Nakit para: 5.000 TL 

• Banka mevduatı: 25.000 TL 

• Bina: 50.000 TL 

• Demirbaç: 20.000 TL 

Buna göre, ortakların sermaye taahhütlerini 

yerine getirmesine iliçkin olarak yapılacak 

muhasebe kaydında açagıdaki hesaplardan 

hangisi kullanılmaz? 

A) Binalar hesabı borçlu, 50.000 TL 

B) Bankalar hesabı borçlu, 25.000 TL 

C) Kasa hesabı borçlu, 5.000 TL 

D) Demirbaçlar hesabı borçlu, 20.000 TL 

E) Sermaye hesabı borçlu, 100.000 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26. ––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––– 

770     Genel Yönetim Giderleri xxx 

27. Içletme uzun vadeli stratejik amaçları 

dogrultusunda 50.000 TL sermayeli bir anonim 

çirketin hisse senetlerinin 7.500 TL’lik kısmını 

satın almayı taahhüt etmiçtir. 

Bu içleme iliçkin olarak yapılması gereken 

kayıtta açagıdaki hesaplardan hangisi 

alacaklandırılır? 

A) 243 Içtiraklere Sermaye Taahhütleri 

B) 240 Baglı Menkul Kıymetler 

C) 242 Içtirakler 

D) 245 Baglı Ortaklıklar 

E) 246 Baglı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28. Içletme 1 Mart tarihinde yıllık kirası 180.000 TL 

olan binasını 3 yıllıgına kiraya vermiç ve 3 yıllık 

kira bedelini tahsil etmiçtir. 

Bu içlemle ilgili hesapların dönem sonu 

bilançosundaki görünümü açagıdakilerden 

hangisidir? 

A) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler 180.000 TL 

Borç Kalanı 

108 Diger Hazır 
Degerler 

xxx 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 390.000 TL 

––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––– 

 

Yukarıda verilen muhasebe kaydı açagıdaki 

içlemlerden hangisine aittir? 

A) Içletmeye alınan hazır degerlerin 

muhasebeleçtirilmesine 

B) Içletmeye posta pulu alınmasına 

C) Alındıgı zaman gider yazılan pulların, 

kullanılmayan kısmının aktifleçtirilmesine 

D) Içletmeye damga pulu satın alınmasına 

E) Içletmede bulunan posta pulunun 

kullanılmasına 

Alacak Kalanı 

C) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler 150.000 TL 

Borç Kalanı 

280 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 390.000 TL 

Alacak Kalanı 

D) 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler 330.000 TL 

Alacak Kalanı 

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 210.000 TL 

Alacak Kalanı 

E) 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler 180.000 TL 

Alacak Kalanı 

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 210.000 TL 

Alacak Kalanı 

A A 

280 Gelecek Yıllara 

Borç Kalanı 

Ait Gelirler 210.000 TL 

B) 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler 150.000 TL 

Alacak Kalanı     
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29. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre 

muhasebeleçtirilmesi, hâsılat, gelir ve kârların 

aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla 

karçılaçtırılması  bu  kavram  geregidir. 

Açagıdaki kavramlardan hangisi, paragrafta 

belirtilen durum için kullanılır? 

A) Özün Önceligi 

B) Maliyet Esası 

C) Dönemsellik 

D) Ihtiyatlılık 

E) Sosyal Sorumluluk 

 
 
 
 
 
 
 

30. Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine 

32. 

 

Kasa 15.000 

Bankalar 25.000 

Ticari Mallar 20.000 

Demirbaçlar 10.000 

Birikmiç Amortismanlar 2.000 

Banka Kredileri 5.000 

Borç Senetleri 15.000 

 
Içletme bilançosunda yer alan yukarıdaki 

kalemler dikkate alındıgında içletmenin 

özkaynaklar toplamı kaç TL'dir? 

A)  20.000 

B)  30.000 

C)  48.000 

D)  52.000 

E)  92.000 

göre izleyen bir içletmede, dönem baçı mal 

mevcudu 5.000 TL, dönem içi alıçları 4.500 TL, 

alıçtan iadeler 500 TL ve dönem sonu mal 

mevcudu 4.000 TL olduguna göre satılan ticari 

mallar maliyeti kaç TL'dir? 

A)  4.000 

B)  4.500 

C)  5.000 

D)  5.500 

E)  9.000 

 
 
 
 
 
 
 

31. Bir tekstil içletmesi elindeki iplik makinesini KDV 

hariç 35.000 TL karçılıgında peçin olarak 

satmıçtır. Satıldıgı sırada makinenin birikmiç 

amortismanı 84.000 TL'dir. Bu satıçta içletme 

7.000 TL zarar etmiçtir. 

Yukarıdaki bilgilere göre, iplik makinesinin alıç 

maliyeti kaç TL'dir? 

A)  77.000 

B)  91.000 

C)  112.000 

D)  119.000 

E) 126.000 

33. Açagıdakilerden hangisi kesin mizanda kalan 

vermez? 

A) Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları 

B) Gelir ve Gider Hesapları 

C) Duran Varlık Hesapları 

D) Dönen Varlık Hesapları 

E) Özkaynak Hesapları 

 
 
 
 

 
34. Içletmenin muhasebe kayıtlarında kasa 

hesabının kalanı 30.400 TL olarak 

belirlenmiçtir. Aynı gün yapılan kasa 

sayımında ise kasada 25.000 TL oldugu tespit 

edilmiçtir. Bu duruma göre yapılacak günlük 

defter kaydıyla ilgili olarak açagıdaki 

ifadelerden hangisi dogrudur? 

A) 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 

Borçlu, 5.400 TL 

B) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 

Alacaklı, 5.400 TL 

C) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 

Borçlu, 5.400 TL 

D) 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 

Alacaklı, 5.400 TL 

E) 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 

Borçlu, 25.000 TL 
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35. $ahıs çirketlerinde dönem içerisinde peçin 

ödenen vergiler dönem sonunda açagıdaki 

hesaplardan hangisine aktarılarak kapatılır? 

A) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 

B) 331 Ortaklara Borçlar 

C) 193 Peçin Ödenen Vergi ve Fonlar 

D) 369 Ödenecek Diger Yükümlülükler 

E) 131 Ortaklardan Alacaklar 

38. Içletmenin bankaya verdigi talimatla nominal 

degeri 3 TL ve satıç fiyatı 4 TL olan hisse 

senetlerinden 10.000 adet satın alması ve bu 

içlem için bankaya 400 TL komisyon 

ödemesiyle ilgili olarak yapılacak kayıt 

açagıdakilerden hangisidir? 

A) ––––––--–---–––––--–––– / –––––--––––--––-–––––– 
 

102 Bankalar 40.000  

653 Komisyon Giderleri 400  

110 Hisse Senetleri  40.400 

––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

 

B) ––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

110    Hisse Senetleri 40.000 

102 Bankalar 40.000 

––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 
 

C) ––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

 

 

36. Açagıdaki hesaplardan hangisi kâr yedekleri 

grubunda yer alır? 

A) Geçmiç Yıl Kârları 

B) Dönem Net Kârı 

C) Özel Fonlar 

D) Hisse Senetleri Ihraç Primleri 

E) Hisse Senetleri Iptal Kârları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Faiz ve anapara ödemesi vade sonunda 

yapılacak olan bir bonoyu dönem içerisinde 

satın alan bir içletme, bononun döneme isabet 

eden faizini bilançoda hangi hesapta raporlar? 

A) 127 Diger Ticari Alacaklar 

B) 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler 

C) 136 Diger Çeçitli Alacaklar 

D) 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 

E) 181 Gelir Tahakkukları 

 

 
––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

 

D) ––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 
 

102 Bankalar 40.400  

 
110 Hisse Senetleri 

 
40.000 

 653 Komisyon  400 

Giderleri 

––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

 

E) ––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 
 

110 Hisse Senetleri 40.400  

102 Bankalar 
 

40.000 

653 Komisyon  400 

Giderleri 

––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––– 

A A 

110 Hisse Senetleri 40.000  

653 Komisyon Giderleri 400  

 102 Bankalar  40.400 
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39. TMS-28 Içtiraklerdeki ve Iç Ortaklıklarındaki 

Yatırımlar standardına göre yatırımın 

baçlangıçta elde etme maliyeti ile 

muhasebeleçtirildigi ve sonrasında bu tutarın 

yatırım yapılan içletmenin net varlıklarında 

yatırımcı içletmenin payına düçen kısmı 

yansıtacak çekilde düzeltildigi muhasebe 

yöntemi açagıdakilerden hangisidir? 

A) Direkt Yöntem 

B) Endirekt Yöntem 

C) Özkaynak Yöntemi 

D) Standart Yöntem 

E) Maliyet Yöntemi 

42. Bir ticari malı 4 ay vadeli olarak 1.200 TL’ye satan 

içletme, müçterisine 1.200 TL tutarında fatura 

düzenlemiç ve malı müçterisine teslim etmiçtir. 

Eger içletme aynı malı nakit karçılıgında satmıç 

olsaydı tutar 1.000 TL olacaktı. Içlem kolaylıgı 

saglamak için KDV ihmal edilmiçtir. 

TMS-18 Hasılat standardına göre yukarıdaki 

satıç içlemi için açagıdaki ifadelerden hangisi 

dogrudur? 

A) 200 TL’lik vade farkı, tahsilatın yapıldıgı 

tarihte satıç gelirine eklenir. 

B) 200 TL tutarındaki vade farkı gideri ayrı 

olarak raporlanır. 

C) 200 TL’lik vade farkı, diger kapsamlı gelirin bir 

unsuru olarak raporlanır. 

D) Kâr veya zarar ve diger kapsamlı gelir 

tablosunda satıç geliri 1.200 TL olarak 

raporlanır. 

40. I. 

 
II. 

Geçmiç bir olaydan kaynaklanan mevcut bir 

yükümlülügün (hukuki veya zımni) bulunması 

Yükümlülügün yerine getirilmesi için ekonomik 

fayda içeren kaynakların içletmeden 

çıkmasının muhtemel olması 

E) Kâr veya zarar ve diger kapsamlı gelir 

tablosunda satıç geliri 1.000 TL olarak 

raporlanır. 

III. Yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde 

tahmin edilebiliyor olması 

TMS-37 Karçılıklar, Koçullu Borçlar ve  

Koçullu Varlıklar standardına göre, yukarıdaki 

koçulların tamamının saglanması durumunda 

açagıdakilerden hangisi ortaya çıkar? 

A) Karçılık 

B) Özkaynak benzeri yükümlülük 

C) Türev yükümlülük 

D) Hukuki yükümlülük 

E) Koçullu varlık 
 

 
 
 

 
41. Açagıdakilerden hangisi TMS-23 Borçlanma 

Maliyetleri standardına göre özellikli varlık 

olarak sınıflandırılamaz? 

A) Finansal varlıklar 

B) Gayrimenkuller 

C) Enerji üretim tesisleri 

D) Maddi olmayan duran varlıklar 

E) Stoklar 

43. TMS-2 Stoklar standardına göre, için normal 

akıçı içinde tahmini satıç fiyatından, tahmini 

tamamlanma maliyeti ve satıçı 

gerçekleçtirmek için gerekli tahmini satıç 

giderleri toplamının çıkarılmasıyla elde edilen 

tutar açagıdaki hangi degeri ifade eder? 

A) Net maliyet degeri 

B) Gerçege uygun deger 

C) Satıç degeri 

D) Net gerçekleçebilir deger 

E) Iskontolu satıç degeri 
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44. Içletme, 1 Temmuz 2013 tarihinde içletmede 

kullanmak üzere 50.000 TL’ye bir kamyonet 

satın almıçtır. Vergi düzenlemelerine göre 

kamyonetler için 4 yıllık bir amortisman süresi 

öngörülmesine ragmen Içletme bu kamyoneti 

ekonomik olarak 250.000 km kullanabilecegini, 

bu km’yi de 5 yılda yapabilecegini ve 5 yıl 

sonra da bu aracı 20.000 TL’ye satabilecegini 

tahmin etmektedir. Içletme Dogrusal 

Amortisman Yöntemi'ni uygulamaktadır. 

Içletme 2013 yılı sonu itibariyle bu kamyonet 

için Türkiye Muhasebe Standartları'na göre 

kaç TL amortisman ayıracaktır? 

A)  3.000 

B)  3.600 

C)  6.000 

D)  6.250 

E)  6.750 

 
 
 
 

 
45. Bir içletmede toplam sabit maliyet 100.000 TL, 

birim degiçken maliyet 800 TL, baçabaç noktası 

500 birim, katkı oranı %20’dir. 

Içletmede birim satıç fiyatı açagıdakilerden 

hangisinde dogru verilmiçtir? 

A) 800 TL 

B) 1.000 TL 

C) 1.200 TL 

D) 1.400 TL 

E) 1.600 TL 

 
 
 
 

 
46. Açagıdakilerden hangisi bir üretim 

içletmesinin maliyetlerini sabit ve degiçken 

olarak ayrıçtırırken  kullanabilecegi 

yöntemlerden biri degildir? 

A) Grafik Yöntemi 

B) Net Satıç Degeri Yöntemi 

C) En Küçük Kareler Yöntemi 

D) Muhasebe Yöntemi 

E) Iç Ölçümü Yöntemi 

47. Bir üretim içletmesinin üretimde kullandıgı (x) 

hammaddesinin Ocak dönemine ait stok kartı 

açagıdaki gibidir: 
 

Tarih Açıklama 
Birim 

Fiyat (TL) 
Miktar 
(KG) 

Tutar 
(TL) 

1 Ocak 
Dönem 
Baçı Stok 

30 200 6.000 

5 Ocak Alım 40 500 20.000 

10 Ocak 
Üretime 
Sevk 

- 600 - 

12 Ocak Alım 45 400 18.000 

18 Ocak 
Üretime 
Sevk 

- 300 - 

27 Ocak Alım 50 100 5.000 

 
Ilk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemine göre, 

sırasıyla, üretime sevk edilen ve stokta kalan 

(x) hammaddesinin maliyeti açagıdakilerden 

hangisidir? 

A) 22.000 TL ve 5.000 TL 

B)  26.000 TL ve 13.000 TL 

C)  35.000 TL ve 14.000 TL 

D)  38.000 TL ve 23.000 TL 

E) 44.000 TL ve 5.000 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. Standart maliyet yöntemini uygulayan bir 

içletmede, 1.000 adet mamulün üretildigi bir 

dönemin sonunda yapılan sapma analizlerine 

göre 2.000 TL olumsuz fiyat sapması tespit 

edilmiçtir. Bu dönemde 1.000 kg hammadde 

kullanılmıç ve hammadde için toplam 3.000 TL 

ödenmiçtir. Standart maliyet kartından edinilen 

bilgilere göre, bir adet mamulü üretmek için 1,5 kg 

hammaddeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu bilgilere göre hammaddenin standart fiyatı 

kaç TL’dir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

A A 
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49. Açagıda bir üretim içletmesinin üçer aylık 

dönemler itibariyle bir yıllık bütçelenmiç satıç 

miktarları yer almaktadır. 
 

Dönemler 1 2 3 4 

Bütçelenmiç Satıç 
Miktarı 

200 400 600 900 

 
Içletme her dönem sonunda bir sonraki dönem 

için bütçeledigi satıçların %10’u kadar bir stok 

miktarını elinde bulundurmak istemektedir. 

Bu bilgilere göre, içletmenin üçüncü üç aylık 

dönem itibariyle gerekli üretim miktarı kaç 

birimdir? 

A)  630 

B)  690 

C)  700 

D)  750 

E)  800 

50. Bir sanayi içletmesinde üretim X ve Y esas üretim 

gider yerlerinde gerçekleçtirilmektedir. Sosyal 

Tesis, Bakım Onarım bölümleri de yardımcı 

hizmet gider yerleridir. Içletmede Mart ayı üretim 

dönemine ait genel üretim giderleri gider yerlerine 

dagıtılmıç ve açagıdaki I. Toplam tutarları elde 

edilmiçtir: 
 

X Esas Üretim Gider Yeri 140.000 TL 

Y Esas Üretim Gider Yeri 110.000 TL 

Sosyal Tesis Yardımcı Hizmet Gider 
Yeri 

65.000 TL 

Bakım Onarım Yardımcı Hizmet Gider 
Yeri 

70.000 TL 

 
 

Gider Yeri 
Içgören 
Sayısı 

Bakım 
Onarım 
Saatleri 

X 35 170 

Y 15 110 

Sosyal Tesis 12 95 

Bakım Onarım 8 40 

Toplam 70 415 

 
Yardımcı hizmet gider yerlerinde toplanan genel 

üretim giderleri, esas üretim gider yerlerine 

dogrudan dagıtım yöntemi ile dagıtılmaktadır. 

Yukarıdaki dagıtım verileri ıçıgında X Esas 

Üretim Gider Yeri'nin yardımcı gider 

yerlerinden pay aldıktan sonraki toplamı kaç 

TL’dir? 

A) 45.500 

B) 157.000 

C)  185.500 

D)  228.000 

E) 385.000 
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51. Degiçken maliyet yöntemini kullanan bir 

içletmenin ilgili döneme ait toplam maliyetleri 

açagıda verilmiçtir. 

Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti: 40.000 TL 

54. I. 

 
II. 

Genel üretim giderlerinin esas üretim ve 

yardımcı üretim gider yerlerine yüklenmesi 

Esas üretim gider yerlerindeki giderlerin 

mamullere yüklenmesi 

Direkt iççilik maliyeti: 36.000 TL 

Genel üretim maliyeti: 80.000 TL (%60 sabit ve 

%40 degiçken) 

Dönemde 2.000 birim mamul üretilmiç ve bunun 

1.600 birimi satılmıçtır. 

Mamulün satıç fiyatı ise 70 TL/br’dir. 

Bu veriler ıçıgında ilgili dönemde birim baçına 

katkı payı kaç TL’dir? 

A) 12 

B) 16 

C) 18 

D) 20 

E) 24 

 
 

52. Evre maliyet yöntemini uygulayan bir içletmeden 

alınan maliyet bilgileri açagıdaki gibidir: 

Dönem direkt iççilik giderleri: 200.000 TL 

Dönem baçı direkt iççilik giderleri: 36.000 TL 

Dönemde tamamlananlar: 20.000 birim 

Dönem sonu yarı mamuller: 6.000 birim 

Ortalama maliyet yönteminin kullanılmasıyla 

eçdeger ürün birim  direkt iççilik  gideri 

10TLlbirim  olarak hesaplandıgına göre; 

dönem sonu yarı mamullerin direkt iççilik 

giderleri  açısından  tamamlanma yüzdesi 

açagıdakilerden  hangisidir? 

A) 30 

B) 40 

C) 50 

D) 60 

E) 70 

 
 
 

53. Üretilen mamul maliyetinin hesaplanmasında 

açagıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? 

A) Dönem baçı mamul stok maliyeti 

B) Direkt iççilik giderleri 

C) Genel üretim giderleri 

D) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 

E) Dönem baçı yarı mamul stok maliyeti 

III. Yardımcı üretim gider yerlerindeki giderlerin 

esas üretim gider yerlerine yüklenmesi 

Yukarıdaki ifadeler dikkate alındıgında, 

giderlerin dagıtımında izlenen içlem sırası 

açagıdakilerden hangisinde dogru olarak 

verilmiçtir? 

A) I, II, III 

B) II, I, III 

C) II, III, I 

D) III, I, II 

E) I, III, II 

 

55. Brüt içletme (çalıçma) sermayesi 

açagıdakilerden hangisine eçittir? 

A) Dönen varlıklar toplamına 

B) Özkaynaklar toplamına 

C) Uzun vadeli  yabancı kaynaklar ile 

özkaynaklar toplamına 

D) Duran varlıklar toplamına 

E) Duran varlıklar ile uzun vadeli yabancı 

kaynaklar arasındaki farka 

 
 

56. Envanterinde 20.000 TL’lik stoku bulunan bir 

içletmenin cari oranı 3,5 ve likidite oranı 1,5’tir.  

Bu bilgilere göre içletmenin dönen varlıkları 

kaç TL’dir? 

A)  15.000 

B)  25.000 

C)  30.000 

D)  35.000 

E)  40.000 

 
 
 

 
57. Açagıdakilerden hangisi bir fon kaynagıdır? 

A) Içletmenin yeni bir varlık satın alması 

B) Içletmenin sermayesini azaltması 

C) Içletmenin vergi ödemesi 

D) Içletmenin satıcılara borçlanması 

E) Içletmenin zarar etmesi 

A A 
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58. Bir içletmenin net satıçları 400.000 TL, 

satıçların maliyeti 200.000 TL, genel yönetim 

giderleri 40.000 TL ve pazarlama, satıç ve 

dagılım giderleri 60.000 TL ise faaliyet kârına 

iliçkin dikey yüzde kaç olur? 

A) 10 

B) 15 

C) 20 

D) 25 

E) 50 

 
59. Net satıçları 80.000 TL, öz sermayesi 28.000 TL, 

aktif devir hızı 2 ve cari oranı 3 olan bir içletmenin 

uzun vadeli borcu yoktur. 

Buna göre içletmenin net çalıçma sermayesi 

kaç TL’dir? 

A)  12.000 

B)  24.000 

C)  28.000 

D)  36.000 

E)  40.000 

 
60. Yapılmakta olan bir analiz hakkında görüçü 

sorulan mali analist, “Bu analizde likidite analizi 

öncelikli olacaktır.” demiçtir. 

Bu bilgiye göre, yapılmakta olan analizin 

açagıdakilerden hangisi olma olasılıgı daha 

yüksektir? 

A) Dupont Analizi 

B) Kredi Analizi 

C) Yönetim Analizi 

D) Yatırım Analizi 

E) Dinamik Analiz 

 
 
 
 

61. Herhangi bir olagandıçı gelir ve gideri 

olmayan bir içletmenin net satıçları 100.000 

TL, finansman giderlerinin dikey yüzdesi %4 

ve dönem kârı veya zararının dikey yüzdesi %3 

ise vergi ve faiz öncesi kâr kaç TL’dir? 

A)  3.000 

B)  4.000 

C)  7.000 

D)  10.000 

E)  11.000 

62. Net satıçları 40.000 TL ve brüt satıç kârlılıgı 

%25 olan bir içletmede faaliyet giderleri 6.000 

TL ise faaliyet kârlılıgı yüzde kaçtır? 

A) 5 

B) 10 

C) 12,5 

D) 15 

E) 20 

 
 
 
 
 

 
63. Müçteri içletmenin bilançosunda raporlanan 

varlıkların ve borçların gerçekten var olup 

olmadıgına yönelik denetim amacını 

gerçekleçtirebilmek için açagıdaki hangi 

denetim teknigiyle daha yüksek güvenilirlikte 

kanıt toplanabilir? 

A) Dogrulama 

B) Gözatma 

C) Belgelerin incelenmesi 

D) Analitik prosedürler 

E) Fiziki inceleme ve sayım 

 
 
 
 
 

 
64. Türkiye Denetim Standartları kapsamındaki 

700 nolu Finansal Tablolara Iliçkin Görüç 

Oluçturma ve Raporlama Standardı 

çerçevesinde denetim raporu giriç 

paragrafında açagıdaki bilgilerden hangisi yer 

almaz? 

A) Önemli muhasebe politikaları ve diger 

açıklayıcı  bilgiler 

B) Denetim sürecinde bagımsız denetçinin 

sorumluluguna dair  bilgi 

C) Finansal tabloları denetlenmiç olan içletmenin 

ismi 

D) Her bir finansal tablonun tarihi veya kapsadıgı 

dönem bilgisi 

E) Içletmenin finansal tablolarının denetlenmiç 

oldugu bilgisi 
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65. Denetim kanıtları ile ilgili olarak açagıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıçtır? 

A) Daha önce yürütülen denetimlerden veya 

denetim çirketi - müçteri iliçkisinin kurulması 

ve devam ettirilmesine iliçkin kalite kontrol 

prosedürleri gibi diger kaynaklardan elde 

edilen bilgileri de içerebilir. 

B) Denetim kanıtı olarak kullanılabilecek bilgiler, 

yönetimin faydalandıgı bir uzman tarafından 

hazırlanmıç olabilir. 

C) Nitelik olarak kümülatiftir ve öncelikle denetim 

sırasında uygulanan denetim 

prosedürlerinden  elde  edilir. 

D) Yönetim beyanlarını destekleyen ve 

dogrulayan bilgiler ile bu beyanlarla çeliçen 

her tür bilgiyi kapsar. 

E) $ekil ve içerik bakımından belli kurallara göre 

düzenlenmiç ve denetçinin denetim raporu 

oluçturmasında ikinci derecede etkili olan 

yazılı belgelerdir. 

 

 
66. Denetçinin içletmedeki satıçlar ve tahsilat 

döngüsüne iliçkin sistemi tanıdıktan sonra, bu 

sistemin ne denli etkin çalıçtıgını ortaya 

koymak için kendisinin bazı denemeler 

yapması ve bunların gerçekten muhasebe 

sürecine yansıyıp yansımadıgını tespit etmesi 

için yaptıgı testler açagıdaki testlerden 

hangisinin kapsamındadır? 

A) Inceleme testleri 

B) Sistem testleri 

68. Açagıdaki unsurlardan hangisinin Türkiye 

Denetim Standartları kapsamında denetim 

sözleçmesinde yer alması öngörülmez? 

A) Denetim testlerinin yapılacagı zaman 

B) Denetim ücretinin hesaplanma esasları 

C) Denetimin amacı 

D) Tarafların sorumlulukları 

E) Denetimin kapsamı 

 
 
 
 
 
 
 

69. Açagıdaki denetim türlerinden hangisi 

denetimin ölçütü olarak performans 

göstergeleri, bütçe rakamları, verimlilik 

oranları gibi unsurları temel alır? 

A) Uygunluk Denetimi 

B) Faaliyet Denetimi 

C) Bagımsız Denetim 

D) Muhasebe Denetimi 

E) Finansal Tablo Denetimi 

C) Dogrulama testleri 

D) Fonksiyon testleri 

70.  I. 

II. 

Denetimin planlanması 

Içlemlerin test edilmesi 

E) Içlem testleri 

 

 
67. Açagıdaki denetim faaliyetlerinden hangisi 

denetimin planlama açamasında yapılan bir 

faaliyet olamaz? 

A) Denetim kanıtlarının toplanması 

B) Denetim programlarının yazılması 

C) Müçteri içletme hakkında bilgi toplanması 

D) Denetim alanlarına göre önemlilik düzeyinin 

belirlenmesi 

E) Denetim alanlarına göre denetim risklerinin 

belirlenmesi 

III. Müçterinin seçimi ve için kabul edilmesi 

IV. Denetimin tamamlanması ve denetim 

raporunun yazılması 

V. Hesap kalanlarının test edilmesi 

Yukarıdaki ifadeler dikkate alındıgında, 

denetim sürecine iliçkin adımlar, 

açagıdakilerden hangisinde dogru olarak 

sıralanmıçtır? 

A) III-II-V-I-IV 

B) III-I-V-II-IV 

C) III-V-II-I-IV 

D) III-I-II-V-IV 

E) III-II-I-V-IV 

A A 
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71. Bagımsız denetçi, müçteri içletme yönetiminin 

finansal tabloda önemli tutardaki “kefalet borcu” 

bilgisini raporlamadıgını saptamıç ve finansal 

tablo hazırlayıcısından bu konuda dipnotlarda 

açıklama yapmasını istemiçtir. 

Bagımsız denetçi söz konusu talebi ile 

raporlama standartlarından öncelikle 

hangisine uygun davranmıçtır? 

A) Görüç bildirme 

B) Bagımsızlık 

C) Mesleki özen 

D) Tam açıklama 

E) Muhasebe ilkelerinde degiçmezlik 

 
 
 
 
 

72. Bagımsız denetçinin, müçteri içletmenin 

deposundaki stokların sayımını yapması veya 

sayım içlemini gözlemlemesi, açagıda 

belirtilen denetim hedeflerinden hangilerini 

araçtırmaya yöneliktir? 

A) Dogruluk, haklar ve yükümlülükler 

B) Degerleme, dogruluk 

C) Gerçeklik, sınıflandırma 

D) Gerçeklik, tamlık 

E) Degerleme, sunuç ve açıklama 

 
 
 
 
 

73. Açagıdakilerden hangisi hileli finansal tablo 

uygulamalarına örnek olamaz? 

A) Piyasanın durgun oldugu bir süreçte satıçların 

rakip içletmelere kıyasla yüksek oranda 

artması 

B) Mali yılın sonuna dogru raporlama döneminde 

içletmenin performansında ani artıçların 

ortaya çıkması 

C) Maddi duran varlıklar - amortisman iliçkisinde 

ani degiçiklikler olması 

D) Dönem sonunda alacak ve borç senetlerine 

reeskont uygulamasının yapılmaması 

E) Satın alma fiyat ve miktarında bir degiçiklik 

olmamasına ragmen, satıçlara oranla satılan 

malın maliyetinde orantısız artıçların oluçması 

74. Denetim firmasının, müçteri içletmenin 

yaçadıgı bir muhasebe sorununda ona 

danıçmanlık yapması halinde açagıdaki 

denetim standartlarından öncelikle hangisi 

ihlal edilmiç olur? 

A) Bagımsızlık 

B) Planlama ve gözetim 

C) Mesleki dikkat ve özen 

D) Kanıt toplama 

E) Görüç bildirme 

 
 
 

 
75. Açagıdaki denetim içlemlerinden hangisi 

stoklar denetim alanına yönelik yapılacak 

kontrol testlerinde kullanılamaz? 

A) Depodan sorumlu bir personelin bulunup 

bulunmadıgının incelenmesi 

B) Satın alma personelinin dönem içerisinde 

rotasyona tabi tutulup tutulmadıgının 

incelenmesi 

C) Stokların depoya giriçinde sipariç fiçiyle alıç 

faturasının karçılaçtırma içleminin yapılıp 

yapılmadıgının incelenmesi 

D) Stoklar teslim alınırken kalite kontrolünün 

yapılıp yapılmadıgının kontrol edilmesi 

E) Stok sayım sonuçlarıyla, stok hesaplarının 

bakiyelerinin karçılaçtırılması 

 
 
 

 
76. Açagıdakilerden hangisi bagımsız denetimden 

beklenen faydalardan biri degildir? 

A) Finansal tabloların güvenilirligini artırmak 

B) Içletme yönetimi ve içletme çalıçanlarının 

yolsuzluk yapma egilimlerinin azalmasına 

yardımcı olmak 

C) Denetlenmiç finansal tablolarla kredi 

olanaklarının      geniçletilmesini     saglamak 

D) Borçluluk ve iflas hallerinde, vekalet ve 

ortaklık sözleçmelerinin düzenlenmesinde adli 

mercilere bagımsız ve güvenilir bilgi 

saglamak 

E) Içletmedeki finansal bilgilerin tamlıgını ve 

dogrulugunu garanti etmek 
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77. Açagıda yer alan durumlardan hangisi 

bagımsız denetime olan ihtiyacı ortaya 

çıkarmaz? 

A) Içletmelerde oluçan hata ve hileler 

B) Içlem sayısının çoklugu 

C) Bilgiye eriçememe 

D) Çıkar çatıçmaları 

E) Kamu denetçilerinin baçarılı incelemeler 

yapması 

 

 
78. Günlük defter ve büyük defter sayfa 

toplamlarının yeniden hesaplanması, 

destekleyici bilgilerden oluçan açagıdaki kanıt 

türlerinden hangisi içerisinde yer alır? 

A) Belgesel kanıtlar 

B) Matematiksel kanıtlar 

C) Fiziksel kanıtlar 

D) Analitik kanıtlar 

E) Üçüncü kiçilerin beyanları 

 
 

79. Talep fonksiyonu QD = 60 - P olan tekelci firmanın 

toplam maliyet fonksiyonu TC = Q2 - 4Q + 10 

çeklindedir. 

Bu durumda tekelci firmanın kârını maksimize 

eden fiyat düzeyi açagıdakilerden hangisidir? 

A) 16 

B) 21 

C) 42 

D) 44 

E) 54 

 
 

80. Temsili bir ekonomide tüketim 

(C)=100+0,7(DPI), transfer ödemeleri (TR)=50, 

vergiler (T)=50, yatırım (I)=150, hükümet 

harcamaları (G)=100, ihracat (X)=100 ve ithalat 

(M)=50+0,1Y ise denge milli gelir seviyesi 

nedir? (DPI = Harcanabilir kiçisel gelir ve Y = Milli 

gelir) 

A)  500 

B)  800 

C)  1000 

D)  1200 

E)  1500 

81. David Ricardo'nun Karçılaçtırmalı Üstünlükler 

Teorisi'nin temel dayanagı açagıdakilerden 

hangisidir? 

A) Rant Teorisi 

B) Emek-Deger Teorisi 

C) Fırsat Maliyeti Teorisi 

D) Teklif Egrileri 

E) Azalan Verimler Yasası 

 
 
 
 
 

 
82. Tam rekabet piyasasında üretim yapan bir 

firma için açagıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Firmanın talep dogrusu aynı zamanda 

ortalama maliyet  dogrusudur. 

B) Firmanın kısa dönemde denge üretim düzeyi, 

toplam gelir egrisi ile toplam maliyet egrisinin 

egimlerinin birbirine eçit oldugu noktadır. 

C) Normal kâr düzeyinde üretim yapan firmanın 

üretici rantı sıfırdır. 

D) Firmanın kısa dönem arz egrisi, marjinal 

maliyet egrisinin, ortalama degiçken maliyet 

egrisinin üstünde kalan kısmıdır. 

E) Firmanın sahip oldugu talep dogrusunun 

egimi sıfırdır. 

 
 
 
 
 

 
83. Üretim arttıkça kısa dönem marjinal maliyeti 

degiçmeyen, ancak kısa dönem ortalama 

toplam maliyeti azalan bir firma için 

açagıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Ortalama degiçken maliyet her üretim 

seviyesinde  sabittir. 

B) Üretim arttıkça bir noktadan sonra ortalama 

maliyetler artacaktır. 

C) Toplam maliyet sabittir. 

D) Üretim arttıkça ortalama sabit maliyet 

degiçmez. 

E) Toplam sabit maliyet sıfırdan büyüktür. 

A A 
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84. Gümrük vergisi uygulaması sonrası ortaya 

çıkan "koruma etkisi" açagıdakilerden 

hangisini ifade etmektedir? 

A) Gümrük vergisi artıçı ile ortaya çıkan fiyat 

etkisinin tüketimi kısmasını 

B) Toplumdaki gelirin yeniden dagılımını 

C) Gümrük vergisi ile birlikte dıç ticaret 

hacminde  ortaya  çıkan degiçimi 

D) Gümrük vergisi ile oluçan iç fiyat artıçının 

ardından yerli sanayinin üretiminin artmasını 

E) Devletin elde ettigi vergi gelirinin artmasını 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85. “Devlet faaliyetlerinin tamamıyla piyasa  

kurallarına göre yürütülmesi esastır. Bunun için 

hükümetlerin piyasa müdahaleleri  de 

önlenmelidir. Bunu saglamak üzere devletler 

anayasal kurallarla hükümetlerin ekonomik ve 

mali hareketlerinin çerçevesini çizerler. 

Anayasalar bu nedenle borçlanma, para basma 

ve vergi koymaya iliçkin mali kurallar getirirler.” 

Yukarıdaki paragrafta yer alan devletin mali ve 

ekonomik faaliyetlerine iliçkin görüçü 

açagıdaki teorilerden hangisini 

yansıtmaktadır? 

A) Anayasal Iktisat Teorisi 

B) Neo Keynesyen Teori 

C) Merkantilizm 

D) Mali Uzlaçma Teorisi 

E) Liberal Devlet Teorisi 

86. "Kurallı maliye politikası, bütçe dengesi, kamu 

borçları, kamu harcamaları ve vergi oranları gibi 

kamu mali göstergeleri üzerine hedef ve sınır 

koyan düzenlemeler olarak tanımlanabilir." 

Yukarıda verilen tanım ve son dönem ülke 

uygulamaları pratiginden hareketle açagıdaki 

seçeneklerden hangisi kurallı maliye politikası 

uygulamasını olumsuz etkileyen faktörlerden 

biri degildir? 

A) Baçta bütçe kurumları olmak üzere kurumsal 

yapının ve mali saydamlıgın yetersizligi 

B) Kuralların uygulanması yönünde yaptırımların 

yetersizligi 

C) Hükümetlerin yeterince kararlı bir uygulama 

içinde olmamaları 

D) Kamu harcamalarının kamu gelirlerinin 

üzerinde olması ve bunun borçlar üzerinde bir 

baskı yaratması 

E) Otomatik istikrarlandırıcıların dönemsel 

dalgalanmaları azaltma yeteneginin sınırlı 

olması 

 
 
 
 

 
87. Sosyal devlet yapısı içerisinde maliye 

politikalarının, öncelikle açagıdakilerden 

hangisi için çözüm yaratması beklenir? 

A) Ekonomik büyüme 

B) Fiyat istikrarı 

C) Gelir dagılımında adalet 

D) Ekonomik kalkınma 

E) Finansal istikrar 

 
 
 
 

 
88. Açagıdakilerden hangisi kamu ekonomisinin, 

bir ekonomi içerisindeki büyüklügünü 

belirleyen etkenlerden biri degildir? 

A) Gelirler 

B) Istihdam 

C) Katma Deger 

D) Kârlılık 

E) Harcamalar 
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89. “Kalkınmacı devlet modeli”nin özellikleriyle 

ilgili olarak açagıdakilerden hangisi yanlıçtır? 

A) Liberal politikaların hakim olmasıyla 

kalkınmacı devletin araç ve fonksiyonları 

azalmaya baçlamıçtır. 

B) Ithal ikamesi gibi korumacı politikalar 

uygulanmıçtır. 

C) Devlet, büyük ölçekli kamu yatırımları 

gerçekleçtirmiçtir. 

D) Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong gibi 

Güneydogu Asya ülkelerinde baçarıyla 

uygulanmıçtır. 

E) Sadece geliçmekte olan ülkelerde 

uygulanmıçtır. 

 
 
 
 
 

90. Açagıdakilerden hangisi vergilemede 

subjektiflik (çahsilik) ilkesine iliçkin 

uygulamalardan biri degildir? 

A) Asgari geçim indirimi 

B) Emek-sermaye gelirlerine ayırma ilkesi 

uygulama 

C) Sakatlık indirimi 

D) Stopaj usulü 

E) Artan oranlı tarife 

 
 
 
 
 
 

91. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müçavirler ve Yeminli Mali Müçavirlerin 

Çalıçma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre meslek mensubu, için 

bitiminden itibaren 1 ay içinde iç sahibi 

tarafından geri alınmayan defter ve belgeleri 

açagıdakilerden hangisine iade etmekle 

yükümlüdür? 

A) TESMER’e 

B) Baglı bulundugu meslek odasına 

C) TÜRMOB’a 

D) Iç sahibinin baglı oldugu vergi dairesine 

E) Ticaret Sicili Müdürlügü'ne 

92. Serbest Muhasebeci Mali Müçavirlik ve 

Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeligi 

hükümlerine göre açagıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıçtır? 

A) Serbest Muhasebeci Mali Müçavir adayları 

için staj süresi 3 yıldır. 

B) Staja iliçkin meslek mensubunca 

düzenlenecek tezkiyelerde olumlu 

degerlendirme ölçütü, 100 üzerinden 

yapılacak degerlendirmede 80 ve üzeri notu 

ifade eder. 

C) Staj programına uyulmadıgı ya da yanında 

veya gözetim ve denetiminde staj yapılan 

meslek mensubunun uygun olmayan 

davranıçlarda bulundugu kanaatine varan 

aday meslek mensubu kendiliginden stajını 

kesemez. 

D) Resmi tatil ve izinlerle, Birlik ve TESMER'ce 

yapılan egitim veya degerlendirmelerde 

geçen süreler stajdan sayılır. 

E) Aday meslek mensupları, kendi nam ve 

hesaplarına meslek mensuplarının 

yapabilecekleri içleri yapamazlar; ancak, 

yanında staj yaptıkları kiçilerin dıçındaki 

meslek mensuplarının nam ve hesabına 

çalıçabilirler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müçavirler ve Yeminli Mali Müçavirlerin 

Çalıçma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre meslek mensupları 

açagıdaki içlerden hangisi için sözleçme 

yapmak zorunda degildir? 

A) Bilirkiçilik yapmak 

B) Inceleme, tahlil ve denetim yapma ve bunlarla 

ilgili, rapor ve benzerlerini düzenlemek 

C) Defter tutmak 

D) Süreklilik arz eden müçavirlik hizmeti 

E) Yeminli Mali Müçavirlerin tasdik içlemleri 

A A 
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94.  I. 

 
II. 

Haksız rekabetin önlenmesi, bu suretle dürüst 

ve bozulmamıç rekabetin saglanması 

Meslek mensuplarının iç elde etmek için 

reklam sayılabilecek eylem ve içlemlerinin 

kapsam, sınır ve esaslarının belirlenmesi 

96. Serbest Muhasebeci Mali Müçavirler  ve 

Yeminli Mali Müçavirlerin Mesleki 

Faaliyetlerinde Uyacakları Etik Ilkeler 

Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre “etik 

çatıçmanın çözümünde” açagıdakilerden 

III. Meslek mensuplarının verdikleri hizmetlere 

iliçkin ücretlerin tahsil edilmesinin saglanması 

Yukarıdaki verilere göre açagıdaki çıklardan 

hangisi Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müçavirlik ve Yeminli Mali 

Müçavirlik Mesleklerine Iliçkin Haksız Rekabet 

ve Reklam Yasagı Yönetmeligi'nin amaç 

maddesini tam olarak ifade etmektedir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I - II 

D) II - III 

E) I - II - III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 

Mali Müçavirlik ve Yeminli Mali Müçavirlik 

Kanunu Disiplin Yönetmeligi'ne göre 

açagıdaki ifadelerden hangisi "kınama 

cezasını" gerektiren hallerden biri degildir? 

A) Meslek mensuplarınca asgari ücret 

tarifesinde yer alan ücretlerin altında iç kabul 

edilmesi 

B) Çalıçanlar listesine  kaydolmadan unvan 

kullanarak mesleki faaliyette bulunulması 

C) Müçteri bildirim listelerinin tam ve dogru 

olarak, odaya süresinde verilmemesi 

D) Meslek mensuplarınca reklam yasagına 

uyulmaması 

E) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan 

unvanların kullanılması 

hangisi dikkate alınmaz? 

A) Çatıçma konusu ile ilgili veriler 

B) Çatıçma konusu ile ilgili etik sorunlar 

C) Etik ilkeler 

D) Çatıçmanın çözümü ile ilgili alternatif hareket 

biçimleri 

E) Çatıçmanın çözümünün getirecegi ek iç yükü 

 
 
 
 
 

 
97. Açagıda belirtilen iç veya iç iliçkilerinden 

hangisi 4857 sayılı Iç Kanunu kapsamında yer 

alır? 

A) Bir ailenin üyeleri ve üçüncü dereceye kadar 

hısımları arasında dıçarıdan baçka biri 

katılmayarak evlerde ve el sanatlarının 

yapıldıgı içler 

B) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla 

ilgili her çeçit yapı içleri 

C) 51 ilâ 100 iççinin istihdam edildigi tarım ve 

orman içlerinin yapıldıgı içyerlerinde 

çalıçtırılan iççilerle kurulan iç iliçkileri 

D) Ev hizmetlerinde çalıçanlarla kurulan iç 

iliçkileri 

E) Profesyonel sporcularla kurulan iç iliçkileri 

 
 
 
 
 

 
98. Bir iççinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi 

için aynı içverenin yanında en az kaç yıl 

çalıçmıç olması gereklidir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 
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99. Açagıdaki hallerden hangisi 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Kanunu 

anlamında iç kazası degildir? 

