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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, 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 kabullenmiş sayılır. 
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1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 
 

 
 

1. (I) İnsanlar çevrelerine uyum sağlayabilmek için kişiler 

arası ilişkilerde birbirlerinin fiziksel görünümlerine dikkat 

ederler. (II) Fakat karşımızdaki insanların iç dünyalarını göz 

ardı eder, sadece dış görünüşlerine bakarak onlara ilişkin 

olumsuz tutumlar geliştirirsek, sonu gelmeyen çatışmaları 

başlatmış oluruz. (III) Bu yüzden karşımızdakilerin fiziksel 

görünümlerini, onların duygu ve düşüncelerinden üstün 

tutmamakta yarar vardır. (IV) Çünkü insanların dış 

görünüşleri ne denli farklı olursa olsun, içleri birbirine 

benzer.(V) Kalp sesinin cinsiyeti, gözyaşının milliyeti 

yoktur. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümle amaç cümlesidir. 

B) II. cümle koşul cümlesidir. 

C) III. cümle öneri cümlesidir. 

D) IV. cümle neden-sonuç cümlesidir. 

E) V. cümlede kesinlik anlamı vardır. 

 
 

 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Deniz suyu derinlere gittikçe soğur. 

B) Bizi şartlardan çok, ruh yapımız mutlu kılar. 

C) Eğitim, öğretilenlerden geriye kalan şeydir. 

D) Hukuğun üstünlüğü ilkesi göz ardı edilemez. 

E) Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. 

 
 
 

3. 

“Genel Bütçe Gelir Teklifi” uzmanlarca hazırlanacaktır. 

Olaylar karşısında çocukça davranışlar sergiliyor. 

Bence bu konu tartışmaya açık değildir. 

Günlerce çalıştım ama iyi bir sonuç elde edemedim. 

İkinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmek istiyorum. 

Yukarıdaki cümlelerde bulunan “-ce, -ca” ekinin görevi 

hangi seçenekte yanlış verilmiştir? 

A) I. cümleye “abartı” anlamı katmıştır. 

B) II. cümleye “benzerlik” anlamı katmıştır. 

C) III. cümleye “görelik” anlamı katmıştır. 

D) IV. cümlede miktarı vurgulamak için kullanılmıştır. 

E) V. cümlede isimden isim yapan yapım eki görevindedir. 

4. Bir cümlede yükleme yakın olan öge, vurguludur. 

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı 

tümleç vurgulanmıştır? 

A) Bugün artık sığınacağım adaları birer birer batırdım. 

B) Bana göre, yalnızlık müziğin bile insanı dinlemesidir. 

C) Yaşın kemale erdiğinde beni daha iyi anlayacaksın. 

D) Caddede gizlenen insanların ortasında ben kaldım. 

E) Sen bana bakma, ben senin baktığın yerde olurum. 

 
 

 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu 

vardır? 

A) Bir süre sonra paraşütünü açtı ve yavaş yavaş yere 
inmeye başladı. 

B) Öğrenciler, çevreleriyle olan etkileşimlerinde birtakım 
sorunlar yaşıyorlar. 

C) Edison, ampulü uzun ve yorucu araştırmalardan sonra 
bulmuştur. 

D) Fiyatlar pahalı olduğu için alışverişimizi yarıda kesmek 
zorunda kaldık. 

E) Bu önemli toplantıda,  onun da bir konuşma yapmasını 
istiyorduk. 

 
 

6. Kapının önünden caddeye kadar uzanan yokuşu indi (I) 

Öfkesi birden geçmişti (II) Sokağın başında durdu (III) 

kendini dışarıda bulmanın şaşkınlığıyla kalakaldı. Nemli bir 

rüzgâr, o sonbahar gününü donduruyordu ve ihtiyar 

titriyordu; zira olan öylesine çabuk olmuştu ki şapkasını bile 

alacak vakit bulamamıştı. Kendi kendine “Neden acele 

ettim ki (IV)” diye düşündü. 

Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdaki 

noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 

A) (.)  (;) (,) (?) B) (:)  (-) (,) (!) C) (.) (.) (,) (?) 

D) (.)  (:) (;) (…) E) (.) (…) (;) (!) 

 

 
7. (I) Kültür, en kısa tanımıyla insanın doğaya eklediği maddi 

ve manevi varlıkların toplamıdır. (II) Tarihsel bir sürekliliğe 

bağlı olduğu kadar yozlaşmadan uzak koşullara da 

gereksinim duyan bu varlıklar, değişken değildir. (III) Bu 

anlamda, insanoğlunun yarattığı, ürettiği her mal, her ahlak 

kuralı bir “kültür ögesi”dir. (IV) Bir başka deyişle 

üzerimizdeki elbise de bir kültür ögesidir, kafamızın içindeki 

ilkeler de. (V) Genellikle fiziksel nitelik taşıyan ögelere 

“maddi kültür,” zihinsel ve ruhsal nitelik taşıyanlara da 

“manevi kültür” denir. 

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden 

hangisi, paragrafın anlamı ve akışı açısından 

uygun değildir? 

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

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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2 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 

8. 12. 2 
2x 

 

 

x
2 
 3  1 denklemini sağlayan x sayılarının toplamı 

a = 5!.10! 

b = 6!.8! 

c = 7!.9! 

olduğuna göre, bu sayıların büyüklük sıralaması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) c < b < a B) a < c < b C) b < c < a 

D) b < a < c E) a < b < c 

kaçtır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

 
 

 

13. 𝒂𝒂 − √𝒂𝒂 = 𝒂𝒂𝒂𝒂 olduğuna göre, 𝒂𝒂 − 
𝒂𝒂𝒂𝒂

 
√𝒂𝒂 

işleminin sonucu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 

 

 
9. 32016 sayısının birler basamağı kaçtır? 

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

 
 
 
 
 
 
 

14. Hızı saatte 60 km olan motor, hızı saatte 5 km olan akıntıya 

karşı (t+2) saatte gittiği yolu, akıntı yönünde t saatte alıyor. 

  
Buna göre, t kaçtır? 

10. Düzlemde u  (1, a  3) ve v  (2a, 4) vektörleri 

birbirine dik ise a sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. ANKARA sözcüğünün harfleri yer değiştirilerek anlamlı 

ya da anlamsız 6 harfli kaç farklı sözcük yazılabilir? 

A) 120 B) 180 C) 240 D) 360 E) 720 

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. x kg tuz ile y kg un karıştırılıyor. 

Bu karışımın ağırlıkça yüzde kaçı undur? 

A) 100x / ( x+y ) B) xy / (x+y) C) ( x+y ) / 100 

D) (x+y) / xy E) 100y / ( x+y ) 
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3 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 

16. Atatürk’ün, Türk dilinin yabancı kelimelerden 

arındırılması çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 

yazdığı kitap aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nutuk B) Geometri 

C) Cumali Ordugâhı D) Medeni Bilgiler 

E) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal 

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk döneminde Türkiye 

ile Fransa arasında yaşanan sorunlardan 

birisi değildir? 

A) Türkiye-Suriye sınırı B) Adana-Mersin demiryolu 

C) Osmanlı borçları D) Yabancı okullar 

E) Musul 

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi, İsmet Paşa Hükümeti 

döneminde, Şeyh Said Ayaklanmasını bastırmak 

amacıyla çıkarılan kanundur? 

A) Takrir-i Sükun Kanunu 

B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu 

C) Firariler Hakkında Kanun 

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu 

E) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun 

 
 
 
 
 

19. Mustafa Kemal Paşa, aşağıdakilerden hangisinde 

Sivas’ta ulusal bir kongre toplamak için çağrıda 

bulunmuştur? 

A) Havza Genelgesi B) Amasya Görüşmesi 

C) Amasya Genelgesi D) Tekalif-i Milliye Emirleri 

E) Bilecik Görüşmesi 

 
 
 
 
 

20. 1923 yılında, Fethi Okyar’ın, Bakanlar Kurulu 

Başkanlığından çekilmesinden sonra yaşanan hükümet 

bunalımı, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin 

gerekliğini ortaya koymuştur? 

A) Yeni siyasi partilerin kurulması 

B) Halifeliğin kaldırılması 

C) Cumhuriyetin ilanı 

D) Saltanatın kaldırılması 

E) Seçim sisteminin değiştirilmesi 

 

 
 

21. İşletme, 1.000.000 TL sermayeli T Anonim Şirketine ait 

450.000 TL nominal değerli hisse senetlerini, şirkete uzun 

vadeli ortaklık amacıyla 550.000 TL’ye satın alma 

taahhüdünde bulunmuştur. 