A) Iççilerin, içverence saglanan bir taçıtla için 

yapıldıgı yere gidiç geliçleri sırasında 

meydana gelen kaza 

B) Içyerinden çıktıktan sonra evinde dinlenen 

iççinin, evdeyken ugradıgı kaza 

C) Emziren kadın iççinin, iç mevzuatı geregi 

çocuguna süt vermek için ayrılan zamanlarda 

meydana gelen kaza 

D) Ankara’da çalıçan sigortalının içverenin 

talimatıyla görevli olarak Istanbul’a 

gönderilmesi nedeniyle asıl içini yapmaksızın 

geçen zamanlarda meydana gelen kaza 

E) Ögle paydosunda iççilerin içyerinin avlusunda 

voleybol oynarlarken bir iççinin kolunu 

kırması suretiyle meydana gelen kaza 

 

 
100. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık 

Sigortası Kanunu'na göre kısa ve uzun vadeli 

102. 4857 sayılı Iç Kanunu'nda yer alan ve ücreti 

ödenmeyen iççiye iç görme borcunu yerine 

getirmekten kaçınma hakkı tanıyan 

düzenlemeyle ilgili olarak açagıdakilerden 

hangisi yanlıçtır? 

A) Ücretin ödenmedigi süre için içletme 

kredilerine uygulanan en yüksek faiz 

uygulanır. 

B) Iç görme borcunu yerine getirmekten kaçınan 

iççinin iç akdi çalıçmaktan kaçındıgı 

gerekçesiyle fesh edilemez. 

C) Iççilerin kiçisel kararlarına dayanarak iç 

görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal 

olarak toplu bir nitelik kazansa da grev olarak 

nitelendirilemez. 

D) Bu hakkı kullanabilmek için mücbir sebep 

olmaksızın ücretin ödeme gününden itibaren 

20 gün içinde ödenmemiç olması gerekir. 

E) Iç görme borcunu yerine getirmekten kaçınan 

iççilerin yerine baçka iççi alınamaz ve 

bunların içleri baçkalarına yaptırılamaz. 

sigorta kollarına tabi olanlar için genel saglık 

sigortası prim oranı, prime esas kazancın 

yüzde kaçıdır? 

A) 12,5 

103.  I. 

 
II. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda 

düzenlenmiçtir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’da düzenlenmiçtir. 

B) 13 

C) 15 

D) 17,5 

E) 20 

III. Verginin tahakkukunun geciktirilmesinin 

yaptırımı niteligindedir. 

IV. Vergi tahsilatının geciktirilmesinin yaptırımı 

niteligindedir. 

V. Oranı, gecikme zammı ile aynıdır. 

 
101. Açagıdakilerden hangisi çalıçma süresinden 

sayılan hallerden biri degildir? 

A) Iççinin içverenle ilgili herhangi bir yerde 

meçgul edilmesi suretiyle asıl içini 

yapmaksızın geçirdigi süreler 

B) Iççinin içinde ve her an iç görmeye hazır bir 

halde bulunmakla beraber çalıçtırılmaksızın 

ve çıkacak içi bekleyerek boç geçirdigi süreler 

C) Için niteliginden dogmayıp da içveren 

tarafından iççilerin sırf sosyal yardım 

amacıyla iç yerine götürülüp getirilmeleri 

esnasında araçlarda geçen süreler 

D) Iççilerin madenlerde asıl çalıçma yerlerine 

inmeleri için gereken süreler 

E) Kadın iççinin süt izni için kullandıgı süreler 

Gecikme faizi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden 

hangisilhangileri yanlıçtır? 

A) Yalnız IV 

B) I - III 

C) II - IV 

D) I - III - V 

E) II - IV - V 

 

104. Açagıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi 

yükümlüsü degildir? 

A) Iç Ortaklıkları 

B) Dernekler 

C) Sermaye $irketleri 

D) Iktisadi Kamu Kuruluçları 

E) Kooperatifler 

A A 
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105. Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, 

kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere 

dayanılarak tespitine imkân bulunmayan 

hallerde, takdir komisyonları tarafından takdir 

edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili 

olanlarca düzenlenmiç vergi inceleme 

raporlarında belirtilen matrah veya matrah 

kısmı üzerinden vergi tarh olunması 

açagıdakilerden hangisidir? 

A) Ikmalen tarh 

B) Idarece tarh 

C) Re'sen tarh 

D) Düzeltme yoluyla tarh 

E) Beyana dayalı tarh 

107. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre 

açagıdakilerden hangisi teminat olarak kabul 

edilemez? 

A) Ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü çahıslar 

tarafından gösterilen ve alacaklı amme 

idaresince haciz varakasına müsteniden 

haczedilen menkul mallar 

B) Bankalar tarafından verilen süreli teminat 

mektupları 

C) Tedavüldeki Türk Parası 

D) Ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü çahıslar 

tarafından gösterilen ve alacaklı amme 

idaresince haciz varakasına müsteniden 

haczedilen gayrimenkul mallar 

E) Hazine Müsteçarlıgı'nca ihraç edilen Devlet iç 

borçlanma senetleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106. I. 

 
II. 

Vergi sorumlulugu, baçkasının borcundan 

dogan sorumluluktur. 

Vergi sorumlulugu kanundan dogar ve 

baçkasına devredilemez. 

III. Vergi sorumlulugu için medeni hakları 

kullanma ehliyetine sahip olmak koçulu gerekli 

degildir. 

 
108.  

 
I. 

II. 

 
Ticari kazanç 

Serbest meslek kazancı 

IV. Vergi sorumlusu, vergi yasalarına göre 

kendisine vergi borcu düçen gerçek veya tüzel 

kiçidir. 

Vergi sorumluluguyla ilgili olarak yukarıda yer 

alan ifadelerden hangisilhangileri yanlıçtır? 

A) Yalnız III 

B) Yalnız IV 

C) I - II 

D) III - IV 

E) I - II - III 

III. Gayrimenkul sermaye iradı 

Yukarıda verilenlerden hangisilhangileri Gelir 

Vergisi Kanunu’na göre geliri elde etmenin 

"tahsil esası"na göre belirlendigi gelir 

unsurudurlunsurlarıdır? 

A) Yalnız II 

B) I - II 

C) I - III 

D) II - III 

E) I - II - III 
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109. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre 

bileçik faiz konusunda, açagıdaki ifadelerden 

hangisi dogrudur? 

A) Bileçik faiz içletilebilecek durumlarda, faizin 

anaparaya eklenerek tekrar faiz 

yürütülebilecegi dönem, üç aydan açagı 

olabilir. 

B) Iki tacir arasında akdedilen ticari nitelikteki 

ödünç sözleçmesine konan bileçik faiz çartı 

geçerlidir. 

C) Bileçik faiz çartı, tarafları tacir olmayan 

sözleçmelerde de geçerli çekilde hüküm 

dogurur. 

D) Her tür ticari içte serbestçe bileçik faiz 

içletilebilir. 

E) Tüketici ile banka arasında akdedilen bir kredi 

kartı sözleçmesinde, arada cari hesap varsa, 

bileçik faiz içletilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110. Ticari içletmenin devri ile ilgili olarak 

açagıdaki ifadelerden hangisi yanlıçtır? 

A) Devir, alacaklılara ve iyiniyet sahibi üçüncü 

kiçilere karçı devrin tescil ve ilânı ile hüküm 

ifade eder. 

B) Devir sözleçmesi yazılı çekilde yapılmalıdır. 

C) Tacir, içletme adını devretmeksizin sadece 

ticari içletmeyi devredebilir. 

D) Ticari içletmenin devri ile birlikte devreden 

tacirin ticari içletmenin borçlarından dolayı 

sorumlulugu sona erer. 

E) Tacir, ticaret unvanını devretmeksizin sadece 

ticari içletmeyi devredebilir. 

111. Kıymetli evrak kavramına iliçkin olarak 

açagıdaki ifadelerden hangisi yanlıçtır? 

A) Kıymetli evrakta temsil edilen hakkın ileri 

sürülebilmesi için kural olarak senedin ibraz 

edilmesi de zorunludur. 

B) Kıymetli evrak niteligini taçıyan bir senet zayi 

oldugunda, bu senedin iptal edilebilmesi için, 

mahkeme kararı gereklidir. 

C) Kıymetli evrakta temsil edilen hakkın 

devredilebilmesi için mutlaka senedin de devri 

zorunludur. 

D) Emre yazılı bir senetteki yetkili hamil, senedi 

düzgün bir ciro zinciri ile devraldıgı anlaçılan 

kiçidir. 

E) Hamile yazılı kıymetli evrakın devri için senet 

üzerine yazılacak alacagın temliki beyanı ve 

senedin teslimi zorunludur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, anonim 

çirketlerin kuruluçunda taahhüt edilecek nakit 

sermayenin ödenme yöntemine iliçkin olarak, 

açagıdaki ifadelerden hangisi dogrudur? 

A) Nakdi sermayenin en az %50’si, tescilden 

önce kuruculara; gerisi de çirketin tescilini 

izleyen 24 ay içinde çirkete ödenmelidir. 

B) Nakdi sermayenin en az %50’si, tescilden 

önce, çirket adına açtırılmıç banka hesabına 

yatırılmalı; gerisi de çirketin tescilini izleyen 

12 ay içinde çirkete ödenmelidir 

C) Nakdi sermayenin en az %25’i, tescilden 

önce, çirket adına açtırılmıç banka hesabına 

yatırılmalı; gerisi de çirketin tescilini izleyen 

24 ay içinde çirkete ödenmelidir. 

D) Nakdi sermayenin en az %25’i tescilden önce 

kuruculara; gerisi de çirketin tescilini izleyen 

36 ay içinde çirkete ödenmelidir. 

E) Nakdi sermayenin en az %50’si, tescilden 

önce kuruculara; gerisi de çirketin tescilini 

izleyen 36 ay içinde çirkete ödenmelidir. 

A A 
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113. Açagıdakilerden hangisi anonim çirketin 

“kuruluç belgeleri”nden biri degildir? 

A) Yönetim kurulu iç yönergesi 

B) Ayın devralınmasına iliçkin olarak kurucularla 

yapılan sözleçmeler 

C) Esas sözleçme 

D) Kurucular beyanı 

E) Degerleme raporları 

 
 

114. Keçide yeri ile ödeme yeri aynı olan çeklerde, 

ibraz süresi ne kadardır? 

A) 10 gün 

B) 15 gün 

C) 2 hafta 

D) 1 ay 

E) 3 ay 

 
 

115. Geçerli bir borç iliçkisi bulunmasına ragmen, 

borçlunun devletin yetkili organları kanalıyla 

sorumlu tutulamadıgı borçlara ne ad 

verilmektedir? 

A) Müteselsil borç 

B) Eksik borç 

C) Imtiyazlı borç 

D) Kiçisel borç 

E) Nitelikli borç 

 
 

116. Açagıdakilerden hangisi 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanunu’nda yer alan kusursuz 

sorumluluk hallerinden biri degildir? 

A) Hayvan bulunduranın sorumlulugu 

B) Hakkaniyet sorumlulugu 

C) Adam çalıçtıranın sorumlulugu 

D) Motorlu araç içletenin sorumlulugu 

E) Yapı malikinin sorumlulugu 

 
 

117. A’nın, oglu B’ye gerçekte bagıçlamıç oldugu 

taçınmazını satmıç gibi göstermesi durumu 

açagıdakilerden hangisi için örnek teçkil eder? 

A) Açırı Yararlanma (Gabin) 

B) Aldatma (Hile) 

C) Mutlak Muvazaa (Mutlak Danıçıklılık) 

D) Yanılma (Hata) 

E) Nisbi Muvazaa (Nisbi Danıçıklılık) 

118. Açagıdakilerden hangisi kesin hükümsüzlük 

(mutlak butlan) yaptırımı sonucunu 

dogurmaz? 

A) Kamu düzenine aykırılık 

B) Açırı yararlanma (Gabin) 

C) Ahlaka aykırılık 

D) Kanunun emredici hükümlerine aykırılık 

E) Sözleçmenin konusunun imkânsız olması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

haksız fiilden dogan tazminat talep etme hakkı 

ne zaman zamanaçımına ugrar? 

A) Zarar görenin zararı ve tazminat 

yükümlüsünü ögrendigi tarihten baçlayarak 

bir yılın ve her halde fiilin içlendigi tarihten 

baçlayarak on yılın geçmesiyle 

B) Zarar görenin zararı ve tazminat 

yükümlüsünü ögrendigi tarihten baçlayarak 

bir yılın ve her halde fiilin içlendigi tarihten 

baçlayarak iki yılın geçmesiyle 

C) Zarar görenin zararı ve tazminat 

yükümlüsünü ögrendigi tarihten baçlayarak iki 

yılın ve her halde fiilin içlendigi tarihten 

baçlayarak on yılın geçmesiyle 

D) Zarar görenin zararı ve tazminat 

yükümlüsünü ögrendigi tarihten baçlayarak 

bir yılın ve her halde fiilin içlendigi tarihten 

baçlayarak beç yılın geçmesiyle 

E) Zarar görenin zararı ve tazminat 

yükümlüsünü ögrendigi tarihten baçlayarak iki 

yılın ve her halde fiilin içlendigi tarihten 

baçlayarak beç yılın geçmesiyle 
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120. Türk Borçlar Kanunu’nun “borçların ifası”na 

iliçkin genel hükümlerine göre 

açagıdakilerden hangisi yanlıçtır? 

A) Aksine bir anlaçma yoksa, para borçları kural 

olarak alacaklının ödeme zamanındaki 

yerleçim yerinde ifa edilir. 

B) Çeçit borçlarında hukuki iliçkiden ve için 

özelliginden aksi anlaçılmadıkça, edimin 

seçimi borçluya aittir. 

C) Borcun tamamı belli ve muaccel ise, alacaklı 

kısmen ifayı reddedemez. 

D) Bölünemeyen borcun birden çok borçlusu 

varsa, borçlulardan her biri borcun tamamını 

ifa etmekle yükümlüdür. 

E) Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa 

edilmesinde alacaklının menfaati 

bulunmadıkça borçlu, borcunu çahsen ifa 

etmekle yükümlü degildir. 

A A 
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STAJA GIRI$ SINAVI DEŠERLENDIRME ÖLÇÜTLERI 

 
Staja Giriç Sınavı, 20 adedi Genel Kültür - Genel Yetenek, 100 adedi Alan Bilgisi olmak üzere 

toplam 120 adet çoktan seçmeli beç seçenekli sorudan oluçan ve ayrıntıları açagıda açıklanan bagıl 
degerlendirme sistemi ile degerlendirilen bir sınavdır. Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse 
sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav sorularının zorluk derecelerinin degiçkenlik 
göstermesi nedeniyle, sınava katılan adayların en baçarılılarının staja kabul edilebilmesi için bagıl 
degerlendirme sistemi uygulanmaktadır. 

Bagıl Degerlendirme Sistemi, adayın baçarısını, sınava katılan diger adayların baçarı 
düzeyleri ile baglantılı çekilde ortaya koyan, dolayısıyla sınava giren adayları 100 puan üzerinden 
aldıkları sayısal puanlara göre degil; bu puanları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdigi 
performansa göre, bagıl puana dönüçtürerek degerlendiren bir sistemdir. 

Bagıl degerlendirmede bir adayın baçarısı, sınavdaki öteki adayların baçarısına baglı olarak 
belirlenir. Bu degerlendirme biçiminde ham puanların ortalaması, her puanın ortalamadan ne kadar 
sapma gösterdigi, bu ortalamadan sapmaların ne oranda oldugu hesaplanır ve degerlendirmeye esas 
puanlar, ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde oldugunun ifadesi olan bir standart 
puan biçimiyle ifade edilir. Böylece adaylar, birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir puan sistemi ile 
degerlendirilmiç olurlar. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındıgı bu degerlendirmede, 
adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması, onun, içinde bulundugu gruba göre 
baçarılı ya da baçarısız oldugunu gösterir. Adayın dogru sayısı degiçmese bile, grubun ortalaması 
ve/veya standart sapması degiçtiginde adayın baçarı durumu da degiçir. 

Staja Giriç Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana baçlıkta baçarı puanları (alan 
bilgisi ve genel kültür - genel yetenek) ayrı ayrı, ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde 
normal dagılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana baçlıkta aldıkları puanlardan agırlıklı 
baçarı puanları bulunmaktadır. Agırlıklı baçarı puanına Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi 
soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu içlemin yapısı geregi degerlendirme sonucu adaylara 
verilen baçarı puanları tam sayı olmadıgı gibi, dogrusallık da göstermemektedir. Bu nedenle, her 
sınavda aynı dogru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez. Geçmiç sınavlarda sınava giren 
adayların genel seviyesine baglı olarak, soruların %55’ini dogru cevaplayan adayların baçarılı sayıldıgı 
sınavlar oldugu gibi, soruların %63’ünü dogru cevaplayan adayların baçarısız bulundugu sınavlar da 
olmuçtur. Hesaplama sonucu elde edilen sınav baçarı puanları, ÖSYM sınavlarında da oldugu gibi tam 
sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu degerlendirme sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni, 
dagılımın orta noktasını bulmak ve normal dagılımın tepe noktasını burada oluçturmaktır. Bu dagılımı 
oluçturduktan sonra Staj Yönetmeligi’nin 7. maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar 
staja kabul edilmektedir. 



 

 

 
 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

1. Sınavda 5 (beç) seçenekli, toplam 120 (yüzyirmi) adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. 
Yanlıç cevaplarınızın dogru cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır. 

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüzelli) dakikadır. Sınavın baçlamasını 
izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 
ve son 5 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. 
Sınav salonunu herhangi bir gerekçe ile terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

3. Optik cevap kâgıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucugu içaretlemeyi ve ilgili 
kısma ad ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. 

4. Cevapların optik cevap kâgıdına içaretlenmiç olması gerekmektedir. Soru kitapçıgına 
içaretlenen cevaplar geçerli degildir. Soru kitapçıgına içaretlenmiç cevapların optik cevap 
kâgıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap kâgıdında her türlü 
içaretleme siyah kurçun kalemle yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı oldugu 
sütunda ve/veya sütunlarda içaretlenecektir. Soru kitapçıgı üzerinde yapacagınız içaretlemeler 
kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 

5. Soru kitapçıgınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık 
türünün aynı olup olmadıgını, sayfaların eksik olup olmadıgını, kitapçıkta basım hatalarının 
bulunup bulunmadıgını kontrol ediniz. Soru kitapçıgınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise 
degiçtirilmesi için Salon Görevlilerine baçvurunuz. 
Soru kitapçıgınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazınız. Soru kitapçıgı 
üzerindeki uyarıları mutlaka okuyunuz. Soru kitapçıgının sayfalarındaki boç yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. Bunun dıçında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru 
kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru kitapçıgınızın veya sayfalarının eksik çıkması 
durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

6. Soruları ve bu sorulara verdiginiz cevapları bir yere yazıp, dıçarı çıkarmanız yasaktır. 
7. Adayların sınavda hesap makinesi kullanması yasaktır. 
8. Adayların sınav esnasında yanlarında databank vb. özel elektronik donanımlar, kulaklık, 

telsiz, kablosuz iletiçim saglayan bluetooth, cep telefonu, çagrı cihazı vb. iletiçim 
araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotograf makinesi, kamera vb. araçları sınav 
süresince ve sınav sonrası binayı terk edene kadar kapalı konumda tutmaları 
zorunludur. 
Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya adayların ulaçabilecekleri yerlerde söz konusu 
araçları açık kullanılabilir konumda bulunduran adayların durumu Sınav Iptal Tutanagına 
yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

9. Adayların, sınav esnasında, sıraların gözünde ve ulaçabilecekleri yerlerde sınav konuları ile 
ilgili not, kitap, defter vb. kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran adayların durumu 
Sınav Iptal Tutanagına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

10. Sınav esnasında görevlilerle konuçmak ve soru sormak, baçka adayın/adayların kâgıdına 
bakmak, baçka adayla/adaylarla konuçmak, silgi, kalem vb. çeylerin alınıp-verilmesi yasaktır. 
Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu Sınav Iptal Tutanagına yazılır ve bu 
adayların sınavları geçersiz sayılır. 

11. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teçebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine 
yardım edenlerin durumu Sınav Iptal Tutanagına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz 
sayılır. Görevliler, kopya çekmeye veya vermeye kalkıçanları uyarmak zorunda degildir; 
sorumluluk size aittir. Optik cevap kâgıdınızı baçkaları tarafından görülmeyecek çekilde 
tutmanız gerekmektedir. 

12. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiginde 
oturdugunuz yerleri de degiçtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her çeyden önce sınav 
kurallarına uymanıza baglıdır. 

13. Sınav kurallarına ve esaslarına uymayan adaylar hakkında salon görevlilerince tutanak 
tutularak, genel sınav kuralları dogrultusunda geregi yapılacaktır. 

14. Sınava giren bütün adayların, Sınava Giriç Belgesi yanında fotograflı ve onaylı resmi kimlik 
belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport) sınav süresince masaların üzerinde 
bulundurmaları zorunludur. 

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçıgını ve optik cevap kâgıdını eksiksiz teslim 
etmeyi unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır. 

16. Soru kitapçıgında sınav ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size 
“SINAV BA$LAMI$TIR” denilmeden sınava baçlamayınız. 

17. Sınav degerlendirmesi bagıl degerlendirme yöntemiyle yapılacaktır. 
18. Sınavda soru iptali olması durumunda degerlendirme, iptal edilen sorular degerlendirme dıçı 

tutularak geriye kalan sorular üzerinden yapılacaktır. 



 

 

ALAN ADI A KİTAPÇIĞI A KİT. CEVAP 

Genel Yetenek & Genel Kültür 1 C 

Genel Yetenek & Genel Kültür 2 D 

Genel Yetenek & Genel Kültür 3 B 

Genel Yetenek & Genel Kültür 4 C 

Genel Yetenek & Genel Kültür 5 C 

Genel Yetenek & Genel Kültür 6 D 

Genel Yetenek & Genel Kültür 7 C 

Genel Yetenek & Genel Kültür 8 D 

Genel Yetenek & Genel Kültür 9 E 

Genel Yetenek & Genel Kültür 10 E 

Genel Yetenek & Genel Kültür 11 A 

Genel Yetenek & Genel Kültür 12 A 

Genel Yetenek & Genel Kültür 13 E 

Genel Yetenek & Genel Kültür 14 A 

Genel Yetenek & Genel Kültür 15 B 

Genel Yetenek & Genel Kültür 16 A 

Genel Yetenek & Genel Kültür 17 D 

Genel Yetenek & Genel Kültür 18 E 

Genel Yetenek & Genel Kültür 19 B 

Genel Yetenek & Genel Kültür 20 B 

Alan Bilgisi 21 A 

Alan Bilgisi 22 E 

Alan Bilgisi 23 B 

Alan Bilgisi 24 B 

Alan Bilgisi 25 E 

Alan Bilgisi 26 E 

Alan Bilgisi 27 A 

Alan Bilgisi 28 E 

Alan Bilgisi 29 C 

Alan Bilgisi 30 C 

Alan Bilgisi 31 E 

Alan Bilgisi 32 C 

Alan Bilgisi 33 B 

Alan Bilgisi 34 A 

Alan Bilgisi 35 E 

Alan Bilgisi 36 C 

Alan Bilgisi 37 E 

Alan Bilgisi 38 C 

Alan Bilgisi 39 C 

Alan Bilgisi 40 A 

Alan Bilgisi 41 A 

Alan Bilgisi 42 E 

Alan Bilgisi 43 D 

Alan Bilgisi 44 A 

Alan Bilgisi 45 B 

Alan Bilgisi 46 B 

Alan Bilgisi 47 C 

Alan Bilgisi 48 A 

Alan Bilgisi 49 A 

Alan Bilgisi 50 D 

Alan Bilgisi 51 B 

Alan Bilgisi 52 D 



 

 

Alan Bilgisi 53 A 

Alan Bilgisi 54 E 

Alan Bilgisi 55 A 

Alan Bilgisi 56 D 

Alan Bilgisi 57 D 

Alan Bilgisi 58 D 

Alan Bilgisi 59 B 

Alan Bilgisi 60 B 

Alan Bilgisi 61 C 

Alan Bilgisi 62 B 

Alan Bilgisi (Değerlendirme dışı) 63 E 

Alan Bilgisi 64 B 

Alan Bilgisi 65 E 

Alan Bilgisi 66 D 

Alan Bilgisi 67 A 

Alan Bilgisi 68 A 

Alan Bilgisi 69 B 

Alan Bilgisi 70 D 

Alan Bilgisi 71 D 

Alan Bilgisi 72 D 

Alan Bilgisi 73 D 

Alan Bilgisi 74 A 

Alan Bilgisi 75 E 

Alan Bilgisi 76 E 

Alan Bilgisi 77 E 

Alan Bilgisi 78 B 

Alan Bilgisi 79 D 

Alan Bilgisi 80 C 

Alan Bilgisi 81 B 

Alan Bilgisi (Değerlendirme dışı) 82 C 

Alan Bilgisi 83 E 

Alan Bilgisi 84 D 

Alan Bilgisi 85 A 

Alan Bilgisi 86 D 

Alan Bilgisi 87 C 

Alan Bilgisi 88 D 

Alan Bilgisi 89 E 

Alan Bilgisi 90 D 

Alan Bilgisi 91 D 

Alan Bilgisi 92 E 

Alan Bilgisi 93 A 

Alan Bilgisi 94 C 

Alan Bilgisi 95 C 

Alan Bilgisi 96 E 

Alan Bilgisi 97 C 

Alan Bilgisi 98 A 

Alan Bilgisi 99 B 

Alan Bilgisi 100 A 

Alan Bilgisi 101 C 

Alan Bilgisi 102 A 

Alan Bilgisi 103 C 

Alan Bilgisi 104 B 

Alan Bilgisi 105 C 



 

 

Alan Bilgisi 106 B 

Alan Bilgisi 107 B 

Alan Bilgisi 108 D 

Alan Bilgisi 109 B 

Alan Bilgisi 110 D 

Alan Bilgisi 111 E 

Alan Bilgisi 112 C 

Alan Bilgisi 113 A 

Alan Bilgisi 114 A 

Alan Bilgisi 115 B 

Alan Bilgisi 116 D 

Alan Bilgisi 117 E 

Alan Bilgisi 118 B 

Alan Bilgisi 119 C 

Alan Bilgisi 120 C 
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GENEL AÇIKLAMA 

 
 DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

 

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır: 

Sınav Konusu Soru Sayısı 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 20 

Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

ALAN BİLGİSİ 100 

MUHASEBE 

Finansal Muhasebe ve Şirketler Muhasebesi, 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, TC Kimlik No, Sınav Salon No 

ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 

yazınız. Kitapçık türünüzü ve Sınav Salon No 

bilgilerinizi Optik Cevap Kağıdınıza işaretlemeyi 

unutmayınız. 

3. Bu soru kitapçığında yer alan 120 adet soru için 

toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan 

başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap 

kağıdında 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 kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak 

bütün işaretlemelerde 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 Kağıdınızı 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. 

ADI : ……………………………………………………………… 

SOYADI : ……………………………………………………………… 

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

SINAV SALON NO : ………………… SIRA NO: ……………………………. 

Ankara Üniversitesi 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. 
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1. Vermont’un ıssız tepelerinde bir özel okul… Üzerlerinde okul 

ceketleriyle üç yüz genç, Welton Akademisi’ne ait küçük taĢ 

kilisedeki uzun koridorun iki yanında oturmuĢ, yüzleri gururla 

parlayan anne ve babalarıyla birlikte bekleĢiyorlardı. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine 

başvurulmamıştır? 

A) Ġzlenimlere 

B) Eksiltili cümleye 

C) Öykülemeye 

D) KiĢileĢtirmeye 

E) Sayısal verilere 

 
 
 
 

 
2. (I) George Orwell’in kült kitabı Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, 

yazarın geleceğe iliĢkin olağanüstü bir kâbus senaryosudur. 

(II) Bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, 

insanların makineleĢmiĢ kitlelere dönüĢtürüldüğü totaliter bir 

dünya düzeni, romanda inanılmaz bir hayal gücüyle en ince 

ayrıntısına kadar kurgulanmıĢtır. (III) GeçmiĢte ve 

günümüzde dünya sahnesinde tezgâhlanan oyunlar 

düĢünüldüğünde ütopya ve gerçeğin bir arada sunulduğu 

özgün bir romandır Bin Dokuz Yüz Seksen Dört. (IV) 

Güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyeceğine inandığım bir 

baĢyapıttır. (V) Yazımına 1940’lı yıllarda baĢlanan bu kitap, 

yazarın sağlık sorunları yüzünden, ancak 1984’te 

tamamlanabilmiĢtir. 

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 

öznel bir yargıya yer verilmemiştir? 

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

 
 
 
 

 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 

vardır? 

A) Ünlü sanatçı, bütün mal varlığını bir eğitim vakfına 

bağıĢlamıĢ. 

B) Hiç kimseyle arkadaĢlık kurmaz, yapayalnız bir hayat 

sürerdi. 

C) Eğitim sistemindeki aksaklıklar, aileleri endiĢelendirmeye 

baĢladı. 

D) Anma töreninde duygu dolu Ģiirler ve etkileyici konuĢmalar 

yapıldı. 

E) Rengârenk çiçekleri hayranlıkla seyrederken hayallere 

dalıyordu. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem olumsuz olduğu 

hâlde cümlenin anlamı olumludur? 

A) Zavallı yetim yavrucaklara hiç böyle davranılır mı? 

B) ĠĢin sonunun böyle olacağını kendisi bilmiyor mu? 

C) ĠĢçilerden hiçbirinin son geliĢmelerden haberi yok. 

D) Annemin neden böyle davrandığını anlamıyor değilim. 

E) O üzücü olaydan sonra beni ne aradı ne de sordu. 

 
 
 
 
 

 
5. (I) Bir zamanlar kapımızı açmıĢız Arapça ve Farsçaya. (II) 

SavaĢlar kazanmıĢız, ama kültür emperyalizmine karĢı 

koyamamıĢız. (III) Sonra Fransızca, Ġtalyanca, Ġspanyolca bir 

yığın sözcük girmiĢ Türkçemize. (IV) Ġkinci Dünya 

SavaĢı’ndan bu yana da Amerikan etkisi geliĢiyor dilimizde. 

(V) Böylece zaman içinde daha yetkin, daha zengin, çağdaĢ 

uygarlığa daha yatkın bir dil hâline geliyor Türkçemiz. 

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi 

paragrafın anlam ve akışını bozmaktadır? 

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

 
 
 
 
 

 
6. 

I. Saatlerdir dıĢarıda beklemekten soğuk, ciğerlerime geçti. 

II. Bu cimrilik ve kıskançlık ona babasından geçmiĢ. 

III. BaĢına güneĢ geçmiĢ gibi sallana sallana yürüyordu. 

IV. Senin bu baĢarıların bir gün tarihe geçecek. 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “geçmek” sözcüğü 

aynı anlamda kullanılmıştır? 

A) I. ve II. 

B) I. ve III. 

C) II. ve III. 

D) II. ve IV. 

E) III. ve IV. 

 
 
 
 
 

 
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi 

(ünsüz uyumu) kuralına uyulmuştur? 

A) Sabahdan beri telefonumu arıyorum! 

B) Öğle yemeğini börekçide yediler. 

C) Çocuğu kreĢden kim alacak? 

D) KomĢumuzun oğlu, yine sınıfda kalmıĢ. 

E) AkĢam BeĢiktaĢ’da buluĢalım. 

 
 
 
 

3 Diğer sayfaya geçiniz. 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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8. 
 

 
Yukarıdaki dairesel grafik, bir karışımdaki A, B, C ve D 

ürünlerine ait dağılımı göstermektedir. Bu karışımda A 

ürününden 70 kg olduğuna göre yukarıdaki tüm karışım 

kaç kg’dır? 

A) 240 B) 280 C) 360 D) 480 E) 560 

12. A ile B şehirlerinin arası 960 km’dir. Ali, A şehrinden 80 

km/saat hızla B şehrine ve Veli, B şehrinden 112 km/saat 

hızla A şehrine doğru hareket ediyor. Ali ile Veli C 

şehrinde karşılaşıyorlar. Ali, Veli ile karşılaştıktan kaç 

saat sonra B şehrine varır? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. x+y=9, x+z=10, y+t=4 olduğuna göre, x+y+z+t ifadesi 

aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) 14 B) 15 C) 18 D) 23 E) 28 

 
 
 
 

9. Gerçel sayılar kümesinde  işlemi, her x ve y gerçel 

sayısı için x  y = (x  y)
2 

- 4xy biçiminde 

tanımlandığına göre, 1  (-2) işleminin sonucu kaçtır? 

A) -9 B) -7 C) 1 D) 7 E) 9 

 
 
 
 
 
 

 
10. Uzun kenarı kısa kenarının 4 katı büyüklüğünde olan bir 

dikdörtgenin çevresi 30 cm ise alanı kaç cm2 ’dir? 

A) 36 B) 40 C) 44 D) 48 E) 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Bir sayının %20’sinin 2 fazlası aynı sayının %40’ına eşit 

ise bu sayı kaçtır? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 

 
 

 
14. 3/5’inin %7’den 3 yıllık basit faizi 63 lira olan paranın 

tamamı kaç TL’dir? 

 
A) 300 B) 360 C) 420 D) 480 E) 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. A musluğu bir havuzun 2/3’ünü 4 saatte, B musluğu 

aynı havuzun 1/2’sini 3 saatte dolduruyor. A ve B 

muslukları birlikte aynı havuzu kaç saatte doldururlar? 

A) 12/7 B) 25/12 C) 3 D) 4 E) 7 
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16. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası’yla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Balkan Antantı’nın kurulmasına öncülük edilmiĢtir. 

B) Milletler Cemiyeti’ne üye olunmuĢtur. 

C) Nüfus mübadelesi yapılmıĢtır. 

D) Kıbrıs sorununun çözümüne öncelik verilmiĢtir. 

E) Boğazlar üzerinde Türk egemenliği kurulmuĢtur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Türkiye Cumhuriyeti’nde Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı 

çerçevesinde temel ham maddeleri yurt içinde üretilen ve 

üretilebilecek sınaî tesislerin yapımına öncelik verilmiĢtir. Bu 

dönemde dokuma, cam, kimya ve kâğıt sanayi dallarında çok 

sayıda fabrika açılmıĢtır. 

Açılan bu fabrikaların işletme ve yönetimleri aşağıdaki 

kurumlardan hangisine verilmiştir? 

A) Etibank 

B) Maden Tetkik Arama Enstitüsü 

C) Sümerbank 

D) Türkiye ĠĢ Bankası 

E) Âli Ġktisat Meclisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Mondros Mütarekesi sonrasında İstanbul Hükümeti 

tarafından 31 Mart 1919’da kuruluşu gerçekleştirilen 

Heyet-i Nasiha (Öğüt Kurulu)’nın temel işlevi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ĠĢgalci devletlere karĢı ortaya çıkan örgütlenmeleri güçlü 

kılmak 

B) ĠĢgallere karĢı halkın tepkisini yatıĢtırmak ve PadiĢaha 

bağlılığı devam ettirmek 

C) Sivas Kongresi’nin toplanma sürecini hızlandırmak 

D) Mustafa Kemal PaĢa’nın Heyet-i Temsiliye BaĢkanı 

olmasını önlemek 

E) Ulusal cemiyetleri tek çatı altında birleĢtirmek 

19.  
I. Trablusgarp SavaĢı 

II. Balkan SavaĢları 

III. Birinci Dünya SavaĢı 

Osmanlı Devleti, XX. yüzyıl başlarında katıldığı yukarıda 

belirtilen savaşların hangisinde/hangilerinde birden fazla 

devletle savaşmak zorunda kalmıştır? 

A) Yalnız I 

B) I. ve II. 

C) I. ve III. 

D) II. ve III. 

E) I., II. ve III. 

 
 
 
 
 
 

 
20. Aşağıdakilerden hangisinde olay ve dönem 

eşleştirmesi yanlış verilmiştir? 

A) Ġlk defa Avrupa baĢkentlerinde daimi elçilikler kurulması 

– III. Selim Dönemi 

B) Ġlk defa PadiĢahın, kendi gücünün üstünde bir gücü 

tanıması – Tanzimat Dönemi 

C) Osmanlı Devleti’nin anayasalı ve parlamentolu bir 

monarĢiye dönüĢmesi – I. MeĢrutiyet Dönemi 

D) Ġtibar-ı Millî Bankası’nın kurulması – II. MeĢrutiyet 

Dönemi 

E) Kadınların ilk defa Darülfunun’a kabul edilmesi – 

Cumhuriyet Dönemi 
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21. Stoklarını aralıklı envanter (sayım) yöntemi ile izleyen bir 

iĢletmenin dönem sonunda Ticari Mallar hesabının borç 

kalanı 100.000 TL’dir. Yapılan sayımda ise ticari mal 

mevcudu 80.000 TL olarak belirlenmiĢtir. 

Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
 

621 SATILAN TĠCARĠ MALLAR MALĠYETĠ 
153 TĠCARĠ MALLAR 

 

20.000 
 

20.000 

B) 
 

153 TĠCARĠ MALLAR 
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 

 

20.000 
 

20.000 

C) 
 

153 TĠCARĠ MALLAR 
397 SAYIM VE TESELLÜM 

FAZLALARI 

 

20.000 
 
 

20.000 

D) 
 

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 
153 TĠCARĠ MALLAR 

 

20.000 
 

20.000 

E) 
 

654 KARġILIK GĠDERLERĠ 
158 STOK DEĞER 

DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 

 

20.000 
 
 

20.000 

 
 
 

22. Peşin ödemeyle ticari mal alımlarının kaydedilmesine 

ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlandırılır. 

B) Yurtiçi SatıĢlar hesabı borçlandırılır. 

C) Kasa hesabı borçlandırılır. 

D) Yurtiçi SatıĢlar hesabı alacaklandırılır. 

E) Ticari Mallar hesabı borçlandırılır. 

 
 
 

 
23. Stoklarını aralıklı envanter (sayım) yöntemi ile izleyen bir 

iĢletmenin dönem baĢı ticari mal stoku 25.000 TL’dir. 

Dönem içinde ticari mal alıĢı 36.000 TL, alıĢla ilgili ek 

giderler  3.000  TL’dir.  ĠĢletme,  aldığı  ticari  malların  4.000 

TL’lik kısmını iade etmiĢ ve erken ödeme nedeniyle 

iĢletmeye 2.000 TL’lik bir iskonto yapılmıĢtır. 

Dönem sonu ticari mal stoku 33.000 TL olan işletmenin 

satılan ticari mallar maliyeti kaç TL’dir? 

A) 25.000 

B) 30.000 

C) 33.000 

D) 36.000 

E) 39.000 

24. Bir işletmenin, sahip olduğu malların bir kısmını 

satılması koşuluyla ve emanet olarak diğer bir işletmeye 

göndermesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kefalet 

B) Teminat 

C) Konsinye 

D) Depozito 

E) Alonj 

 
 
 
 
 
 

 
25. Gelecek dönemlerde yarar sağlamak üzere yapılan ve 

gelir tablosu kapsamına girmeyen peşin ödenmiş 

giderlere ne ad verilir? 

A) Olağan giderler 

B) OlağandıĢı giderler 

C) Sermaye giderleri 

D) AktifleĢtirilmiĢ giderler 

E) Hasılat giderleri 

 
 
 
 
 
 

 
26. Maddi duran varlıkların kapasitesini artırmak, ekonomik 

ömrünü uzatmak veya ekonomik değerini artırmak 

amacıyla katlanılan maliyetlere ne ad verilir? 

A) Sermaye harcamaları 

B) Hasılat harcamaları 

C) Özel maliyetler 

D) Genel yönetim giderleri 

E) Finansman giderleri 

 
 
 
 
 
 

 
27. Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veya doğru 

olarak saptanılamayan bir malın, değerleme gününde 

satılması hâlinde benzer bir mala göre sahip olacağı 

bedele/değere ne ad verilir? 

A) Mukayyet değer 

B) Maliyet bedeli 

C) Ġtibari değer 

D) Emsal bedeli 

E) Tasarruf değeri 

ALAN BİLGİSİ 
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28. Sermayesi 250.000 TL olan, payları eĢit iki ortaklı bir limited 

Ģirket, sermayesini 50.000 TL azaltmaya karar vermiĢ ve 

yasal iĢlemler tamamlanmıĢtır. 

Sermaye değişikliğine ilişkin yapılacak günlük defter 

kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 

doğrudur? 

A) 500 Sermaye hesabı alacaklı 50.000 TL 

B) 501 ÖdenmemiĢ Sermaye hesabı borçlu 50.000 TL 

C) 131 Ortaklardan Alacaklar hesabı alacaklı 50.000 TL 

D) 131 Ortaklardan Alacaklar hesabı borçlu 50.000 TL 

E) 500 Sermaye hesabı borçlu 50.000 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
29. ĠĢletme, kredili olarak satın aldığı ve henüz satmadığı ticari 

mala iliĢkin borcunu vadesinden önce ödediğinden, satıcı 

iĢletme iskonto yapmıĢtır. 

İskontonun muhasebeleştirilmesiyle ilgili günlük defter 

kaydına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu 

B) 153 Ticari Mallar hesabı alacaklı 

C) 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı 

D) 153 Ticari Mallar hesabı borçlu 

E) 611 SatıĢ Ġskontoları hesabı borçlu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. Ticari mal satıĢlarında sürekli envanter (aralıksız sayım) 

yöntemini uygulayan bir iĢletme, yıl içinde sattığı 3.000 TL 

maliyetli ve 4.500 TL satıĢ fiyatlı malın üçte birini iade 

olarak almıĢtır. 

İade işlemiyle ilgili olarak yapılacak günlük defter 

kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 

doğrudur? 

A) 153 Ticari Mallar hesabı alacaklı 1.000 TL 

B) 153 Ticari Mallar hesabı borçlu 1.000 TL 

C) 153 Ticari Mallar hesabı borçlu 1.500 TL 

D) 153 Ticari Mallar hesabı alacaklı 1.500 TL 

E) 153 Ticari Mallar hesabı borçlu 500 TL 

31. Tamamı 40.000 TL’ye satın alınan hisse senetlerindeki 

değer düĢüklüğü için önceki yıl 4.000 TL karĢılık ayırmıĢ 

bulunan iĢletme, sonraki yıl hisse senetlerinin yarısını 

satmıĢtır. Hisse senetlerinin satılan kısmı için karĢılığın 500 

TL’lik kısmının gereksiz yere ayrıldığı anlaĢılmıĢtır. 

İşletmenin hisse senetlerini satış tutarı kaç TL’dir? 

A) 17.500 

B) 18.000 

C) 18.500 

D) 19.000 

E) 21.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32. Vergi mevzuatı açısından şüpheli sayılan bir alacağın 

tahsilinde gerçekte şüpheli bir durum görünmüyorsa 

karşılık ayrılmaması gerektiği, aşağıdaki muhasebe 

temel kavramlarından hangisi ile açıklanabilir? 

A) Önemlilik 

B) Tam Açıklama 

C) Maliyet Esası 

D) Özün Önceliği 

E) Parayla Ölçme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33. Bir kollektif Ģirketin kuruluĢunda 150.000 TL’lik sermaye 

taahhüdünde bulunan ortak, taahhüdünü aĢağıdaki 
varlıklarla yerine getirmiĢtir. 
Bina 120.000 TL 
Hazine bonosu 35.000 TL 
Bu bilgilere göre, sermaye taahhüdünün yerine 
getirilmesi sırasında yapılan günlük defter kaydıyla ilgili 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) 500 Sermaye hesabı borçlu 

B) 252 Binalar hesabı borçlu 

C) 112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı borçlu 

D) 501 ÖdenmemiĢ Sermaye hesabı alacaklı 

E) 331 Ortaklara Borçlar hesabı alacaklı 
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34. Dönem sonu itibariyle Dönem Kârı veya Zararı hesabının 

borcunda 87.000 TL, alacağında ise 97.000 TL 

olduğunun belirlenmesi durumunda ilgili hesabın kalanı 

gelir tablosu hesaplarından hangisine ve ne şekilde 

kaydedilmelidir? 

A) Dönem Net Kârı hesabının alacağına 

B) Dönem Net Zararı hesabının borcuna 

C) Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının borcuna 

D) Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının alacağına 

E) Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları 

hesabının borcuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından 

birisidir? 

A) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

B) Hisse Senedi Ġptal Kârları 

C) Konusu Kalmayan KarĢılıklar 

D) Arama Giderleri 

E) Hazırlık ve GeliĢtirme Giderleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36. 26.05.2014 tarihinde yapılan kasa sayımında kasada 2.550 

Amerikan Doları bulunduğu belirlenmiĢtir. Aynı tarihte 

Amerikan Doları kasasına ait yardımcı hesabın borç toplamı 

12.500 Amerikan Doları, alacak toplamı ise 10.025 

Amerikan Dolarıdır. Kasa farkının nedeni araĢtırılacaktır. 

26.05.2014 tarihinde 1 Amerikan Doları’nın 2,00 TL 

olduğu varsayımına göre yapılacak günlük defter 

kaydıyla ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisinin 

kullanımı doğrudur? 

A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu 150 TL 

B) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 150 TL 

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 150 TL 

D) Kasa hesabı borçlu 75 TL 

E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı 150 TL 

37. ĠĢletme, satıĢ personeli için 70.000 TL brüt ücret tahakkuk 

ettirmiĢtir. Ücretlere iliĢkin gelir vergisi 15.000 TL, SGK iĢçi 

payı 5.000 TL ve iĢveren payı da 7.000 TL’dir. 

Yukarıdaki işlemle ilgili olarak yapılacak günlük defter 

kaydına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 193 PeĢin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı borçlu 

15.000 TL 

B) 195 Personel Avansları hesabı borçlu 70.000 TL 

C) 335 Personele Borçlar hesabı alacaklı 50.000 TL 

D) 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı borçlu 70.000 TL 

E) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabı 

alacaklı 27.000 TL 

 
 
 
 

 
38. Deposunda meydana gelen yangın sonucu iĢletmenin 

30.000 TL’lik ticari malı kullanılamaz hâle gelmiĢtir. Sigortalı 

olan mallar için sigorta Ģirketi iĢletme lehine 25.000 TL 

tazminat tahakkuk ettirmiĢtir. 

Yukarıdaki işlemle ilgili olarak yapılacak günlük defter 

kaydına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 136 Diğer ÇeĢitli Alacaklar hesabı borçlu 25.000 TL 

B) 153 Ticari Mallar hesabı borçlu 25.000 TL 

C) 120 Alıcılar hesabı borçlu 5.000 TL 

D) 158 Stok Değer DüĢüklüğü KarĢılığı hesabı alacaklı 

5.000 TL 

E) 654 KarĢılık Giderleri hesabı borçlu 5.000 TL 

 
 
 

 
39. TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi raporlayan işletmeyle ilişkili 

sayılan kişilere örnek olarak verilemez? 

A) Raporlayan iĢletme üzerinde kontrol gücü olan kiĢiler ve 

yakın aile üyeleri 

B) Raporlayan iĢletme üzerinde önemli etkiye sahip olan 

kiĢiler ve yakın aile üyeleri 

C) Raporlayan iĢletmenin kilit yönetici personeli olan kiĢiler 

ve yakın aile üyeleri 

D) Raporlayan iĢletmenin en büyük tedarikçisi konumundaki 

Ģirketin kilit yönetici personeli olan kiĢiler ve yakın aile 

üyeleri 

E) Raporlayan iĢletmenin ana ortaklığının kilit yönetici 

personeli olan kiĢiler ve yakın aile üyeleri 

 
 
 

40. Türkiye Muhasebe Standartları’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi parasal olmayan kalemdir? 

A) Ticari Alacaklar 

B) Ticari Borçlar 

C) Stoklar 

D) Vergi Borçları 

E) Nakit ve Nakit Benzerleri 
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41. TMS 2 Stoklar standardına göre, bilanço tarihinde stok 
kalemleri aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? 

A) Gerçeğe uygun değer 

B) Maliyet değeri 

C) Geri kazanılabilir tutar 

D) Defter değeri 

E) Maliyet ve net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı 

 
 
 
 
 

 
42. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre, 

aşağıdaki maliyet unsurlarından hangisi bir maddi 

duran varlık kaleminin maliyetine dâhil edilemez? 

A) Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle 

veya inĢasıyla ilgili çalıĢanlara sağlanan faydalardan 

kaynaklanan maliyetler 

B) Yeni bir yerde veya yeni bir müĢteri kitlesiyle iĢ yapmak 

amacıyla katlanılan maliyetler 

C) Maddi duran varlığın kullanılacağı yerin hazırlanmasına 

iliĢkin maliyetler 

D) Maddi duran varlığın iĢletmeye taĢınma maliyetleri 

E) Kurulum ve montaj maliyetleri 

 
 
 
 
 

 
43. Aşağıdakilerden hangisi TMS 39 Finansal Araçlar Ölçüm 

ve Muhasebeleştirme standardına göre, bir finansal 

varlık grubu değildir? 

A) Kredi ve alacaklar 

B) Vadeye kadar elde tutulan finansal varlıklar 

C) ĠĢtirakler 

D) Satılmaya hazır finansal varlıklar 

E) Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal 

varlıklar 

 
 
 
 
 

 
44. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe 

Standartları’na göre raporlama yapan bir şirketin 

finansal tablolarında ayrı bir kalem olarak yer almaz? 

A) Finansman giderleri 

B) OlağandıĢı gider ve zararlar 

C) Maddi duran varlıklar 

D) Yeniden değerleme değer artıĢları 

E) SatıĢların maliyeti 

45. Bir işletmede R mamulünün başabaş noktası 

300.000 TL,  katkı  oranı  1/5,  birim  değişken  maliyeti  

5 TL’dir. İşletmenin başabaş noktası kaç birimdir? 

A) 45.000 

B) 48.000 

C) 50.000 

D) 60.000 

E) 96.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
46. Bir iĢletmenin stoklarına iliĢkin bilgiler Ģu Ģekildedir: 

 Dönem BaĢı  Dönem 

Sonu Yarı Mamuller 10.000 TL  14.000 TL 

Mamuller  -   5.000 TL 

Dönemin direkt ilk madde ve malzeme gideri 25.000 TL, 

direkt iĢçilik gideri 18.000 TL, genel üretim gideri 

12.000 TL'dir. 

Dönemde 1.000 birim mamul üretildiğine göre, satılan 

mamullerin toplam maliyeti kaç TL’dir? 

A) 46.000 

B) 51.000 

C) 55.000 

D) 60.000 

E) 65.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
47. ĠĢletme, bir birim mamul üretmek için 10 direkt iĢçilik saati 

iĢgücü gerektiğini saptamıĢtır. Standart iĢçilik ücreti saat 

baĢına  60  TL  olarak  hesaplanmıĢtır.  ĠĢletme,  dönemde 

2.000 birim mamul üretmiĢ, 22.000 direkt iĢçilik saati 

harcamıĢ ve saat baĢına 54 TL ücret ödemiĢtir. 

Bu bilgilere göre, Direkt İşçilik Zaman (Süre) Sapması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 120.000 TL olumlu 

B) 120.000 TL olumsuz 

C) 126.000 TL olumsuz 

D) 132.000 TL olumsuz 

E) 132.000 TL olumlu 
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48. ĠĢletme, A mamulünün üretimini tek safhada 

gerçekleĢtirmektedir. Dönem baĢında, direkt ilk madde ve 

malzeme giderleri açısından %80; direkt iĢçilik ve genel 

üretim giderleri açısından %60 tamamlanmıĢ 2.000 birim 

yarı mamul stoku bulunmaktadır. Dönemde 10.000 birimin 

üretimine baĢlanmıĢtır. ĠĢletmenin dönem sonu itibariyle 

direkt ilk madde ve malzeme giderleri açısından %80; direkt 

iĢçilik ve genel üretim giderleri açısından %90 tamamlanmıĢ 

7.000 birim yarı mamul stoku bulunmaktadır. 

İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) yöntemine göre, direkt ilk 

madde ve malzemenin eşdeğer mamul birimi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 9.000 

B) 10.100 

C) 10.600 

D) 11.300 

E) 12.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
49. AĢağıda bir üretim iĢletmesinin üçer aylık dönemler itibariyle 

bir yıllık bütçelenmiĢ direkt iĢçilik saatleri yer almaktadır: 

 1 2 3 4 

BütçelenmiĢ Direkt 

ĠĢçilik Saatleri 
1.200 1.130 1.080 1.100 

 
ĠĢletmede direkt iĢçilik saati baĢına 3 TL değiĢken genel 

üretim gideri meydana gelmekte ve 3.200 TL tutan sabit 

genel üretim giderleri ise dönemlere eĢit olarak 

dağıtılmaktadır. 

Bu bilgilere göre, işletmenin dördüncü dönem 

bütçelenmiş toplam genel üretim giderleri tutarı kaç 

TL’dir? 

A) 3.200 B) 3.300 C) 3.800 D) 4.100 E) 6.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi 7/A maliyet seçeneğine göre, 

fonksiyonel gider hesabı değildir? 

A) Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri 

B) Amortismanlar ve Tükenme Payları 

C) Direkt ĠĢçilik Giderleri 

D) Genel Üretim Giderleri 

E) Hizmet Üretim Maliyeti 

51. SipariĢ üzerine ayakkabı üretimi yapan Y Üretim 

ĠĢletmesi’nde üretimi devam eden sipariĢin Aralık ayına 

iliĢkin sipariĢ maliyet kartına göre, sipariĢe yüklenen ve 

gerçekleĢen üretim maliyetleriyle ilgili bilgiler aĢağıda 

verilmiĢtir: 

 Mamul 

Direkt ĠĢçilik Giderleri 9.000 TL 

Direkt Ġlk Madde ve Malzeme 

Giderleri 
8.000 TL 

Tahmini Genel Üretim Giderleri 6.500 TL 

Fiili (GerçekleĢen) Genel Üretim 

Giderleri 
6.000 TL 

ĠĢletme, sipariĢe eksik veya fazla yüklenen Genel Üretim 

Giderleri’ni Yarı Mamuller, Mamuller ve Satılan Mamuller 

Maliyeti hesapları arasında orantılı olarak dağıtmaktadır. Bu 

sipariĢe iliĢkin; 151 Yarı Mamuller Üretim hesabının kalanı 

9.600 TL, 152 Mamuller hesabının kalanı 6.400 TL ve 620 

Satılan Mamuller Maliyeti hesabının kalanı 16.000 TL’dir. 

Bu bilgilere göre, işletmenin Aralık ayına ilişkin Genel 

Üretim Giderleri için yapması gereken düzeltme kaydı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

 
731 GENEL ÜRETĠM 

  

GĠDERLERĠ YANSITMA 6.500  

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ  6.000 

151 YARI MAMULLER- ÜRETĠM  150 

152 MAMULLER  100 

620 SATILAN MAMULLER MALĠYETĠ  250 

B) 

 
731 GENEL ÜRETĠM 

  

GĠDERLERĠ YANSITMA 500  

151 YARI MAMULLER- ÜRETĠM  150 

152 MAMULLER  100 

620 SATILAN MAMULLER MALĠYETĠ  250 

C) 

 
730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

 
500 

 

151 YARI MAMULLER- ÜRETĠM  150 

152 MAMULLER  100 

620 SATILAN MAMULLER MALĠYETĠ  250 

D) 

 
730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

 
6.000 

 

151 YARI MAMULLER- ÜRETĠM 150  

152 MAMULLER 100  

620 SATILAN MAMULLER MALĠYETĠ 250  

731 GENEL ÜRETĠM   

GĠDERLERĠ YANSITMA  6.500 

E) 

 
731 GENEL ÜRETĠM 

  

GĠDERLERĠ YANSITMA 6.000  

151 YARI MAMULLER- ÜRETĠM 150  

152 MAMULLER 100  

620 SATILAN MAMULLER MALĠYETĠ 250  

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ  6.500 
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52. 20.000 birim mamul üretip satan MT Üretim ĠĢletmesi’ne ait 

maliyet verileri Ģu Ģekildedir: 

Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Maliyeti 40 TL/birim 

Direkt ĠĢçilik Maliyeti 30 TL/birim 

DeğiĢken Genel Üretim Maliyeti 20 TL/birim 

Sabit Genel Üretim Maliyeti 400.000 TL 

İşletme bu dönem 400.000 TL kâr elde ettiğine göre, 

birim satış fiyatı kaç TL’dir? 

A) 90 B) 115 C) 130 D) 140 E) 150 

 
 
 
 
 

 
53. SipariĢ maliyetleme sistemini kullanan iĢletmede üretim 

bölümlerinde ortaya çıkan genel üretim maliyetleri Ģu 

Ģekildedir: 

X Üretim Bölümü 40.000 TL 

Y Üretim Bölümü 30.000 TL 

X Üretim Bölümü’nde gerçekleĢen üretim faaliyetlerinin 

%20’si A sipariĢi, %30’u B sipariĢi ve geri kalan faaliyet 

hacminin ise diğer sipariĢlerle; Y Üretim Bölümü’nde %30’u 

A sipariĢi, %20’si B sipariĢi ve geri kalan faaliyet hacminin 

ise diğer sipariĢlerle ilgili olduğu belirlenmiĢtir. 

Dönem sonunda A siparişi (1.000 birim) ve B siparişi 

(500 birim) tamamlandığına göre, bu iki siparişe ait birim 

genel üretim maliyeti toplamı kaç TL olarak 

gerçekleşmiştir? 

A) 17 B) 36 C) 45 D) 48 E) 53 

 
 
 
 
 

 
54. MF Üretim ĠĢletmesi’nde II. dağıtım sonunda esas üretim 

gider yerlerinde (EÜGY) ortaya çıkan genel üretim maliyet 

bilgileri aĢağıda verilmiĢtir. EÜGY I’de teknoloji yoğunluklu 

bir çalıĢma söz konusu olduğu için üçüncü dağıtım makine 

saat (ms), EÜGY II’de ise emek yoğunluklu bir çalıĢma söz 

konusu olduğu için üçüncü dağıtım direkt iĢçilik saati (dis) 

baz alınarak yapılmaktadır. 

 
 EÜGY I EÜGY II 

II. Dağıtım Sonucu Toplam 

Genel Üretim Maliyeti 

600.000 TL 800.000 TL 

Yapılan çalıĢma (ms) 10.000 ms 2.000 ms 

Yapılan çalıĢma (dis) 1.500 dis 20.000 dis 

 
İlgili dönemde 100 birim X mamulü üretmek için EÜGY 

I’de 200 ms ve 20 dis; EÜGY II’de 30 ms ve 100 dis 

çalışma yapılmış ise bu dönemde X mamulü için 

gerçekleşen genel üretim maliyeti birim başına kaç 

TL’dir? 

A) 100 B) 120 C) 140 D) 160 E) 180 

55. A ĠĢletmesi’nin net satıĢları 100.000 TL, satıĢların maliyeti 

60.000 TL, pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri 20.000 TL, 

önceki dönem gelir ve kârları ise 5.000 TL’dir. 

Bu bilgilere göre, söz konusu işletmenin “olağan kâr”a 

ait dikey yüzdesi kaçtır? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 40 E) 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Bir işletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları 12.000 TL, 

net satışları 300.000 TL, cari oranı 2,5 ve aktif devir hızı 

3 ise bu işletmenin duran varlık toplamı kaç TL’dir? 

A) 30.000 

B) 45.000 

C) 67.000 

D) 70.000 

E) 100.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57. Bilanço ve gelir tablosu hesapları veya grupları 

arasında matematiksel ilişkiler kurmak suretiyle 

işletmenin mali yapısı ve kârlılığı gibi konularda bilgi 

alınmasına imkân veren mali analiz tekniği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Statik analiz 

B) Oran analizi 

C) Trend analizi 

D) KarĢılaĢtırmalı mali tablolar analizi 

E) Yüzde analizi 
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58. Bir iĢletmeye ait gelir tablosu bilgileri aĢağıdaki gibidir: 

Brüt SatıĢ Zararı 7.000 TL 

Brüt SatıĢlar 17.000 TL 

SatıĢ Ġndirimleri         2.000 TL 

Faaliyet Giderleri 4.000 TL 

Bu bilgilere göre “Satışların Maliyeti” kaç TL’dir? 

A) 8.000 

B) 11.000 

C) 15.000 

D) 18.000 

E) 22.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
59. Aktif toplamı 1.000 TL olan bir iĢletmenin, sürekli (devamlı) 

sermayesinin toplamı 600 TL ve dönen varlıklarının toplamı 

750 TL’dir. 

Bu işletmede asit-test oranının 1 olması için işletmenin 

stoklarının toplamı kaç TL olmalıdır? 

A) 150 B) 250 C) 350 D) 400 E) 450 

 
 
 
 
 
 
 

 
60. Cari oranı 3 olan bir işletmede, dönen varlıklar toplamı 

1.200 TL ise bu işletmenin net çalışma (işletme) 

sermayesinin tutarı kaç TL’dir? 

A) 400 B) 500 C) 600 D) 700 E) 800 

 
 
 
 
 
 
 

 
61. Aşağıdakilerden hangisi bir fon kullanımı değildir? 

A) Ticari alacaklarda artıĢ 

B) ĠĢtiraklerde artıĢ 

C) Ticari mallarda satıĢ nedeniyle azalıĢ 

D) Ticari borçlarda azalıĢ 

E) Banka kredilerinde azalıĢ 

62. Enflasyonist bir ekonomik ortamda faaliyette bulunan ve 

stoklarını İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) yöntemine göre 

değerleyen bir işletmede, aşağıdaki kâr kalemlerinden 

hangisi öncelikle etkilenir? 

A) Faaliyet Kârı veya Zararı 

B) Olağan Kâr veya Zarar 

C) Dönem Kârı veya Zararı 

D) Brüt SatıĢ Kârı veya Zararı 

E) Dönem Net Kârı veya Zararı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. Aşağıdaki denetim faaliyetlerinden hangisi planlama 
aşamasında yürütülen bir faaliyet olamaz? 

A) Denetim riski düzeyinin belirlenmesi 

B) Uygulanacak denetim tekniklerinin belirlenmesi 

C) MüĢteri iĢletmeyle ilgili bilgi toplanması 

D) Hesap bakiyelerinin test edilmesi 

E) Önemlilik düzeyinin belirlenmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64. Bağımsız denetçinin, işletmenin deposunda bulunan 

malların mülkiyetinin gerçekten işletmeye ait olup 

olmadığını araştırmak için bu malların faturalarını 

incelemesi, aşağıda verilen hangi denetim hedefine 

yönelik bir çalışmadır? 

A) Var olma 

B) Değerleme 

C) Haklara sahiplik 

D) Sınıflandırma 

E) Bütünlük 
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65. Aşağıdaki kanıtlardan hangisi bağımsız denetçinin, 
müşteri işletme dışından topladığı bir kanıt özelliğine 
sahip değildir? 

A) Bankadan alınan hesap özetleri 

B) Satıcı firmadan gelen doğrulama mektubu yanıtı 

C) Hizmet alınan avukatların verdiği sözlü ifadeler 

D) Hizmet alınan danıĢmanların verdiği sözlü ifadeler 

E) ĠĢletme personelinin verdiği sözlü ifadeler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66. İşletmenin örgütsel yapısını, iç kontrol sistemini, iş 

akışlarını, yönetimin başarısını ve amaçlara ne ölçüde 

ulaşıldığını saptamaya yönelik geniş kapsamlı yürütülen 

denetim türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kamu denetimi 

B) Faaliyet denetimi 

C) Muhasebe denetimi 

D) Finansal tablo denetimi 

E) Bağımsız denetim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67. Ticari alacaklar hesap grubunun denetiminde, aşağıdaki 

denetim tekniklerinin hangisi kullanılmaz? 

A) Analitik prosedürler 

B) Belge incelemesi 

C) Yeniden hesaplama 

D) Varlıkların fiziki incelemesi 

E) Doğrulama 

68. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Denetim 

Standartları’ndan “Risk Değerlendirmesi ve 

Değerlendirilmiş Risklere Verilecek Karşılıklar” 

grubunda yer alan bir standarttır? 

A) Bağımsız Denetim Kanıtları 

B) Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi 

C) Ġç Denetçi ÇalıĢmalarının Kullanılması 

D) Finansal Tablolar Hakkında GörüĢ OluĢturma ve 

Raporlama 

E) Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması 

 
 
 
 
 

 
69. “Bir mobilya imalat iĢletmesinde satıĢ teslimat yetkilisi, 

mesai saatleri sonrasında özel iĢ olarak gerçekleĢtirdiği 

elektronik cihaz satıĢlarının teslimine iliĢkin taĢıma 

giderlerini mobilya Ģirketine mâl etmiĢtir. Söz konusu hile, 

tesadüfen ortaya çıkmıĢtır.” 

Yukarıdaki örnek olay ile ilgili olarak aşağıdaki 

değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? 

A) Söz konusu olayda varlıkların kötüye kullanılması 

(zimmet) söz konusudur. 

B) Söz konusu hile, mobilya Ģirketinin finansal tablolarını 

olumsuz etkilemiĢtir. 

C) SatıĢ teslimat yetkilisi, mesai saatleri sonrasında yaptığı 

özel iĢinden sorumlu tutulamaz. 

D) ġirketin satıĢ ve teslimata iliĢkin iç kontrol önlemleri 

yetersizdir. 

E) Mobilya Ģirketinde iç denetim birimi oluĢturulması yararlı 

olur. 

 
 
 
 
 
 

 
70. Denetçi, denetim sırasında işletmenin doğal riskini 

yüksek, kontrol riskini düşük olarak belirlediyse 

aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi şekilde 

özetler? 

A) Doğal risk yüksek olmasına rağmen iĢletme, etkili bir iç 

kontrol sistemi kurarak önemli yanlıĢlık riskini azaltmıĢtır. 

B) ĠĢletmenin zayıf bir iç kontrol sistemi vardır. 

C) ĠĢletmenin kurduğu iç kontrol sistemi, doğal riskleri 

azaltmakta yetersiz kalmıĢtır ve önemli yanlıĢlık riski 

yüksektir. 

D) Risk çok fazladır, denetçi müĢteri iĢletmeyle sözleĢme 

imzalamamalıdır. 

E) Denetçi, ortaya çıkartma riskini düĢük belirleyerek çok 

daha fazla kanıt toplamalıdır. 
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71. Denetçinin, tüm satışların kayıt altına alınıp 

alınmadığının incelenmesi amacı ile satış sisteminde 

sipariş alınmasından alacak hesaplarına kadar olan 

muhasebe kayıt sürecine yönelik yaptığı denetim işlemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fonksiyon testleri 

B) Doğrulama testleri 

C) Analitik incelemeler 

D) Ayrıntılı incelemeler 

E) Sistem testleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
72. Bir iĢletmenin satın alma sürecini tanımaya çalıĢan denetçi, 

satın alma müdürü ile yapmıĢ olduğu görüĢmede bütün 

satın alma iĢlemlerinin yazılı sözleĢmeye ve üst yönetim 

onayına bağlı olduğunu öğrenmiĢtir. Ancak yapmıĢ olduğu 

denetim çalıĢmaları sonucunda çok az satın alma iĢleminin 

yazılı sözleĢmesinin olduğu ve hiç birinde üst yönetimin 

onayının olmadığını saptamıĢtır. 

Yukarıdaki örnek olayda denetçi, aşağıdaki hangi 

denetim tekniklerini kullanmıştır? 

A) Analitik inceleme – gözlem 

B) SoruĢturma (görüĢme) – kayıt ve belgelerin incelenmesi 

C) Fiziki inceleme – doğrulama 

D) Doğrulama – yeniden gözden geçirme 

E) Kayıt ve belgelerin incelenmesi – doğrulama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
73. Aşağıdakilerden hangisi denetçi bağımsızlığına yönelik 

tehditlerden biri değildir? 

A) Denetçinin müĢteri iĢletme yöneticisi ile yakın akraba 

olması 

B) Denetçi ile müĢteri iĢletme arasında denetim sözleĢmesi 

dıĢında borç-alacak iliĢkisinin olması 

C) Denetçinin uzun yıllar aynı müĢteri iĢletmeye denetim 

hizmeti vermesi 

D) Denetçinin denetim hizmeti verdiği müĢteri iĢletmeye 

aynı dönemde yönetim danıĢmanlığı hizmeti de vermesi 

E) Denetçinin denetim hizmeti verdiği müĢteri iĢletme 

yöneticisi ile aynı liseden mezun olması 

74. Müşteri işletmenin denetçiden talep ettiği aşağıdaki 

hizmetlerden hangisi “Tarihi Finansal Bilgilerin 

Denetimi ve Sınırlı Denetimi Dışında Kalan Güvence 

Denetimleri ve İlgili Hizmetler” olarak 

değerlendirilemez? 

A) MüĢteri iĢletmenin, sermayenin ödenmiĢ olduğunun 

saptanmasına iliĢkin rapor istemesi 

B) MüĢteri iĢletmenin, dava konusu önemli bir alacak 

kalemine iliĢkin rapor istemesi 

C) MüĢteri iĢletmenin, yeni yatırımına iliĢkin yapılabilirlik 

raporu istemesi 

D) MüĢteri iĢletmenin, borca batıklığa iliĢkin rapor istemesi 

E) MüĢteri iĢletmenin, dava konusu önemli bir borç 

kalemine iliĢkin rapor istemesi 

 
 
 
 
 
 
 

 
75. Denetçinin müşteri işletmenin stok hesaplarına ilişkin 

yapmış olduğu denetim sırasındaki, “müşteri işletmenin 

stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasına ilişkin 

kayıtlarını incelemesi” çalışması, denetim sürecinin 

aşağıda belirtilen hangi aşamasında gerçekleştirilir? 

A) MüĢteri iĢletmenin kabulü ve denetim sözleĢmesi 

B) Hesap kalemlerine iliĢkin detay testlerinin uygulanması 

C) Denetim yaklaĢımının planlanması 

D) Kontrol testlerinin uygulanması 

E) Denetimin tamamlanması ve raporlanması 

 
 
 
 
 
 
 

 
76. Bağımsız denetçi, doğrulama tekniğini kullanırken 

“müşteri işletmenin kayıtlarındaki X hesabı bakiyesini 

bildirerek, bu bakiye bilgisinin sadece yanlış olması 

hâlinde karşı taraftan mutlaka yanıt verilmesini 

istemesi” durumunda aşağıdaki hangi tür doğrulama 

mektubunu yazmış olur? 

A) BoĢ bakiyeli doğrulama mektubu 

B) Olumlu doğrulama mektubu 

C) Olumsuz doğrulama mektubu 

D) Aktif doğrulama mektubu 

E) Bakiyesiz doğrulama mektubu 
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77. Aşağıda verilen hangi koşulun gerçekleşmesi hâlinde 

denetçi görüş bildirmekten kaçınır? 

A) Denetçinin, denetlenen iĢletmenin faaliyet gösterdiği 

sektör hakkında bilgi sahibi olmaması 

B) Ġç kontrol sisteminin etkililiğinin zayıf olması 

C) Denetçinin, yeterli ve güvenilir kanıt toplayamayacak 

kadar çalıĢma alanının kısıtlanmıĢ olması 

D) Denetlenen iĢletme adına bir davanın açılmıĢ olması 

E) Denetçinin, kasa ve mal sayımında hazır bulunmamıĢ 

olması 

 
 
 
 
 
 

 
78. İşletmenin Sürekliliği (BDS 570) standardına göre, 

işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe 

oluşturabilecek olay veya şartların belirlenmesi 

durumunda aşağıdakilerden hangisi önemli bir 

belirsizliğin mevcut olup olmadığına karar vermek için 

gerekli olan ek denetim prosedürleri kapsamında yer 

almaz? 

A) Üretim sürecinde üretilen mamullerin satıĢ politikasının 

belirlenmesi amacıyla iĢletme çalıĢanlarına yönelik 

olarak soruĢturma yapılması 

B) Yönetimce iĢletmenin sürekliliğinin devamına iliĢkin bir 

değerlendirme yapılmamıĢ olması durumunda 

yönetimden bu değerlendirmenin yapılmasının talep 

edilmesi 

C) Yönetimin değerlendirme yaptığı tarihten itibaren 

herhangi bir ilave bilgi veya durumun ortaya çıkıp 

çıkmadığının değerlendirilmesi 

D) Yönetimden ve uygun hâllerde üst yönetimden sorumlu 

olanlardan, gelecekte atacakları adımlara iliĢkin planları 

ve bu planların uygulanabilirliği konusunda yazılı 

açıklamaların talep edilmesi 

E) Yönetimin, iĢletmenin sürekliliği hakkındaki 

değerlendirmesiyle ilgili gelecekte atacağı adımlara 

iliĢkin planlarının değerlendirilmesi 

 
 
 
 
 
 

 
79. Kapalı bir ekonomide tüketim (C) = 100 + 0,8(DPI), 

yatırım (I) = 108, hükümet alımları (G) = 100, vergiler 

(T) = 60 ve transfer ödemeleri (TR) = 50 ise millî gelir 

denge düzeyi nedir? 

A) 1500 B) 2000 C) 2500 D) 3000 E) 3500 

80. Gayri Safi Millî Hasıla ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

arasındaki fark, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yıpranma 

B) Net ihracat 

C) Vergiler 

D) Yabancı tasarruf 

E) Net faktör ödemeleri 

 
 
 
 
 

 
81. Aşağıdakilerden hangisi firmanın kısa dönem maliyet 

eğrilerinin yukarıya doğru kaymasına neden olur? 

A) Firmanın üretiminin artması 

B) Firmanın üretiminin azalması 

C) Ücretlerin artması 

D) Enerji fiyatlarının azalması 

E) Firmanın ürettiği malın fiyatının artması 

 
 
 
 

 
82.  

 

 
Bir tüketicinin X ve Y malları için kayıtsızlık eğrileri 
yukarıda verilen şekildeki gibi sabit eğimli ise 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) X malının fiyatı azaldıkça, Y malından talep edilen miktar 

her zaman artar. 

B) Tüketici, her zaman X ve Y mallarından eĢit miktarlarda 

talep eder. 

C) Tüketici, geliri arttıkça her iki maldan da daha az talep 

eder. 

D) Y malından talep edilen miktar, fiyat ve gelir 

seviyesinden etkilenmez. 

E) X ve Y malları, tüketici açısından tam ikamedir. 
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83. Bir mala ilişkin talep ve arz fonksiyonları sırasıyla 

qd=60-5p, qs=-30+25p biçiminde verilmektedir. Bu mala 

ilişkin denge fiyat ve miktar değerlerinin (p,q) 

kombinasyonları aşağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 

A) (1,55) 

B) (3,30) 

C) (3,45) 

D) (5,15) 

E) (5,35) 

 
 
 
 
 

 
84. Ülke içi fiyatlar genel düzeyi %6 ve ülke dıĢı fiyatlar genel 

düzeyi %4 artmıĢ iken, söz konusu ülkenin reel döviz kuru 

%1 düzeyinde artıĢ göstermiĢtir. 

Bu ülkenin söz konusu dönemdeki nominal döviz 

kurunda nasıl bir değişim meydana gelmiştir? 

A) %3 azalmıĢtır. 

B) %1 azalmıĢtır. 

C) %1 artmıĢtır. 

D) %3 artmıĢtır. 

E) %10 artmıĢtır. 

 
 
 
 
 

 
85. Vergi mükellefi olan seçmenlerin devletin hizmet üretim 

maliyetinin gerçek boyutunu algılamasını engelleyen ve 

İtalyan ekonomist Puvani tarafından ortaya konulan 

kavram, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vergi tuzağı 

B) Mali yanılsama 

C) ġeffaflık 

D) Vergi gayreti 

E) Mali yozlaĢma 

 
 
 
 
 

 
86. Bütçe gelir, gider ve finansmanının sınıflandırma 

sistemini gösteren Analitik Bütçe Kod Sistemi 

uygulamasında, aşağıdaki ödenek ve harcama 

kalemlerinden hangisi birinci düzey fonksiyonel 

sınıflandırma içinde yer almaz? 

A) Yedek ödenekler 

B) Eğitim hizmetleri 

C) Genel kamu hizmetleri 

D) Sağlık hizmetleri 

E) Ġskân ve toplum refahı hizmetleri 

87. Türkiye’de belediyelere genel bütçe gelirleri tahsilatı 

toplamı üzerinden pay verilmesiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Pay, vergi iadeleri düĢüldükten sonra kalan net tutar 

üzerinden hesaplanır. 

B) Belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından 

ayrılacak paylar vergi hükmündedir. 

C) Belediye paylarını, Kanunda belirtilen süreler içinde ilgili 

idarelerin hesaplarına yatırmayan sorumlular hakkında 

beĢ maaĢ tutarı kadar aylıktan kesme cezası uygulanır. 

D) Paylar, Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak 

hesaplanır. 

E) Belediye payının %50’lik kısmı, belediyelerin nüfusuna 

göre dağıtılır. 

 
 
 
 
 
 

 
88. Maliye politikası uygulamasında kamu transfer 

harcamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Transfer harcamaları, vergi gelirlerinin önceden 

belirlenmiĢ bir oranını aĢamaz. 

B) Kamu borç faizi ödemeleri, ekonomi açısından bir tür 

transfer harcaması niteliğindedir. 

C) Sosyal koruma politikaları kapsamında gelir dağılımı 

iyileĢtirme yönlü olarak kullanılabilir. 

D) Transfer harcamaları, yapısı gereği negatif vergi olarak 

da ifade edilirler. 

E) Yatırım amaçlı yapılan transferler, sermaye transferleri 

olarak adlandırılırlar. 

 
 
 
 
 
 

 
89. Faiz dışı bütçenin dengede olduğu varsayıldığında, 

borç stokunun değişmemesi için reel faiz ile büyüme 

arasında nasıl bir ilişki olması gerekir? 

A) Reel faiz oranı, büyüme oranından küçük olmalıdır. 

B) Reel faiz oranı, büyüme oranına eĢit olmalıdır. 

C) Sadece reel faiz oranı belirleyicidir. 

D) Sadece büyüme oranı belirleyicidir. 

E) Reel faiz oranı, büyüme oranından büyük olmalıdır. 
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90. Borç yönetimi, Hazine’nin toplam nakit ihtiyacını, maliyet 

unsurunu göz önüne alarak yönetme sürecidir. Bu süreçte 

devletin finansman maliyetinin uzun vadede minimize 

edilmesi amaçlanır. Borç Yönetimi, borçların miktar ve 

bileĢiminde yani vade ve alacaklar itibarıyla ayarlamalar 

yapmak Ģeklinde gerçekleĢir. 

Bu çerçevede aşağıdakilerden hangisi borç yönetiminin 

ilkeleri arasında yer almaz? 

A) Menkul kıymetlerin gerçek değerini yansıtacak likit bir 

piyasa oluĢturulması 

B) Faiz dıĢı harcamaların kontrol edilerek bütçe açığının 

düĢürülmesi 

C) Borçlanma prosedürünün, ikincil piyasa iĢlemlerinin, itfa 

iĢlemlerinin, takas iĢlemlerinin kolayca gerçekleĢtirilebilir 

ve anlaĢılabilir olması 

D) Borçlanma faizlerindeki risk primini azaltmak üzere 

taraflar arasındaki enformasyon asimetrisini ortadan 

kaldırmak amacıyla kamunun ve özellikle borç 

idaresinin politikalarının tahmin edilebilirliğini sağlamaya 

yönelik olarak Ģeffaflığın sağlanması 

E) Mali piyasalarda faizlerin oluĢumuna da katkı vermek 

üzere devletin istikrarlı biçimde bulunmasının 

sağlanması 

 
 
 
 

 
91. 3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”na göre, 

aşağıdakilerden hangisi meslek mensubu olmanın 

genel şartlarından biri değildir? 

A) Meslek Ģeref ve haysiyetine uymayan durumları 

bulunmamak 

B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak 

C) Ceza veya disiplin soruĢturması sonucunda 

memuriyetten çıkarılmıĢ olmamak 

D) Serbest muhasebeci mali müĢavirlik veya yeminli mali 

müĢavirlik ruhsatına sahip olmak 

E) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

 
 
 
 

 
92. Aşağıdakilerden hangisi, “Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki 

Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkındaki 

Yönetmelik”e göre, tehditleri ortadan kaldırmaya veya 

kabul edilebilir düzeye indirmeye yönelik olarak 

“mevzuat ile oluşturulabilecek önlemler” arasında 

sayılmamıştır? 

A) Mesleğe giriĢ için gerekli eğitim, mesleki eğitim ve 

tecrübe gereksinimleri 

B) Mesleki veya düzenleyici izleme ve disiplin prosedürleri 

C) ĠĢ çevresinden sağlanacak önlemler 

D) Kurumsal yönetim gereksinimleri 

E) Mesleki standartlar 

93. “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin 

Yönetmeliği”ne göre, aşağıdakilerden hangisi 

“meslekten çıkarma” cezasını gerektiren hâllerden birisi 

olarak düzenlenmiştir? 

A) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 

B) Üçüncü kiĢilere ücret ya da herhangi bir çıkar sağlanması 

veya vaat edilmesi sureti ile iĢ alınması 

C) Büro Tescil Belgesinin alınmaması, süresinde vize 

ettirilmemesi 

D) BaĢka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak 

beyanname düzenlenmesi ve imzalanması 

E) MüĢterilerden makbuz düzenlenmesi veya her türlü 

yöntem ile toplanılan para veya para hükmündeki 

değerlerin kendisine veya bir baĢkasına mal edilmesi 

 
 
 
 

 
94. “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine 

İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği” 

hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensubu, mesleki konularda hazırlayacağı kitap, 

makale ve benzeri bilimsel çalıĢmalarda çalıĢtığı büro, 

Ģirket veya kurumun ad ve unvanını kullanabilir. 

B) Meslek mensubu, istihdam ettiği personel tarafından 

gerçekleĢtirilen haksız rekabet eylemleri ve uygulamaları 

sebebiyle bağlı bulunduğu odaya ve zarar görenlere 

karĢı sorumludur. 

C) Meslek mensubu bilimsel, düĢünsel tartıĢmalar, 

seminerler ve eğitim programları organize edebilir ancak 

bu faaliyetleri basın ve yayın yoluyla üçüncü kiĢilere 

duyuramaz. 

D) Meslek mensubu veya mesleki Ģirketin yayınladığı 

sirküler, bülten ve iĢe alma broĢürlerinin mesleki iliĢkilerin 

sürdürüldüğü kimselere gönderilmesi reklam sayılmaz. 

E) Meslek mensubunun, mesleki faaliyet ve meslek alanı 

dıĢında yerel, ulusal veya uluslararası düzeydeki 

herhangi bir faaliyetinin tanıtılması veya aldığı bir ödülün 

kamuya duyurulması veya üyesi olduğu bir kurumdaki 

üyeliğini açıklaması reklam sayılmaz. 

 
 
 

 
95. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, meslek 

mensuplarının hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı 

oldukları odalara bildirme sıklıkları, aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Altı ayda bir 

B) Dokuz ayda bir 

C) Oniki ayda bir 

D) Üç yılda bir 

E) BeĢ yılda bir 
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96. 3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”na göre, oda yönetim 

kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Üye sayısı yüzden fazla olan odalarda yönetim kurulu 

üyesi seçebilmek için kayıtlı olunan meslek odasında en 

az yedi yıl kıdemli olmak gerekir. 

B) Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından 

seçilen üye sayısı binin altında olan odalarda beĢ asıl ve 

beĢ yedek üyeden oluĢur. 

C) Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla bir 

baĢkan, bir baĢkan yardımcısı, bir muhasip ile oda 

sekreterini seçer. 

D) Odanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu baĢkanıdır. 

E) Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
97. Çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapmak 

isteyen işverenin bu yöndeki talebinin hüküm 

doğurabilmesi için, işçinin bunu kural olarak yazılı 

şekilde ne kadar süre içinde kabul etmesi gereklidir? 

A) 6 iĢgünü 

B) 10 iĢgünü 

C) 15 iĢgünü 

D) 30 iĢgünü 

E) 60 iĢgünü 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
98. İşçi ücretlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) ĠĢçiye bono ile ücret ödemesi yapılması mümkün değildir. 

B) Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan 

en yüksek faiz uygulanır. 

C) ĠĢveren tarafından iĢçi ücretlerinden yapılacak ceza 

kesintilerinin derhal, sebepleriyle birlikte iĢçiye bildirilmesi 

zorunludur. 

D) ĠĢveren, yaptığı ücret ödemelerine dair iĢçiye ücret hesap 

pusulası vermek zorundadır. 

E) Ücret ödeme süreleri, toplu iĢ sözleĢmesiyle üç iĢgününe 

kadar indirilebilir. 

99. Aşağıdakilerden hangisi işverene, işçi ile arasındaki iş 

sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkânı vermez? 

A) ĠĢçinin,  iĢverenin haysiyeti hakkında asılsız isnatlarda 

bulunması 

B) ĠĢçinin, iĢyerinde yedi günden fazla hapisle 

cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç iĢlemesi 

C) ĠĢçinin, iĢverenin baĢka bir iĢçisine cinsel tacizde 

bulunması 

D) ĠĢçinin, iĢ sözleĢmesinden doğan haklarını talep etmek 

için iĢveren aleyhine adli makamlara baĢvurması 

E) ĠĢçiyi, iĢyerinde bir haftadan fazla süre ile çalıĢmaktan 

alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması 

 
 
 
 
 

 
100. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalığı 

sigortası kapsamında sağlanan haklardan biri değildir? 

A) Günlük geçici iĢ göremezlik ödeneği verilmesi 

B) Sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanması 

C) Emzirme ödeneği verilmesi 

D) Gelir bağlanmıĢ kız çocuklarına evlenme ödeneği 

verilmesi 

E) ĠĢ kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği 

verilmesi 

 
 
 
 
 

 
101. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, aylık prim ve hizmet belgesi işveren 

tarafından verilmeyen veya çalıştıkları SGK tarafından 

tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hangi süre 

içerisinde iş mahkemesine başvurarak alacakları ilâm 

ile ispatlayabilirlerse bunların mahkeme kararında 

belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün 

sayıları dikkate alınır? 

A) Hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan baĢlayarak beĢ yıl 

içerisinde 

B) Hizmetlerinin sona erdiği tarihten itibaren beĢ yıl 

içerisinde 

C) Hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan baĢlayarak on yıl 

içerisinde 

D) Hizmetlerinin sona erdiği tarihten itibaren on yıl içerisinde 

E) Hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan baĢlayarak yirmi yıl 

içerisinde 
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102. Aşağıdaki ödemelerden hangisi kıdem tazminatının 

belirlenmesine esas olacak ücretin hesaplanmasında 

dikkate alınmaz? 

A) Çocuk zammı 

B) Kira yardımı 

C) Yıllık ikramiye 

D) Yemek yardımı 

E) Evlenme yardımı 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
103. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, sermayeden 

ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya 

ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin 

işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında 

kendi nam ve hesabına yapılması, aşağıda verilen 

hangi gelir unsurunu oluşturur? 

A) Zirai kazanç 

B) Ücret 

C) Menkul sermaye iradı 

D) Serbest meslek kazancı 

E) Gayrimenkul sermaye iradı 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
104. Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten 

sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve 

defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere 

dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya 

matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesi 

işlemi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? 

A) Re’sen vergi tarhı 

B) Ġkmalen vergi tarhı 

C) Verginin idarece tarhı 

D) Verginin takdiri 

E) Vergi incelemesi 

105. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi 

istisnalarından biri değildir? 

A) Ġthalat istisnası 

B) Ġhracat istisnası 

C) TaĢımacılık istisnası 

D) Yeni mesken istisnası 

E) Diplomatik istisna 

 
 
 
 
 
 
 

 
106. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesine 

göre, aşağıdaki kurumlardan hangisi için kurumlar 

vergisi muafiyeti söz konusu değildir? 

A) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal 

güvenlik kurumları 

B) Bireysel emeklilik Ģirketleri 

C) Yaptıkları iĢ veya hizmet karĢılığında resim ve harç 

alan kamu kuruluĢları 

D) Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 

E) ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ile ÖzelleĢtirme Fonu 

 
 
 
 
 
 
 

 
107. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdaki 

kazançlardan hangisi değer artış kazancı sayılarak 

gelir vergisi yükümlülüğü doğurmaktadır? 