Bu bilgilere göre, yapılacak muhasebe kaydında 

borçlandırılacak hesap hangisidir? 

A) Bağlı Menkul Kıymetler 

B) Bağlı Ortaklıklar 

C) İştiraklere Sermaye Taahhütleri 

D) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri 

E) İştirakler 

 
 
 
 
 

22. Stoklarını aralıklı envanter (sayım) yöntemine göre, kayda 

alan bir işletmenin Ticari Mallar hesabının borç toplamı 

28.000 TL, alacak toplamı ise 18.000 TL’dir. İşletme yıl 

sonunda yaptığı envanter çalışmasında 2.000 TL’lik malın 

% 50 oranında değer kaybettiğini tespit etmiş ve değeri 

düşen malları ayrı bir hesaba aktarmıştır. Bunun dışında 

depoda fiilen 3.500 TL’lik mal kaldığını tespit etmiştir. 

Buna göre, Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına 

yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) 4.500 TL borçlandırılır. B) 5.500 TL borçlandırılır. 

C) 5.500 TL alacaklandırılır. D) 6.500 TL borçlandırılır. 

E) 6.500 TL alacaklandırılır. 

 
 
 
 

23. İşletme, üretim faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 

01.11.2015 tarihinde 95.000 TL’ye satın aldığı makineyi, 

5.000 TL’ye monte ettirmiştir. Makinenin faydalı ömrü 4 yıl, 

amortisman yöntemi azalan bakiyelerdir. 

Buna göre, işletmenin bu makineyi üçüncü yıl içinde 

30.000 TL’ye peşin satması durumunda yapılacak 

kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 

doğrudur? (KDV ihmal edilmiştir.) 

A) Birikmiş Amortismanlar hesabı 87.500 TL borçlandırılır. 

B) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar hesabı 5.000 TL 
alacaklandırılır. 

C) Tesis, Makine ve Cihazlar hesabı 95.000 TL 
alacaklandırılır. 

D) Birikmiş Amortismanlar hesabı 75.000 TL 
alacaklandırılır. 

E) Özel Fonlar hesabı 5.000 TL borçlandırılır. 

ALAN BİLGİSİ 
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4 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 

24. Bir işletme, 01.08.2015 tarihinde 500.000 TL nominal 

değerli 6 ay vadeli finansman bonosunu 440.000 TL’ye 

banka aracılığıyla satmıştır. 

Bu işlemle ilgili 01.08.2015 tarihinde yapılacak kayıtta 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı 440.000 TL 
alacaklandırılır. 

B) Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı 60.000 TL 
borçlandırılır. 

C) Finansman Giderleri hesabı 60.000 TL borçlandırılır. 

D) Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı 500.000 TL 
borçlandırılır. 

E) Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı 60.000 TL 
borçlandırılır. 

 
 
 
 
 
 

 
25. Bir işletmede çalışan ve işletmeden Aralık 2015 ayı içinde 

350 TL avans kullanan bir idari personelin, Aralık 2015 

ayına ilişkin ücret bordrosu bilgileri şöyledir: Brüt ücret 

2.000 TL, SGK işçi payı 250 TL, gelir vergisi 380 TL, 

damga vergisi 20 TL, SGK işveren payı 500 TL’dir. (İşsizlik 

sigortası payları ihmal edilmiştir.) 

Buna göre, yapılacak ücret tahakkuk kaydında 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Genel Yönetim Giderleri hesabı 2.000 TL borçlandırılır. 

B) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 400 TL 
alacaklandırılır. 

C) Personele Borçlar hesabı 1.000 TL alacaklandırılır. 

D) Personel Avansları hesabı 350 TL alacaklandırılır. 

E) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabı 750 TL 
alacaklandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 

26. Bir işletme, Şubat 2015 ayı elektrik tüketim bedelini sayaca 

bakarak tahmini 500 TL olarak hesaplamıştır. 

Buna göre, yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Karşılık Giderleri hesabı borçlandırılır. 

B) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları hesabı alacaklandırılır. 

C) Maliyet Gider Karşılığı hesabı alacaklandırılır. 

D) Gider Tahakkukları hesabı borçlandırılır. 