A) Miras yoluyla iktisap edilen apartman dairesinin iktisap 

tarihinden sonra beĢ yıl içinde elden çıkarılmasından 

sağlanan kazanç 

B) Satın alınan ve tam mükellef kurumlar tarafından arz 

edilen hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren on 

yıl içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazanç 

C) Satın alınarak iktisap edilen apartman dairesinin iktisap 

tarihinden sonra iki yıl içinde elden çıkarılmasından 

sağlanan kazanç 

D) Satın alınan ve tam mükellef kurumlar tarafından arz 

edilen hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren beĢ 

yıl içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazanç 

E) Miras yoluyla edinilen hisse senetlerinin iktisap 

tarihinden itibaren üç yıl içinde elden çıkarılmasından 

sağlanan kazanç 



TÜRMOB-TESMER STAJA GĠRĠġ SINAVI 
01 Kasım 2014 Saat:14.00 

A 

20 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

108. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren 
sebeplerden biri değildir? 

A) Tahakkuk zamanaĢımı süresinin sona ermesi 

B) Doğal afet terkini 

C) Tahakkuktan vazgeçme 

D) Takas 

E) Tecil 

 
 
 
 
 
 

 
109. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari 

defterlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulmalıdır. 

B) Ticari defterler, üçüncü kiĢi uzmanlara, makul bir süre 

içinde yapacakları incelemede iĢletmenin faaliyetleri ve 

finansal durumu hakkında fikir verebilecek Ģekilde 

tutulmalıdır. 

C) Ticaret Ģirketleri kurulurken, Ģirketin ticaret siciline 

tescili sırasında, ticari defterlerin açılıĢ onayları, ticaret 

sicili müdürlüklerine de yaptırılabilir. 

D) Yılsonu finansal tabloları, Türk Lirası üzerinden 

düzenlenir. 

E) Pay defteri ile yönetim kurulu karar defteri, iĢletmenin 

muhasebesiyle ilgili olmadıkları için ticari defter niteliği 

taĢımazlar. 

 
 
 
 
 
 

 
110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız 

denetime ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Bağımsız denetime tâbi anonim Ģirkete atanan bağımsız 

denetçi ile Ģirket arasında akdedilen bağımsız denetim 

sözleĢmesi, Ģirket tarafından serbestçe feshedilebilir 

(sonlandırılabilir). 

B) Bağımsız denetime tâbi bir anonim Ģirketin bağımsız 

denetçisi kural olarak Ģirket genel kurulu tarafından 

seçilir. 

C) Bağımsız denetime tâbi anonim Ģirketlerde bağımsız 

denetçi, Ģirket genel kurulunu toplantıya çağırabilir. 

D) Bakanlar Kurulu’nun “Bağımsız Denetime Tâbi Olacak 

ġirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı”, limited Ģirketleri 

kapsamadığı için limited Ģirketlerin bağımsız denetime 

tâbi olması mümkün değildir. 

E) Bağımsız denetçi olumsuz görüĢ bildirdiğinde yeni bir 

bağımsız denetçi seçilerek mevcut yönetim kurulu 

üyeleri görevlerine devam ederler. 

111. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, limited 

şirketler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Limited Ģirketlerde ortakların sayısı elliyi aĢamaz. 

B) Limited Ģirketlerde ortaklar, Ģirket borçlarından dolayı 

kural olarak Ģahsen sorumlu değillerdir. 

C) Limited Ģirketlerde ortaklar, Ģirket sözleĢmesiyle esas 

sermaye bedeli dıĢında ek ödeme ile yükümlü 

tutulamazlar. 

D) Limited Ģirketin esas sermayesi en az on bin Türk 

Lirasıdır. 

E) Limited Ģirketlerde Ģirket sözleĢmesiyle, Ģirketin iĢletme 

konusunun gerçekleĢmesine hizmet edebilecek yan 

edim yükümlülükleri öngörülebilir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
112.  

I. Kapital faizi kaydı 

II. Muhatabın kabul kaydı 

III. Lehtarın Ģarta bağlı bir cirosu 

IV. Muhatabın cirosu 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda “çek” için 

yukarıdakilerden hangisinin/hangilerinin yaptırımı 

“yazılmamış sayılma” olarak öngörülmemiştir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız IV 

C) I. ve II. 

D) III. ve IV. 

E) I., II. ve IV. 

 
 
 
 
 
 
 

 
113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, vadesinde 

ödenmemiş bir bonoya ilişkin protesto düzenlemeye 

aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 

A) Ticaret Mahkemesi 

B) Mevduat Bankası 

C) Noter 

D) Savcılık 

E) Merkez Bankası 
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114. Aşağıdakilerden hangisinin belirtilen hukuki statüsü 

dolayısıyla tacir sıfatı yoktur? 

A) Anonim Ģirket 

B) Anonim Ģirket yönetim kurulu baĢkanı 

C) Bir ticari iĢletme iĢleten adi Ģirketin ortağı 

D) Bir ticari iĢletmeyi tek baĢına iĢleten gerçek kiĢi 

E) Kollektif Ģirket 

 
 
 
 
 

 
115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

“zamanaşımının durması” ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan 

alacakları için durur. 

B) Borçlu, borcu için kefil göstermiĢse kefalet iliĢkisi 

mevcut olduğu süre boyunca durur. 

C) Evlilik devam ettiği sürece, eĢlerin diğerinden olan 

alacakları için durur. 

D) Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kiĢide birleĢmesinde 

birleĢmenin ileride geçmiĢe etkili olarak ortadan 

kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına 

kadar geçecek sürece durur. 

E) Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının 

bulunmadığı sürece durur. 

 
 
 
 
 

 
116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, “borçlunun 

ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin 

önceden yapılan sorumsuzluk anlaşması”na bağlanan 

yaptırım, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ġptal edilebilirlik 

B) Askıda geçerlilik 

C) Askıda geçersizlik 

D) Yokluk 

E) Kesin hükümsüzlük 

 
 
 
 
 

 
117. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin gerçekleşmesi 

bakımından, varlığı gerekli olan şartlardan biri 

değildir? 

A) Hukuka aykırı davranıĢ 

B) Kusur 

C) Zarar 

D) Zarar görenin rızası 

E) Nedensellik (illiyet) bağı 

118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, “küçük sanat 

işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan 

doğan alacaklar” için, kural olarak kaç yıllık 

zamanaşımı süresi uygulanır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 10 

 
 
 
 
 
 
 

 
119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, “geciktirici 

koşul” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Aksi kararlaĢtırılmadıkça, geciktirici koĢula bağlanmıĢ 

bir sözleĢme, kurulduğu andan baĢlayarak hüküm 

ifade eder. 

B) Geciktirici koĢul gerçekleĢmezse alacaklı, elde ettiği 

yararları geri vermekle yükümlü değildir. 

C) Bir sözleĢmenin hüküm ifade etmesi gerçekleĢip 

gerçekleĢmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılmıĢsa, 

sözleĢme geciktirici koĢula bağlanmıĢ olur. 

D) Geciktirici koĢulun gerçekleĢmesinden önce yapılan 

tasarruflar, koĢulun hükümlerini zedelese dahi 

geçerlidir. 

E) Geciktirici koĢul gerçekleĢinceye kadar borçlu, borcun 

gereği gibi ifasını engelleyecek davranıĢlardan 

kaçınmakla yükümlü değildir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, “takas”a 

ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Alacaklardan biri çekiĢmeli ise takas ileri sürülemez. 

B) Üçüncü kiĢi yararına borçlanan kiĢi, bu borcu ile 

sözleĢmenin diğer tarafından olan alacağını takas 

edemez. 

C) ZamanaĢımına uğramıĢ bir alacağın takası, ancak 

takas edilebileceği anda henüz zamanaĢımına 

uğramamıĢ olması koĢuluyla ileri sürülebilir. 

D) Asıl borçlunun takası ileri sürme hakkı bulundukça 

kefili de alacaklıya ifada bulunmaktan kaçınabilir. 

E) Borçlunun iflası hâlinde alacaklılar muaccel olmasalar 

bile, alacaklarını müflise olan borçları ile takas 

edebilirler. 

 

21 Test bitti. 



 

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu 
alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür-genel yetenek olmak üzere toplam 120 soruluk test biçiminde 
yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. 
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. 



 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 

1. Sınavda 5 (beş) seçenekli, toplam 120 (yüzyirmi) 

adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış 

cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 

 olmayacaktır. 

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 

(yüzelli) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen 

ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday 

sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 

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 ve TC Kimlik Numaranızın 

doğru yazılıp yazılmadığını kontrol ediniz. 

Herhangi bir yanlışlık olması durumunda Salon 

Başkanına mutlaka bildiriniz. Optik cevap 

kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili 

kutucuğu işaretlemeyi ve ilgili kısma ad ve 

soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. 

Optik cevap kağıdına işaretlenmesi gereken 

bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması 

halinde sınavın değerlendirilmesi mümkün 

olmayacaktır. 

4. Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş 

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 

işaretleme siyah kurşun kalemle yapılacaktır.  

Her alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu 

sütunda ve/veya sütunlarda işaretlenecektir. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir 

yere yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır. 

8. Adayların sınavda  HESAP MAKİNESİ 

kullanması yasaktır. 

9. Adaylar sınav binası içerisinde bulunduğu sürece, 

databank benzeri özel elektronik donanımlar 

ile kulaklık, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı 

vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye 

yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. 

araçları binayı terk edene kadar kapalı konumda 

tutmak zorundadır. 

Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya 

adayların ulaşabilecekleri yerlerde söz konusu 

araçları açık ve kullanılabilir konumda 

bulunduran adayların durumu Sınav İptal 

Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları 

geçersiz sayılır. 

10. Sınav esnasında sıraların gözünde ve adayların 

ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter 

vb. kaynakları bulundurmaları yasaktır. 

Bulunduran adayların durumu Sınav İptal 

Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları 

geçersiz sayılır. 

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru 

sormak, başka adayın/adayların kâğıdına  

bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, 

kalem vb. şeylerin alınıp-verilmesi yasaktır. 

Bunlardan herhangi birini yapan adayların 

durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. 

12. 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. 

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz 

yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli 

sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına 

uymanıza bağlıdır. 

14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi 

yanında güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Sürücü 

Belgesi veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini 

sınav süresince masaların üzerinde 

bulundurmaları zorunludur. 

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru 

kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz 

teslim etmeyi unutmayınız. Aksi takdirde 

sınavınız geçersiz sayılır. 

16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV 

BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava 
başlamayınız. 

17. Sınavda soru iptali olması durumunda 

değerlendirme, iptal edilen sorular değerlendirme 

dışı tutularak geriye kalan sorular üzerinden 

yapılacaktır. 
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GENEL AÇIKLAMA 

 
 DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

 

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır: 

Sınav Konusu Soru Sayısı 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 20 

Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

ALAN BİLGİSİ 100 

MUHASEBE 

Finansal Muhasebe ve Şirketler Muhasebesi, 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, TC Kimlik No, Sınav Salon No 

ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 

yazınız. TC Kimlik Numaranızı, kitapçık 

türünüzü ve sınav salon numaranızı Optik 

Cevap Kağıdınıza işaretlemeyi unutmayınız. 

3. Bu soru kitapçığında yer alan 120 adet soru için 

toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan 

başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap 

kağıdında 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 kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak 

bütün işaretlemelerde 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 Kağıdınızı 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. 

 

 

Ankara Üniversitesi 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 kab ullenmiş sayılır. 

ADI : ……………………………………………………………… 

SOYADI : ……………………………………………………………… 

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

SINAV SALON NO : ………………… SIRA NO: ……………………………. 
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1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 

 
 

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi 

gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? 

A) Ev sahibi gelmeden önce, aklından geçenleri söyleme 

telaĢıyla içeriye daldı. 

B) Çoban, yalnız yaĢayanlara özgü bir gevezelikle 

konuĢmasını sürdürdü. 

C) AnlaĢılan, arkadaĢlarının bu iĢe burnunu sokması iĢine 

gelmedi. 

D) Her Ģeye rağmen mutlu olacaklarını anlatan bir Ģefkatle 

ona sarıldı. 

E) Sokağın baĢında, duvarlarını sarmaĢıkların örttüğü, eski 

bir ev vardı. 

 
 
 
 
 
 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi 

vardır? 

A) Goethe, güzelliği “en çok huzur veren Ģeyin en zevk verici 

anı” olarak tanımlar. 

B) O zamana kadar hiç konuĢmadı, sadece çevresinde olup 

bitenleri izledi. 

C) Yanıma yaklaĢan gizemli adam, eski bir Ģarkıyı mırıldanıp 

duruyordu. 

D) Hastanın uykuda olduğunu söylemesi, sırf vakit 

kazanmak içindi. 

E) Genç kız, elinin bir hareketiyle arkadaĢını susturmak 

istedi. 

 
 
 
 
 
 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Ankara’dan Zonguldağ’a giderken yolda çok güzel 

manzaralar karĢılar sizi. 

B) Onunla buluĢma yerimiz olan bu kitapçıyı ne kadar 

özlediğimi fark ettim. 

C) Baharla birlikte bahçede ki ağaçların çiçek açmasını 

beklemek ne güzeldi. 

D) Uçağımızın gece saat 3’de kalkacak olması bizi biraz 

kaygılandırıyordu. 

E) Birden bastıran yağmur altında sırıl sıklam olan 

öğrencileri görmeliydiniz. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 

yoktur? 

A) Ġçeriğin bir yazının kalbi olduğu, hayat verdiği gerçeği 

yadsınamaz. 

B) Bu eleĢtiride hem yanlı bir yaklaĢım söz konusu hem de 

nitelikli değil. 

C) YaĢam insanın istediği gibi sürmüyor, değiĢtirmek de 

elimizden gelmiyor. 

D) Yapıtlarında bir yandan gerçekleri anlatmaya, diğer 

yandan okurlarına umut vermeye çalıĢıyor. 

E) Ġlk sayfalarda çok sıkıldıysa da orta bölümlere geldiğinde 

kitaba kaptırdı. 

 
 
 
 

 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi birlikte verilen kavramı 

 örneklemez? 

A) Bu borcu beraber ödeyeceğimizi zannetmiĢtim.- 

GerçekleĢmemiĢ beklenti 

B) Hazırladığımız yemekleri beğeneceğini sanmıyorum.- 

Tahmin 

C) Annemin resimlerinin bir gün hak ettiği değeri bulacağına 

inanmak istiyorduk.- Olasılık 

D) Bir an için kabul ettiğini farz edelim.- Varsayım 

E) Bu arabanın masrafından bıktım.-Yakınma 

 
 
 
 
 

6. (I) Kars Kalesi, tüm ihtiĢamıyla karĢılıyor misafirlerini. (II) 

On Ġki Havariler Kilisesi görülmeye değer.(III) ġehrin en 

tepesinden yamaca doğru selamlıyor Ģehre gelenleri. (IV) 

Bilindiği gibi bu kale Saltuklular zamanında yapılmıĢ. (V) 

Surlar, soğuk hava koĢulları nedeniyle yıkılmıĢ ne yazık ki! 

(VI) Ama kalenin içinde gezmek, insanı yüzyıllar öncesine 

götürüyor. 

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin 

hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır? 

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 

 
 
 
 

 
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çatmak” sözcüğü 

“rastlamak, karşılamak” anlamında kullanılmıştır? 

A) Askerler, silahlarını çatmıĢ komutanlarını bekliyorlardı. 

B) Neden bana çatıp duruyordu? 

C) Birden bana çatacak gibi oldu, sonra gitti. 

D) ġimdiye dek onun gibi birine çatmamıĢtık. 

E) Veda vakti gelip çattığında, herkes ağlamaklı oldu. 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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2 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

8. Ali öğretmen, maaşının 2/7’sini ev kirasına, geri kalanın 

1/4'ünü yol masrafına, geri kalanın 2/5’ini çocuğunun 

eğitim masraflarına harcıyor. Geriye 225 lira parası 

kaldığına göre, Ali öğretmenin maaşı kaç liradır? 

A) 650 B) 700 C) 730 D) 760 E) 820 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Baba ile oğulun yaşları toplamı 50’dir. Babanın yaşı 

oğlunun yaşının 2 katından 5 fazladır. Oğlunun yaşı 

kaçtır? 

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Bir satıcı bir gömleği %10 kârla 88 TL’ye satıyor. Satıcı 

bir gömlekten kaç TL kâr elde eder? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. 2+4+6+…+48+50 toplamının sonucu kaçtır? 

A) 300 B) 325 C) 600 D) 625 E) 650 

12. Mert, elindeki cevizleri 6’şar, 8’er ve 10’ar saydığında 

her seferinde 3 ceviz artıyor. Buna göre Mert’in elindeki 

ceviz sayısı en az kaçtır? 

A) 83 B) 97 C) 101 D) 117 E) 123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Fatma’nın yaşı, Hakan’ın yaşından 4 eksik, Emre’nin 

yaşının yarısından 6 fazladır. Üçünün yaşları toplamı 60 

olduğuna göre, Fatma’nın yaşı kaçtır? 

A) 17 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 7+11+15+ ... +127 toplamındaki her terim 5’er artırılırsa, 

toplam kaç artar? 

A) 75 B) 100 C) 120 D) 125 E) 155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Bir işi Hasan 20, Hüseyin 40 günde yapabiliyor. İkisi 

birlikte 10 gün çalıştıktan sonra Hasan işi bırakıyor. 

Kalan işi Hüseyin kaç günde tamamlar? 

A) 2 B) 3 C) 5 D) 8 E) 10 
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16. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birinci Dünya Savaşı 

sırasında yaşadığı rejim değişikliği sebebiyle savaştan 

çekilmiştir? 

A) Rusya 

B) Almanya 

C) Ġtalya 

D) Bulgaristan 

E) Ġngiltere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra Sovyet Rusya ile 

TBMM Hükümeti arasında imzalanan dostluk ve 

işbirliği antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ankara 

B) Moskova 

C) Kars 

D) Gümrü 

E) Londra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllarda, Türkiye 

ile Yunanistan arasında yaşanan siyasal sorun 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yabancı okullar 

B) SavaĢ tazminatı 

C) Kapitülasyonlar 

D) Nüfus Mübadelesi 

E) Boğazlar 

19. Latin Alfabesi’ne dayalı yeni Türk Alfabesi’nin 

kabulünden sonra, halka yeni harfleri öğretmek ve 

ülkedeki okuryazar oranını artırmak amacıyla 

aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? 

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması 

B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması 

C) Millet Mektepleri’nin açılması 

D) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması 

E) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. “ Akılcılık ve Bilimsellik” aşağıdaki Atatürk ilkelerinden 

hangisinin bütünleyicisidir? 

A) Milliyetçilik 

B) Halkçılık 

C) Devletçilik 

D) Laiklik 

E) Cumhuriyetçilik 
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21. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe tarafından 

sağlanan verilerin karşılaştırılabilir olmasını sağlayan 

muhasebenin temel kavramlarından birisidir? 

A) Ġhtiyatlılık 

B) Tarafsızlık ve Belgelendirme 

C) Önemlilik 

D) Tutarlılık 

E) Özün Önceliği 

 
 
 
 
 
 

 
22. Bir işletmenin elindeki âtıl fonları kısa vadeli 

değerlendirmek amacıyla yapacağı yatırımlar için 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde aşağıdaki 

hesaplardan hangisi kullanılamaz? 

A) ĠĢtirakler 

B) Hisse Senetleri 

C) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 

D) Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 

E) Diğer Menkul Kıymetler 

 
 
 
 
 
 

23. G Anonim ġirketi’nin önceki dönemlerinden genel kurul 

kararı ile kârdan ayırdığı yedeklerinde 20.000 TL ve geçmiĢ 

yıllar kârlarında 10.000 TL bulunmaktadır. Genel kurul bu 

fonları sermayeye ekleyerek sermaye artırım kararı 

almıĢtır. 

İşletmede sermaye artırımı ile ilgili yapılması gereken 

günlük defter kaydı için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) 540 Yasal Yedekler hesabı borçlu 20.000 TL 

B) 541 Statü Yedekleri hesabı borçlu 10.000 TL 

C) 542 Olağanüstü Yedekler hesabı borçlu 20.000 TL 

D) 570 GeçmiĢ Yıllar Kârları hesabı alacaklı 10.000 TL 

E) 590 Dönem Net Kârı hesabı borçlu 10.000 TL 

24. BeĢ yıl vadeli, 20.000 TL nominal değerli tahviller, nominal 

değerinin %3 altında banka aracılığıyla satılmıĢtır. 

Bu tahvilin ihracına ilişkin yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) 102 Bankalar hesabı borçlu 20.000 TL 

B) 305 ÇıkarılmıĢ Bono ve Senetler hesabı alacaklı 

20.000 TL 

C) 405 ÇıkarılmıĢ Tahviller hesabı alacaklı 19.400 TL 

D) 408 Menkul Kıymet Ġhraç Farkları borçlu 600 TL 

E) 655 Menkul Kıymet SatıĢ Zararları borçlu 600 TL 

 
 
 
 
 

 
25. E Anonim ġirketi,10.02.2014 tarihinde toplam 25.000 TL’lik 

taahhüt borcunun 15.000 TL’sini yerine getirmeyen ortağını 

ortaklıktan çıkarmıĢ ve ortağın önceden ödediği 10.000 

TL’yi ise çek keĢide ederek geri ödemiĢtir. 

Bu bilgilere göre yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) ÖdenmemiĢ Sermaye hesabı alacaklı 15.000 TL 

B) Sermaye hesabı borçlu 10.000 TL 

C) Sermaye hesabı borçlu 15.000 TL 

D) Ortaklardan Alacaklar hesabı alacaklı 10.000 TL 

E) Hisse Senedi Ġptal Kârları hesabı alacaklı 15.000 TL 

 
 
 
 
 
 

26. Stok hareketlerinin izlenmesinde “Aralıksız Sayım 

Yöntemi”ni uygulayan bir iĢletmenin, dönem sonunda 

“Ticari Mallar” hesabının borç kalanı 65.000 TL ve fiilî 

sayım sonucu 75.000 TL olarak bulunmuĢtur. Farkın 

nedeni araĢtırılacaktır. 

İşletmenin yapması gereken işlemlerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabına 10.000 TL borç 

kaydı yapmalıdır. 

B) Ticari Mallar hesabına 10.000 TL borç kaydı yapmalıdır. 

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabına 10.000 TL 

alacak kaydı yapmalıdır. 

D) Ticari Mallar hesabına 10.000 TL alacak kaydı 

yapmalıdır. 

E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına 10.000 TL alacak 

kaydı yapmalıdır. 

ALAN BİLGİSİ 
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27.   

I. Finansman Giderleri 

II. ĠĢçi Ücret ve Giderleri 

III. Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri 

IV. Finansman Giderleri Yansıtma 

Yukarıdaki maliyet hesaplarından hangisi/hangileri 7/B 

seçeneğinde yer almaktadır? 

A) Yalnız II 

B) I ve II 

C) I ve IV 

D) II ve III 

E) I, II ve IV 

30. ĠĢletmenin deposunda bulunan ve değeri 50.000 TL olan 

ticari malların 20.000 TL’lik kısmının %70 oranında değer 

düĢüklüğüne uğradığı tespit edilmiĢ ve aynı oranda karĢılık 

ayrılmıĢtır. 

Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) 
654 KARġILIK GĠDERLERĠ 

158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ 
KARġILIĞI 

14.000  

14.000 

B) 
158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 

644 KONUSU KALMAYAN 
KARġILIKLAR 

14.000  

14.000 

C) 
158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 

654 KARġILIK GĠDERLERĠ 
35.000  

35.000 

D) 
654 KARġILIK GĠDERLERĠ 

158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ 
KARġILIĞI 

35.000  

35.000 
 

28. Aşağıdaki hesaplardan hangisindeki artışlar, ilgili 

hesabın alacak tarafına kaydedilir? 

A) Binalar 

B) Borç Senetleri Reeskontu 

C) Ġndirilecek Katma Değer Vergisi 

D) Menkul Kıymetler Ġhraç Farkı 

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 

 
 
 
 
 
 
 
 

29. Bir ticaret işletmesinin ana gelir sağlayıcı faaliyetinden 

kaynaklanan gelirler, aşağıdaki hesaplardan 

hangisinde muhasebeleştirilir? 

A) ĠĢtiraklerden Temettü Gelirleri 

B) Faiz Gelirleri 

C) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 

D) Yurt Ġçi SatıĢlar 

E) Diğer Olağan DıĢı Gelir ve Kârlar 

 

E) 
158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 

654 KARġILIK GĠDERLERĠ 
14.000  

14.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31. M Anonim ġirketi’nin 2013 yılı ticari kârı 71.000 TL, 

hesapladığı kurumlar vergisi ise 6.000 TL’dir. 2014 yılı 

Nisan ayında genel kurulunu toplayan iĢletme, 2013 yılı 

kârının dağıtım sürecinde; kanuni hükümlere göre 5.000 

TL, ana sözleĢmesine göre 3.000 TL, genel kurul kararıyla 

da 2.000 TL yedek ayırmıĢ, kârının kalan kısmını 

ortaklarına dağıtma kararı almıĢtır. 

Bu bilgilere göre, 2014 yılı Nisan ayında yapılacak kâr 

dağıtım kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi 

 kullanılmaz? 

A) Olağanüstü Yedekler hesabı 

B) Ortaklara Borçlar hesabı 

C) Yasal Yedekler hesabı 

D) Statü Yedekleri hesabı 

E) Dönem Net Kârı hesabı 
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32.   

I. Senetlere reeskont ayrılması 

II. Alacakların vadelerine göre sınıflandırılması 

III. Değeri düĢen menkul kıymetlere karĢılık ayrılması 

IV. Gider ve gelirlerin tahakkuk esasına göre kayda alınması 

 
Yukarıdaki muhasebe işlemlerinin hangisi/hangileri 

dönemsellik kavramı gereği yapılır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız IV 

C) I ve III 

D) I, II ve IV 

E) I, III ve IV 

35. Kasım ayı sonunda “191 Ġndirilecek KDV” hesabının kalanı 

18.000 TL ve “391 Hesaplanan KDV” hesabının kalanı 

21.000 TL olarak belirlenmiĢtir. 

İşletmenin ay sonunda yapacağı KDV mahsup 

işleminin günlük defter kaydı ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 
391 HESAPLANAN KDV 21.000  

191 ĠNDĠRĠLECEK KDV  18.000 
360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR  3.000 

 
B) 

391 HESAPLANAN KDV 21.000  

191 ĠNDĠRĠLECEK KDV  18.000 
190 DEVREDEN KDV  3.000 

 
C) 

 

191 ĠNDĠRĠLECEK KDV 21.000  

391 HESAPLANAN KDV  18.000 
360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR  3.000 

 
D) 

 

190 DEVREDEN KDV 3.000  

191 ĠNDĠRĠLECEK KDV 18.000  

391 HESAPLANAN KDV  21.000 

33. Bir şirketin yeni ihraç ettiği hisse senetleri nominal 

değerlerinin üzerinde bir fiyattan satıldığında ortaya 

çıkan fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde 

muhasebeleştirilir? 

A) Hisse Senedi Ġptal Kârları 

B) Hisse Senedi Ġhraç Primleri 

C) Dönem Kârı veya Zararı 

D) Dönem Net Kârı 

E) ĠĢtirakler Yeniden Değerleme ArtıĢları 

 
 
 
 
 
 
 

 
34. Aşağıdaki finansal tablolardan hangisi tahakkuk 

esasına göre düzenlenmez? 

A) Gelir Tablosu 

B) Bilanço 

C) Nakit AkıĢ Tablosu 

D) Özkaynak DeğiĢim Tablosu 

E) Fon AkıĢ Tablosu 

 
E) 

 

191 ĠNDĠRĠLECEK KDV 18.000  

360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 3.000  

391 HESAPLANAN KDV  21.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. ĠĢletme, dönem sonunda yapmıĢ olduğu sayımda 

kasasında 5.000 TL olduğunu tespit etmiĢtir. Aynı tarihte 

Kasa hesabı 6.500 TL borç kalanı vermektedir. Farkın 

nedeni araştırılmayacaktır. 

Yukarıdaki bilgilere göre, yapılması gereken günlük 

defter kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kasa hesabı borçlu 1.500 TL 

B) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 1.500 TL 

C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı 1.500 TL 

D) Kambiyo Zararları hesabı borçlu 1.500 TL 

E) Diğer Olağan DıĢı Gider ve Zararlar hesabı borçlu 

1.500 TL 
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37. E ĠĢletmesi, satıcıya olan 35.000 TL’lik borcuna karĢılık 

keĢide ettiği 14.000 Dolarlık çekini yıl sonunda 

değerlemeye tabi tutacaktır. 

Yıl sonunda 1 Doların 2,40 TL olduğu varsayımına göre 

yapılacak değerleme kaydı için aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Kambiyo Kârları hesabı alacaklı 1.400 TL 

B) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı 

1.400 TL 

C) Satıcılar hesabı borçlu 1.400 TL 

D) Kambiyo Zararları hesabı borçlu 1.400 TL 

E) Alınan Çekler hesabı borçlu 1.400 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. İşletmenin daha önce sipariş avansı aldığı bir malın 

teslim edilmesi ve kalan tutarın tahsil edilmesi 

işlemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Yurtiçi SatıĢlar hesabı borçlu çalıĢır. 

B) Alınan SipariĢ Avansları hesabı borçlu çalıĢır. 

C) Hesaplanan KDV hesabı borçlu çalıĢır. 

D) Kasa hesabı alacaklı çalıĢır. 

E) Diğer Ticari Alacaklar hesabı alacaklı çalıĢır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39. Aşağıdakilerden hangisi TMS 2 Stoklar standardı 

kapsamında kullanılabilecek stok maliyetlerini 

hesaplama yöntemlerinden biri değildir? 

A) Son giren ilk çıkar yöntemi 

B) Gerçek parti maliyeti yöntemi 

C) Dönem sonu ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi 

D) Ġlk giren ilk çıkar yöntemi 

E) Hareketli ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi 

40. Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunun 

“finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları” 

kısmında yer almaz? 

A) Finansal kiralama sözleĢmelerinden kaynaklanan borç 

ödemelerine iliĢkin nakit çıkıĢları 

B) Hisse senedi ve diğer özsermaye araçlarının ihracından 

sağlanan nakit giriĢleri 

C) Sermayenin azaltılması veya iĢletmenin kendi hisse 

senetlerini almasıyla ilgili nakit çıkıĢları 

D) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun 

vadeli varlıkların satıĢı ile ilgili nakit giriĢleri 

E) Borçlanma araçları ihracı ve diğer uzun ve kısa vadeli 

krediler ile sağlanan nakit giriĢleri 

 
 
 
 
 
 
 
 

41. Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre, 

bilançoda ticari alacaklar ve ticari borçlar aşağıdaki 

hangi değer ile ölçülür? 

A) Geri Kazanılabilir Değer 

B) Gerçeğe Uygun Değer 

C) Maliyet Bedeli 

D) Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Değeri 

E) Ġz Bedeli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardında yer 

alan “Bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış 

maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım 

değerinden yüksek olanı” ifadesi aşağıdakilerden 

hangisini tanımlamaktadır? 

A) Kalıntı Değer 

B) Maliyet Değeri 

C) Kullanım Değeri 

D) Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Değeri 

E) Geri Kazanılabilir Değer 
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43. Aşağıdaki karşılıklardan hangisi TMS 37 Karşılıklar, 

Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardı 

kapsamında raporlanan karşılık örneklerinden biri 

 değildir? 

A) Kıdem tazminatı karĢılıkları 

B) Dava karĢılıkları 

C) ġüpheli alacak karĢılıkları 

D) Garanti karĢılıkları 

E) Yeniden yapılandırma karĢılıkları 

 
 
 
 
 
 
 
 

44. Aşağıdakilerden hangisi TMS 18 Hasılat standardı 

kapsamında yer alır? 

A) Tarımsal faaliyetlere iliĢkin canlı varlıkların ilk defa 

muhasebeleĢtirilmesi veya gerçeğe uygun değerindeki 

değiĢmeler 

B) Özkaynak yöntemi ile ölçülen yatırımlardan sağlanan 

temettüler 

C) Finansal kiralama sözleĢmeleri 

D) Madencilik faaliyetlerinden elde edilen hasılat 

E) Üzerinde anlaĢmaya varılmıĢ sözleĢmeye dayalı hizmet 

sunumlarından elde edilen hasılat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Dönem baĢında, direkt ilk madde ve malzeme giderleri 

açısından %75, direkt iĢçilik ve genel üretim giderleri 

açısından %50 oranında tamamlanmıĢ 4.000 birim yarı 

mamul stoku bulunan bir iĢletmede, dönemde 5.000 birimin 

üretimine baĢlanmıĢtır. ĠĢletmenin dönem sonu itibariyle 

direkt ilk madde ve malzeme giderleri açısından %80 ve 

direkt iĢçilik ve genel üretim giderleri açısından %90 

oranında tamamlanmıĢ 3.000 birim yarı mamul stoku 

bulunmaktadır. 

İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi’ne göre, direkt ilk madde ve 

malzemenin eşdeğer mamul miktarı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) 5.400 B) 6.000 C) 7.400 

D) 8.400 E) 9.000 

46. İşletme, X mamulünün üretimini ve satışını 

yapmaktadır. Mamulün birim satış fiyatı 10 TL, birim 

katkı payı 5 TL’dir. İşletmede dönemde oluşan sabit 

giderler 2.400 TL olduğuna göre, işletmenin dönemde 

5.000 TL kâr sağlaması için kaç TL’lik satış yapması 

gerekir? 

A) 4.500 B) 4.800 C) 7.400 

D) 10.000 E) 14.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47. ĠĢletme, A ve B mamullerinin üretimini 1 nolu esas üretim 

gider yerinde yapmaktadır. ĠĢletmede genel üretim 

giderlerinin ikinci dağıtımı yapılmıĢ ve genel üretim giderleri 

II. toplamı 1.000.000 TL olarak hesaplanmıĢtır. 1 nolu esas 

üretim gider yerinde direkt iĢçilik saati büyük önem arz 

etmektedir. ĠĢletmede Aralık 2014 döneminde 2.250.000 TL 

direkt ilk madde ve malzeme gideri (1.000.000 TL'si B 

mamulü için) ve 1.500.000 TL direkt iĢçilik gideri (900.000 

TL'si B mamulü için) yapılmıĢ, 10.000 direkt iĢçilik saati 

(6.000 direkt iĢçilik saati B mamulü için) harcanmıĢtır. 

Dönemde 10.000 birim A mamulü, 20.000 birim B 

mamulü üretildiğine göre, A mamulünün birim maliyeti 

kaç TL’dir? 

A) 100 B) 125 C) 150 D) 200 E) 225 

 
 
 
 
 
 
 
 

48. ĠĢletmede üretim döneminde 4.000 birim S mamulü 10.000 

direkt iĢçilik saati (dis) sürede tamamlanmıĢ ve fiilî ücret 

olarak direkt iĢçilik saati (dis) baĢına 20 TL ödenmiĢtir. S 

mamulü ile ilgili standart maliyet bilgileri aĢağıda verilmiĢtir: 
 

Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Maliyeti 4 kg * 10 TL/kg = 40 TL 

Direkt ĠĢçilik Maliyeti 2 dis * 25 TL/dis = 50 TL 

Genel Üretim Maliyeti 3 dis * 15 TL/dis = 45 TL 

 
Bu bilgilere göre, direkt işçilik süre (verim) sapması 

kaç TL olarak gerçekleşmiştir? 

A) 40.000 TL Olumsuz Sapma 

B) 42.000 TL Olumlu Sapma 

C) 50.000 TL Olumlu Sapma 

D) 50.000 TL Olumsuz Sapma 

E) 55.000 TL Olumlu Sapma 
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49. 50.000 birim üretim kapasitesine sahip TN Üretim 

ĠĢletmesi’ne iliĢkin maliyet verileri Ģu Ģekildedir: 

 
Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Maliyeti 20 TL/birim 

Direkt ĠĢçilik Maliyeti 15 TL/birim 

DeğiĢken Genel Üretim Maliyeti 15 TL/birim 

Sabit Genel Üretim Maliyeti 45.000 TL 

SatıĢ Fiyatı 80 TL/birim 

 
Y ĠĢletmesi, ürettiği bütün mamulleri satın alabileceğini 

fakat ödeyebileceği en yüksek birim fiyatının 70 TL 

olduğunu TN Üretim ĠĢletmesi’ne bildirmiĢtir. 

TN Üretim İşletmesi bu teklifi kabul eder ve sadece Y 

İşletmesi için üretim yaparsa, başabaş noktası üretim 

miktarındaki değişim için aşağıdakilerden hangisi 

söylenir? 

A) 750 birim artar. 

B) 750 birim azalır. 

C) 1.500 birim azalır. 

D) 1.500 birim artar. 

E) 2.250 birim artar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
50. MT Üretim ĠĢletmesi’nin Y mamulünü üretmek için 

kullandığı parçadan dönemlik ihtiyacı 20.000 birimdir. 

ĠĢletme bünyesinde bu parça üretilirse, parçanın birim 

baĢına üretim maliyeti aĢağıdaki gibidir: 

Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Maliyeti 20 TL/birim 

Direkt ĠĢçilik Maliyeti 10 TL/birim 

Genel Üretim Maliyeti 500.000 TL (%60 Sabit Genel Üretim 

Maliyeti, %40 DeğiĢken Genel Üretim Maliyeti) 

XY ĠĢletmesi, aynı parçayı iĢletmeye 48 TL/birim fiyattan 

satabileceğini bildirmiĢtir. ĠĢletme teklifi kabul ederse direkt 

ilk madde ve direkt iĢçilik maliyetlerinin tümü, sabit genel 

üretim maliyetinin %60’ı ve değiĢken genel üretim 

maliyetinin ise %50’si ortadan kalkacaktır. 

İşletme bu teklifi kabul ederse, üretme seçeneği ile 

karşılaştırıldığında birim maliyetteki değişim için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Birim maliyet değiĢmez. 

B) Birim maliyet 3 TL azalır. 

C) Birim maliyet 11 TL azalır. 

D) Birim maliyet 4 TL artar. 

E) Birim maliyet 10 TL artar. 

51. T ĠĢletmesi’nin X üretim noktasında ortaya çıkan genel 

üretim maliyetleri, o bölümde o dönemde ortaya çıkan 

direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerine göre mamullere 

yüklenmektedir. Geçen ay X üretim noktasında üretilen 

mamuller ve bu mamullere ait direkt ilk madde ve malzeme 

maliyetleri Ģu Ģekildedir: 

 
Mamuller Üretim Miktarı Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Maliyeti 

MM1 5.000 birim 30.000 TL 

MM2 7.000 birim 55.000 TL 

MM3 3.000 birim 15.000 TL 

 
X üretim noktasında geçen ay ortaya çıkan genel 

üretim maliyeti tutarı 50.000 TL ise, MM1 mamulü 

açısından, bu bölümde birim başına genel üretim 

maliyeti kaç TL olarak gerçekleşmiştir? 

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 5 E) 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
52. ĠĢletmede, birinci dağıtım sonrasında gider yerlerinde 

toplanan gider tutarları ile Yemekhane ve Bakım Onarım 

yardımcı gider yerlerinin diğer gider yerlerine sağladıkları 

hizmetlerin oranları aĢağıda verilmiĢtir: 

 
 Boyama Montaj Yemekhane Bakım 

Onarım 

I. Dağıtım 
Toplamı 

800.000 TL 50.000 TL 200.000 TL 150.000 TL 

Yemekhane % 85 % 5 - % 10 

Bakım Onarım % 75 % 5 % 20 - 

 

ĠĢletme, giderlerin dağıtımında matematiksel dağıtım 

yöntemini kullanmaktadır. 

Yemekhane X ve Bakım Onarım Y ile ifade edilirse, 

matematiksel dağıtım yönteminde karşılıklı dağıtıma 

girecek gider yerlerinin matematiksel denklemleri 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) X = 200.000 + 0,20Y 

Y = 150.000 + 0,10X 

B) X = 800.000 + 0,20Y 

Y = 800.000 + 0,10X 

C) X = 200.000 + 0,20Y + 800.000 

Y = 150.000 + 0,10X + 800.000 

D) X = 200.000 + 0,10Y + 50.000 

Y = 150.000 + 0,20X + 50.000 

E) X = 200.000 + 0,10Y 

Y = 150.000 + 0,20X 
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53. ĠĢletmenin dönem üretim kapasitesi 10.000 adettir. 

Döneme iliĢkin kapasite kullanım oranı ise %75’tir. Dönem 

içinde gerçekleĢen üretim maliyeti aĢağıdaki unsurlardan 

oluĢmaktadır: 

 
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 20.000 TL 

Direkt iĢçilik giderleri 5.000 TL 

DeğiĢken genel üretim giderleri 2.000 TL 

Sabit genel üretim giderleri 4.000 TL 

 
Bu maliyet verilerine göre, aşağıdakilerden hangisi 

 söylenemez? 

A) Tam Maliyet Yöntemi’ne göre toplam maliyet 

31.000 TL’dir. 

B) DeğiĢken Maliyet Yöntemi’ne göre toplam maliyet 

27.000 TL’dir. 

C) Normal Maliyet Yöntemi’ne göre toplam maliyet 

29.000 TL’dir. 

D) Asal Maliyet Yöntemi’ne göre toplam maliyet 

25.000 TL’dir. 

E) Normal Maliyet Yöntemi’ne göre birim maliyet 4 TL’dir. 

 
 
 
 
 
 

 
54. T ĠĢletmesi’nin üretim dönemine iliĢkin verileri aĢağıda 

verilmiĢtir: 

 
Direkt ĠĢçilik Giderleri 18.000 TL 

Dönem BaĢı Yarı Mamul Stoku 2.000 TL 

Amortisman Giderleri (Üretim) 8.000 TL 

Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri 20.000 TL 

Amortisman Giderleri (AraĢtırma-GeliĢtirme) 5.000 TL 

Endirekt ĠĢçilik Giderleri 3.000 TL 

Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri 8.000 TL 

Fabrika Binası Sigorta Gideri 4.000 TL 

Endirekt Malzeme Giderleri 7.000 TL 

Üretimi Tamamlanan Mamul Maliyeti 57.000 TL 

 
Bu verilere göre, dönem sonunda stoklarda kalan yarı 

mamullerin maliyeti kaç TL’dir? 

A) 2.000 B) 3.000 C) 5.000 

D) 7.000 E) 9.000 

 
 
 
 
 
 

55. Bir iĢletmenin net satıĢlarının tutarı 2.000 TL iken, brüt kâr 

marjı (brüt kârlılık oranı) %15 olarak hesaplanmıĢtır. 

Bu işletmenin satışlarının maliyeti kaç TL’dir? 

56. İşletmenin diğer pasif kalemlerinde bir değişme 

olmaksızın kısa vadeli banka kredilerindeki artış 

aşağıdakilerden hangisini etkilemez? 

A) Finansal kaldıraç oranını 

B) Likiditesini 

C) Sürekli (devamlı) sermayesini 

D) Cari oranını 

E) Borç ödeme yeterliğini 

 
 
 
 
 

 
57. Bir işletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları pasif 

toplamının %20’sine, duran varlıkları da aktif 

toplamının %20’sine eşitse bu işletme ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Cari oran 1’e eĢittir. 

B) Cari oran 2’ye eĢittir. 

C) Cari oran 3’e eĢittir. 

D) Cari oran 4’e eĢittir. 

E) Cari oran 5’e eĢittir. 

 
 
 
 
 
 
 

58. Bir işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı, 

dönen varlıklar toplamından büyük olursa aşağıdaki 

hangi durum meydana gelir? 

A) Sürekli (devamlı) sermaye toplamı duran varlıklar 

toplamından küçük olur. 

B) Net iĢletme sermayesi artar. 

C) ĠĢletmenin ödenmiĢ sermayesi, sermaye taahhütlerinden 

küçük olur. 

D) ĠĢletmenin brüt iĢletme sermayesi, duran varlıklara eĢit 

olur. 

E) ĠĢletmenin likiditesi artar. 

 
 
 
 
 
 

59. Dönem başı özkaynağı 1.500 TL, dönem sonu 

özkaynağı 1.800 TL, sermaye artırımı 200 TL ve temettü 

ödemesi 300 TL olan bir işletmenin, özkaynak 

karşılaştırması yoluyla ticari kârı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) 100 TL kâr 
A) 1.300  B) 1.400 C) 1.500 B) 200 TL kâr 

 D) 1.600  E) 1.700 C) 200 TL zarar 

D) 400 TL kâr 
    E) 400 TL zarar 
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60.   

I. KarĢılaĢtırmalı (mukayeseli) tablolar analizi 

II. Yüzde yöntemiyle analiz (dikey analiz) 

III. Eğilim yüzdeleri ile analiz (trend analizi) 

IV. Oran yöntemi ile analiz (oran analizi) 

 
Yukarıdakilerden hangileri tek bir dönemin finansal 

tablosu kullanılarak yapılabilir? 

A) I ve II 

B) I ve IV 

C) II ve III 

D) II ve IV 

E) III ve IV 

64. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Denetim standartları 

kapsamında bağımsız denetim süreçleri ve alt 

süreçlerinden biri değildir? 

A) Riske karĢılık verme 

B) Risk değerlendirme 

C) Risksiz müĢteri seçimi 

D) Raporlama 

E) Ek denetim prodesürlerinin tasarlanması 

 
 
 
 
 

65. Türkiye Denetim Standartları’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi işletme yönetiminin finansal tablo kalemleriyle 

ilgili iddialarından (beyanlarından) biri değildir? 

A) Değerleme 

B) Gerçeklik 

61. Bir işletmenin gelir tablosunda brüt satışları 22.000 TL, 

satış indirimleri 2.000 TL, satışların maliyeti 8.000 TL, 

faaliyet giderleri 4.000 TL ise faaliyet kârı veya zararının 

dikey yüzdesi kaçtır? 

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

 
 
 
 
 
 

 
62. İşletmenin alacaklarını vadesinde tahsil etmesi 

bilançoyu nasıl etkiler? 

A) Aktif toplamı değiĢmez. 

B) Pasif toplamı artar. 

C) Aktif toplamı artar. 

D) Net iĢletme sermayesi artar. 

E) Dönen varlıklar toplamı artar. 

 
 
 
 

 
63. Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite 

Kontrolü standardına göre denetçi, çalışma 

kağıtlarında aşağıdakilerden hangisine yer vermez? 

A) Denetimi yapılan iĢletmenin risk değerlendirme 

prosedürlerinin sektör ile karĢılaĢtırılması sonuçlarına 

B) Ġlgili etik hükümlere uygunluk sağlanması açısından tespit 

edilen sorunlar ve bu sorunların nasıl çözüldüğüne 

C) MüĢteri iliĢkisi ve denetim sözleĢmesinin kabulü ve 

devam ettirilmesine iliĢkin ulaĢılan sonuçlara 

D) Denetim sırasında yapılan istiĢarelerin içeriği ve kapsamı 

ile bu istiĢareler neticesinde ortaya çıkan sonuçlara 

E) Yürütülen denetim için geçerli olan bağımsızlık 

hükümlerine uygunluk sağlanıp sağlanmadığı konusunda 

ulaĢılan sonuçlara 

C) Tamlık 

D) Haklar ve yükümlülükler 

E) Güçlülük ve zayıflık 

 
 
 
 
 
 

66. Denetçinin, denetimin bütün aĢamalarında mesleki 

Ģüphecilik tutumu içinde hareket etmesi ve denetimi bu 

Ģekilde planlaması gerekir. 

Aşağıdakilerden hangisi mesleki şüpheciliği doğru 

biçimde açıklamaktadır? 

A) Denetçinin, denetim kanıtlarını eleĢtirel ve sorgulayıcı bir 

tarzda değerlendirmesi 

B) Denetçinin, müĢteri iĢletme ile ortaklık iliĢkisine girmemesi 

C) Denetçinin, geçmiĢten tanıdığı kiĢilere aĢırı  güvenmesi 

D) Denetçinin, sadece tanıdığı kiĢilerle iĢ yapması 

E) Denetim ekibinin yeterli sayıda olması 

 
 
 
 
 

 
67. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, on yıl 

içinde aynı Ģirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen 

denetçi, üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden 

seçilemez. 

Kısaca denetçi rotasyonu adı verilen bu husus 

aşağıdakilerden hangisini sağlamak için 

gerçekleştirilmektedir? 

A) Denetçinin müĢteri portföyünü geniĢletmek 

B) Denetçinin gelirini artırmak 

C) Denetçinin bağımsızlığını sağlamak 

D) Denetçiyi dinlendirmek 

E) Denetçiler arasında iĢbirliğini sağlamak 
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68. Aşağıdaki denetim risklerinden hangisi, müşteri 

işletmeye ait değildir? 

A) Doğal risk 

B) Tespit edememe riski 

C) Kontrol riski 

D) Önemli yanlıĢlık riski 

E) Yapısal risk 

 
 
 
 
 
 
 

69. Aşağıdakilerden hangisi “denetçinin, satış işlemlerine 

yönelik denetimde, satış faturasında yetkili personelin 

imzasının olup olmadığını incelerken, aynı zamanda 

faturadaki parasal hataları da araştırmasına” karşılık 

gelen testtir? 

A) Çift Amaçlı Test 

B) Kontrol Testleri 

C) Uygunluk Testleri 

D) Maddi Doğruluk Testleri 

E) Analitik Testler 

 
 
 
 
 
 

70. Türkiye Denetim Standartlarına göre, denetçinin, teyit 

istenilen karşı taraftan, sadece talepte yer alan 

bilgilerle mutabık olmaması durumunda yanıt beklediği 

teyit talep türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumsuz teyit talebi 

B) Olumlu teyit talebi 

C) Doğrudan teyit talebi 

D) Mutabakat esaslı teyit talebi 

E) ġarta bağlı teyit talebi 

 
 
 
 
 

 
71. Aşağıdakilerden hangisi, tespit edememe riskinin kabul 

edilebilir düzeyinin düşmesi hâlinde, bir denetçinin 

yapabilecekleri arasında yer alır? 

A) MüĢteri iĢletmenin iç kontrollerine güvenme düzeyini 

yükseltmesi 

B) Yapısal riski azaltacak önlemler alması 

C) Maddi doğrulama prosedürlerini azaltması 

D) Kontrol testlerini azaltması 

E) Dönem içinde yapmayı planladığı maddi doğrulama 

prosedürlerini dönem sonuna kaydırması 

72. Bağımsız denetimlerde hile riski belirlenmesi hâlinde, 

denetçilerden aşağıdaki adımlardan hangisini atması 

 daha çok beklenir? 

A) Denetim ekibinin üyeleriyle daha sık bir araya gelmesi 

B) Denetim prosedürlerini tahmin edilemeyecek zamanlarda 

uygulaması 

C) Önemli yanlıĢlık risklerini düĢürmesi 

D) Uzman çalıĢmalarından daha fazla faydalanması 

E) Önemlilik seviyesini yükseltmesi 

 
 
 
 
 
 

73. Türkiye Denetim Standartları’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi toplanacak denetim kanıtlarının sayısını 

etkileyen faktörlerden biri değildir? 

A) Denetim alanına yönelik önemlilik düzeyi 

B) Kanıtın kalitesi 

C) Denetim alanına yönelik risk düzeyi 

D) Denetim kuruluĢunun ekonomik durumu 

E) Ana kütlenin büyüklüğü ve özellikleri 

 
 
 
 
 
 

74. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

gerçekleştirilecek bağımsız denetimlerde denetim 

şirketinin seçimi aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 

A) ġirket genel kurulu 

B) ġirket yönetim kurulu 

C) ġirket merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesi 

D) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu 

E) Sermaye Piyasası Kurulu 

 
 
 
 
 
 

75. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, aşağıdaki 

hizmetlerden hangisinin bağımsız denetim hizmetiyle 

aynı dönemde aynı müşteriye verilmesinde bağımsızlık 

açısından bir sakınca yoktur? 

A) Vergi danıĢmanlığı 

B) Defter tutma 

C) Ġç kontrol sistemi kurma 

D) Yönetim danıĢmanlığı 

E) Finansal tablo hazırlama 
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76. Bağımsız denetçi, “müşteri işletmenin finansal 

tablolarının bir bütün olarak önemli bilgi yanlışlıkları 

içerdiğini ve bu yanlışlıkların finansal tablolara 

etkisinin yaygın olduğunu” tespit etmesi hâlinde 

denetim raporunda nasıl görüş bildirmelidir? 

A) Sınırlı görüĢ bildirmelidir. 

B) GörüĢ bildirmekten kaçınmalıdır. 

C) Olumsuz görüĢ bildirmelidir. 

D) ġartlı görüĢ bildirmelidir. 

E) Olumlu görüĢ bildirmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 

77. “Türkiye Denetim Standartları’na göre, denetim ekibi üyeleri 

tarafından uygulanacak denetim prosedürlerinin niteliği, 

zamanlaması ve kapsamını açıklayan bir belge 

geliĢtirilmesi gerekmektedir. Söz konusu belge, denetim 

alanları için kanıtlar üretmek amacıyla tasarlanan iĢlemlerin 

bir listesidir.” 

Yukarıdaki cümlede tanımlanan belge aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yönetimin teyit mektubu 

B) Denetim sözleĢmesi 

C) Denetim teklifi 

D) Denetim anlaĢma mektubu 

E) Denetim planı 

 
 
 
 
 
 
 

78. Denetçi, müĢteri iĢletme ve sektörü tanırken, müĢteri 

iĢletmenin hedeflerine ulaĢmaması olasılığını yani iĢletme 

risklerini değerlendirir. 

Aşağıdakilerden hangisi işletme risklerine örnek olarak 

verilemez? 

A) Artan rekabet 

B) Hızla geliĢen teknoloji 

C) Bağımsız denetim ekip üyelerinin yetersizliği 

D) YanlıĢ yatırım politikası 

E) YanlıĢ finansman politikası 

79. Nominal gayri safi yurtiçi hasıla konusu ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Yurt dıĢındaki vatandaĢların faktör kazanımlarını da içerir. 

B) Kayıt dıĢı üretimleri de içerir. 

C) Ġlgili yıldaki fiyatlar kullanılarak hesaplanır. 

D) Eğitim, güvenlik gibi kamu hizmetlerini içermez. 

E) Yurt içindeki yabancı uyrukluların üretim faaliyetlerini 

içermez. 

 
 
 
 
 
 

80. Girdi fiyatları ile birlikte tüketicinin gelirinin de artması 

durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Miktar artar, fiyat ile ilgili kesin bir Ģey söylenemez. 

B) Fiyat artar, miktar ile ilgili kesin bir Ģey söylenemez. 

C) Fiyat ve miktar artar. 

D) Fiyat ve miktar düĢer. 

E) Fiyat artar, miktar değiĢmez. 

 
 
 
 
 
 

81. Farksızlık (kayıtsızlık) eğrileri ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Gelir arttıkça farksızlık eğrileri sağa doğru kayar. 

B) Farksızlık eğrileri pozitif eğimlidir. 

C) Farksızlık eğrileri satın alınan malın fiyatı değiĢtikçe 

kayar. 

D) Bir farksızlık eğrisi üzerindeki her bir nokta farklı bir fayda 

düzeyini gösterir. 

E) Farksızlık eğrisi üzerindeki farklı noktalarda marjinal 

ikame oranı da farklıdır. 

 
 
 
 
 
 

82. Monopolcü rekabet konusu ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Tek bir üretici, çok sayıda tüketici vardır. 

B) Grup talep eğrisi, algılanan talep eğrisine göre daha az 

esnektir. 

C) Kısa dönemde aĢırı kâr elde edilmesi durumunda uzun 

dönemde yeni firmalar piyasaya girmezler. 

D) Üretilen ürünler birbiriyle tam olarak ikame edilir. 

E) Üretilen malın marjinal maliyeti her zaman sıfıra eĢittir. 
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83. Uluslararası finansal akımların serbest olduğu koşullar 

altında, bir ülkenin para arzını kısmasının kısa vadede 

yaratacağı etki, diğer koşullar sabit kalmak koşuluyla 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Faizler yükselip ülkeye sermaye giriĢi gerçekleĢeceği için 

o ülke parasının değeri düĢer. 

B) Faizler düĢüp ülkeden sermaye kaçıĢı gerçekleĢeceği için 

o ülke parası değer kazanır. 

C) Faizler yükselip ülkeye sermaye akıĢı gerçekleĢeceği için 

kısa vadede o ülke parasının değeri yükselir. 

D) Faizler düĢüp ülkeden sermaye çıkıĢı gerçekleĢeceği için 

o ülke parasının değeri düĢer. 

E) Faizler yükselse de düĢse de ülkeye sermaye giriĢ ve 

çıkıĢının döviz kuru üzerinde etkisi olmaz. 

86. 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde sermaye giderleri 

36,7 milyar TL seviyesinde ödenekleĢtirilmiĢ olmasına 

rağmen 2014 Ekim ayı baĢında açıklanan 2015 Yılı Bütçe 

Gerekçesinde yıl sonu gerçekleĢme tahmini 48 milyar TL 

seviyesinde öngörülmüĢtür. 

Yatırım bütçesinde hedef ve gerçekleşmeler arasında 

yaşanan bu sapma, aşağıdaki hangi bütçe ilkesinin 

ihlali anlamına gelmektedir? 

A) Genellik ilkesi 

B) Samimiyet ilkesi 

C) Ön izin ilkesi 

D) Birlik ilkesi 

E) Yıllık olma ilkesi 

 
 
 
 
 
 
 

 
84. Aşağıdakilerden hangisi döviz arz eğrisinin konumunu 

etkilemez? 

A) Ülke ve dıĢ alem enflasyon hadleri arasındaki iliĢki 

B) DıĢ alem hasıla düzeyi 

C) Ülkedeki hasıla düzeyi 

D) Ülke ve dıĢ alem faiz hadleri arasındaki iliĢki 

E) DıĢ alemdeki yerleĢiklerin zevk ve tercihleri 

 
87. 

 
 

I. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

II. Ankara Üniversitesi 

III. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

IV. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri özel bütçeli idare 

 değildir? 

A) Yalnız III 

B) Yalnız IV 

C) I ve IV 

D) III ve IV 

E) I, II ve III 

 
 

 

85. Kamu harcamaları sabit varsayıldığında, belirli bir 

verginin diğer bir vergi ile değiştirilmesi hâlinde, gelir 

dağılımında meydana gelen değişim aşağıdakilerden 

hangisi ile açıklanır? 

A) Sınırlı yansıma 

B) Mutlak yansıma 

C) Diferansiyel yansıma 

D) Sınırsız yansıma 

E) Biçimsel yansıma 

 
 
 
 

 
88. Aşağıdakilerden hangisi devletin egemenlik yetkisine 

dayanarak sağladığı gelirlerden biri değildir? 

A) Parafiskal gelirler 

B) Harcamalara katılma payları 

C) Kamu idarelerinin kira gelirleri 

D) Resimler 

E) Harçlar 
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89. “KarĢılığında mal veya hizmet elde edilemeyip belirli bir 

dönem içinde üretim ve fiyat oluĢumuna etki etmeyen 

ancak alım gücünün değiĢmesine sebep olan 

harcamalardır.” 

Yukarıda tanımı verilen kamu harcaması türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Reel harcama 

B) Cari harcama 

C) DıĢ yardım 

D) Transfer harcaması 

E) Yatırım harcaması 

 
 
 
 
 

90. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında 

Peacock-Wiseman Teorisi’ni en iyi anlatmaktadır? 

A) Teknolojik geliĢmeler nedeniyle artan maliyetlere bağlı 

olarak kamu hizmetlerinde kalite düĢmektedir. 

B) Devletin zaman içinde yeni iĢlevler üstlenmesi nedeniyle 

kamu harcamaları giderek artmaktadır. 

C) Devletler, artan nüfusa bağlı talebi karĢılamak üzere 

kamu hizmet yelpazesini geniĢletmekte bu nedenle kamu 

harcamaları giderek artmaktadır. 

D) SavaĢ ve seferberlik gibi olağanüstü koĢullarda kamu 

harcamaları sıçrama yaparak artmakta, olağanüstü 

koĢulların finansmanı için artan kamu gelirleri kamu 

harcamalarının bir daha eski düzeyine dönmemesine 

neden olmaktadır. 

E) Ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla ve paranın satın 

alma gücünün artması nedeniyle, devlet zorunlu olarak 

kamu harcamalarını kısıtladığı için harcamalar düzenli 

olarak düĢme eğilimine girmektedir. 

 
 
 
 

 
91. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu’na göre, meslek mensuplarına 

uygulanacak disiplin cezaları ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Disiplin cezaları kesinleĢme tarihinden itibaren uygulanır. 

B) Meslek mensupları hakkında, gecikmesinde sakınca 

bulunan hâllerde savunma hakkı verilmeden de disiplin 

cezası uygulanabilir. 

C) Disiplin kurulları, bir derece ağır veya bir derece hafif 

disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilirler. 

D) Oda disiplin kurullarının kararlarına yapılacak itirazları 

incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli 

Mali MüĢavirler Odaları Birliği Disiplin Kurulu görevlidir. 

E) Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin 

cezasını gerektiren davranıĢta bulunan meslek 

mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır 

ceza uygulanabilir. 

92. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 

İlkeler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 

aşağıdakilerden hangisi bağımsız çalışan meslek 

mensubu için “çıkar tehdidi” oluşturacak bir durum 

 değildir? 

A) MüĢteri ile yakın iĢ iliĢkisi kurmak 

B) Mesleki iliĢkilerinde doğru ve güvenilir olmak 

C) MüĢteri tarafından istihdam edilme olasılığı 

D) Güvence sağlama müĢterisinden borç almak 

E) Tek bir müĢteriden alınacak toplam ücrete aĢırı bağlılık 

 
 
 
 
 
 
 

93. “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin 

İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları 

Hakkında Mecburi Meslek Kararı”na göre, aşağıdaki 

durumların hangisinde Meslek Örgütünün yapacağı 

inceleme ve denetim sonucuna göre meslek 

mensupları hakkında Disiplin Yönetmeliği hükümleri 

uygulanmaz? 

A) Raporlamaya iliĢkin temel ilkelere uymayanlar 

B) Birlikçe veya Birlik tarafından görevlendirilenlerce 

istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler 

C) Hatalı ve gerçeğe aykırı rapor düzenleyenler 

D) ĠĢyeri, hizmet ve kalite güvencesine ait politika ve 

süreçleri dokümante ederek raporlayanlar 

E) Eksik ve yanıltıcı bilgi verenler 

 
 
 
 
 
 
 

94. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Süreli ücret sözleĢmelerinin en az bir yıllık olması Ģarttır. 

B) Meslek mensubu ücret sözleĢmesinin yazılı Ģekilde 

yapılması ve belli bir meblağı kapsaması Ģarttır. 

C) Bürolarda ücret sözleĢmesi, büroyu oluĢturan meslek 

mensuplarından birisi ile yapılabilir. 

D) Meslek mensubunun iĢi yaparken ödemesi gerekli, iĢ 

sahibine ait bütün vergi, resim, harç ve giderler, iĢ 

sahibinin sorumluluğundadır. 

E) Ücret sözleĢmesine, yapılan hizmet karĢılığı meslek 

mensubuna ortaklık payı verileceğine dair hüküm 

konulabilir. 
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95. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Açılan iĢyerleri bağımsız büro Ģeklinde olup, baĢka bir 

ticarethane ile iç içe olamaz. 

B) Her meslek mensubu, mesleki faaliyetine baĢlamadan 

önce bağlı olduğu odanın bilgisi dahilinde iĢ yeri açmak 

zorundadır. 

C) Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olabilir. 

D) Her meslek mensubu iĢyerinin bulunduğu binanın 

herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde bir yerine sadece 

adı ve soyadı ile meslek unvanını taĢıyan bir tabela 

asmak zorundadır. 

E) Birlikte çalıĢan meslek mensupları ayrı büro edinemezler. 

 
 
 

 
96. “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin 

Yönetmeliği”ne göre, meslek mensubuna geçici olarak 

mesleki faaliyetten alıkoyma cezasını gerektiren her 

eylemi için bu cezanın uygulanabileceği süre aralığı 

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) 3 aydan az 3 yıldan çok olmamak üzere mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası uygulanabilir. 

B) 1 aydan az 1 yıldan çok olmamak üzere mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası uygulanabilir. 

C) 1 aydan az 3 aydan çok olmamak üzere mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası uygulanabilir. 

D) 1 yıldan az 3 yıldan çok olmamak üzere mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası uygulanabilir. 

E) 6 aydan az 1 yıldan çok olmamak üzere mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası uygulanabilir. 

 
 
 

 
97. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, “fazla çalışma” ve “fazla 

sürelerle çalışma”ya ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Fazla sürelerle çalıĢma, haftalık çalıĢma süresinin 

sözleĢmelerle kırk beĢ saatin altında belirlendiği 

durumlarda ortalama haftalık çalıĢma süresini aĢan ve 

kırk beĢ saate kadar yapılan çalıĢmadır. 

B) Fazla çalıĢmanın ne kadar süre yapılacağı serbestçe 

kararlaĢtırılabilir, bu konuda bir sınırlama 

bulunmamaktadır. 

C) ĠĢveren fazla çalıĢma yapan iĢçilere zamlı ücret ödemek 

yerine serbest zaman vermeye tek taraflı olarak karar 

verebilir. 

D) Her bir saat fazla çalıĢma için verilecek ücret, normal 

çalıĢma ücretinin saat baĢına düĢen miktarının yüzde 

yirmi beĢ yükseltilmesi suretiyle ödenir. 

E) Fazla çalıĢma süresinin toplamı bir yılda iki yüz elli 

saatten fazla olamaz. 

98. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, “süreli fesih” ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Fesih bildirim Ģartına uymayan iĢçi, bildirim süresine 

iliĢkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. 

B) Yasada öngörülen fesih bildirim sürelerinin sözleĢmelerle 

artırılması mümkündür. 

C) Fesih bildirim süresi içinde tarafların iĢ sözleĢmesinden 

kaynaklanan hak ve borçları aynen devam eder. 

D) ĠĢveren bildirim süresine ait ücreti peĢin ödeyerek iĢ 

sözleĢmesini feshedebilir. 

E) Bildirim sürelerine uyarak iĢ sözleĢmesini fesheden iĢçiye 

bildirim süreleri içerisinde yeni iĢ arama izni verilmez. 

 
 
 
 
 

 
99. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçi ücretleriyle ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Gününde ödenmeyen iĢçi ücretleri için mevduata 

uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. 

B) ÇalıĢma sürelerinin yasayla indirilmesi hâlinde, yapılan 

süre indirimiyle orantılı olmak kaydıyla iĢçi ücretlerinden 

geçerli olarak indirim yapılabilir. 

C) Ücret, iĢveren veya üçüncü kiĢiler tarafından sağlanır. 

D) Asgari ücret, ĠĢ Kanunu’nun kapsamında olsun olmasın, 

tüm iĢçiler bakımından uygulanır. 

E) ĠĢveren, ancak toplu iĢ sözleĢmesi veya iĢ 

sözleĢmelerinde gösterilen sebeplerle iĢçiye ücret kesme 

cezası verebilir. 

 
 
 
 
 

 
100. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih 

sebeplerinden biri değildir? 

A) Ülke çapında etkili olan ekonomik kriz nedeniyle iĢyerinde 

iĢçinin iĢ gücüne ihtiyaç kalmaması 

B) ĠĢçinin iĢverenin Ģeref ve namusuna dokunacak sözler 

sarf etmesi veya davranıĢlarda bulunması 

C) ĠĢçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine 

hatırlatıldığı hâlde yapmamakta ısrar etmesi 

D) Kendi kastından dolayı hastalığa yakalanan iĢçinin 

devamsızlığının ardı ardına üç iĢgünü devam etmesi 

E) ĠĢçinin iĢverenin meslek sırlarını baĢka iĢveren veya 

iĢverenlere satması 
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101. İş Kanunu’na göre, aşağıdaki sona erme hâllerinden 

hangisinde işyerinde bir yıldan fazla kıdemi bulunan 

işçi, kıdem tazminatı talebinde bulunabilir? 

A) Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iĢçinin iĢ 

sözleĢmesini feshetmesi hâlinde 

B) ĠĢveren tarafından iĢ sözleĢmesinin iĢçinin ahlak ve iyi 

niyet kurallarına aykırı davranıĢlarından dolayı haklı 

nedenle derhal feshedilmesi hâlinde 

C) Belirli süreli iĢ sözleĢmesinin sürenin sonunda 

kendiliğinden sona ermesi hâlinde 

D) BaĢka bir iĢ bulduğu için iĢçinin iĢ sözleĢmesini 

feshetmesi hâlinde 

E) Doğum yapması nedeniyle iĢçinin iĢ sözleĢmesini 

feshetmesi hâlinde 

 
 
 
 
 
 
 

102. İş sözleşmesine tabi çalışan ve ilk defa 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 

göre sigortalı olan bir kişi adına, yaşlılık aylığına hak 

kazanabilmesi için kural olarak en az kaç gün malullük, 

yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmelidir? 

A) 4.320 B) 4.680 C) 5.400 

D) 7.200 E) 9.000 

105. Aşağıdakilerden hangisi vergi tarhı bakımından bir ön 

işlem değildir? 

A) Bilgi toplama 

B) Arama 

C) Yoklama 

D) Ġnceleme 

E) Tebliğ 

 
 
 
 

106. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 

kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine 

aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden 

mal veya hizmet alım ya da satımında bulunarak 

kazançlarının tamamen veya kısmen örtülü olarak 

dağıtılmış sayılması aşağıdakilerden hangisinin 

tanımıdır? 

A) Kontrol edilen yabancı kurum kazancı 

B) Transfer fiyatlandırması 

C) Sınai mülkiyet haklarında istisna 

D) Dar mükellefiyet 

E) Ġndirimli kurumlar vergisi 

 
 
 

 
107.  

 
 
 
 
 
 

103. Aşağıdaki vergilendirme ilkelerinden hangisi 1982 

Anayasası’nın vergi ödevine ilişkin maddesinde yer 

 almamaktadır? 

A) Mali güce göre vergilendirme ilkesi 

B) Geriye yürümezlik ilkesi 

C) Vergilerin genelliği ilkesi 

D) Kanunilik ilkesi 

E) Yürütmenin sınırlı yetki ilkesi 

 
 
 
 
 
 

104. Vergi Hukuku’na göre, aşağıdakilerden hangisi yasa 

koyucunun, vergiye ilişkin genel soyut kurallar 

koymasını tanımlamaktadır? 

A) Tipiklik 

B) TipleĢtirme 

C) Ekonomik yaklaĢım 

D) Peçeleme 

E) Kıyas 

I. Bir üniversitenin gayrimenkulünü kiralaması 

II. Bir kamu görevlisinin özel otomobilini kiralaması 

III. YurtdıĢından gelen bir sanatçının konseri 

IV. Bir anonim Ģirketin Almanya’ya televizyon ihracatı 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 

yukarıdaki faaliyetlerden hangisi/hangileri Türkiye’de 

katma değer vergisine tabidir? 

A) Yalnız I B) Yalnız IV 

C) I ve II D) I ve IV 

E) II ve III 

 
 
 

 
108. Gerçek kişi vergi mükelleflerine düşen vergi 

ödevlerinin, kanuni temsilcileri tarafından yerine 

getirilmemesi durumunda vergi ve/veya cezaların 

ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Kanuni temsilci sadece verginin ödenmesinden 

sorumludur. 

B) Vergi, önce kanuni temsilciden istenir. 

C) Hürriyeti bağlayıcı cezalardan vergi mükellefi sorumludur. 

D) Kanuni temsilcinin vergi ve cezalardan dolayı 

sorumluluğu bulunmaz. 

E) Vergi cezalarından kanuni temsilci sorumludur. 
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109. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, “ticari örf ve 

adet” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve 

adetler genel olanlara üstün tutulur. 

B) Ticari örf ve adetler, tacirler hakkında sadece onlar 

tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği hâllerde 

uygulanır. 

C) Ticari örf ve adetin uygulama alanına sahip olduğu bir 

uyuĢmazlıkta, ilgililer aynı bölgede değillerse, kanunda 

veya sözleĢmede aksi öngörülmedikçe, ifa yerindeki ticari 

örf ve adet uygulanır. 

D) Bir uyuĢmazlık hakkında ticari hüküm veya sözleĢme 

hükmü bulunduğu takdirde bunlar ticari örf ve adetlere 

göre öncelikle uygulanır. 

E) Ticari örf ve adetler esnaflar hakkında da belirli koĢulların 

varlığı hâlinde uygulama alanına sahip olabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi tacir değildir? 

A) Ticaretle uğraĢması yasak olduğu hâlde kendi adına ticari 

iĢletme iĢleten devlet memuru 

B) Babasından miras kalan ticari iĢletme, onun adına annesi 

tarafından iĢletilen küçük çocuk 

C) Anonim Ģirketin ortağı (pay sahibi) gerçek kiĢi 

D) Ticari iĢletme iĢleten adi Ģirketin ortağı gerçek kiĢi 

E) Limited Ģirket 

 
 
 
 
 

 
111. Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nda, anonim şirketlerde yönetim kurulunun 

devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri 

arasında sayılmamıştır? 

A) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve 

müzakere defterlerinin tutulması 

B) Önemli miktarda Ģirket varlığının toptan satıĢı 

C) ġirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların 

verilmesi 

D) ġirket yönetim teĢkilatının belirlenmesi 

E) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye 

bildirimde bulunulması 

112. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bağımsız 

denetçinin görevden alınması ve denetleme 

sözleşmesinin feshi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

 yanlıştır? 

A) Bağımsız denetçi, denetleme sözleĢmesini sadece haklı 

bir sebep varsa veya kendisine karĢı görevden alınma 

davası açılmıĢsa feshedebilir. 

B) Bağımsız denetçinin denetleme görevinden alınabilmesi 

için yerine baĢka bir denetçi atanması gerekir. 

C) Yönetim Kurulu, haklı bir sebebin varlığı hâlinde denetçi 

seçiminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanından 

itibaren üç hafta içinde Asliye Ticaret Mahkemesi’ne 

baĢvurarak bağımsız denetçinin görevden alınmasını 

talep edebilir. 

D) Bağımsız denetçinin taraflı davrandığına yönelik kuĢku, 

onun görevden alınması için haklı neden teĢkil eder. 

E) Bağımsız denetçi Ģirket tarafından serbestçe görevinden 

alınabilir. 

 
 
 
 

 
113. Yürürlükteki hukuka göre karşılıksız çek düzenleme 

(keşide etme) fiili için öngörülen yaptırım ve bu 

yaptırımı uygulamakla görevli mercii aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Adli Para Cezası – Cumhuriyet Savcısı 

B) Hapis Cezası – Ağır Ceza Mahkemesi 

C) Hapis Cezası – Sulh Ceza Mahkemesi 

D) Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı - 

Cumhuriyet Savcısı 

E) Ġdari Para Cezası – Asliye Ceza Mahkemesi 

 
 
 
 
 

114.  

I. Çek üzerine açıkça yazılarak geçerli bir Ģekilde vade 

kararlaĢtırılabilir. 

II. Senet üzerindeki düzenlenme tarihi 15.12.2014 olan bir 

çek, muhatap bankaya 09.12.2014 tarihinde ödenmek 

için ibraz edilirse ve hesapta karĢılık yoksa, muhatap 

banka tarafından “karĢılıksızdır” iĢlemi yapılmalıdır. 

III. Hamiline yazılı çeklerin matbu hamiline yazılı çek yaprağı 

kullanılarak düzenlenmesi gerekir. 

 

Çeklerle ilgili olarak yukarıdaki önermelerden 

hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II 

C) Yalnız III D) I ve II 

E) I ve III 
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A 

19 Test bitti. 

 

 

115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren 

sebeplerden biri değildir? 

A) Ġbra 

B) Borçlunun Temerrüdü 

C) Takas 

D) Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Aynı KiĢide BirleĢmesi 

E) Ġfa 

 
 
 
 
 

116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurları arasında 

yer almaz? 

A) FakirleĢme 

B) Hukuka aykırılık 

C) Zarar 

D) Ġlliyet (Nedensellik) bağı 

E) Kusur 

 
 
 
 
 

 
117. Sözleşme ile kararlaştırılabilecek kapital ve temerrüt 

faizine ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 

öngörülen yasal sınırlamalarla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) SözleĢme ile kararlaĢtırılabilecek yıllık kapital faiz oranı 

yıllık yasal faiz oranının yüzde on fazlasını; temerrüt faiz 

oranı ise yıllık yasal faiz oranının yüzde elli fazlasını 

aĢamaz. 

B) SözleĢme ile kararlaĢtırılabilecek yıllık kapital ve temerrüt 

faiz oranının her ikisi de yıllık yasal faiz oranının yüzde 

elli fazlasını aĢamaz. 

C) SözleĢme ile kararlaĢtırılabilecek yıllık kapital faiz oranı 

yıllık yasal faiz oranının yüzde yirmibeĢ fazlasını; temerrüt 

faiz oranı ise yıllık yasal faiz oranının yüzde yüz fazlasını 

aĢamaz. 

D) SözleĢme ile kararlaĢtırılabilecek yıllık kapital faiz oranı 

yıllık yasal faiz oranının yüzde yüz fazlasını; temerrüt faiz 

oranı ise yıllık yasal faiz oranının yüzde on fazlasını 

aĢamaz. 

E) SözleĢme ile kararlaĢtırılabilecek yıllık kapital faiz oranı 

yıllık yasal faiz oranının yüzde elli fazlasını; temerrüt faiz 

oranı ise yıllık yasal faiz oranının yüzde yüz fazlasını 

aĢamaz. 

118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

zamanaşımına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 

 yanlıştır? 

A) Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça sözleĢmelerden 

doğan her alacak, on yıllık zamanaĢımına tabidir. 

B) ZamanaĢımı süreleri sözleĢme ile değiĢtirilemez. 

C) Bazı durumlar zamanaĢımının durmasına veya 

kesilmesine sebep olabilir. 

D) Haksız fiillerde zamanaĢımı, zararın ve tazminat 

yükümlüsünün öğrenilmesinden itibaren on yıldır. 

E) ZamanaĢımı hakim tarafından kendiliğinden (re’sen) göz 

önüne alınmaz. 

 
 
 
 
 
 

119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, bir 

sözleşmede zarar görenin zor durumunda kalmasından 

veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden 

yararlanılarak edimler arasında açık bir oransızlık 

yaratılması hâline ne ad verilir? 

A) Muvazaa 

B) AĢırı yararlanma 

C) Korkutma 

D) Aldatma 

E) Yanılma 

 
 
 
 
 
 

120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

“sözleşmeler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

 yanlıştır? 

A) SözleĢmeler, tarafların karĢılıklı ve birbirine uygun 

iradelerini açıklamalarıyla kurulur. 

B) SözleĢmeler, iki taraflı hukuki iĢlemler arasında yer alır. 

C) Tüm sözleĢmelerin geçerliliği, yazılı Ģekilde yapılmıĢ 

olmalarına bağlıdır. 

D) Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleĢmeler, kabul 

beyanının gönderildiği andan baĢlayarak hüküm doğurur. 

E) Kanunda sözleĢmeler için öngörülen Ģekil, kural olarak 

geçerlilik Ģeklidir. 



 

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu 
alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür-genel yetenek olmak üzere toplam 120 soruluk test biçiminde 
yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. 
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. 



 

 

 
SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 
 

1. Sınavda 5 (beş) seçenekli, toplam 120 (yüzyirmi) 

adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış 

cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 

 olmayacaktır. 

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 

(yüzelli) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 

15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 

alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 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. TC Kimlik 

numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir 

şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması 

durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. 

Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık 

türü ile ilgili kutucuğu işaretlemeyi ve ilgili kısma  

ad ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. 

Optik cevap kağıdına işaretlenmesi gereken 

bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde 

sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 

4. Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş 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 işaretleme siyah kurşun kalemle 

yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı 

olduğu sütunda ve/veya sütunlarda işaretlenecektir. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir yere 

yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır. 

8. Sınavda HESAP MAKİNESİ kullanmak kesinlikle 

YASAKTIR. 

9. Adaylar sınav binası içerisinde bulunduğu sürece, 

databank benzeri özel elektronik donanımlar ile 

kulaklık, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. 

iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan 

fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları binayı terk 

edene kadar kapalı konumda tutmak zorundadır. 

Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya 

ulaşabilecekleri yerlerde söz konusu araçları açık ve 

kullanılabilir konumda bulunduran  adayların 

durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. 

10. Adayların sınav esnasında adayların sıraların 

gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders 

notu, kitap, defter vb. kaynakları bulundurmaları 

yasaktır. Bulunduran adayların durumu Sınav İptal 

Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz 

sayılır. 

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru 

sormak, başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, 

başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. 

şeylerin alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan 

herhangi birini yapan adayların durumu Sınav İptal 

Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz 

sayılır. 

12. 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. 

 

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz 

yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli 

sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına 

uymanıza bağlıdır. 

14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında 

TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus 

Cüzdanı veya TC Kimlik No yazılı Sürücü Belgesi 

veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini sınav 

süresince masaların üzerinde bulundurmaları 

zorunludur. 

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını 

ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi 

unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz 

sayılır. 

 

16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV 

BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız. 

 

17. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda 

bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. 



 

 

 

 
 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 
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GENEL AÇIKLAMA 

 
DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

 

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır: 

Sınav Konusu Soru Sayısı 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 20 

Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

ALAN BİLGİSİ 100 

MUHASEBE 

Finansal Muhasebe ve Şirketler Muhasebesi, 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, TC Kimlik No, Sınav Salon No 

ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 

yazınız. TC Kimlik Numaranızı, kitapçık 

türünüzü ve sınav salon numaranızı optik 

cevap kağıdınıza kodlamayı unutmayınız. 

3. Bu soru kitapçığında yer alan 120 adet soru için 

toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan 

başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap 

kağıdında aynı numaralı cevap yerine kodlamayı 

unutmayınız. Soru kitapçığına yapılan 

işaretlemeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru 

cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 

kodlanmışsa o soru yanlış cevaplanmış 

sayılacaktır. 

6. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 

olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen 

seçeneği kodlamanız yararınıza olabilir. 

7. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak 

bütün kodlamalarda kurşun kalem kullanınız. 

Kodlamanızı cevap yerinin dışına taşırmayınız. 

Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 

8. Kodladığınız bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme 

işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

9. Optik cevap kağıdınızı 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. 

 

 

Ankara Üniversitesi 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 
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1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 

 
 

1. “Olmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde 

“Senin de okulda olduğunu sanıyordum.” cümlesindeki 

anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Yarın akşam ben de orada olmalıyım. 

B) Görüşmeyeli neredeyse üç yıl olacak. 

C) İlişkilerimiz her zaman dostça olsun istiyorum. 

D) Oturacağımız evin bahçesi de olsun diyordu. 

E) Önemli değil, oraya gitmesek de olur. 

 
 
 
 
 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Bazı insanlar Türkçeyi daha çabuk öğreniyor. 

B) Müracaatlarını Sağlık Bakanlığına yapacaklar. 

C) Depremden sonra Devlet’in hiçbir yardımı olmadı. 

D) Bu konuda İstanbullular daha şanslı bence. 

E) Son olaylar karşısında Batı sessiz kaldı. 

 
 
 
 
 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Geçmişin değer yargılarını, gelenek ve göreneklerini bir 
yana itmeliyiz. 

B) Gerçeği, olduğu gibi, edebiyat yapmadan yazmak 
istedim. 

C) Çağdaş fotoğrafçı, çağını belgeler; yapıtına kendisini 
katar. 

D) Deyimlerin atasözüne benzeyen ve ayrılan yanları 
vardır. 

E) Makalenin amacı bir konuda fikir vermek ve onu 
öğretmektir. 

 
 

 
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük 

kullanılmamıştır? 

A) Sınav yaklaştıkça, Ali’nin kaygısı ve heyecanı artıyordu. 

B) Göreve başladıktan sonra dairede kendisiyle ilk 
tanıştığım kişiydi. 

C) Önemli olan şey, işimizi severek yapmamızdır. 

D) Üç problemi çözebilmek için üç saat süreyle uğraştılar. 

E) Öykülerini, yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak 
kurgulardı. 

5. Onun yapıtını okurken, “Acaba eline bir ayna almış, bizi 

bize mi gösteriyor?” diye bir soru takılıverir aklınıza; sanki 

hayatınızın en gizli kapaklı, en özel anlarını kaydetmek için 

bir kamera koymuş. 

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçının sanat 

anlayışını aşağıdakilerden hangisi özetler? 

A) Toplumsal yaşamı bir fotoğraf çıplaklığıyla olduğu gibi 
yansıtması 

B) Yaşamın özel ve önemli ayrıntılarını atlamadan vermesi 

C) Yaşamı, sanatın gerçeğine uygun bir hâle getirmesi 

D) Yalnızca, sıradan bir insanın göremediği ayrıntıları 
vermesi 

E) Gündelik ve sıradan olan yaşamı sanatın güzelliğiyle 
renklendirmesi 

 
 
 
 
 
 

6. (I) Kasaba; coğrafi konumu nedeniyle lodosu, poyrazı pek 

az tutan bir limanda kurulmuştur. (II) İki ilin, yedi ilçenin, 

otuz, kırk beldenin, yüzlerce köyün ekonomik durumu bu 

limanın işlemesine bağlıdır. (III) Kasaba deniz kenarına 

yığılmış evleriyle dar sokaklardan ibarettir. (IV) Bu şirin 

kasabanın girişinden itibaren bir ana yola girersiniz ve bu 

yolla doğruca sahile varırsınız. (V) Bütün dükkanlar, 

manifaturacılar, bakkallar, berberler bu ana yolun 

üzerindedir. 

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisi, 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 

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

 
 
 
 
 
 

7. (I) Bir akşam, sanat dostu bir ailenin evinde bir musiki 

ziyafetine katıldım. (II) İstanbul’a geldim geleli böyle güzel 

bir davet almamıştım. (III) Tamburacı Osman Pehlivan’la 

karşılaştım odaya girerken. (IV) Doğrusunu söylemek 

gerekirse, musikisini işitmek ve kendisini tanımak imkânını 

bana bahşeden bu daveti kabul ettiğimde biraz 

tereddütlerim vardı. (V) Pehlivan, girdiğim büyük odanın bir 

tarafında, lambaların aydınlığında, sert bir kaya 

parçasından biçilmiş izlenimi veren pos bıyıklı başını ilkel 

bir tamburanın telleri üzerine eğmiş, akordunu yapmakla 

meşguldü. 

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde, 

cümlenin anlamını zaman açısından tamamlayan bir 

öğe yoktur? 

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

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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a 

8. Reel sayılarda tanımlı 2 
x  y

  x.y  7 işlemine göre, 12. 3
2015 

sayısının birler basamağı kaçtır? 

3  5 işleminin sonucu kaçtır? 

A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Baba ile oğlunun yaşlarının aritmetik ortalaması 20’dir. 

Babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olduğuna göre, 

oğlunun yaşı kaçtır? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 10 E) 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. |x-4|+|3x+9| ifadesinin alabileceği en küçük değer 

kaçtır? 

A) 0 B) 7 C) 9 D) 21 E) 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. a, b ve c reel sayıları için 

𝒂𝒂 − 𝒂𝒂 = 𝒂𝒂 

𝒂𝒂 − 𝒂𝒂 = 𝒂𝒂 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapıldığında maliyeti 

üzerinden %20 kâr elde edilen bir mal, etiket fiyatının 20 

lira eksiğine satıldığında maliyetine göre %10 kâr elde 

ediliyor. 

Buna göre, malın maliyeti kaç liradır? 

A) 35 B) 40 C) 42 D) 45 E) 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. 2
2 x 
 7.2

x 
 8  0 olduğuna göre, x kaçtır? 

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

𝒂𝒂 𝒂𝒂 𝒂𝒂 

𝒂𝒂 
− 

𝒂𝒂 
= 

𝒂𝒂 

olduğuna göre, a.b.c çarpımının sonucu kaçtır? 

15. a  b  21ve 
sonucu kaçtır? 