E) Genel Üretim Giderleri hesabı alacaklandırılır. 

27. Finansal tablolarını yıllık olarak hazırlayan işletme, 

01.09.2015 tarihinde C Bankasında yıllık % 12 faizli 6 ay 

vadeli 60.000 TL’lik vadeli mevduat açtırmıştır. İşletme 

nakit sıkışıklığı nedeniyle vadenin dolmasına 1 ay kala 

(01.02.2016 tarihinde) vadeyi bozarak ilgili tutarı vadesiz 

mevduata aktarmıştır. 

Buna göre, vade bozulma tarihinde yapılacak kayıtla 

ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 

doğrudur? 

A) Bankalar hesabı 63.000 TL alacaklandırılır. 

B) Faiz Gelirleri hesabı 3.000 TL alacaklandırılır. 

C) Gelir Tahakkukları hesabı 3.000 TL alacaklandırılır. 

D) Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabı 2.400 TL 
borçlandırılır. 

E) Gelir Tahakkukları hesabı 2.400 TL borçlandırılır. 

 
 
 
 

 
28. Cep telefonu alım-satımı ile uğraşan bir işletmenin toplam 

maliyeti 10.000 TL olan 10 adet cep telefonundan 8 adedi 

teknolojik eskime nedeniyle % 20 oranında değer 

kaybetmiştir. 

Buna göre, değer kaybeden cep telefonlarına yönelik 

yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Karşılık Giderleri hesabı 2.000 TL borçlandırılır. 

B) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı 1.600 TL 
borçlandırılır. 

C) Diğer Stoklar hesabı 8.000 TL alacaklandırılır. 

D) Ticari Mallar hesabı 10.000 TL alacaklandırılır. 

E) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 1.600 TL 
alacaklandırılır. 

 
 
 
 
 

29. Stok hareketlerini sürekli envanter (aralıksız sayım) 

yöntemiyle izleyen ve mal satışlarını % 20 kâr ile yapan bir 

işletme, 1000 adet malı % 10 KDV dâhil 13.200 TL’ye 

satmış, karşılığında önceden aldığı 5.000 TL’lik avansı 

düşmüş, kalanı ise peşin tahsil etmiştir. 

Buna göre, satış işleminin kaydında aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Yurtiçi Satışlar hesabı 12.000 TL alacaklandırılır. 

B) Ticari Mallar hesabı 11.000 TL alacaklandırılır. 

C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 10.000 TL 
borçlandırılır. 

D) Kasa hesabı 8.200 TL borçlandırılır. 

E) Alınan Sipariş Avansları hesabı 5.000 TL borçlandırılır. 
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30. İşletme, 5 yıl vadeli 200.000 TL nominal değerli tahvilleri 

195.000 TL bedelle ihraç etmiştir. İhraç işlemine aracılık 

eden banka, tahvillerin tamamını sattığını ve tutarı 

işletmenin aynı bankadaki mevduat hesabına yatırdığını 

bildirmiştir. 

Buna göre, işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
 

102 BANKALAR 
408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI 

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 

195.000 
5.000 

 

200.000 

B) 
 

102 BANKALAR 
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ 

FARKI 

200.000  

195.000 
 

5.000 

C) 
 

102 BANKALAR 
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI 

305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE 
SENETLER 

195.000 
5.000 

 
 

200.000 

D) 
 

102 BANKALAR 
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 

200.000  
200.000 

E) 
 

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
102 BANKALAR 

200.000  
200.000 

 
 
 

31. İşletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden 

olmayan ancak gelecekte değişime neden olabilecek 

işlemlerin izlendiği hesaplar aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Asli hesaplar B) Yardımcı hesaplar 

C) Düzenleyici hesaplar D) Nazım hesaplar 

E) Geçici hesaplar 

 
 

 
32. Aşağıdakilerden hangisi alacak senetlerinin işletmenin 

finansman ihtiyacının karşılanması amacı ile 

kullanılmasına örnek olarak verilemez? 

A) Hatır senedinin tahsil edilmesi 

B) Alacak senedinin ciro edilmesi 

C) Alacak senedinin yenilenmesi 

D) Alacak senedinin tahsil edilmesi 

E) Alacak senedinin iskonto ettirilmesi 

 
 

 
33. Bir işletmenin satın aldığı ticari malların nakliyesi için 

katlandığı gideri Ticari Mallar hesabının borcunda 

muhasebeleştirmesi aşağıdaki temel kavramlardan 

hangisi ile doğrudan ilişkilidir? 

A) Tam Açıklama B) Maliyet Esası C) Kişilik 

D) Tutarlılık E) Dönemsellik 

34. İşletmenin kuruluşunda taahhüt edilen 50.000 TL sermaye 

ortaklar tarafından ödenmiştir. 

Buna göre, işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
 

102 BANKALAR 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

50.000  
50.000 

B) 
 

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 
500 SERMAYE 

50.000  
50.000 

C) 
 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
500 SERMAYE 

50.000  
50.000 

D) 
 

500 SERMAYE 
102 BANKALAR 

50.000  
50.000 

E) 
 

500 SERMAYE 
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 

50.000  
50.000 

 
 
 
 

35. 31.12.2015 tarihinde işletmenin bankadaki döviz 

hesabında 1$=1,3 TL iken yatırılmış 50.000 $ 

bulunmaktadır. 31.12.2015 tarihinde 1$=1,4 TL ise 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 102 Bankalar hesabı 5.000 TL borçlu; 656 Kambiyo 
Zararları hesabı 5.000 TL alacaklı 

B) 102 Bankalar hesabı 65.000 TL borçlu; 642 Faiz Gelirleri 
hesabı 65.000 TL alacaklı 

C) 656 Kambiyo Zararları hesabı 5.000 TL borçlu; 102 
Bankalar hesabı 5.000 TL alacaklı 

D) 102 Bankalar hesabı 5.000 TL borçlu; 100 Kasa hesabı 
5.000 TL alacaklı 

E) 102 Bankalar hesabı 5.000 TL borçlu; 646 Kambiyo 
Kârları hesabı 5.000 TL alacaklı 

 
 
 
 
 

 
36. İşletmenin ikinci 3 aylık geçici vergisi 12.500 TL olarak 

hesaplanmıştır. 

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı 12.500 TL 
alacaklı 

B) 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı 12.500 TL 
borçlu 

C) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 12.500 TL borçlu 

D) 100 Kasa hesabı 12.500 TL alacaklı 

E) 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 
Karşılıkları hesabı 12.500 TL borçlu 
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37. İşletme, 01.12.2015 tarihinde alıcıdan 500.000 ABD Doları 

($) tahsil etmiş, 1 $ = 2,90 TL’den kayda almış, 15.12.2015 

tarihinde 400.000 $’ı 1 $ = 2,95 TL’den bozdurmuştur. 

27.12.2015 tarihli kasa sayımında ise kasada 95.000 $ 

bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni aynı gün tespit 

edilememiş, araştırılmasına karar verilmiştir. 27.12.2015 

tarihli kur 1 $ = 3,00 TL’dir. 

Buna göre, 27.12.2015 tarihinde yapılacak kayıtta 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 14.500 TL 
alacaklandırılır. 

B) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 14.500 TL 
borçlandırılır. 

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 14.750 TL 
borçlandırılır. 

D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 15.000 TL 

alacaklandırılır. 

E) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 15.000 TL 
borçlandırılır. 

 
 
 
 
 

 
38. Aralıklı envanter (sayım) yöntemini kullanan bir 

işletmede, fiili sayım sonucu bulunan malın parasal 

tutarı kayıtlara göre, hesaplanan tutardan küçük ise 

aradaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde 

muhasebeleştirilir? 

A) 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 

B) 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları 

C) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları 

D) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 

E) 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 

 
 
 
 
 
 

 
39. Muhasebe bilgi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Temel fonksiyonu işletme ortaklarının çıkarlarını 
maksimize etmektir. 

B) İşletmelerin faaliyetleri ve faaliyet sonuçları hakkında 
ilgili taraflara bilgi akışını sağlar. 

C) Ekonomideki bilgi akışı büyük ölçüde muhasebe bilgi 
sistemine dayanmaktadır. 

D) İşletme hakkındaki finansal bilgilerin toplandığı bir 
süreçtir. 

E) İşletme paydaşlarının yatırımları ile ilgili doğru karar 
verebilmeleri açısından büyük önem taşır. 