 3 ise a.b çarpımının 

A) -8 B) -4 C) -3 D) 2 E) 6 A) 16 B) 50 C) 60 D) 75 E) 100 

b 
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16. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Rusya, Fransa 

ve İtalya arasında imzalanan, İtalya’ya On İki Ada, 

Antalya ve çevresinin bırakıldığı, sonrasında ise 

İtalya’nın İtilaf devletleri yanında savaşa girmeyi kabul 

ettiği gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mac Mahon 

B) İstanbul 

C) Saint Jean de Maurienne 

D) Sykes-Picot 

E) Londra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Mustafa Kemal Paşa’nın, Mütareke döneminde kuruluş 

sermayesi ve yayımına katkıda bulunduğu, yakın 

arkadaşı Ali Fethi Bey (Okyar) ile birlikte çıkardığı 

gazete aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İrade-i Milliye 

B) Gaye-i Milliye 

C) Minber 

D) Hakimiyet-i Milliye 

E) Ulus 

19. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Cumhurbaşkanı olduğu dönemde gerçekleşmiştir? 

A) Başkomutanlık yetkilerinin kullanılması 

B) Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayımlanması 

C) Halifeliğin kaldırılması 

D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması 

E) Ankara’nın başkent yapılması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi diğerlerine göre 

daha geç uygulanmıştır? 

A) Milliyetçilik 

B) Devletçilik 

C) Halkçılık 

D) Laiklik 

E) Cumhuriyetçilik 

 
 
 

 
18. 

I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu 

II. Tekalif-i Milliye Emirleri 

III. Takrir-i Sükun Kanunu 

Yukarıda verilen kanunlardan hangisi/hangileri I. TBMM 

döneminde çıkarılmıştır? 

A) Yalnız I B) Yalnız III 

C) I ve II D) I ve III 

E) II ve III 
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21. Aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici hesaplardan 

birisidir? 

A) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 

B) Birikmiş Amortismanlar 

C) Alacak Senetleri Reeskontu 

D) Dönem Net Zararı 

E) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı 

 
 
 
 
 
 

22. İşletme, 2 yıl önce 48.000 TL’ye kayıtlarına aldığı, 

yönetimine katılmak amacıyla sermayesinin %48’ine ortak 

olduğu bir işletmenin hisse senetlerine ek olarak 5.000 

TL’lik yeni senet almıştır. Bu satın alma sonrasında ilgili 

işletmede kontrol gücü sağlanmıştır. 

Alım süreci sonunda hesapların görünümü ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 242 İştirakler hesabı 48.000 TL borç kalanı verir. 

B) 242 İştirakler hesabı 53.000 TL borç kalanı verir. 

C) 242 İştirakler hesabı 53.000 TL alacak kalanı verir. 

D) 245 Bağlı Ortaklıklar hesabı 48.000 TL borç kalanı verir. 

E) 245 Bağlı Ortaklıklar hesabı 53.000 TL borç kalanı verir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
23. Giderlerinin izlenmesinde 7/B seçeneğini kullanan bir 

işletmenin pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini ilgili 

Gelir Tablosu hesabına yansıtırken yapacağı kayıt ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 
alacaklandırılır. 

B) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı 
alacaklandırılır. 

C) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı 
borçlandırılır. 

D) Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı alacaklandırılır. 

E) Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı borçlandırılır. 

24. İşletmenin düzenlediği geçici mizanda Banka Kredileri 

hesabının borç toplamının 5.600 TL, alacak toplamının ise 

4.500 TL olduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde 

satıcılara yapılan 2.000 TL tutarındaki ödemenin yanlışlıkla 

Banka Kredileri hesabına kaydedildiği belirlenmiştir. 

Bu bilgilere göre, yapılacak düzeltme kaydından sonra 

Banka Kredileri hesabı kaç TL ve ne kalanı vermelidir? 

A) 900 TL ve borç kalanı 

B) 900 TL ve alacak kalanı 

C) 1.100 TL ve alacak kalanı 

D) 3.100 TL ve alacak kalanı 

E) 3.100 TL ve borç kalanı 

 
 
 
 
 
 

 
25. 2014 yılı sonu itibarıyla dönem kârı 80.000 TL, ödenmiş 

sermayesi 100.000 TL ve birikmiş yasal yedek akçe 

tutarı 12.500 TL olan bir Anonim Şirket için 2014 yılında 

ayrılması gereken birinci tertip yasal yedek akçe tutarı 

kaç TL’dir? 

A) 4.000 B) 5.000 

C) 7.500 D) 8.000 

E) 10.000 

 
 
 
 
 
 

 
26. İşletmenin elinde bulunan 6.000 TL maliyet bedelli 

makinenin ekonomik ömrü 5 yıl olup makineye Azalan 

Kalanlar (Bakiyeler) Yöntemi’ne göre amortisman 

ayrılacaktır. 

Buna göre, 2. yılın sonunda bilançoda makinenin 

birikmiş amortisman tutarı kaç TL olur? 

A) 1.440 B) 2.160 

C) 2.400 D) 3.600 

E) 3.840 

ALAN BİLGİSİ 
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27. İşletmenin Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabına 

kaydedilmiş olan 2.600 TL’lik kira gelirinin yılsonu 

kontrolleri sırasında 800 TL’lik kısmının döneme ait olduğu 

saptanmıştır. 

Buna göre, bu işlem için yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı 800 TL 
alacaklandırılır. 

B) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı 800 TL 
borçlandırılır. 

C) Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı 800 TL 
alacaklandırılır. 

D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı 2.600 TL 
alacaklandırılır. 

E) Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı 2.600 TL 
alacaklandırılır. 

 
 
 
 
 
 

28. İşletmede 50.000 TL’lik kâr yedeğinin 35.000 TL’lik 

kısmı sermayeye ilave edilmişse, bu işlem özkaynak 

toplamını nasıl etkiler? 

A) Özkaynak toplamı 15.000 TL azalır. 

B) Özkaynak toplamı 15.000 TL artar. 

C) Özkaynak toplamı değişmez. 

D) Özkaynak toplamı 35.000 TL azalır. 

E) Özkaynak toplamı 35.000 TL artar. 

 
 
 
 
 
 

29. Maliyet bedeli 10.000 TL, birikmiş amortismanı ise 3.000 

TL olan bir makine yenileme amacı ile 8.000 TL’ye peşin 

satılmıştır. 

Buna göre, bu işlem için yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı 2.000 TL 
borçlandırılır. 

B) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar hesabı 2.000 TL 
alacaklandırılır. 

C) Birikmiş Amortismanlar hesabı 3.000 TL alacaklandırılır. 

D) Özel Fonlar hesabı 7.000 TL alacaklandırılır. 

E) Tesis, Makine ve Cihazlar hesabı 10.000 TL 
alacaklandırılır. 

30. İşletme faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 5 yıllığına 

kiraladığı binaya asansör sistemi yaptırmıştır. 

Buna göre, asansör sistemi için ayrılacak olan 

amortisman tutarının kaydıyla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) 257 Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklandırılır. 

B) 268 Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklandırılır. 

C) 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 
borçlandırılır. 

D) 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı 
borçlandırılır. 

E) 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı alacaklandırılır. 

 
 
 
 
 
 

31. İşletme, daha önce alacak senedi olarak 

muhasebeleştirdiği 50.000 TL’lik bonoyu tahsil 

edememiştir. Borçlunun düzenlediği 55.000 TL’lik ileri tarihli 

yeni bir bono karşılığında alacağın vadesi uzatılmıştır. 

Buna göre, bu işlem için yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 121 Alacak Senetleri hesabı 55.000 TL alacaklandırılır. 

B) 128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 50.000 TL 
borçlandırılır. 

C) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 50.000 TL 
alacaklandırılır. 

D) 642 Faiz Gelirleri hesabı 5.000 TL alacaklandırılır. 

E) 780 Finansman Giderleri hesabı 5.000 TL 
alacaklandırılır. 

 
 
 
 
 
 

32. Dava aşamasındaki alacaklar için işletmede aşağıdaki kayıt 

yapılmıştır: 
 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

KARŞILIĞI 

2.000  
 

 
2.000 

 
Buna göre, yapılan bu kayıt aşağıdaki muhasebenin 

temel kavramlarından hangisinin bir gereğidir? 

A) Özün önceliği 

B) İhtiyatlılık 

C) Parayla ölçülme 

D) Tutarlılık 

E) Önemlilik 
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33. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem başında yapılan 

açılış kaydında borçlandırılabilir? 

A) Karşılık Giderleri 

B) Birikmiş Amortismanlar 

C) Çıkarılmış Tahviller 

D) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 

 
 
 
 
 
 

34. İşletme, nominal değeri 1 TL ve alış fiyatı 2 TL olan hisse 

senetlerinden 10.000 adet satın almış ve bu hisse senetleri 

için dönem sonunda 5.000 TL karşılık ayırmıştır. Bir 

müddet sonra bu hisse senetlerinin 4.000 tanesi 4.800 

TL’ye banka aracılığı ile satılmıştır. 

Buna göre, bu satışla ilgili yapılacak kayda ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 
 

102 BANKALAR 

110 HİSSE SENETLERİ 

645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI 

4.800  

4.000 

800 

B) 
 

102 BANKALAR 

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 

110 HİSSE SENETLERİ 

4.800 

3.200 

 
 

 
8.000 

C) 
 

102 BANKALAR 

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 

110 HİSSE SENETLERİ 

4.800 

1.200 

 
 

 
6.000 

D) 

35.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.  

 

I. Menkul Kıymet İhraç Farkı hesabı borçlandırılır. 

II. Gider Tahakkukları hesabı borçlandırılır. 

III. Gelecek Aylara ait Giderler hesabı borçlandırılır. 

Finansal tablolarını yıllık olarak düzenleyen işletme 

01.09.2014 tarihinde nominal değeri 400.000 TL olan tahvil 

ihraç ederek 355.000 TL’ye satmıştır. 

Yukarıda verilen bilgilere göre, 31.12.2014 tarihinde 

yapılması gereken kayıtla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi/hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız I B) Yalnız II 

C) Yalnız III D) I ve III 

E) II ve III 

 
 
 
 
 
 
 

 
I. İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

II. Direkt İşçilik Giderleri 

III. Çeşitli Giderler 

Yukarıda verilen hesaplardan hangisi/hangileri 7/A 

seçeneğinde yer alır? 

A) Yalnız I B) Yalnız II 

C) Yalnız III D) I ve II 

E) II ve III 

 

37. Bir anonim şirkette 200.000 TL olan sermayenin %25 

oranında artırılmasına karar verilmiş ve yasal işlemler 

tamamlandıktan sonra ihraç edilen hisse senetleri 60.000 

TL’ye satılmıştır. 

E) Buna göre, bu süreçte yapılan kayıtlar ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Hisse Senedi İhraç Primleri hesabı 10.000 TL 
borçlandırılır. 

B) Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı 10.000 TL 
alacaklandırılır. 

C) Ödenmemiş Sermaye hesabı 50.000 TL alacaklandırılır. 

D) Hisse Senetleri hesabı 50.000 TL alacaklandırılır. 

E) Sermaye hesabı 60.000 TL alacaklandırılır. 

102 BANKALAR 4.800  

119 MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ   

KARŞILIĞI 2.000  

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 1.200  

110 HİSSE SENETLERİ  8.000 

 

102 BANKALAR 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 

110 HİSSE SENETLERİ 

4.800 

3.200 

 
 
 

8.000 
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38. Dönem sonunda yapılan incelemede, 15 Kasım tarihinde 

kayıtlara alınan 300 TL tutarındaki kasa sayım farkının 

nedeninin “peşin tahsil edilen kira bedelinin çek alınarak 

tahsil edilmiş gibi kaydedilmesi olduğu” tespit edilmiştir. 

Buna göre, dönem sonunda yapılması gereken kayıtla 

ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 
 

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 

100 KASA 

300  

300 

B) 
 

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 

101 ALINAN ÇEKLER 

300  

300 

C) 
 

101 ALINAN ÇEKLER 

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 

300  

300 

D) 
 

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 

100 KASA 

300  

300 

E) 
 

101 ALINAN ÇEKLER 

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 

300  

300 

 
 
 
 
 
 

39. TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri standardına göre, 

işletmenin faaliyet gösterdiği temel ekonomik çevrenin 

para birimine ne denir? 

A) Kayıtlı para birimi 

B) Bağlı ortaklığın para birimi 

C) Yabancı para birimi 

D) Efektif para birimi 

E) Geçerli para birimi 

 
 
 
 
 
 

40. TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi tam bir finansal tablo seti 

içinde yer almaz? 

A) Döneme ait nakit akış tablosu 

B) Döneme ait net işletme sermayesi değişim tablosu 

C) Döneme ait kapsamlı gelir tablosu 

D) Döneme ait özkaynak değişim tablosu 

E) Dönem sonu finansal durum tablosu 

41. TMS-23 Borçlanma Maliyetleri standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi özellikli varlık olamaz? 

A) Maddi olmayan duran varlıklar 

B) Enerji üretim tesisleri 

C) Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

D) Finansal varlıklar 

E) Stoklar 

 
 
 
 
 
 
 

42. TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri standardına göre, 

parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç 

ya da zarar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilirse, 

bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı 

nerede raporlanır? 

A) Kâr ya da zararda 

B) Kambiyo kârı ya da zararında 

C) Parasal olmayan kâr ya da zararda 

D) Parasal kâr ya da zararda 

E) Diğer kapsamlı gelirde 

 
 
 
 
 
 
 

43. Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun 

güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, 

işlemle ilgili hasılat tutarı raporlama dönemi sonu 

itibarıyla aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak 

finansal tablolara yansıtılır? 

A) Denetçi yargısı 

B) Yönetimin kararı 

C) Tamamlanma düzeyi 

D) Uzman görüşü 

E) Geçmiş tecrübeler 
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44. TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardına 

göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleştirilmesi 
sırasında maliyet bedeli ile ölçülür. 

B) Maddi olmayan duran varlık oluşumuna ilişkin araştırma 
harcamaları gerçekleştiğinde gider olarak 
muhasebeleştirilir. 

C) Özellikli varlık niteliğindeki maddi olmayan duran varlık 
maliyetine borçlanma maliyeti eklenir. 

D) Maddi olmayan duran varlığın ilk muhasebeleştirilmesi 
sonrası ölçümünde kullanılabilecek tek yöntem, maliyet 
modelidir. 

E) Maddi olmayan duran varlığın itfa edilmesi için sınırlı 
yararlı ömrünün olması gerekir. 

 
 
 
 
 

45. Bir mal, fayda ve hizmet edinilmesi veya herhangi bir 

edinim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan yükümlülükler 

nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalara ne denir? 

A) Maliyet B) Varlık 

C) Harcama D) Gider 

E) Zarar 

 
 
 
 
 

46. Bir üretim işletmesinde bir birim mamulü üretebilmek için 

kalıplama işçiliğinden 2 (iki) direkt işçilik saati (dis) 

gerekmektedir. Kalıplama işçilerinin standart saat ücreti 

9 TL/dis’tir. Dönem içinde 20.000 birim mamul üretilmiş ve 

44.000 direkt işçilik saati kullanılmıştır. 

Bu bilgilere göre, direkt işçilik maliyeti süre sapması 

kaç TL’dir ve nasıl tanımlanabilir? 

A) 36.000 ve olumsuz sapma 

B) 36.000 ve olumlu sapma 

C) 180.000 ve olumsuz sapma 

D) 180.000 ve olumlu sapma 

E) 396.000 ve olumsuz sapma 

 
 

 
47. Aşağıdakilerden hangisi sabit ve değişken giderlerin 

saptanmasında kullanılan matematik ve istatistik 

tekniklerinden birisi değildir? 

A) En küçük kareler tekniği 

B) Grafik tekniği 

C) En düşük ve en yüksek hacimler tekniği 

D) Yarı ortalamalar tekniği 

E) Sarfiyat tekniği 

48. Bir üretim işletmesinde mamul stoklarında artış olmuş, bir 

başka ifade ile üretilen mamul miktarından daha az satış 

yapılmıştır. 

Buna göre, aşağıdaki yöntemlerden hangisi 

kullanıldığında işletme kârı diğer yöntemlere göre daha 

yüksek hesaplanır? 

A) Normal maliyet yöntemi 

B) Tam maliyet yöntemi 

C) Değişken maliyet yöntemi 

D) Direkt maliyet yöntemi 

E) Gider dağıtım yöntemi 

 
 
 
 
 
 

49. Bir endüstri işletmesi %75 kapasite ile çalışmaktadır. 

Mamulün üretim maliyeti bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti 15.000 TL, mamulün 

tam üretim maliyeti 33.000 TL, değişken üretim maliyeti 

29.000 TL ve asal (direkt) üretim maliyeti 21.000 TL’dir. 

Buna göre, mamulün normal üretim maliyeti kaç 

TL’dir? 

A) 30.000 B) 31.000 

C) 32.000 D) 33.000 

E) 34.000 

 
 
 
 
 
 

50. Z Üretim İşletmesi’nin yıllık 8.000 birimlik satış hacmindeki 

satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Birim Satış Fiyatı : 10 TL/birim 

Birim Değişken Maliyet : 4 TL/birim 

Toplam Sabit Maliyetler : 30.000 TL 

İşletme talep elastikiyetinden yararlanarak kârını artırmak 

istemektedir. Yapılan pazar araştırmasına göre, gelecek 

faaliyet döneminde birim satış fiyatının %10 azaltılması 

hâlinde, satış miktarının %25 artması beklenmektedir. 

Bu bilgilere göre, işletmenin toplam kârındaki değişim 

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) 2.000 TL Azalış 

B) 2.000 TL Artış 

C) 10.000 TL Artış 

D) 12.000 TL Azalış 

E) 12.000 TL Artış 
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51. Maliyet hesaplamalarında safha (evre) maliyet yöntemini 

uygulayan bir üretim işletmesinde, ilk safhanın miktar 

hareketleri ve yarı mamul stoklarının tamamlanma 

derecelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

  Tamamla nma Derecesi 

 Miktar 

Hareketleri 
(birim) 

Direkt İlk 

Madde ve 
Malzeme 

Şekillendirme 

Dönem Başı Yarı Mamul 2.000 %100 %60 

Dönemde Üretime 
Başlanan 

20.000   

Dönemde Tamamlanan 17.000   

Dönem Sonu Yarı Mamul 5.000 %80 %50 

İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) yöntemine göre, safhanın 
direkt ilk madde ve malzeme açısından toplam eşdeğer 
mamul miktarı kaç birimdir? 

A) 16.000 B) 18.000 C) 19.000 

D) 19.200 E) 21.000 

 
 
 
 
 
 

52. Fiyatların yükselme eğiliminde olduğu bir ekonomide 

aşağıdaki maliyet hesaplama yöntemlerinden hangisi 

kullanıldığında üretimde kullanılan malzeme maliyeti 

diğerlerine göre her zaman daha yüksek çıkar? 

A) İlk giren ilk çıkar 

B) Ağırlıklı ortalama maliyet 

C) Son giren ilk çıkar 

D) Hareketli ağırlıklı ortalama 

E) Gerçek parti maliyeti 

 
 
 
 
 
 

53. Çelik kapı üretimi yapan G A.Ş., çalışanlarına yılın Nisan 

ve Ekim aylarında olmak üzere iki defa birer maaş ikramiye 

ödemektedir. İşletmede toplam 10 işçi çalışmakta olup, 

bunların aylık ortalama brüt ücretleri 3.000 TL’dir. Nisan 

ayında işletme 35.000 TL ikramiye ödemesi yapmıştır. 

Buna göre, T1 yılının Ocak ayında yapılacak muhasebe 

kaydıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 5.000 TL 
alacaklandırılır. 

B) Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı 5.000 TL 
alacaklandırılır. 

C) Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları hesabı 5.000 TL 
alacaklandırılır. 

D) Genel Üretim Giderleri hesabı 60.000 TL borçlandırılır. 

E) Gider Tahakkukları hesabı 60.000 TL alacaklandırılır. 

54. Y Üretim İşletmesi, hediyelik seramik tabak ve seramik 

vazo üretmektedir. T1 döneminde fırınlama bölümünde 

gerçekleşen üretim maliyetleri ve üretim miktarları şöyledir: 
 

 Seramik 
Tabak 

Seramik Vazo 

Direkt İlk Madde ve Malzeme 
Giderleri 

80.000 TL 7.000 TL 

Direkt İşçilik Giderleri 11.000 TL 6.000 TL 

Üretilen Mamul Miktarı 4.000 adet 3.250 adet 

Dönem Sonu Yarı Mamul 
Miktarı 

2.000 adet 1.000 adet 

Dönem sonu yarı mamullerinden seramik tabak %50 

seviyesinde; seramik vazo ise %75 seviyesinde 

tamamlanmıştır. Genel üretim giderlerinin mamullere 

yüklenmesinde direkt işçilik saati (dis) kullanılmakta olup 

seramik tabak için 2 dis/adet, seramik vazo için 1,5 dis/adet 

faaliyet hacmi belirlenmiştir. İşletmenin toplam genel üretim 

giderleri 16.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Buna göre, tamamlanan seramik vazoya yüklenecek 

genel üretim giderleri kaç TL’dir? 

A) 4.875 B) 6.000 C) 8.000 

D) 10.000 E) 19.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
55. İşletmenin bir dönem boyunca yürüttüğü faaliyetlerin 

sonuçları, aşağıdaki finansal tablolardan hangisinde 

raporlanır? 

A) Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu 

B) Bilanço 

C) Nakit Akış Tablosu 

D) Fon Akış Tablosu 

E) Gelir Tablosu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
56. Dönen varlıklarının toplamı, kısa vadeli yabancı 

kaynaklarının toplamının %200’ü oranında olan bir 

işletmenin stoklarının toplamı dönen varlıklar 

toplamının %25’i oranında ise, asit-test oranı kaç olur? 

A) 0,75 B) 1,00 C) 1,25 

D) 1,50 E) 1,75 
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57. Bütün satışlarını kredili olarak gerçekleştiren ve net 

satışlar toplamı 12.000 TL olan bir işletmenin, ilgili 

dönemdeki ortalama ticari alacak tutarı 2.000 TL ise, bu 

işletmenin ilgili dönemdeki ortalama tahsilat süresi kaç 

gündür? (Bir yıl 360 gün olarak kabul edilecektir.) 

A) 30 B) 60 C) 75 

D) 90 E) 120 

 
 
 
 
 
 
 

58. Aktif toplamı 80.000 TL, sürekli sermayesi (devamlı 

sermayesi) 60.000 TL olan bir işletmenin “borçlar 

toplamı / özkaynaklar toplamı” oranı %300 ise, bu 

işletmenin özkaynaklar toplamı kaç TL’dir? 

A) 10.000 B) 15.000 C) 16.000 

D) 20.000 E) 26.000 

 
 
 
 
 

 
59. Gelir tablosunun dikey yüzdeler analizi yöntemi ile 

analiz edilmesi sonucunda, satışların maliyetinin dikey 

yüzdesi %87 olarak hesaplanmış ise, bu işletmenin 

brüt kâr marjı % kaçtır? 

A) 13 B) 15 C) 67 D) 74 E) 87 

 
 
 
 
 

 
60. Likidite oranı 1,2 olan bir işletmede, net çalışma sermayesi 

40.000 TL’dir ve 50.000 TL tutarında kısa vadeli yabancı 

kaynak bulunmaktadır. Döneme ilişkin satışların maliyeti 

360.000 TL’dir. 

Bu bilgilere göre, işletmenin stok devir hızı kaçtır? 

A) 12 B) 15 C) 17 D) 20 E) 24 

 
 
 
 
 

 
61. Aşağıdakilerden hangisi mali tablo analizinde 

kullanılan analiz tekniklerinden birisidir? 

A) Yatırım analizi B) Kredi analizi 

C) Trend analizi D) İç analiz 

E) Statik analiz 

62. Aşağıdaki tabloda Z Ticaret A.Ş. ve Y Ticaret A.Ş.’ye ait 

gelir tablolarındaki bazı kalemlerin dikey yüzdeleri yer 

almaktadır: 
 

 Z A.Ş. 
% 

Y A.Ş. 
% 

Brüt Satışlar 135 115 

Brüt Satış Kârı veya Zararı 35 25 

Faaliyet Kârı veya Zararı 17 12 

Olağan Kâr veya Zarar 14 14 

Dönem Kârı veya Zararı 9 12 

Dönem Net Kârı veya Zararı 6 8 

Buna göre, tablodaki dikey yüzdelerin analizi 

sonucunda bu şirketlerle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Z’de satışların maliyetinin net satışlara oranı Y’ye göre 
daha azdır. 

B) Z’de faaliyet giderlerinin net satışlara oranı Y’ye göre 
daha fazladır. 

C) Y’de diğer faaliyetlerden olağan gelirler, diğer 
faaliyetlerden olağan giderlere göre daha fazladır. 

D) Y’de net satışların %15’i kadar satış indirimi 
gerçekleşmiştir. 

E) Y’de ortaklara dağıtılacak toplam kâr tutarı Z’ye göre 
daha fazladır. 

 
 
 
 
 

63. Bir üretim şirketinde 2014 yılında gerçekleşen faaliyetlere 

yönelik olarak aşağıdaki konularda denetim yapılmıştır: 

1.Kapasite kullanım oranında, fire oranlarında ve sevkiyat 

sürelerinde işletme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı, 

2.Üretimin, şirket prosedürlerine ve belirlenen kalite 

standartlarına uygun olarak gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediği, 

3.Hammadde ve malzemelerin, yarı mamullerin ve üretimi 

tamamlanan ürünlerin muhasebe kayıtlarına doğru 

yansıtılıp yansıtılmadığı. 

Yukarıda verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisinde 

gerçekleştirilen denetim türleri sırasıyla doğru 

verilmiştir? 

A) Üretim denetimi - finansal tablolar denetimi - hile 
denetimi 

B) Uygunluk denetimi - faaliyet denetimi - finansal tablolar 
denetimi 

C) Faaliyet denetimi - uygunluk denetimi - finansal tablolar 
denetimi 

D) Hile denetimi - finansal tablolar denetimi - uygunluk 
denetimi 

E) Özel denetim - kalite denetimi - finansal tablolar 
denetimi 
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64. Aşağıdakilerden hangisi denetim planlamasının 

faydalarından birisi değildir? 

A) Önemli yanlışlık riski azaltılabilir. 

B) Denetim işi uygun biçimde organize edilebilir, ekip 
üyeleri seçilir ve yönetilir. 

C) Olası sorunlar tanımlanır ve zamanında çözülebilir. 

D) Önceki dönem denetimlerinden ve diğer görevlerden 
elde edilen deneyimlerden uygun biçimde 
yararlanılabilir. 

E) Ekip içindeki çalışmalar koordine edilebilir. 

 
 
 
 
 
 

65. Aşağıdaki denetim prosedürleriyle, bu prosedürlere 

ilişkin örnek eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yeniden hesaplama: Denetçinin alacak devir hızını 
baştan kendisinin hesaplaması 

B) Sorgulama: Belli bir konu hakkında yönetimden sözlü 
açıklama alınması 

C) Gözlem: Müşteri personeli tarafından gerçekleştirilen 
stok sayımına iştirak edilmesi 

D) Analitik prosedürler: Planlanan harcamaların 
gerçekleşen harcamalarla karşılaştırılması 

E) Tetkik: Alınan siparişlere ait dosyanın incelenmesi 

 
 
 
 
 
 

66. Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmeti değildir? 

A) Finansal tabloların belirlenmiş finansal raporlama 
standartlarına uygun olup olmadığı konusunda görüş 
vermek 

B) Kurumlar vergisinin vergi mevzuatına uygun hesaplanıp 
hesaplanmadığı konusunda görüş vermek 

C) İç kontrol sisteminin belirlenmiş kriterlere göre işleyip 
işlemediği konusunda görüş vermek 

D) Bilgi güvenliğini sağlayıcı bir sistem kurulumunun faydalı 
olup olmayacağı konusunda görüş vermek 

E) Proforma finansal tabloların geçerli kıstaslara 
dayanılarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda görüş 
vermek 

67. Bağımsız denetçinin denetim kanıtı toplamasının en 

önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Finansal tablolardaki hileleri engellemek 

B) Müşteri şirketin muhasebe sisteminin iyi işleyip 
işlemediğini belirlemek 

C) Finansal tablolar hakkında bir görüş oluşturup tablo 
kullanıcılarına sunmak 

D) Müşteri şirketin yatırım yapılabilir olduğunu göstermek 

E) Finansal tablo kalemlerinin yanlış olma risklerini tespit 
etmek 

 
 
 
 
 
 

68. B şirketi, A şirketinin özkaynak yöntemiyle ölçülen çok 

sayıda iştiraklerinden birisidir. A şirketinin denetimi 

sırasında, önemlilik kriterini sağlayan B iştirakinin finansal 

bilgilerine, yönetimine ve denetçilerine erişime izin 

verilmemesi sebebiyle; B’nin defter değeri ile A’nın B 

dönem kârındaki payı hakkında yeterli ve uygun denetim 

kanıtı elde edilememiştir. Bunun dışındaki kalemlerde 

önemli bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

Buna göre, A şirketinin finansal tablolarının bağımsız 

denetçisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

A) Olumlu görüş vermelidir. 

B) Olumsuz görüş vermelidir. 

C) Sınırlı olumlu görüş vermelidir. 

D) Görüş bildirmekten kaçınmalıdır. 

E) Denetimden çekilmelidir. 

 
 
 
 
 
 

69. Türkiye Denetim Standartlarına göre, denetimin 

planlanmasında üç ana aşama bulunmaktadır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu üç aşamayı 

doğru zaman sıralamasında göstermektedir? 

A) Ön denetim çalışmaları  denetim programı  denetim 
planı 

B) Ön denetim çalışmaları  denetim stratejisi  denetim 

planı 

C) Ön denetim çalışmaları  denetim planı  denetim 
programı 

D) Ön denetim çalışmaları  denetim stratejisi  denetim 
programı 

E) Ön denetim çalışmaları  denetim planı  denetim 
stratejisi 
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70. Denetimin planlanması ve yürütülmesinde 

“önemlilikle” ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Önemlilik düzeyleri her yıl Kamu Gözetimi Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu tarafından sektörler 
itibarıyla belirlenmektedir. 

B) Önemlilik düzeyi, denetlenen finansal tablolardaki aktif 
toplamın belli bir oranı olarak belirlenmelidir. 

C) Bir denetimde, bir bütün olarak finansal tablolar için 
belirlenmiş önemlilik düzeyinden başka önemlilik 
düzeyleri belirlenemez. 

D) Önemliliğin belirlenmesi denetçinin mesleki 

muhakemesine bağlıdır. 

E) Önemlilik, kalemlerin büyüklüklerine değil, yapısına 
bağlıdır. 

 
 
 
 
 
 

71. Kıdem tazminatı gibi bazı finansal tablo kalemleri karmaşık 

hesaplamalar sonucu oluşturulabilmektedir. 

Buna göre, bu tür kalemlerin maruz olduğu yanlışlık 

riski aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kontrol riski 

B) Yapısal risk 

C) İş riski 

D) Tespit edememe riski 

E) Karmaşıklık riski 

 
 
 
 
 
 

72. Finansal tabloların geçerli finansal raporlama çerçevesine 

uygun olarak sunumunda yönetim, alenen veya zımnen, 

finansal tablolardaki çeşitli unsurların ve ilgili açıklamaların 

muhasebeleştirilmesine, ölçülmesine, sunulmasına ve 

açıklanmasına ilişkin beyanlarda bulunur. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hesap bakiyelerine 

yönelik bir yönetim iddiası değildir? 

A) Hak ve yükümlülükler 

B) Gerçekleşme 

C) Tamlık 

D) Değerleme ve dağıtım 

E) Var olma 

73. Denetçi, denetim riskini kabul edilebilir düşük bir seviyeye 

indirecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmelidir. 

Buna göre, denetim kanıtıyla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Denetim kanıtının yeterliliği denetim kanıtının kalitesinin 

ölçütüdür. 

B) Denetim kanıtının uygun olması, kanıtın ihtiyaca uygun 
ve güvenilir olması anlamına gelmektedir. 

C) Yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilip edilmediği 

mesleki muhakeme konusudur. 

D) Bir denetimde elde edilen denetim kanıtı, sonraki 
tarihteki başka bir denetim için uygun olabilir. 

E) Daha fazla denetim kanıtı elde edilmesi, denetim 
kanıtının düşük olan kalitesini telafi etmeyebilir. 

 
 
 
 
 
 

74. Denetçi, denetime devam ederken kontrol riskinin aslında 

denetimi planlarken belirlediğinden daha yüksek olduğunu 

fark etmiştir. 

Buna göre, denetim riskinin başta planladığı seviyede 

kalabilmesi için denetçi aşağıdakilerden hangisini 

yapabilir? 

A) Maddi doğruluk testlerini azaltabilir. 

B) Kabul edilebilir riski azaltabilir. 

C) Yapısal riski azaltabilir. 

D) Kontrol riskini azaltabilir. 

E) Tespit edememe riskini azaltabilir. 

 
 
 
 
 
 

75. Finansal tablo denetimlerinde denetçinin müşteri iç 

kontrolünü anlamasının ve kontrol riskini 

değerlendirmesinin birincil amacı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Müşteri yönetiminin şirket amaçları doğrultusunda 
çalışıp çalışmadığını ölçmek 

B) Müşterinin iç kontrol sistemindeki aksaklıklarının 
giderilmesine yardımcı olmak 

C) Müşterinin iç denetim biriminin etkinliğini belirlemek 

D) Müteakip denetim prosedürlerini tasarlayabilmek 

E) Kontrol riskini azaltmak 
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76. Türkiye Denetim Standartlarına göre, aşağıdaki 

kalemlerden hangisi için, aksi denetçi tarafından 

gerekçelendirilmedikçe, her halükârda hile riski içerdiği 

varsayımı yapılmaktadır? 

A) Stoklar B) Hasılat 

C) Alacaklar D) Borçlar 

E) Kasa 

 
 
 
 
 

 
77. Dönem içindeki satışların tamamının finansal tablolara 

yansıtılıp yansıtılmadığını tespit etmek için denetçi 

tarafından örneklem alınabilecek en iyi yer 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Satışlar defteri kebir hesabı dökümü 

B) Alınan siparişlerin tutulduğu dosya 

C) Sipariş teslim belgelerinin tutulduğu dosya 

D) Üretim girdi faturalarının tutulduğu dosya 

E) Alıcılar defteri kebir hesabı dökümü 

 
 
 
 
 
 

78. Maddi duran varlıkların denetiminde, şirket amortisman 

tablosundaki tutarların yeniden hesaplanması 

prosedürü, aşağıdaki yönetim iddialarından hangisini 

teyit etmeye yöneliktir? 

A) Tamlık B) Var olma 

C) Gerçekleşme D) Değerleme 

E) Hak ve yükümlülükler 

 
 
 
 
 

 
79. Emeğin marjinal ürün hasılatı (MRPL) ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Emeğin marjinal ürünü ile marjinal hasılatın çarpımına 
eşittir. 

B) Emeğin marjinal ürünü ile malın fiyatının çarpımına 
eşittir. 

C) İlave birim emeğin toplam hasılatta meydana getirdiği 
değişmeyi gösterir. 

D) Marjinal girdi maliyetine oranının bire eşit olması kâr 
maksimizasyonu koşuludur. 

E) Mal ve girdi piyasalarında tam rekabet durumunda 
emeğin marjinal ürün hasılatı marjinal ürün değerine eşit 
olur. 

80. Stackelberg modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Fiyat düzeyi, Cournot modelindeki fiyat düzeyinden daha 
büyüktür. 

B) Toplam üretim, Cournot modelindeki üretim düzeyinden 
daha büyüktür. 

C) Önder firma, karşılıklı bağımlılığın olduğunu düşünür. 

D) Takipçi firma, karşılıklı bağımlılığın olmadığını düşünür. 

E) Anlaşmasız oligopol modelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
81. Monopsoncu bir emek piyasasında, firma için tanımlı 

kâr maksimizasyonu koşulunda aşağıdakilerden 

hangisi geçerlidir? 

A) Firma için marjinal emek maliyeti ücrete eşittir. 

B) Firma için ortalama emek maliyeti ücret düzeyinin 
üzerindedir. 

C) Firma için marjinal emek maliyeti ücret düzeyinin 

altındadır. 

D) Firma için ortalama emek maliyeti ücret düzeyinin 
altındadır. 

E) Firma için marjinal emek maliyeti ücret düzeyinin 
üzerindedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
82. Tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir 

firmanın uzun dönem dengesi için aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

A) Firma normal kâr elde eder, fiyat minimum ortalama 
maliyetin üstündedir. 

B) Firma aşırı kâr elde eder, fiyat minimum ortalama 
maliyete eşittir. 

C) Firma zarar eder, fiyat minimum ortalama maliyetin 
altındadır. 

D) Firma aşırı kâr elde eder, fiyat minimum ortalama 
maliyetin üstündedir. 

E) Firma normal kâr elde eder, fiyat minimum ortalama 
maliyete eşittir. 
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83. Otomobil piyasasında denge miktarı 100 iken denge fiyatı 

10’dur. 

Bu piyasadaki talep esnekliği -0,9 ise, otomobil 

piyasası için talep denklemi aşağıdakilerden 

hangisidir? (Q=talep miktarı, P=fiyat) 

A) Q=190-9P B) Q=100-9P 

C) Q=190-P D) Q=100-P 

E) Q=170-7P 

 
 
 
 
 
 

84. Tam rekabet piyasasında bir firmanın kısa dönem toplam 

maliyet fonksiyonu SRTC=Q2+20Q+5 şeklindedir. 

Buna göre, malın piyasa fiyatı 40 TL iken denge üretim 

düzeyi (Q) kaç olur? 

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 

 
 
 
 
 
 

85. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamusal mallara 

ilişkin özelliklerden birisidir? 

A) Bazı kişiler tüketiminden mahrum bırakılabilir, 
tüketiminde rekabet vardır ama sadece uluslararası 
kuruluşlar tarafından kamusal yarar nedeniyle üretilir. 

B) Kimse tüketimden mahrum bırakılamaz ancak 
uluslararası kuruluşlar tarafından fiyatlandırılabilir. 

C) Kimse tüketimden mahrum bırakılamaz, 
fiyatlandırılamaz; ancak bir ülkenin bu kaynakları 
kullanımı diğerlerinin faydasını azaltır. 

D) Tüketimde rekabet yoktur, kimse tüketimden mahrum 
bırakılamaz ancak faydasının yayılma alanı uluslararası 
alanı kapsar. 

E) Tüketimde rekabet yoktur, bazı kişiler tüketimden 
mahrum bırakılabilir, faydasının yayılma alanı 
uluslararası alanı kapsar. 

 
 
 
 
 
 

86. Aşağıdakilerden hangisinde mali güce göre 

vergilendirme yapılması bir anayasal zorunluluktur? 

A) İnşaat harcı B) Pasaport harcı 

C) Noter harcı D) Gelir vergisi 

E) Damga vergisi 

87. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulanmasına 

başlanan yeni mali yönetim araçları arasında yer 

almaz? 

A) Orta vadeli program 

B) Orta vadeli mali plan 

C) Bütçe gerekçesi 

D) Stratejik plan 

E) Performans programı 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
88. Mali yükümlülüklerin, özellikle vergilerin, vergiyi 

ödeyenler tarafından farkına varılmadan yerine 

getirilmesine ne denir? 

A) Mali zorlama 

B) Mali anestezi 

C) Vergi harcaması 

D) Minimum fedakârlık 

E) Vergi tuzağı 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
89. Esas itibarıyla devletin anayasal görevleri arasında yer 

almasına rağmen devlet bütçesi içerisinde 

gerçekleştirilmesinin olumsuzlukları nedeniyle topluma 

sunulması gereken sosyal güvenlik gibi bazı hizmetleri 

özel finansman yöntemlerinden yararlanarak sunan 

kurumlara ne denir? 

A) Devlet iktisadi teşebbüsleri 

B) Kamu iktisadi teşebbüsleri 

C) Parafiskal kurumlar 

D) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar 

E) Ortak girişimler 
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90. Bireylerin bugün ödemekten vazgeçtikleri verginin 

gelecekte ne kadar ödeneceğini tam olarak bilmeleri ve 

bugünkü tasarruflarını gelecekte ödenecek bu verginin 

bugünkü değeri kadar artırmaları aşağıdakilerden 

hangisi ile tanımlanır? 

A) Faydacı sosyal refah fonksiyonu 

B) Dışsallık 

C) Kamusal seçiş teorisi 

D) Baumol hipotezi 

E) Ricardocu denklik teoremi 

 
 
 
 
 

 
91. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 

Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Akademik unvana sahip meslek mensupları 
tabelalarında akademik unvanlarını kullanabilirler. 

B) Odalar, haksız rekabetin varlığı hâlinde Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre haksız rekabetin neticesi olan 
maddi durumun ortadan kaldırılması davası açmaya 
yetkili değildir. 

C) Meslek mensuplarının çalışanlarını meslek 
mensuplarının veya iş sahiplerinin sırlarını açıklamaya 
yöneltmek haksız rekabet teşkil etmez. 

D) Ortak sıfatı taşıyan meslek mensuplarının başlıklı 
kağıtlarında, kartvizitlerinde ve diğer basılı kağıtlarında 
ortaklığın adı yanında kendi ad ve soyadlarını 
kullanmaları zorunlu değildir. 

E) Başlıklı kağıtlarda kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile 
siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler 
belirtilebilir. 

 
 
 
 
 

 
92. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi “meslek mensubu olabilmenin 

genel şartları” arasında yer almaz? 

A) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak 

B) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

C) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda devlet 
memurluğunda uyarma ya da kınama cezası 
bulunmamak 

D) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

E) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları 
bulunmamak 

93. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi 

“Meslekle ve Meslek Onuru ile Bağdaşmayan Hâller” 

arasında yer almaz? 

A) Mesleki etik ve mesleki bağımsızlık kurallarını ihlal 
etmek 

B) Yanında çalıştırdığı kişilere karşı uygunsuz 
davranışlarda bulunmak 

C) Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile tanınmak 

D) İlgili mevzuat gereğince meslektaşlarına, müşterilerine 
ve kanunlara göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve 
kuruluşlara bilgi vermemek veya kasten yanıltıcı bilgi 
vermek 

E) Ücret tarifesinde belirtilen miktarlardan yüksek bir 
ücretle iş kabul etmek 

 
 

 
94. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre, “ücret tarifesi” ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Tarife, yapılacak hizmetler karşılığında alınacak en az 
ücret miktarları açısından meslek mensupları için 
bağlayıcı olmayan bir nitelik taşır. 

B) Tarife tespitinde danışmanlık, denetim, tasdik hizmetleri 
ve belge düzenlenmesi için ayrı ayrı tarife grupları tespit 
edilmesi zorunludur. 

C) Tarifedeki ücretler tespit edilirken, eleman/saat esasına 
göre hizmetlerin maliyeti, o bölgedeki genel ücret düzeyi 
ve yaşama standardı göz önünde tutulur. 

D) Bir yıl sonra uygulanacak ücretlere ait tarife, en geç 
önceki yılın Aralık ayının 20’sine kadar Resmi Gazete ile 
ilan olunur. 

E) Tahkim, bilirkişilik ve tasfiye memurluğu ile yargı 
mercilerinin vereceği görevler ve benzeri durumlarda 
tarifedeki ücretler esas alınır. 

 
 

 
95. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin 

Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi 

“meslekten çıkarma cezası”nı gerektiren hâllerden 

birisidir? 

A) Diğer bir meslek mensubu hakkında ilgili kuruluşlara 
asılsız ihbar veya şikâyette bulunulması 

B) Büro tescil belgesi alınmaması 

C) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları 
kullanılarak beyanname düzenlenmesi ve imzalanması 

D) Reklam yasağına uyulmaması 

E) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat 
borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi 



TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
11 Temmuz 2015 Saat:14.00 

A 

16 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

96. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki 

Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında 

Yönetmelik düzenlemesinin ekinde yer alan “Etik 

İlkeler”de bütün meslek mensuplarının uyması gereken 

zorunlu temel etik ilkeler arasında yer almaz? 

A) Basiretli bir iş adamı gibi davranma ilkesi 

B) Dürüstlük ilkesi 

C) Tarafsızlık ilkesi 

D) Mesleki yeterlilik ve özen ilkesi 

E) Gizlilik ilkesi 

 
 
 
 
 
 

97. İş güvencesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Otuzdan az işçinin çalıştığı bir işyerinde iş güvencesine 
ilişkin hükümlerin uygulanacağı, iş sözleşmesi veya 
toplu iş sözleşmesiyle geçerli olarak kararlaştırılabilir. 

B) İşçi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan banka 
şube müdürü iş güvencesinden yararlanamaz. 

C) Otuzdan fazla işçinin çalıştığı bir işyerinde yeraltı işinde 
belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi kıdem şartı 
aranmaksızın iş güvencesinden yararlanır. 

D) İş güvencesi hükümleri kapsamındaki bir işçinin 
sözleşmesinin haklı fesih sebebi oluşturmayan 
davranışları nedeniyle feshinde, işçinin savunmasının 
alınmaması feshi geçersiz kılar. 

E) Mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçi, 
işe başlamak için işverene başvuruda bulunmasa dahi 
boşta geçen sürelerin tamamı için ücretini talep edebilir. 

 
 
 
 
 
 

98. İşçi ücretleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşçinin zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde 
hakkaniyet gereği ödeme yapabilecek olan işveren, 
işçinin hizmetiyle orantılı olarak avans ödemekle 
yükümlüdür. 

B) İşçi ücretlerinin üçüncü kişiler tarafından ödeneceği 
geçerli olarak kararlaştırılabilir. 

C) İşçi ücretlerinin dörtte birinden fazlasının 
haczedilemeyeceğine ilişkin kural nafaka alacakları 
yönünden uygulanmaz. 

D) Ücret emre yazılı olması koşuluyla bono ile ödenebilir. 

E) İş sözleşmesinin devam etmesi ücret alacağında 
zamanaşımının işlemesine etki etmez. 

99. Aynı işveren yanında belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 

dört yıldır çalışmakta olan ve 4857 sayılı İş Kanunu 

kapsamında yer alan işçinin iş sözleşmesinin süreli 

fesih yoluyla sona erdirilmek istenmesi hâlinde, 

sözleşmenin karşı tarafına verilmesi gereken bildirim 

süresi kural olarak ne kadardır? 

A) İki hafta B) Dört hafta 

C) Altı hafta D) Sekiz hafta 

E) On hafta 

 
 
 
 
 

100. İşyerinin devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) İşyerinin devri hâlinde iş sözleşmeleri herhangi bir 
işleme gerek kalmaksızın yeni işverenle devam eder. 

B) İşyerinin devri, işçi yönünden fesih için her zaman haklı 
sebep oluşturur. 

C) İşyerinin devri sebebiyle sözleşmesini ihbar sürelerine 
uyarak fesheden işçi kıdem tazminatı talep edemez. 

D) Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticaret şirketlerinin 
birleşme, bölünme ve tür değiştirmesi hâlinde 
gerçekleşen işyeri devrinde işçiler muaccel alacaklarının 
teminat altına alınmasını talep edebilir. 

E) İşyerinin devri, iflas sebebiyle malvarlığının tasfiyesi 
sonucunda gerçekleşecek olursa işyerinin devrine ilişkin 
İş Kanunu’ndaki kurallar ve güvenceler uygulanmaz. 

 
 
 
 
 

 
101. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, iş kazasına uğrayan işçinin malul 

sayılabilmesi için meslekte kazanma gücünün en az 

yüzde kaçını kaybetmesi gerekmektedir? 

A) 10 B) 40 C) 50 D) 60 E) 100 

 
 
 
 
 

102. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçinin normal haftalık 

çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan 

emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlendiği iş 

sözleşmesine ne denir? 

A) Kısmi süreli iş sözleşmesi 

B) Belirli süreli iş sözleşmesi 

C) Belirsiz süreli iş sözleşmesi 

D) Deneme süreli iş sözleşmesi 

E) Asgari süreli iş sözleşmesi 
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103. Gelir vergisi açısından dar yükümlülükte vergiyi 

doğuran olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Zirai faaliyet yürüten dar mükellef çiftçi, Türkiye’de daimi 
temsilci olmasa da dar yükümlü olarak faaliyette 
bulunabilir. 

B) Gerçek kişinin ticari kazancı üzerinden Türkiye’de 
vergilendirilmesi için yerleşmiş olması gerekir. 

C) Türkiye’de ticari faaliyette bulunan gerçek kişinin 
kazancının işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla elde 
edilmesi gerekir. 

D) Menkul sermaye iratlarında dar yükümlülük açısından 
sermayenin Türkiye içindeki ve dışındaki kısımları 
birlikte vergilendirilir. 

E) Dar yükümlü ücret gelirinin Türkiye’de vergilendirilmesi 
için faaliyet Türkiye’de icra edilmeli ve 
değerlendirilmelidir. 

106. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin 

matrahına dahil değildir? 

A) Ticari teamüle uygun iskonto 

B) Vade farkı 

C) Faiz ve primler 

D) Ambalaj gideri 

E) Vergi, resim ve harçlar 

 
 
 
 
 
 
 

 
107.  

 
 
 
 
 
 
 

104. Aşağıdakilerden hangisi “vergi sorumluluğu” olarak 

kabul edilmez? 

A) Vasinin sorumluluğu 

B) Vergi stopajı (tevkifatı) yapanların sorumluluğu 

C) Mirasçının sorumluluğu 

D) Karnesiz ücret erbabı çalıştıranların sorumluluğu 

E) Elbirliği mülkiyetinde maliklerin emlak vergisinden 
sorumluluğu 

 
 
 
 
 
 
 

105. Vergi mükellefinin faaliyet gösterdiği sektörde yer alan 

benzer durumdaki işletmelerin hasılatlarına bakılarak 

düşük gelir beyan eden mükelleflerin incelemeye 

alınmasını amaçlayan denetim biçimine ne denir? 

A) Çapraz denetim B) Yoklama denetimi 

C) Bilgi toplama D) Karşıt inceleme 

E) Uygunluk denetimi 

I. Verginin konusuna hizmetler de girer. 

II. Katma değer vergisine ek olarak alınır. 

III. Tek aşamada alınır. 

IV. Matrah yapısı miktar veya değer esaslıdır. 

Özel tüketim vergisi ile ilgili yukarıda verilenlerden 

hangisi/hangileri tam ve doğrudur? 

A) Yalnız IV B) II ve III 

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

E) I, II, III ve IV 

 
 
 
 
 
 

108. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, serbest meslek 

kazançlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, bu işler 
dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar. 

B) Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi 
şirketlerde ortaklar, bu işler dolayısıyla serbest meslek 
erbabı sayılırlar. 

C) Şahitlik, bilirkişilik gibi hususlara harcanmak üzere 
müşteriden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen 
para serbest meslek kazancı sayılır. 

D) Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller, serbest 
meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilir. 

E) Kiralanan ve işte kullanılan taşıtların giderleri serbest 
meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilir. 
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109. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticaret sicili ve 

ticaret siciline tescil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Ticaret siciline tescil kaydı ile ilan edilen durum arasında 
aykırılık bulunması hâlinde, tescil edilmiş olan gerçek 
durumu bildikleri ispat edilmediği sürece, üçüncü 
kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunur. 

B) Ticaret sicili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gözetim 

112.  

I. Anonim şirketlerde birleşme kararı genel kurul tarafından 

onaylanır. 

II. Birleşme sonucunda devrolunan anonim şirket tasfiye 

edilmeksizin sona erer. 

III. Anonim şirketin birleşmesinde mülkiyet değişikliğine konu 

mal ve hakların değerinin yönetim kurulunca belirlenmesi 

yeterlidir. 
ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret 
odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri 
tarafından tutulur. 

C) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan 

Devlet ve ilgili Oda müteselsilen sorumludur. 

D) Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan 
tüm senet ve belgeleri inceleyebileceği gibi giderini 
ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilir. 

E) Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş bir husus, 
bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği 
takdirde dahi üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. 

 
 
 
 
 
 

110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi anonim şirketi sona erdiren 

nedenler arasında yer almaz? 

A) Kanunda belirtilen nisaplara uygun olarak genel kurul 
tarafından sona erme kararı alınması 

B) Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir 
hüküm yoksa bir ortağın kısıtlanması veya tasfiyedeki 
payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi 

C) Şirketin işletme konusunun gerçekleşmesinin imkânsız 
hâle gelmesi 

D) Şirketin işletme konusunun gerçekleşmesi 

E) Şirketin iflasına karar verilmesi 

 
 
 
 
 
 

111. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacir olmanın 

sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Tacirler ilgili düzenlemelerde kendileri için öngörülen 
ticari defterleri tutmak zorundadırlar. 

B) Tüzel kişi tacirlerin bütün borçları ticari niteliktedir. 

C) Tacirler işletme adı kullanmak zorundadırlar. 

D) Tacirler ticari işletmelerini ilgilendirmeyen borçları 
dolayısıyla da iflasa tabidirler. 

E) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir 

iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. 

IV. Anonim şirket alacaklıları, şirketin birleşmesine itiraz 

ederlerse, birleşme işlemi ticaret siciline tescil edilemez. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, iki anonim 

şirketin birleşmesine ilişkin yukarıdaki önermelerden 

hangileri tam ve doğrudur? 

A) I ve II B) II ve III 

C) II ve IV D) I, II ve IV 

E) I, III ve IV 

 
 
 
 
 
 

113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, limited 

şirketlerin kuruluşuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Şirketin kuruluşunda nakdi sermaye taahhüdünün 
tamamının peşin olarak ödenmesi gerekir. 

B) Tek pay sahibi ile limited şirket kurulabilir. 

C) Tüzel kişiler de limited şirket ortağı olabilir. 

D) Limited şirket sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalı ve 
kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmalıdır. 

E) Limited şirketin esas sermayesi en az on bin Türk Lirası 
olmalıdır. 

 
 
 
 
 
 

114. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi olan bononun 

geçerliliği için zorunlu bir unsur değildir? 

A) Kayıtsız ve şartsız ödeme vaadi 

B) Bono veya emre yazılı senet kelimesi 

C) Düzenleme tarihi 

D) Vade 

E) Düzenleyenin imzası 
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115. Borçlar Hukukuna göre, bir borç ilişkisinde birden fazla 

borçlunun her birinin borcun tamamından sorumlu 

olmasına ne denir? 

A) Adi sorumluluk B) Kısmi sorumluluk 

C) Eksik sorumluluk D) Tipik sorumluluk 

E) Müteselsil sorumluluk 

 
 
 
 
 
 

116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, “alacağın 

devri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Alacağın devri kanun veya mahkeme kararı gereğince 
gerçekleşmişse, bu devir özel bir şekle ve önceki 
alacaklının rızasını açıklamasına gerek olmaksızın, 
üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. 

B) Alacağın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış 
olmasına bağlıdır. 

C) Alacaklı, borçlunun açık rızasını almaksızın alacağını 
üçüncü bir kişiye devredemez. 

D) Alacağın devri sözü verme, şekle bağlı değildir. 

E) Alacağın devri ile birlikte asıl alacakla birlikte işlemiş 
faizler de devredilmiş sayılır. 

 
 
 
 
 
 

117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız fiiller 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hakim, haksız fiil sonucunda bir kişinin bedensel 
bütünlüğünün zedelenmesi durumunda oluşan manevi 
zararın tazminine hükmedebilir. 

B) Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa 
bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren 
de bu zararı gidermekle yükümlüdür. 

C) Hakkaniyet gerektiriyorsa; hakim, ayırt etme gücü 
bulunmayan kişinin haksız fiil sonucu verdiği zararın, 
tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir. 

D) Haksız fiillerde ispat yüküne ilişkin genel kural, zarar 
verenin, zararın doğmasında kusursuzluğunu ispat yükü 
altında olmasıdır. 

E) Haksız fiillerden doğan tazminat istemi, zarar görenin 
zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten 
başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten 
başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, bir sözleşme 

yapılırken ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede 

kullanmak amacıyla düzenleyenin, önceden, tek başına 

hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme 

hükümlerine ne denir? 

A) Ceza Koşulu 

B) İradi Şart 

C) Muvazaa 

D) Genel İşlem Koşulu 

E) Aşırı Yararlanma 

 
 
 
 
 
 

119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, alacaklının 

haklı bir sebep olmaksızın borcu kabulden veya 

borçlunun borcunu ifa edebilmesi için kendisi 

tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini 

yapmaktan kaçınması durumuna ne denir? 

A) Mahsup 

B) Alacaklının temerrüdü 

C) Kusursuz sorumluluk 

D) Ödemezlik def’i 

E) Seçimlik borç 

 
 
 
 
 
 

120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmelerin 

şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kanunda öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan 
sözleşmeler hüküm doğurmaz. 

B) Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda açıkça aksi 
öngörülmedikçe, adi yazılı şekilde yapılmış olmalarına 
bağlıdır. 

C) Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç 
altına girenlerin imzalarının bulunması zorunludur. 

D) Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak 
geçerlilik şeklidir. 

E) Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir 
sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulması 
zorunludur. 



 

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu 
alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür-genel yetenek olmak üzere toplam 120 soruluk test biçiminde 
yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. 
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. 



 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 

(Sınav başlamadan önce Salon Başkanı tarafından 

yüksek sesle adaylara okunacaktır.) 

 
 

1. Sınavda 5 seçenekli, toplam 120 adet çoktan seçmeli 

soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru 

cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır. 

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüzelli) 

dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 

dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 

alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 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. TC Kimlik 

numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir 

şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması 

durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. Optik 

cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili 

kutucuğu işaretlemeyi ve ilgili kısma ad ve soyadınızı 

yazarak imzalamayı unutmayınız. Optik cevap kağıdına 

işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya 

yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirilmesi 

mümkün olmayacaktır. 

4. Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş 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 işaretleme siyah kurşun kalemle 

yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı 

olduğu sütunda ve/veya sütunlarda işaretlenecektir. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir yere 

yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır. 

 

8. Adayların CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ, 

databank benzeri özel elektronik donanımlar ile 

kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, 

görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, 

kamera vb. araçlar ve silah vb. teçhizatlar ile SINAV 

BİNASINA GİRMELERİ 

KESİNLİKLE YASAKTIR. Emniyet görevlileri 

tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç veya 

cihazları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar 

binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina 

girişinde veya salonlarda 

emanet ALINMAYACAKTIR. 

9. Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya 

ulaşabilecekleri yerlerde yukarıda belirtilen araç veya 

cihazları bulundurduğu tespit edilen adayların durumu 

Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları 

geçersiz sayılır. 

10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya 

ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb. 

kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran 

adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. 

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak, 

başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka 

adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeylerin 

alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan herhangi birini 

yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır 

ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

12. 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. 

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz 

yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, 

her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında TC 

Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya 

Süresi Geçerli Pasaporttan birini sınav süresince 

masaların üzerinde bulundurmaları zorunludur. 

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve 

optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi 

unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve 

hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir. 

16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV 

BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız. 

17. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu 

soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. 



 

 

 

 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 
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KİTAPÇIK TÜRÜ 
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GENEL AÇIKLAMA 

 
DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

 

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır: 

Sınav Konusu Soru Sayısı 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 20 

Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

ALAN BİLGİSİ 100 

MUHASEBE 

Finansal Muhasebe ve Şirketler Muhasebesi, 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, TC Kimlik No, Sınav Salon No 

ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 

yazınız. TC Kimlik Numaranızı, kitapçık 

türünüzü ve sınav salon numaranızı optik 

cevap kağıdınıza kodlamayı unutmayınız. 

3. Bu soru kitapçığında yer alan 120 adet soru için 

toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan 

başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap 

kağıdında aynı numaralı cevap yerine kodlamayı 

unutmayınız. Soru kitapçığına yapılan 

işaretlemeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru 

cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 

kodlanmışsa o soru yanlış cevaplanmış 

sayılacaktır. 

6. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 

olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen 

seçeneği kodlamanız yararınıza olabilir. 

7. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak 

bütün kodlamalarda kurşun kalem kullanınız. 

Kodlamanızı cevap yerinin dışına taşırmayınız. 

Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 

8. Kodladığınız bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme 

işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

9. Optik cevap kağıdınızı 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. 

 

 

Ankara Üniversitesi 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. 

ADI : ……………………………………………………………… 

SOYADI : ……………………………………………………………… 

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

SINAV SALON NO : ………………… SIRA NO: ……………………………. 
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1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 

 
 

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) doğru 

kullanılmıştır? 

A) Arkadaşına dikkatli dikkatli baktı, sonunda bir karara 
vardığını söyledi. 

B) Ne kendisi bir çözüm önerisi getiriyor, ne de 
başkalarının önerilerine itibar ediyordu. 

C) Bir kere yakınmaya başladı mı, saatlerce susturulması 
mümkün olmazdı. 

D) Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri 
gelecek olursa, hemen susuyorlardı. 

E) Ben kendimi bildim, bileli kimse bu köyden kaçıp da 
başka bir köyde çobanlık yapmadı. 

 
 

 
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Biran önce o kâğıtları gidip almak lazım da bende 
kımıldayacak hâl yok, ölesiye yorgunum. 

B) Bu işler öyle çabuk, öyle apansız bir şekilde olmuştu ki 
düşünmeye bile vakit bulamamıştım. 

C) Demindenberi kendisiyle konuşan ben değilmişim gibi 
yüzüme hayretle baktı. 

D) Yanında alçak sesle konuşanların sözlerine istemiye 
istemiye kulak kabarttı. 

E) Shakespeare’i tercüme etmek, o zamanın aydınlarının 
affetmeyecekleri bir cürretti. 

 
 

 
3. “Kol kırılır, yen içinde kalır.” cümlesiyle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İki cümleden oluşan sıralı bir cümledir. 

B) Birinci cümle, özne ve yüklemden oluşmaktadır. 

C) İkinci cümle özne, tümleç ve yüklemden oluşmaktadır. 

D) Her iki cümlenin yüklemi geniş zamanda çekimlenmiştir. 

E) İkinci cümlenin tümleci, bir söz öbeğinden oluşmaktadır. 

 
 
 

4. Bu dergiler, dönemin eleştirmenlerinin de desteğiyle genç 

okuyucunun karşısına çıkarılmıştı. 

“çıkarılmıştı” sözcüğünün yerine, aşağıdakilerden 

hangisi getirilirse cümle “hayıflanma, üzülme” anlamı 

kazanır? 

A) çıkarılacaktır. B) çıkarılmalıdır. 

C) çıkarılmalıydı. D) çıkarılamaz. 

E) çıkarılma yolunda. 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısa çizginin (-) 

kullanımı yanlıştır? 

A) Çok yaşlı olmasına rağmen 35-40 yaşlarında 
gösteriyordu. 

B) “-yor”, zaman eklerimizden biridir. 

C) Yakınları –özellikle de amcasının oğulları- zor 
günlerinde onu yalnız bırakmamışlardı. 

D) Büyüklerinle böyle ileri-geri konuşman seni gözümüzden 
düşürüyor. 

E) İzmit-Sakarya arasındaki yol bakım çalışması devam 
ediyor. 

 
 
 
 
 
 

6. “(I) Şiirin imgesel bir gerçeklik alanı olduğu doğrudur; ama 

onun bir de bilgisel yanı vardır. (II) Şiir de bir bilgi alanıdır 

ve başka hiçbir bilgi çeşidine benzemeyen özel bir bilgi 

taşır. (III) Bu bilgi, henüz yaşanmamış ama yaşanabilir olan 

hayatın zenginliğine ilişkin bir olanak bilgisi olarak çıkar 

karşımıza. (IV) Yaşanmış ve yaşanmakta olana eklenen bu 

olanak bilgisi, şiirde duygudaşlık yoluyla sezilir ve yaşanır 

hâle gelir. (V) Bu durum, yaşamı zenginleştirmek 

bakımından şiirin önemini gösteren çok önemli bir 

noktadır.” 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 

parçanın ana düşüncesi belirtilmiştir? 

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

 
 
 
 
 
 

7. Artık babandan uzak olduğuna göre bir babanın anısıyla 

baş etmek zorundasın. Çoğu zaman bu anı, yanınızdaki bir 

babadan daha güçlüdür. Emredici, uzun ve sert 

konuşmalar yapan, evet ve hayır diyen bir iç sestir. Zihinsel 

ya da fiziksel en küçük bir hareketinizi bile yönlendirir. 

Hangi noktadan itibaren kendiniz olursunuz? Tam olarak 

hiçbir zaman; her zaman onun bir parçasısınızdır. İç 

kulağınızdaki bu ayrıcalıklı konum, babanıza çektiğiniz son 

kıyaktır. Tüm babalar bu ayrıcalığı kullanır. 

Yukarıda verilen paragraftaki altı çizili sözcüklerin 

yapıları bakımından sıralanışı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru verilmiştir? 

A) birleşik / türemiş / basit / basit / türemiş 

B) birleşik / basit / basit / türemiş / türemiş 

C) birleşik / türemiş / türemiş / basit / basit 

D) türemiş / türemiş / basit / basit / türemiş 

E) birleşik / türemiş / basit / türemiş / türemiş 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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8. a2  a  1 olduğuna göre, a
2 
 

1
 

a2 

 
nın değeri kaçtır? 

12. 2 ustanın 15 günde yaptığı bir işi, 3 çırak 16 günde yapıyor. 

Buna göre, bu işi 6 usta ve 6 çırak beraber kaç günde 

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

8 40 
A) B) 

3 13 

 
c) 

10 

13 

 
 

10 40 
D) E) 

9 9 

 

 

 

 

 
 

𝒂𝒂 

13. 𝒂𝒂𝒂𝒂 + 𝒂𝒂 = 𝒂𝒂 olduğuna göre, 

𝒂𝒂 𝒂𝒂 

 
9. 



8  2 

 
12 




.  2 



3  işleminin sonucu kaçtır? 



(𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 − 𝒂𝒂)(𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 + 𝒂𝒂) 
 

 

𝒂𝒂 

(𝒂𝒂𝒂𝒂 − 𝒂𝒂) 

İfadesinin 𝒂𝒂 cinsinden eşiti aşağıdakilerden 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 hangisidir? 

A) 𝒂𝒂 + 2 

B) 𝒂𝒂 − 2 

C) 𝒂𝒂 − 1 

1 
D) 

𝒂𝒂−2 

1 
E) 

𝒂𝒂−1 

 

 

10. f (x)  x 
2 
 4x  m  1 fonksiyonunun en küçük 

değeri 3 ise m kaçtır? 

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 

 
 
 
 

 
14. 𝒂𝒂 ile 𝒂𝒂 pozitif tamsayılar, 

𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂(𝒂𝒂, 𝒂𝒂) = 𝒂𝒂, 

𝒂𝒂𝒂𝒂 − 𝒂𝒂𝒂𝒂 = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

ise, 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂(𝒂𝒂, 𝒂𝒂)  kaçtır? 

A) 27 B) 36 C) 45 D) 54 E) 72 

 
 
 

 
11. Bir araç bir yolu 4 saatte gidiyor ve hızını 20 km/sa 

azaltarak aynı yolu 6 saatte geri dönüyor. 

Buna göre, bu aracın gidiş dönüşteki ortalama hızı 

saatte kaç km’dir? 

A) 30 B) 36 C) 48 

D) 54 E) 60 

 
 

 
15. 𝒂𝒂 ve 𝒂𝒂 birer tamsayıdır. Bu durumda 

𝒂𝒂𝒂𝒂 − 2𝒂𝒂 − 3𝒂𝒂 + 7 = 0 
 

eşitliğini sağlayan 𝒂𝒂 değerlerinin toplamı kaçtır? 

A) -4 B) -1 C) 1 D) 2 E) 4 



TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
24 Ekim 2015 Saat:14.00 

A 

3 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

16. Lozan Barış Konferansı sonrasında Musul Sorunu’nun 

çözümü için İngiltere ile Türkiye arasında yapılan ikili 

görüşmeler, aşağıda verilen hangi konferansla 

başlamıştır? 

A) Haliç B) Londra 

C) San Remo D) Paris 

E) Yalta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Türkiye’de Meclis Hükümeti Sistemi’nden Kabine 

Sistemi’ne geçilmesini sağlayan gelişme 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Saltanatın Kaldırılması 

B) Halifeliğin Kaldırılması 

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Çıkarılması 

D) Cumhuriyetin İlanı 

E) Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin Kaldırılması 

19. Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen Türk 

Medeni Kanunu ile yapılan düzenlemeler arasında yer 

almaz? 

A) Resmi nikah uygulamalarına geçilmesi 

B) Miras konusunda kız ve erkek çocuklarının eşit duruma 
getirilmesi 

C) Kadına boşanma hakkı verilmesi 

D) Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesinin önlenmesi 

E) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. “Misak-ı İktisadi” adı verilen ekonomik ant, aşağıdaki 

gelişmelerden hangisinde kabul edilmiştir? 

A) Kabotaj Kanunu 

B) Teşvik-i Sanayi Kanunu 

C) Türkiye İktisat Kongresi 

D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 

E) İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı 

 
 
 
 
 
 
 

 

18. 

I. Amasya Genelgesi 

II. Lozan Antlaşması 

III. Misak-ı Milli 

Yukarıda verilen siyasi belgelerin hangisi/hangilerinde 

Gayri Müslimlerle ilgili bir hüküm yer almaz? 

A) Yalnız I B) Yalnız II 

C) Yalnız III D) I. ve III. 

E) II. ve III. 
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21. Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne göre, aşağıdakilerden 

hangisi “gelir tablosu” ilkelerinden birisi değildir? 

A) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklarla özel itfaya 
tabi varlıklar için uygun amortisman, itfa ve tükenme 
payları ayrılmalıdır. 

B) Belli bir dönemin satış maliyeti ve giderleri, o dönemin 
satışları ve hasılatı ile karşılaştırılmalıdır. 

C) Maliyetler, gider grupları arasında uygun bir şekilde 
dağıtılmalıdır. 

D) Satışlar, hasılat ve kâr gerçekleşmediği hâlde 
gerçekleşmiş gibi gösterilmemelidir. 

E) Dönem faaliyet sonucunun saptanmasında uygulanan 
muhasebe ilke ve yöntemleri dönemden döneme 
değiştirilmemelidir. 

 
 
 

22. İşletme, cari hesap dönemi içinde 1 Amerikan Doları = 2,3 

TL’den 20.000 Amerikan Doları almış ve bankaya 

yatırmıştır. Yıl sonunda (31 Aralık) Merkez Bankası resmi 

döviz kuru 1 Amerikan Doları = 2,6 TL’dir. 

Buna göre, söz konusu yabancı paranın değerleme 

işlemi ile ilgili kayıt için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Kasa hesabı borçlu 46.000 TL, Bankalar hesabı alacaklı 
46.000 TL 

B) Bankalar hesabı borçlu 52.000 TL, Kambiyo Kârları 
hesabı alacaklı 52.000 TL 

C) Kasa hesabı borçlu 52.000 TL, Bankalar hesabı alacaklı 
52.000 TL 

D) Kambiyo Kârları hesabı borçlu 6.000 TL, Kasa hesabı 
alacaklı 6.000 TL 

E) Bankalar hesabı borçlu 6.000 TL, Kambiyo Kârları 
hesabı alacaklı 6.000 TL 

 
 
 

23. İşletme, cari yılda, önceki yıl elde edilen ticari kârın 

400.000 TL’sini sermayeye eklemeye karar vermiştir. 

Buna göre, bu işlemin kayıtları ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Bankalar hesabı borçlu 400.000 TL, Sermaye hesabı 

alacaklı 400.000 TL 

B) Dönem Net Kârı hesabı borçlu 400.000 TL, Sermaye 
hesabı alacaklı 400.000 TL 

C) Dönem Net Kârı hesabı borçlu 400.000 TL, Ödenmemiş 

Sermaye hesabı alacaklı 400.000 TL 

D) Ödenmemiş Sermaye hesabı borçlu 400.000 TL, 
Dönem Net Kârı hesabı alacaklı 400.000 TL 

E) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı borçlu 400.000 TL, 

Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı 400.000 TL 

24. Kıdem tazminatı için karşılık ayıran bir işletmede 

pazarlama bölümünde çalışan işçiler için ayrılması gereken 

kıdem tazminatı tutarının 38.000 TL olduğu belirlenmiştir. 

Buna göre, yapılması gereken kayıtta aşağıda verilen 

hangi hesap borçlandırılır? 

A) Borç ve Gider Karşılıkları 

B) Gider Tahakkukları 

C) Kıdem Tazminatı Karşılıkları 

D) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

E) Karşılık Giderleri 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
25. İşletmenin bankadaki cari hesabına 20.000 TL faiz 

tahakkuk ettirildiği bankadan gelen dekonttan anlaşılmıştır. 

Faiz gelirinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. 

Buna göre, yapılması gereken kayıtta aşağıda verilen 

hangi hesap kaç TL alacaklandırılmalıdır? 

A) Faiz Gelirleri 17.000 

B) Faiz Gelirleri 20.000 

C) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 3.000 

D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 17.000 

E) Gelir Tahakkukları 20.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
26. İşletmede 20.000 TL maliyetli, yararlı ömrü 5 yıl olan 

makineye ilk 2 yıl azalan kalanlar (bakiyeler) yöntemine 

göre amortisman ayrılmış olup kalan 3 yılda normal 

amortisman yöntemine göre amortisman ayrılması 

kararlaştırılmıştır. 

Buna göre, 3. yılın sonunda makinenin net aktif değeri 

bilançoda kaç TL olarak yer alacaktır? 

A) 4.800 B) 7.200 

C) 10.000 D) 13.600 

E) 20.000 

ALAN BİLGİSİ 
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27. Sermayesini 500.000 TL artıran bir işletme, 10 TL nominal 

değerli hisse senetlerinden 50.000 adedini 12 TL’den 

satmıştır. 

Buna göre, hisse senedi ihracı ile ilgili yapılması 

gereken kayıtlar için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Sermaye hesabı 600.000 TL alacaklandırılır. 

B) Sermaye hesabı 500.000 TL borçlandırılır. 

C) Bankalar hesabı 600.000 TL alacaklandırılır. 

D) Ödenmemiş Sermaye hesabı 500.000 TL 
alacaklandırılır. 

E) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı 100.000 TL 
borçlandırılır. 

 

 
28. Mal hareketlerini aralıklı envanter (sayım) yöntemine göre 

izleyen bir işletmede dönem başı mal mevcudu 16.000 TL 

olup işletme dönem içinde 38.000 TL’lik mal satın almıştır. 

İşletmenin dönem içindeki satış hasılatı 46.000 TL olup 

satış kârı 12.000 TL’dir. 

Bu bilgilere göre, işletmenin dönem sonunda mal 

mevcudunun maliyeti kaç TL’dir? 

A) 8.000 B) 20.000 

C) 34.000 D) 54.000 

E) 58.000 

 
 

 
29. Dönem sonu itibarıyla tahakkuk etmiş fakat henüz 

ödenmemiş telefon giderinin kayda alınmasında 

borçlandırılması gereken hesap aşağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

A) Genel Yönetim Giderleri 

B) Gelecek Aylara Ait Giderler 

C) Gider Tahakkukları 

D) Gelecek Yıllara Ait Giderler 

E) Bankalar Hesabı 

 
 
 

30. Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının dönem sonunda 

borç kalanı 8.000 TL’dir. 

Buna göre, hesabın bilanço hesabına devredilmesi 

sırasında yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı 8.000 TL borçlandırılır. 

B) Dönem Net Kârı hesabı 8.000 TL borçlandırılır. 

C) Dönem Net Zararı hesabı 8.000 TL borçlandırılır. 

D) Dönem Net Kârı hesabı 8.000 TL alacaklandırılır. 

E) Dönem Net Zararı hesabı 8.000 TL alacaklandırılır. 

31. Normal amortisman (eşit tutarlar) yöntemini kullanan 

işletme 2011 yılında üretim bölümünde kullanmak için 

90.000 TL’ye, ekonomik ömrü 10 yıl olan bir makine satın 

almıştır. Bu makine, yerine yenisinin alınması amacı ile 

2015 yılında 58.000 TL’ye satılmıştır. Aynı yıl bu makinenin 

yerine 110.000 TL’ye yeni bir makine alınmış ve montajı 

için 5.000 TL harcanmıştır. Yeni alınan makinenin de 

ekonomik ömrü 10 yıldır. 

Buna göre, 7/A seçeneğini kullanan ve endirekt 

yönteme göre amortisman kayıtlarını yapan işletmenin 

2015 yılı sonunda yapması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 9.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 9.000 

B) 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 11.500 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 7.500 

549 ÖZEL FONLAR 4.000 

C) 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 11.000 

549 ÖZEL FONLAR 11.000 

D) 

549 ÖZEL FONLAR 11.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 11.000 

E) 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 7.500 

549 ÖZEL FONLAR 4.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 11.500 

 
 
 
 

 
32. K Ticaret A.Ş., Y Ticaret A.Ş.’ye sattığı ticari mallarla ilgili 

olarak vadesi gelen 4.000 TL tutarındaki senetsiz alacağını 

tahsil edememiştir. Y Ticaret A.Ş. bunun yerine 3 ay vadeli 

2.500 TL tutarında bir senet ciro etmiş, ayrıca 1.800 TL 

tutarında bir çek keşide ederek vermiştir. 

Buna göre, Y Ticaret AŞ’nin yapacağı kayıtla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Borç Senetleri hesabı 2.500 TL borçlandırılır. 

B) Alınan Çekler hesabı 1.800 TL borçlandırılır. 

C) Satıcılar hesabı 4.300 TL alacaklandırılır. 

D) Finansman Giderleri hesabı 300 TL borçlandırılır. 

E) Satıcılar hesabı 4.300 TL borçlandırılır. 
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33. Aşağıdakilerden hangisi bir aktif hesaptır? 

A) Alınan Sipariş Avansları 

B) Verilen Depozito ve Teminatlar 

C) Gider Tahakkukları 

D) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları 

 
 
 
 
 

34. Aşağıdaki hesaplardan hangisi kesin mizanda borç 

kalanı verebilir? 

A) Genel Üretim Giderleri Yansıtma hesabı 

B) Çeşitli Giderler hesabı 

C) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı 

D) Dönem Net Kârı hesabı 

E) Ödenmemiş Sermaye hesabı 

 
 
 
 
 

 
35. İşletme, 60.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve ödenmemiş 

sermaye tutarı 10.000 TL’dir. 2014 yılında 30.000 TL kâr 

eden şirket bu kârdan 800 TL birinci tertip yasal yedek akçe 

ayırabilmiştir. 

Buna göre, önceki yıllarda ayrılmış olan birinci tertip 

yasal yedek akçe tutarı kaç TL’dir? 

A) 8.000 B) 9.000 

C) 9.200 D) 9.500 

E)10.000 

 
 
 
 
 

36. 31 Aralık itibarıyla işletmenin elinde 3 ay önce müşteriden 

alınmış ve vadesinin bitimine 7 ay kalan 13.500 TL nominal 

değerli bir alacak senedi bulunmaktadır. Yapılan 

hesaplamada senedin tasarruf değeri 13.200 TL olarak 

tespit edilmiştir. 

Buna göre, 31 Aralık tarihinde yapılacak kayıt ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Finansman Giderleri hesabı 300 TL borçlandırılır. 

B) Karşılık Giderleri hesabı 300 TL borçlandırılır. 

C) Reeskont Faiz Giderleri hesabı 300 TL borçlandırılır. 

D) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı 300 TL 
borçlandırılır. 

E) Reeskont Faiz Gelirleri hesabı 300 TL borçlandırılır. 

37. Azalan kalanlar (bakiyeler) yöntemine göre amortisman 

ayıran işletme, 1 Ekim 2014 tarihinde 40.000 TL’ye bir 

binek otomobil satın almıştır. Otomobilin yararlı ömrü 20 

yıldır. 

Buna göre, işletmenin 31 Aralık 2015 tarihli 

bilançosunda bu otomobil ile ilgili birikmiş amortisman 

tutarı kaç TL’dir? 

A) 500 B) 1.000 

C) 3.900 D) 4.450 

E) 4.900 

 
 
 
 
 
 

38. İşletme 4 adet ticari malı 3.200 TL’si peşin, kalanı kredili 

olmak üzere, KDV dahil 13.200 TL’ye satmıştır. Bir müddet 

sonra satılan ürünlerden biri müşteri tarafından iade 

edilmiştir. İşletme, satışlarını %20 kârlı olarak 

gerçekleştirmektedir. 

Buna göre, sürekli envanter yöntemini kullanan 

işletmenin iade kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? (KDV oranı %10’dur.) 

A) Satıştan İadeler hesabı 3.000 TL alacaklandırılır. 

B) Satıştan İadeler hesabı 2.500 TL borçlandırılır. 

C) Ticari Mallar hesabı 3.000 TL borçlandırılır. 

D) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 2.500 TL 
alacaklandırılır. 

E) Alıcılar hesabı 3.300 TL borçlandırılır. 

 
 
 
 
 
 

39. Bir işletme, yapmakta olduğu yeni bir fabrika binası için 

kredi kullanmıştır. Fabrikanın inşası sırasında mücbir 

olmayan bir nedenden dolayı uzun süreli olarak inşaat 

durdurulmuştur. 

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardına göre, 

durdurulan bu sürede ortaya çıkan borçlanma maliyetleri 

için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Borçlanma maliyetleri aktifleştirilmeye devam eder. 

B) Fabrika binalarının yapımında borçlanma maliyetleri 
hiçbir zaman aktifleştirilmez. 

C) Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine ara verilir. 

D) Borçlanma maliyetleri özkaynaklarda gösterilir. 

E) İnşaatın durdurulduğu dönemdeki borçlanma 
maliyetlerinin yarısı aktifleştirilir. 
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40. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardına göre, belirli 

bir döneme ilişkin aktifleştirilecek borçlanma maliyeti 

tutarının belirlenmesinde, borç alınmış fonlar 

kullanılmadan önce borçlanma maliyetleri oluşur ve 

aynı zamanda bu fonlardan gelir sağlanırsa, söz 

konusu gelirler nasıl dikkate alınır? 

A) Borçlanma süresi dikkate alınarak faiz gelirlerine eklenir. 

B) Katlanılan borçlanma maliyetlerinden indirilir. 

C) Özsermaye grubundaki yenileme fonuna aktarılır. 

D) Finansman gelirlerine eklenir. 

E) Ortaklara borçlara eklenir. 

 
 
 
 
 
 

41. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık kaleminin 

maliyetine girmeyen unsurlardan birisidir? 

A) Varlığın yerleştirileceği yerin hazırlanmasına ilişkin 
maliyetler 

B) Kurulum ve montaj maliyetleri 

C) Taşıma maliyetleri 

D) Personel eğitim masrafları 

E) Test maliyetlerinden, örneklerin satılmasından elde 
edilen net hasılatın düşülmesinden sonra kalan tutar 

 
 
 
 
 
 

42. Bir işletme 2.1.2012 tarihinde üretimde kullanmak üzere 

100.000 TL’ye bir makine satın almış ve makinenin faydalı 

ömrünün 10 yıl olacağını, hurda değerinin ise önemsiz 

olacağını tahmin etmiştir. İşletmede Doğrusal Amortisman 

Yöntemi kullanılmaktadır. İşletmenin 2015 yılı sonunda 

finansal tabloları hazırlanırken söz konusu makinenin çok 

yıpranmış olduğu görülmüş ve makinenin faydalı ömrünün 

2018 sonunda biteceği tahmin edilmiştir. 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre, 

amortisman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Tahmindeki yanılma 2016 ve sonraki yıllarda dikkate 
alınır. 2015 yılı amortisman gideri tutarı 10.000 TL olur. 

B) 2015 yılı amortisman gideri tutarı 17.500 TL olur. 

C) 2016 yılı amortisman gideri tutarı 20.000 TL olur. 

D) Tahmindeki yanılmadan dolayı geçmiş yılların 
amortismanı da düzeltilir. 

E) Tahmindeki yanılma sadece 2018 yılında dikkate alınır. 

43. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre 

aşağıdaki kalemlerden hangisi gelir tablosunda yer 

almaz? 

A) Olağandışı gelir ve kârlar 

B) Finansman giderleri 

C) Brüt satışlar 

D) Genel yönetim giderleri 

E) Satışların maliyeti 

 
 
 
 
 
 

44. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre bir 

maddi duran varlık kalemine ilişkin özkaynak hesap 

grubunda yer alan yeniden değerleme değer artışı, ilgili 

varlık finansal durum tablosu (bilanço) dışı 

bırakıldığında aşağıda verilen hangi kaleme aktarılır? 

A) Geçmiş Yıllar Kârları 

B) Geçmiş Yıllar Zararları 

C) Dönem Kârı veya Zararı 

D) Sermaye 

E) Ortaklara Borçlar 

 
 
 
 
 
 

45. Bir işletmede iki tür genel üretim gideri oluşmuştur. 

Bunların dağıtım oranları sırasıyla; (A) türündeki genel 

üretim gideri için 40 TL/direkt işçilik saati ve (B) türündeki 

genel üretim gideri için 55 TL/makine saatidir. İşletmede 

Montaj Esas Üretim Gider Yeri’nde 800 direkt işçilik saati, 

Paketleme Esas Üretim Gider Yeri’nde 700 direkt işçilik 

saati çalışılmıştır. Ayrıca, Montaj Esas Üretim Gider 

Yeri’nde 750 makine saati, Paketleme Esas Üretim Gider 

Yeri’nde 450 makine saati çalışılmıştır. 

Buna göre, işletmede başka bir genel üretim maliyeti 

oluşmadığı ve başka bir gider yeri olmadığı 

varsayıldığında, dönem içinde oluşan genel üretim 

maliyeti toplam kaç TL’dir? 

A) 60.000 B) 63.250 

C) 66.000 D) 126.000 

E) 136.600 
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46. Bir üretim işletmesi 4.000 adet mamul üretmek için 100.000 

metre kumaşa gereksinim duyulacağını ve bu kumaşın 

metresinin standart fiyatının 25 TL/metre olacağını 

belirlemiştir. İşletme, üretim döneminde 30 TL/metre birim 

fiyatıyla aldığı 102.500 metre kumaşın tamamını belirlenen 

miktardaki mamulün üretiminde kullanmıştır. 

Bu bilgilere göre, işletmenin direkt ilk madde ve 

malzeme toplam sapması kaç TL’dir ve sapma nasıldır? 

A) 500.000 – olumlu sapma 

B) 512.500 – olumsuz sapma 

C) 512.500 – olumlu sapma 

D) 575.000 – olumsuz sapma 

E) 575.000 – olumlu sapma 

 
 
 

47. Bir üretim işletmesinde dönem içinde direkt ilk madde ve 

malzeme gideri olarak 109.000 TL, direkt işçilik gideri 

olarak 256.500 TL ve genel üretim gideri olarak 412.750 TL 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca işletmede dönem başı mamul 

stoklarının maliyetinin 670.000 TL ve dönem sonu mamul 

stoklarının maliyetinin 564.750 TL olduğu belirlenmiştir. 

İşletmede dönem başında ve dönem sonunda yarı mamul 

stoku bulunmamaktadır. 

Bu bilgilere göre, üretilen mamullerin maliyeti kaç 

TL’dir? 

A) 673.000 B) 778.250 

C) 883.500 D) 1.234.750 

E) 1.343.000 

 
 
 
 
 

48. Bir üretim işletmesi üretmekte olduğu bir mamul için 

maliyetlerini evre (safha) maliyet sisteminde, ağırlıklı 

ortalama maliyet yöntemi ile belirlemektedir. İlk evreye 

ilişkin üretim miktarı bilgileri şöyledir: 

Dönem Sonu Yarı Mamul Miktarı 9.000 birim 

Dönemde Üretimine Başlanan Mamul Miktarı 22.000 birim 

Dönemde Üretimi Tamamlanan Miktar 21.000 birim 

Dönem Başı Yarı Mamul Miktarı 8.000 birim 

 
Direkt ilk madde ve malzeme açısından dönem başı yarı 

mamul stoklarının tamamlanma derecesi %10 ve dönem 

sonu yarı mamul stoklarının tamamlanma derecesi 

%30’dur. 

Bu bilgilere göre, direkt ilk madde ve malzeme 

açısından eşdeğer birim sayısı kaçtır? 

A) 21.800 B) 23.700 

C) 26.100 D) 29.000 

E) 30.000 

49. Maliyetlerini değişken maliyet sistemine göre raporlayan bir 

üretim işletmesinde dönem başı yarı mamul stoku yoktur. 

Dönemde 1.000 birim “Y” mamulü üretilerek 800 birim 

mamul 100 TL birim fiyatla satılmıştır. Dönemin maliyet 

bilgileri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 
 

 Değişken Maliyetler Sabit Maliyetler 

Üretim Maliyetleri 30 TL/birim 40.000 TL/dönem 

 
Değişken maliyet yöntemine göre, hesaplanan net katkı 

payı tutarı kaç TL’dir? 

A) 14.000 B) 30.000 

C) 50.000 D) 52.000 

E) 56.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. “A” mamulünü üreten işletmenin 10.000 birimlik üretim 

kapasitesi vardır. İşletme hâlen 6.000 birimlik üretim 

hacminde çalışmaktadır. Bu kapasitede birim başına 

değişken maliyet 5 TL, birim başına sabit maliyet 10 TL 

olmak üzere toplam birim maliyet 15 TL’dir. İşletme söz 

konusu mamulü 20 TL birim fiyatla mevcut pazarında 

satmaktadır. Ancak işletmenin mevcut pazarı dışından bir 

müşteri, “A” mamulünden 10 TL birim fiyatla 4.000 birim 

satın almak istemektedir. 

Bu bilgilere göre, işletmenin siparişi kabul etmesi 

durumunda kârında ne kadar değişim meydana gelir? 

A) 10.000 TL Artış 

B) 10.000 TL Azalış 

C) 20.000 TL Artış 

D) 20.000 TL Azalış 

E) 60.000 TL Artış 
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51. İşletmede “S” mamulünün üretimi, Döküm ve İşleme esas 

üretim gider yerlerinde (EÜGY) gerçekleştirilmektedir. 

İşletme genel üretim giderlerini Döküm EÜGY’de direkt 

işçilik saati (DİS) ve İşleme EÜGY’de makine saati (ms) 

esasına göre tahmini olarak yüklemektedir. İşletmede her 

iki EÜGY için beklenen çalışma hacimleri ve bütçelenen 

genel üretim giderleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Döküm İşleme 

Bütçelenen Genel Üretim Giderleri 200.000 TL 300.000 TL 

Beklenen Çalışma Hacmi 20.000 DİS 15.000 ms. 

 

İşletme Ocak ayında 1.000 adet “S” mamulü üretimi 

gerçekleştirmiş olup, söz konusu mamullerin üretimi için 

Döküm EÜGY’de 2.000 direkt işçilik saati ve İşleme 

EÜGY’de 1.500 makine saati çalışmıştır. 

Bu bilgilere göre, her iki bölümden “S” mamulüne 

yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı kaç 

TL’dir? 

A) 20.000 B) 30.000 

C) 40.000 D) 50.000 

E) 60.000 

 
 
 
 
 
 

52. Üretim süreci sonunda 5 adet kusurlu mamul üreten bir 

kanepe üreticisi, bu kanepeleri ikinci kalite olarak satması 

hâlinde 5 x 350 TL = 1.750 TL satış hasılatı elde 

edebilecektir. Kusurlu kanepelerin kusurunu giderdiği 

takdirde ise her kanepeyi 650 liradan satabilecektir. Ancak 

bunun için işletmenin toplam 2.100 TL ek maliyete 

katlanması gerekmektedir. 

Bu verilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kusuru gidererek satmak kusurlu satmaktan 3.250 TL 
daha kârlıdır. 

B) Kusuru gidererek satmak kusurlu satmaktan 1.500 TL 
daha kârlıdır. 

C) Kusuru gidererek satmak kusurlu satmaktan 350 TL 

daha az kârlıdır. 

D) Kusuru gidererek satmak kusurlu satmaktan 600 TL 
daha az kârlıdır. 

E) Kusurlu satmak ile kusuru gidererek satmak arasında 
kâr ve zarar açısından bir fark yoktur. 

53. İşletme, tek tip otomobil kliması üretmekte ve bu klimaları 

otomobil üreticisi işletmelere satmaktadır. İşletmenin yıllık 

üretim kapasitesi 2.000 birim olup, %75 kapasite ile 

çalışmakta ve 1.500 birim üretim yapabilmektedir. Yapılan 

maliyet analizleri sonucunda işletmenin yıllık sabit üretim 

maliyetlerinin 400.000 TL, sabit nitelikteki üretim dışı 

maliyetlerinin ise 100.000 TL olduğu belirlenmiştir. Üretilen 

klimanın üretim reçetesinin incelenmesinden, birim 

değişken klima maliyetinin 600 TL olduğu anlaşılmıştır. 

İşletme bu üretim seviyesinde dönem sonu itibarıyla 

100.000 TL dönem kârı beklemektedir. 

Buna göre, üretilen mamullerin kaç TL birim fiyattan 

satılması gerekmektedir? 

A) 850 B) 933 

C) 975 D) 1.000 

E) 1.500 

 
 
 
 
 
 

54. İşletme, mamullerini maliyetlemede tam maliyet yöntemini 

kullanmaktadır. Döneme ait bilgiler şöyledir: 

Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri 60.000 TL 

Direkt İşçilik Giderleri 40.000 TL 

Genel Üretim Giderleri 150.000 TL 

Değişken 50.000 TL 

Sabit 100.000 TL 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 20.000 TL 

Genel Yönetim Giderleri 30.000 TL 

İşletme bu dönem %80 kapasite ile çalışmış ve 10.000 

birim mamul üretmiştir. 

Buna göre, mamullerin birim üretim maliyeti kaç 

TL’dir? 

A) 18 B) 23 C) 25 D) 27 E) 30 

 
 
 
 
 
 

55. İşletmenin ilk üç aylık dönemde gerçekleştirdiği 

satışların maliyeti 15.000 TL ve ortalama stok tutarı 

5.000 TL ise bu işletmede “ortalama stokta bekleme 

süresi” kaç gündür? 

A) 30 B) 45 C) 60 

D) 90 E) 120 
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56. Net satışların 50.000 TL ve net kâr marjının %20 olduğu 

bir işletmenin, aktif devir hızı 2 ise aktif kârlılığı % 

kaçtır? 

A) 25 B) 35 C) 40 D) 45 E) 55 

 
 
 
 
 
 

57. A işletmesine ait çeşitli veriler şu şekildedir: 
 

Net Satışlar 120.000 TL 

Dönen Varlıklar 60.000 TL 

Cari Oran 1,5 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 60.000 TL 

Kaldıraç Oranı (Toplam Borçlar / Aktifler) %50 

Yukarıdaki verilere göre, işletmenin aktif devir hızı 

kaçtır? 

A) 0,40 B) 0,50 C) 0,60 

D) 0,65 E) 0,70 

 
 
 
 
 
 

58. Bir şirketin “hisse başına temettü”sünü direkt olarak 

öğrenmek için aşağıdaki finansal tablolardan hangisine 

bakılır? 

A) Özkaynaklar değişim tablosu 

B) Kâr dağıtım tablosu 

C) Net işletme sermayesi değişim tablosu 

D) Fon akış tablosu 

E) Nakit akış tablosu 

 
 
 
 
 
 

59. Dönen varlıklarının toplamı 8.000 TL olan bir işletmenin, 

cari oranı 2’dir. 

Bu işletmenin sürekli sermayesi 18.000 TL ise, duran 

varlıklar toplamı kaç TL’dir? 

A) 10.000 B) 12.000 

C) 14.000 D) 16.000 

E) 22.000 

60. Kredili satışlar toplamı 45.000 TL olan bir işletmenin 

ortalama tahsilat süresi 40 gün olarak hesaplanmışsa, 

bu işletmenin ortalama ticari alacaklar tutarı kaç 

TL’dir? (Bir yıl 360 gün olarak kabul edilmiştir.) 

A) 5.000 B) 10.000 

C) 15.000 D) 20.000 

E) 25.000 

 
 

 
61. Aşağıdakilerden hangisi kapsamına göre finansal 

analiz türleri içerisinde yer alır? 

A) Dinamik Analiz 

B) Yönetim Analizleri 

C) Yatırım Analizleri 

D) Kredi Analizleri 

E) İç Analiz 

 
 
 

62. İşletmenin cari dönemdeki net satışları toplamı 800.000 TL, 

satışların maliyeti toplamı ise 600.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti toplamı önceki döneme 

göre %50, brüt kârı ise %100 artış göstermiştir. 

Buna göre, bu işletmenin önceki döneme ait satışları 

toplamı kaç TL’dir? 

A) 400.000 B) 450.000 

C) 500.000 D) 600.000 

E) 640.000 

 
 
 

63. Denetçi, çalışma kağıtlarını bir denetim dosyasında 

birleştirir ve denetçi raporu tarihinden sonra uygun bir süre 

içinde nihai denetim dosyasının oluşturulmasına yönelik 

idari süreci tamamlar. 

Denetçiler tarafından denetim dosyası tutulmasının 

esas amacı aşağıdakilerden hangisi? 

A) Denetim ekibinin denetimi planlamasına ve yürütmesine 
yardımcı olmak 

B) Denetlenen finansal tablolardaki kalemlerin doğruluğuna 
ilişkin kanıt sağlamak 

C) Denetimin kalitesine yönelik gözden geçirmelere imkan 
sağlamak 

D) Çalışma kağıtlarındaki bilgilerin bir sonraki denetimde 
kullanılmasına imkan sağlamak 

E) Denetimin mevzuat ve standartlara uygun olarak 
planlanıp yürütüldüğüne ilişkin kanıt sağlamak 
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64. Bağımsız denetim sürecini bir takvime yerleştirmek 

gerekirse, aşağıdakilerden hangisi denetim sürecine 

dahil edilemez? 

A) İşletmenin tanınması ve denetim planının yapılması 

B) Müşteri bulmak için pazarlama faaliyeti yapılması 

C) Kanıt toplanması 

D) Denetim çalışmalarının tamamlanması 

E) Raporlamanın yapılması 

 
 
 

65. -Yeterli uygunlukta kanıt elde edildikten sonra denetçi 

önemli yanlışlık olduğuna karar vermiştir. Ancak bu 

yanlışlık finansal tabloları yaygın olarak etkilememektedir. 

-Denetçi yeterli uygunlukta kanıt elde etmekte başarısız 

kalmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkartılamayan yanlışlıkların 

önemli ancak finansal tablolar açısından yaygın etkide 

olmadığı düşünülmektedir. 

Yukarıda verilen durumlarda denetçinin hangi denetim 

görüşünü bildirmesi gerekir? 

A) Olumsuz görüş 

B) Şartlı görüş 

C) Görüş bildirmekten kaçınma 

D) Olumlu görüş 

E) Standart görüş 

 
 

 
66. Türkiye Denetim Standartları’na göre, aşağıdakilerden 

hangisinin borsada işlem gören bir şirketin 

denetiminde yer alması zorunludur? 

A) Kalite kontrolcü: Denetimin kalitesinin kontrolüne yönelik 
gözden geçirmeyi yapan bağımsız denetim şirketi 
çalışanı veya şirket dışından uygun yeterliğe sahip diğer 
bir kişi 

B) Denetçi yardımcısı: Henüz denetçi unvanını almamış 
ama mesleği öğrenmek ve denetçilere yardımcı olmak 
üzere denetimlerde görevlendirilen bağımsız denetim 
şirketi çalışanı 

C) Gayrimenkul uzmanı: Denetimde vergiyle ilgili uzmanlık 
isteyen konularda denetçilere yardımcı olacak bağımsız 
denetim şirketi personeli veya şirket dışından uygun 
yeterliğe sahip diğer bir kişi 

D) Değerleme uzmanı: Denetimde varlık değerlemeleriyle 
ilgili uzmanlık isteyen konularda denetçilere yardımcı 
olacak bağımsız denetim şirketi personeli veya denetim 
şirketi dışından uygun yeterliğe sahip diğer bir kişi 

E) Sermaye piyasası uzmanı: Denetimde sermaye piyasası 
mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili uzmanlık isteyen 
konularda denetçilere yardımcı olacak bağımsız denetim 
şirketi personeli veya şirket dışından uygun yeterliğe 
sahip diğer bir kişi 

67. Aşağıdakilerden hangisi denetim planlaması 

aşamasında işletme ile ilgili bilgilerin toplanmasına 

yönelik yapılacak işlere örnek olarak verilemez? 

A) İşyerinin faaliyette bulunduğu yerlerin gezilmesi 

B) İşletmenin bulunduğu sektör ile ilgili bilgi elde edilmesi 

C) Önceki denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi 

D) İşletme politikalarının gözden geçirilmesi 

E) Yönetim iddialarının incelenmesi 

 
 
 
 
 
 

68. Denetim teknikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Fiziki inceleme sırasında denetlenen varlığın gerçek 
olup olmadığına da bakılır. Bu kapsamda kasa 
sayımlarında sahte para ayıklama özelliği olan para 
sayma makinelerinin kullanılması denetçi açısından 
faydalıdır. 

B) Denetçiye fiziki bir kanıt sunmaması ve zaman kaybına 
yol açması nedeniyle denetim sırasında gözlem 
tekniğinin kullanılmasına gerek yoktur. 

C) Denetim sırasında uygun denetim tekniğinin 
kullanılmaması, yeterli uygunlukta denetim kanıtı elde 
edilmesini engelleyebilir. 

D) Doğrulama tekniğinin kullanımında, doğrulama 
mektubunun doğrudan denetçiye gelmesi daha yararlı 
olur. 

E) Denetim teknikleri, denetim kanıtlarını elde etmek için 
kullanılan çeşitli yöntemlerin bütününe verilen isimdir. 

 
 
 
 
 
 

69. Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde, 

aşağıdakilerden hangisi için her durumda “Maddi 

Doğrulama Prosedürü” uygulama zorunluluğu yoktur? 

A) Yönetimin iç kontrolleri aşma riski 

B) Önemlilik seviyesinin üstündeki kalemler 

C) Dönem sonu finansal tablo kapanış işlemleri 

D) Önemli yanlışlık değerlendirmesinde ciddi risk içerdiği 
sonucuna varılan kalemler 

E) Batık durumdaki alacaklar 
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70. Aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisinin dönem 

içinde gerçekleştirilmesi diğerlerine göre daha 

olasıdır? 

A) Ticari alacakların var olma iddiasına yönelik bir prosedür 

B) Finansal tablo kapanış işlemlerine yönelik bir prosedür 

C) Satışların hesap kesim iddiasına yönelik bir prosedür 

D) Stokların var olma iddiasına yönelik bir prosedür 

E) Demirbaşların korunmasına ilişkin iç kontrollere yönelik 
bir prosedür 

 
 
 
 
 
 

71. Aşağıdaki prosedürlerden hangisi kontrol testi olmaya 

diğerlerinden daha yakındır? 

A) Stokların varlığına yönelik olarak stok sayımının 
gözlemlenmesi 

B) Ticari alacaklar için müşterilerden mutabakat alınması 

C) Finansal tablolardaki tutarlarla, bu tutarların kaynağı 
olan muhasebe kayıtlarının mutabakatının alınması 

D) Satışların gerçekleşme iddiasına yönelik olarak satış 
faturalarının incelenmesi 

E) Kredili satış işlemlerinde yetkili kişi onayının olup 
olmadığının incelemesi 

 
 
 
 
 
 

72. Denetçinin finansal tablolarla ilgili olarak makul güvence 

veren bir görüş oluşturabilmesi için yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde etmesi gerekir. 

Buna göre, denetim kanıtının yeterlik ve uygunluğu ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yeterlik, kanıtın miktarının ölçüsüdür. 

B) Uygunluk, kanıtın kalitesinin ölçüsüdür. 

C) Uygunluğun şartlarından biri kanıtların güvenilir 
olmasıdır. 

D) Yeterliğin şartlarından biri kanıtların ilgili olmasıdır. 

E) Yeterli ve uygun kanıtlar denetçi açısından ikna edicidir. 

73. Denetim prosedürleri için iki tür gruplama vardır. Birinci 

türde prosedürler amacına göre, ikinci türde tipine (sonuç 

verdiği kanıt tipi de denilebilir) göre gruplanır. 

Buna göre, aşağıda verilen denetim prosedürlerinden 

hangisi gruplama türüne göre diğerlerinden farklıdır? 

A) Tetkik/inceleme 

B) Dış doğrulama/teyit 

C) Gözlem 

D) Yeniden hesaplama 

E) Kontrol testi uygulama 

 
 
 
 
 

74. Yönetim, finansal tabloların geçerli finansal raporlama 

çerçevesine uygun olarak sunumunda, alenen veya 

zımnen, finansal tablolardaki çeşitli unsurların ve ilgili 

açıklamaların finansal tablolara alınmasına, ölçülmesine, 

sunulmasına ve açıklanmasına ilişkin beyanlarda/iddialarda 

bulunur. Gerçekleşebilecek farklı potansiyel yanlışlık türleri 

dikkate alınırken denetçi tarafından kullanılan yönetim 

beyanları şu üç gruptan birine girer: “işlem ve olaylar”, 

“hesap bakiyeleri” ve “sunuş ve dipnot açıklamaları.” 

Türkiye Denetim Standartları’nda esas alınan 

gruplamaya göre, aşağıdaki yönetim beyanlarından 

hangisi bu üç grubun üçüne de girmektedir? 

A) Gerçekleşme 

B) Tamlık 

C) Değerleme ve dağıtım 

D) Hak ve yükümlülükler 

E) Sınıflandırma ve anlaşılırlık 

 
 
 
 
 

75. Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde önemlilikle 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Finansal tabloların bütünü için önemlilik seviyesi tablo 

kullanıcıları açısından belirlenir. 

B) Denetçi, denetim süresince belirlediği yanlışlıkları, bariz 
biçimde önemsiz sayılanlar dışında müşteri işletme 
yönetimine bildirir. 

C) İşletmeler özellikli yapıları sebebiyle belirli bazı kalemler 

için özel önemlilik seviyeleri belirleyebilir. 

D) Önemlilik seviyesi denetimin başlarında belirlenir ve 
denetim süresi boyunca değiştirilmeden uygulanır. 

E) Finansal tabloların bütünü için belirlenmiş önemlilik 
seviyesi, buna yönelik performans önemliliği 
seviyesinden her zaman yüksektir. 



TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
24 Ekim 2015 Saat:14.00 

A 

13 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

76. Güvence hizmetleriyle ilgili olarak Türkiye Denetim 

Standartları’nda kabul edilmiş sınıflandırmaya göre; 

denetçinin bir işletmenin iç kontrol sisteminin etkili bir 

şekilde işleyip işlemediğine dair bir görüş vermesi 

aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisine girer? 

A) Bağımsız denetim 

B) Sınırlı bağımsız denetim 

C) Diğer güvence denetimi 

D) İç kontrol sisteminin tanınması 

E) İlgili hizmetler 

 
 
 
 
 
 

77. Aşağıdakilerden hangisi denetimin %100 güvence 

vermesini engelleyen yapısal kısıtlamalarından birisi 

değildir? 

A) Bazı finansal tablo kaleminin subjektif kararlar, 

değerlendirmeler veya belirsizlikler içerebilmesi 

B) Denetimin önemli yanlışlıklara odaklanması 

C) Denetim kanıtlarının çoğunun, örnekleme yapılarak elde 
edilmesi 

D) Finansal tablolarda hile yapanların hileleri gizlemeye 
yönelik özel gayretleri 

E) Güvence seviyesi arttıkça denetimin süresinin artması, 
dolayısıyla denetime konu olan bilginin ihtiyaca 
uygunluğunun azalması 

 
 
 
 
 
 

78. İşletme yönetimi, işe yeni başlayan çalışanlardan, 

işletmenin dürüstlük ve etik değerlerle ilgili çalışma 

kurallarını anladıklarına ve bunlara uyacaklarına dair imzalı 

bir beyan almaktadır. 

Bu uygulama, iç kontrol sisteminin aşağıdaki 

bileşenlerinden hangisiyle daha çok ilişkilidir? 

A) Kontrol çevresi 

B) Kontrol faaliyetleri 

C) Risk değerlendirme 

D) Bilgi sistemi ve iletişim 

E) Kontrollerin izlenmesi 

79. Monopolcü bir firma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A) Fiyat her zaman marjinal hasılata eşittir. 

B) Talebin esnek olduğu (e > 1) bölgede üretim yapar. 

C) Fiyat her zaman ortalama hasılattan büyüktür. 

D) Hiçbir zaman zarar etmez. 

E) Toplam hasılatın maksimum olduğu noktada 
dengededir. 

 
 
 
 
 

80. Bir firma için pozitif değerde bir sabit maliyet ve 

değişmeyen bir marjinal maliyet tanımlı ise, bu firmanın 

ortalama toplam maliyet (ATC(q)) eğrisinin şekli nasıl 

olmalıdır? (MC(q): Marjinal maliyet eğrisi) 

A) Artan ve MC(q) eğrisinin altında 

B) Azalan ve MC(q) eğrisinin üzerinde 

C) U şeklinde 

D) Artan ve MC(q) eğrisinin üzerinde 

E) Azalan ve MC(q) eğrisine asimptotik 

 
 
 
 
 

81. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda tam 

rekabetçi firma, kısa dönemde üretimi durdurur? 

A) Ortalama hasılatın ortalama değişken maliyetten büyük 
olması durumunda 

B) Ortalama hasılatın ortalama değişken maliyetten küçük 
olması durumunda 

C) Ortalama hasılatın ortalama değişken maliyete eşit 
olması durumunda 

D) Ortalama hasılatın ortalama toplam maliyete eşit olması 
durumunda 

E) Ortalama hasılatın ortalama toplam maliyetten küçük 
olması durumunda 

 
 
 
 
 

82. Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İkame esnekliği sıfıra eşittir. 

B) Sermaye ve emek girdileri birebir ikame edilirler. 

C) Doğrusal üretim fonksiyonudur. 

D) İkame esnekliği sonsuzdur. 

E) Değişken oranlı bir üretim fonksiyonudur. 
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83. U(c)=2c-3c2 şeklinde verilen bir fayda fonksiyonu için c 

malının marjinal faydasını sıfır yapan c malı tüketim 

miktarı kaç olur? (c, tüketim malıdır.) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
84. U(X,Y)=X0,5Y2 şeklinde verilen bir fayda fonksiyonunda X 

ve Y mallarının fiyatları 1’er TL olsun. 

Eğer gelir 50 TL ise optimal X malı tüketimi ne kadar 

olur? (X ve Y tüketim mallarıdır.) 

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
85. Bütçe açıkları; mali performansın daha iyi ölçülmesi, bütçe 

politikalarının ekonomik ve mali yapı üzerindeki etkilerinin 

analitik bir bakışla ortaya konması gibi nedenlerle farklı 

şekillerde tanımlanmakta ve hesaplanmaktadır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde bütçe açığı 

türlerinden biri olan işlevsel denge (operasyonel 

denge) tanımlanmaktadır? 

A) Ödenen faiz giderlerinin bir kısmının, o dönemde 
yaşanan enflasyonun yarattığı kayba karşılık gelmek 
üzere ana borç tutarının amortismanı olarak kabul 
edilmesi ve bu şekilde borcun anaparasındaki aşınmayı 
gidermek üzere faiz giderleri toplamından düşülmesi 
suretiyle bulunan denge 

B) Toplam bütçe gelirlerinden sermaye gelirlerinin 
düşülmesi suretiyle bulunan düzeltilmiş bütçe cari 
gelirleri ile toplam harcamalardan sermaye harcaması 
niteliğindeki harcamaların düşülmesi sonucu hesaplanan 
düzeltilmiş cari giderler arasındaki denge 

C) Tam istihdam düzeyini yansıtan potansiyel Gayri Safi 
Milli Hasılanın referans alınması suretiyle hesaplanan 
yapısal açık ve dönemsel açık toplamı 

D) Toplam gelirlerden esas olarak faizden kaynaklı 
gelirlerin, toplam giderlerden ise faiz giderlerinin 
düşülmesi sonucu elde edilen düzeltilmiş gelir ve gider 
farkı 

E) Anapara borçlanması ve anapara ödemesi dahil olmak 
üzere toplam bütçe geliri ile toplam bütçe gideri 
arasındaki farkı yansıtan denge 

86. Talepteki dalgalanmaların ekonomideki istikrarsızlığın 

temel nedeni olduğunu, özellikle kamu harcamaları ve 

gelirlerini kullanmak suretiyle doğru ve tutarlı bir talep 

yönetiminin ekonomide istikrarı ve beklenen üretim 

düzeyini sağlayacağını aşağıda verilen hangi ekonomik 

yaklaşım söylemektedir? 

A) Neoklasik Yaklaşım 

B) Keynezyen Yaklaşım 

C) Yapısalcı Yaklaşım 

D) Kurumsal Yaklaşım 

E) Mali Gelenekçilik Yaklaşımı 

 
 
 
 
 
 

87. Maliye politikasının uygulanması sonucu ekonomide 

değişen gelir dağılımına ne denir? 

A) Lorenz eğrisi 

B) Mali yansıma 

C) Birinci gelir dağılımı 

D) İkinci gelir dağılımı 

E) Mali uyum 

 
 
 
 
 
 

88. Vergi mükelleflerinin kamusal mal ve hizmetlere olan talebi, 

katlanabilmeyi üstlendikleri vergilerden daima daha 

fazladır. Aradaki fark, kamusal malların arzını zorunlu hâle 

getiren bir cebir unsuru özelliğindedir. Bu durumda kamu 

harcamaları ile vergiler arasında bir denge durumundan 

söz edilebilir. Ancak savaş ve kriz gibi olağanüstü 

durumlarda durum değişir ve harcamalar artar. Vergi 

mükelleflerinin ödeyecekleri vergi hakkındaki kanaatleri 

değişir. Olağanüstü dönem bittiğinde ise ne harcamalar ne 

de vergi oranları azalır. 

Kamu harcamalarının artışını açıklayan yukarıdaki 

görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Siyasi tercihler görüşü 

B) Wagner Kanunu 

C) Peacock-Wiseman sıçrama tezi 

D) Marjinal fayda görüşü 

E) Refah devleti anlayışı 
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89. Bir kaynaktan sağlanan gelirin o kaynak için yapılacak 

gidere karşılık olarak gösterilmemesi aşağıdaki bütçe 

ilkelerinden hangisidir? 

A) Ademi tahsis B) Birlik 

C) Önizin D) Doğruluk 

E) Açıklık 

 
 

 
90. Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirlerin hepsinin bir 

araya getirilerek vergilendirildiği gelir vergisi sistemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sedüler gelir vergisi 

B) Üniter gelir vergisi 

C) Safi artış kuramı 

D) Kaynak kuramı 

E) Vergi kesintisi 

 
 
 
 
 

91. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 

İlkeler Hakkındaki Yönetmelik”e göre, aşağıdakilerden 

hangisi teşvik teklifi alan bağımlı çalışan meslek 

mensubunun alması öngörülen önlemler arasında 

bulunmamaktadır? 

A) İç ve dış denetim süreçlerinden yararlanır. 

B) Üst yönetime veya yönetişimden sorumlu olanlara bilgi 
verir. 

C) Meslek örgütüne veya teklifi yapan kişinin işverenine 

teklifle ilgili bilgi verir. 

D) Teşvik teklifi alabilecek durumda bulunan yakın aile 
üyelerine tehditler ve önlemler hakkında bilgi verir. 

E) Yakın aile üyelerinin işveren işletmenin rakipleri ya da 
potansiyel tedarikçileri tarafından istihdam edilmeleri ile 
ilgili üst yönetime bilgi verir. 

 
 
 
 
 

92. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği”ne göre, “ticari 

faaliyet yasağına uyulmaması” aşağıda verilen hangi 

disiplin cezasının uygulanmasını gerektirir? 

A) Meslekten çıkarma 

B) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

C) Kınama 

D) Uyarma 

E) Yeminli sıfatını kaldırma 

93. Aşağıdakilerden hangisi “Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde 

“meslekle bağdaşan işler” arasında yer almaz? 

A) Hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği 
görevlerinde bulunmak 

B) Anonim şirkete ortak olmak 

C) Bilirkişilik yapmak 

D) Ticari işletme işleten adi şirkete ortak olmak 

E) Tasfiye memurluğu yapmak 

 
 
 
 
 
 

94. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu’nda “Odaya yazılacak adayların 

giriş ücretlerini ve odaya yazılı üyelerin yıllık aidatlarını 

tespit etmek” Odanın hangi organının görevi olarak 

düzenlenmiştir? 

A) Genel Kurul 

B) Yönetim Kurulu 

C) Denetleme Kurulu 

D) Disiplin Kurulu 

E) Gözetim Kurulu 

 
 
 
 
 
 

95. Aşağıdakilerden hangisi “Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine 

İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı 

Yönetmeliği”ndeki “reklam yoluyla haksız rekabet” 

hâlleri arasında yer almaz? 

A) Diğer meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve 
şikayette bulunulması 

B) Diğer meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini 
yanlış ve yanıltıcı açıklamalarla kötülemesi 

C) Mesleki şirketin yayınladığı sirküler, bülten ve işe alma 
broşürlerinin mesleki ilişkilerin sürdürüldüğü kimselere 
gönderilmesi 

D) Meslek mensuplarının kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri 
hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda 
bulunması 

E) Meslek mensuplarının sahip olmadıkları meslek 
unvanını kullanması 
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96. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ücret sözleşmesine ücretin iş yapıldıkça taksit taksit 
ödeneceğine dair hüküm konulamaz. 

B) Meslek mensubu ücret sözleşmesinin yazılı şekilde 
yapılması ve belli bir meblağı kapsaması şarttır. 

C) Süreli ücret sözleşmelerinin en az bir yıllık olması şarttır. 

D) Ücret sözleşmesine, yapılan hizmet karşılığı meslek 
mensubuna ortaklık payı verileceğine dair hüküm 
konulamaz. 

E) Üzerine aldığı bir işi, haklı bir sebep olmaksızın bırakan 
meslek mensubu, hiçbir ücret talep edemez ve peşin 
aldığı ücret ile avansları da geri vermek zorundadır. 

 
 
 
 
 
 

97. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işveren vekili ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 4857 sayılı İş Kanunu’nda işveren için öngörülen her 
çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri için de 
uygulanır. 

B) İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve 
işletmenin yönetiminde görev alan kimseler 4857 sayılı 
İş Kanunu kapsamında işveren vekili olarak kabul edilir. 

C) İşveren vekilinin, bu sıfatla işçilere karşı işlem ve 
yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. 

D) İşyerinin bütününü yöneten işveren vekilleri ve 
yardımcıları, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işveren 
sayılır. 

E) İşveren vekilliği sıfatı, işveren vekillerinin işçi sıfatını 
taşımaları nedeniyle sahip oldukları hak ve 
yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

 
 
 
 
 
 

98. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak 

kazanan çocuklara aylık bağlanmasında uygulanacak 

kural aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Yalnızca yüksek olan aylık bağlanır. 

B) Her iki aylığın da tamamı bağlanır. 

C) Yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı 
bağlanır. 

D) Kendi tercih ettiği aylık bağlanır. 

E) Babasından hak kazandığı aylık bağlanır. 

99. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

çalışma süresinden sayılan hâllerden birisi değildir? 

A) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde 
çalıştırılmak üzere gönderilmeleri hâlinde yolda geçen 
süreler 

B) İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla sağlanan 
taşıtlarla işçilerin işyerine götürülüp getirilmeleri 
esnasında geçen süreler 

C) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri 
için belirtilecek süreler 

D) İşçinin işverenin bürosunda yahut işverenle ilgili 
herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini 
yapmaksızın geçirdiği süreler 

E) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir hâlde 
bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi 
bekleyerek boş geçirdiği süreler 

 
 
 
 
 
 

100. 60 işçinin çalıştığı bir tersanede üç yıldır belirsiz süreli 

iş sözleşmesi ile kaynakçı olarak çalışan ve iş 

sözleşmesi işveren aleyhine tanıklık yaptığı için 

bildirim süresi verilmeksizin feshedilen işçi aşağıdaki 

alacaklardan hangisini hiçbir şekilde talep edemez? 

A) İş güvencesi tazminatı 

B) Boşta geçirdiği süre için en çok dört aya kadar doğmuş 
bulunan ücret ve diğer hakları 

C) İhbar tazminatı 

D) Kıdem tazminatı 

E) Kötü niyet tazminatı 

 
 
 
 
 
 

101. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçi ücretlerine ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ücret alacaklarının zamanaşımı süresi on yıldır. 

B) Ücretlerin üç ayda bir ödeneceği, toplu iş 
sözleşmeleriyle geçerli olarak kararlaştırılabilir. 

C) Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan 
en yüksek faiz oranı uygulanır. 

D) Ücret bono ile ödenebilir. 

E) Ücretin işveren dışındaki üçüncü bir kişi tarafından 
ödenmesi yasaktır. 
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102. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre, sendika üyeliğine ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Aynı iş kolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait 
işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye 
olabilir. 

B) İşletmenin bütününü yöneten işveren vekili işveren 
sendikasına üye olabilir. 

C) İşverenler aynı anda aynı işkolunda birden çok 
sendikaya üye olamaz. 

D) Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de işyerinin 
girdiği iş kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir. 

E) 18 yaşından küçük işçiler sendika üyesi olamaz. 

 
 
 
 
 
 

103. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, ticari 

işletmeye dahil bulunan arazi ve binaların kiraya 

verilmesinden elde edilen gelirler, aşağıdaki hangi gelir 

çeşidinin tespitine yönelik hükümlere tabidir? 

A) Ücret 

B) Serbest meslek kazancı 

C) Gayrimenkul sermaye iradı 

D) Ticari kazanç 

E) Menkul sermaye iradı 

 
 
 
 
 
 

104. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, cezayı gerektiren 

bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş ise 

uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisinde tam ve 

doğru olarak verilmiştir? 

A) Bunlara ait cezalardan miktar itibarıyla en ağırı 
uygulanır. 

B) Sadece vergi ziyaı cezası kesilir. 

C) Sadece usulsüzlük cezası kesilir. 

D) Bunlara ait cezalardan miktar itibarıyla az olanı 
uygulanır. 

E) Vergi ziyaı cezası iki kat kesilir. 

105. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 

katma değer vergisinde vergiyi doğuran olayın 

gerçekleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Elektrik kullanımında bedelinin tahakkuk ettirilmesi 

B) Malın tesliminden önce fatura verilmesi hâlinde, bu 
belgede gösterilen tutarla sınırlı olmak üzere faturanın 
düzenlenmesi 

C) İthalatta gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin 
başlaması 

D) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle 
yapılan satışlarda malın alıcıya teslimi 

E) Malın alıcıya gönderilmesi hâlinde nakliyenin 

tamamlanarak teslimi 

 
 
 
 
 

106. “Vergilerin tutar ve oranları ile tarh ve tahsil 

zamanlarının hem idare hem de kişiler yönünden belli 

ve kesin olması” aşağıdaki ilkelerden hangisini ifade 

eder? 

A) Vergi yasalarının geriye yürümezliği ilkesi 

B) Vergilendirmede belirlilik ilkesi 

C) Mali güce göre vergilendirme ilkesi 

D) Vergide genellik ilkesi 

E) Yasal idare ilkesi 

 
 
 
 
 

107. Bakanlar Kurulu’nun vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklere ilişkin olarak aşağıdakilerden 

hangisinde değişiklik yapması mümkün değildir? 

A) Verginin konusu B) Verginin oranı 

C) İndirimler D) Muaflıklar 

E) İstisnalar 

 
 
 
 
 

108. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre, damga 

vergisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. 

B) Damga vergisi istihkaktan kesinti şeklinde ödenebilir. 

C) Damga vergisi nispi veya maktu olarak alınır. 

D) Resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait 
kağıtların damga vergilerini resmi daireler öder. 

E) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her 
nüshası ayrı ayrı aynı miktar ve oranda damga vergisine 
tabidir. 
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109.   

I. Esas sermayesi 1.000.000.000 TL olan ve bağımsız 

denetime tâbi (K) anonim şirketinde 100.000 TL itibari 

değerli paya sahip olan (A), anonim şirketin bağımsız 

denetçisi olarak atanamaz. 

II. Bağımsız denetime tâbi (S) anonim şirketinin muhasebe 

müdürü, şirkete bağımsız denetçi olarak atanabilir. 

III. Bağımsız denetime tâbi (T) anonim şirketinin bağımsız 

denetçisi (D), (T) anonim şirketine vergi danışmanlığı ve 

denetim hizmeti veremez. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim 

şirketin bağımsız denetimine ilişkin yukarıdaki 

önermelerden hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I. ve III. 

E) II. ve III. 

112. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacirlere 

ilişkin aşağıdaki hak ve yükümlülüklerden hangisi 

esnaflara da uygulanır? 

A) Basiretli bir iş adamı gibi davranma zorunluluğu 

B) Aşırı yüksek cezai şartın indirilmesini talep etme yasağı 

C) Ticaret unvanı kullanma hakkı 

D) İşletme adı kullanma hakkı 

E) İflasa tâbi olma 

 
 
 
 
 
 

113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi tacir niteliğinde değildir? 

A) Kollektif şirketler 

B) Anonim şirketler 

C) Ticari işletme işleten bir adi şirketin ortakları 

D) Amacına ulaşmak için ticari işletme işleten kamuya 
yararlı dernekler 

E) Limited şirketler 

 

110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, emre yazılı 

kambiyo senetlerinin cirosu ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Cironun tabi tutulduğu her şart yazılmamış sayılır. 

B) Kısmi ciro batıldır. 

C) Senedin lehine ciro edildiği kişinin adı belirtilmemişse 
ciro yok hükmündedir. 

D) Cironun geçerli olabilmesi için senet üzerine veya 
senede bağlı olan ve “alonj” denilen bir kâğıt üzerine 
yazılması ve ciranta tarafından imzalanması gerekir. 

E) Senedin tekrar ciro edilmesini yasak eden ciranta, 
senedi devrettiği kişi tarafından sonradan kendilerine 
ciro edilmiş olan kişilere karşı senedin ödenmemesinden 
sorumlu olmaz. 

 
 
 
 
 
 

 
114. 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Birleşme işlemi ticaret siciline tescil edildikten sonra 

devrolunan şirket tasfiye hâline girer. 

II. Bir limited şirketin, devralan şirket olarak bir anonim şirket 

ile birleşmesi mümkündür. 

III. Birleşme sözleşmesi; birleşmeye katılan şirket anonim 

şirket ise onun yönetim kurulu üyeleri, limited şirket ise 

onun müdürleri tarafından imzalanır. 

 
 
 
 
 
 

111. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu unsurlarından 

birisi değildir? 

A) Düzenleyenin imzası 

B) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için 
havale 

C) Çeki ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanı 

D) Düzenlenme tarihi 

E) Düzenleyenin vergi kimlik numarası 

IV. Birleşme sonucunda; devrolunan şirketin pay sahiplerinin 

devralan şirkette ortak olması zorunludur. Birleşme 

işleminde devrolunan şirket ortaklarına ayrılma imkânı 

tanınması mümkün değildir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, birleşmeye 

ilişkin yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur? 

A) I. ve II. B) I. ve IV. 

C) II. ve III. D) II. ve IV. 

E) III. ve IV. 
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115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, satış 

sözleşmesinin kurulduğu sırada var olan bir hak 

dolayısıyla, satılanın tamamının veya bir kısmının bir 

üçüncü kişi tarafından alıcının elinden alınması hâlinde 

satıcının bundan dolayı alıcıya karşı tabi tutulduğu 

sorumluluğa ne denir? 

A) Aşkın zarardan sorumluluk 

B) Ayıptan sorumluluk 

C) Zapttan sorumluluk 

D) Müteselsil sorumluluk 

E) Aşırı yararlanmadan sorumluluk 

 
 
 
 
 
 

116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmelerin 

ifa zamanına ilişkin aşağıda verilen yorum 

kurallarından hangisi yanlıştır? 

A) Aksi öngörülmediği ve ilişkinin niteliğinden anlaşılmadığı 
müddetçe her borç, doğumu anında muaccel olur. 

B) Borcun ifası için herhangi bir gün belirtilmeden yalnızca 
ay belirtilmişse ifa zamanı, o ayın son günüdür. 

C) Borcun kanunlarda tatil olarak belirtilen bir güne 
rastlaması hâlinde ifa zamanının kendiliğinden bu günü 
izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceği kuralı, 
emredici bir kuraldır. 

D) Borcun ifası için ayın ortası belirlenmişse, bundan ayın 
on beşinci günü anlaşılır. 

E) Kural olarak vaktinden önce ifa mümkün olmakla birlikte 
kanun veya sözleşme ya da adet gereği olmadıkça 
borçlu, erken ifada bulunması sebebiyle indirim 
yapamaz. 

 
 
 
 
 
 

117. Aşağıdaki sözleşmelerin hangisinin sözlü şekilde 

geçerli olarak kurulabilmesi mümkündür? 

A) Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 

B) Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi 

C) Alacağın Devri Sözleşmesi 

D) Kira Sözleşmesi 

E) Kefalet Sözleşmesi 

118. Borçlar Hukukunda, birden fazla edimi ihtiva etmekle 

birlikte, borçlunun bunlar arasında seçeceği bir tek 

edimi ifa etmekle yükümlü olduğu borç türüne ne 

denir? 

A) Seçimlik borç B) Parça borcu 

C) Cins borcu D) Para borcu 

E) Eksik borç 

 
 
 
 
 
 

119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan genel 

hükümlere göre “haksız fiiller” ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları 
içinde kalan bir fiil, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı 
sayılmaz. 

B) Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri 
takdirde, zarar görene karşı haklarında müteselsil 
sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır. 

C) Haksız fiillerden doğan tazminat istemi, zarar görenin 
zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten 
başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten 
başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

D) Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, ayırt 
etme gücünü kaybetmede kusuru olmadığını ispat etse 
bile bu sırada verdiği bütün zararı her zaman gidermekle 
yükümlüdür. 

E) Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa 
bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren 
de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. 

 
 
 
 
 
 

120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, geçerli bir 

borç ilişkisinde “borçlunun borcunun bir kısmını 

ödemesi” zamanaşımını ne şekilde etkiler? 

A) Zamanaşımı kesilir. 

B) Zamanaşımı durur. 

C) Zamanaşımı hak düşürücü süreye dönüşür. 

D) Zamanaşımı bir daha işlemeye başlamamak üzere 
ortadan kalkar. 

E) Zamanaşımını etkilemez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 Test bitti. 



 

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu 
alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür-genel yetenek olmak üzere toplam 120 soruluk test biçiminde 
yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. 
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. 



 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

(Sınav başlamadan önce Salon Başkanı tarafından 

yüksek sesle adaylara okunacaktır.) 

 

 

1. Sınavda 120 adet çoktan seçmeli ve 5 seçenekli soru 

bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru 

cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır. 

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüz elli) 

dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 

dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 

alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 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. TC Kimlik 

numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir 

şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması 

durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. Optik 

cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili 

kutucuğu kodlamayı ve ilgili kısma ad ve soyadınızı 

yazarak imzalamayı unutmayınız. Optik cevap 

kağıdına kodlanması gereken bilgilerde eksiklik 

ve/veya yanlışlık olması halinde sınavın 

değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 

4. 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 siyah kurşun kalemle 

yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı 

olduğu sütunda ve/veya sütunlarda kodlanacaktır. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Soruları ve cevapları dışarı çıkarmanız yasaktır. 

 
 

8. Adayların CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ, 

bilgisayar, databank benzeri özel elektronik 

donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. 

iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan 

fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve silah vb. 

teçhizatlar ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ 

KESİNLİKLE YASAKTIR. Emniyet görevlileri 

tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç veya 

cihazları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar 

binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina 

girişinde veya salonlarda emanet 

ALINMAYACAKTIR. 

9. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları 

bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav 

İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları 

geçersiz sayılır. 

10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya 

ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb. 

kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran 

adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. 

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak, 

başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka 

adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeylerin 

alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan herhangi birini 

yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır 

ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

12. 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. 

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz 

yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, 

her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında 

güncel fotoğraflı TC Kimlik No yazılı Nüfus Cüzdanı 

veya güncel fotoğraflı TC Kimlik No yazılı Sürücü 

Belgesi veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini sınav 

süresince masaların üzerinde bulundurmaları 

zorunludur. 

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve 

optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi 

unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve 

hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir. 

16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV 

BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız. 

17. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu 

soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. 