40. Küresel ölçekte uygulanan muhasebe standartlarının 

oluşturulması amacıyla yürütülen muhasebe 

standartlarındaki yakınsama süreci, doğrudan hangi iki 

kurum tarafından yürütülmektedir? 

A) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) - 
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 

B) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) - 
Dünya Bankası 

C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) - 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) 

D) Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu 
(FASB) - Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
(IASB) 

E) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) - 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 

 
 
 
 
 

41. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardına göre, 

varlığın kullanım değerinin hesaplanmasında 

aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? 

A) İşletmenin varlıktan elde etmeyi beklediği gelecekteki 
nakit akışları tahmini 

B) Varlıkta yer alan belirsizliğe katlanmanın karşılığı 

C) Varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri 

D) Gelecekteki nakit akışlarının tutarı ve zamanlamasında 
olabilecek değişikliklerle ilgili beklentiler 

E) Piyasa riski hariç tutulmuş cari faiz oranı ile temsil edilen 
paranın zaman değeri 

 
 
 
 
 

 
42. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre, 

netleştirme (mahsup) ilkesi ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) İşletme, bir Türkiye Finansal Raporlama standardı (TFRS) 
zorunlu kılmadıkça veya izin vermedikçe varlıkları ve 
borçları ya da gelirleri ve giderleri netleştiremez. 

B) İşletme, zorunlu olarak varlıklardan giderleri 
netleştirirken borçlardan da gelirleri netleştirir. 

C) İşletme, her zaman gelirleri ve giderleri netleştirebilirken, 
varlıkları ve borçları netleştiremez. 

D) İşletme, her zaman varlıkları ve borçları 
netleştirebilirken, gelirleri ve giderleri netleştiremez. 

E) İşletme, zorunlu olarak hem varlıkları ve borçları hem 
de gelirleri ve giderleri netleştirir. 
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43. Aşağıdakilerden hangisi “diğer kapsamlı gelirin” 

unsurlarından birisi değildir? 

A) Dış ülkedeki bağlı işletmeye ait finansal tabloların 
çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı kazanç ve 
kayıpları 

B) Yeniden değerleme fazlasındaki değişimler 

C) Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçümleri 

D) Nakit akış riskine ilişkin riskten korunma araçlarına 
bağlı olarak oluşan kazanç veya kayıpların etkin 
kısımları 

E) Durdurulan faaliyetler 

 
 
 
 
 

44. Aşağıdaki varlıklardan hangisi yatırım amaçlı 

gayrimenkuldür? 

A) Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde 
kiralanmak üzere elde tutulan boş binalar 

B) Üretim faaliyetinin yürütülmesinde kullanılan binalar 

C) Olağan iş akışı çerçevesinde kullanılmakta olan binalar 

D) Üçüncü kişiler adına inşa edilmekte veya geliştirilmekte 
olan binalar 

E) Başka bir işletmeye finansal kiralama işlemi 
çerçevesinde kiralanan binalar 

 
 
 
 
 

 
45. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına 

göre, bir binayı yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 

sınıflayıp bunun raporlanması için de gerçeğe uygun 

değer yöntemini seçmiş olan bir işletme için söz 

konusu yatırım amaçlı gayrimenkule ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun 
değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya 
kayıp, oluştuğu dönemde diğer kapsamlı gelirin unsuru 
olarak raporlanır. 

B) Dönen Varlıklarda raporlanır. 

C) Yararlı ömrü süresince amortisman uygular. 

D) Amortisman uygulamaz. 

E) Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun 
değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp 
özkaynaklarda raporlanır. 

46. TMS 17 Kiralama İşlemleri standardına göre, finansal 

kiralama sözleşmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Kiraya veren kiralamaya konu unsur için kiralama 
süresince yapacağı kira tahsilatlarını brüt kiralama 
yatırımı tutarına eşit tutarda bir alacak (varlık) olarak 
raporlar. 

B) Kiracı kiralamaya konu unsuru, kiralama sözleşmesi 
süresince yapacağı kira ödemelerinin brüt tutarıyla 
varlıkların içinde raporlar. 

C) Kiralamaya konu unsurun amortismanını kiraya veren 
hesaplar. 

D) Kiraya veren kiralama süresince yapacağı kira 
tahsilatlarının tamamını satış geliri olarak raporlar. 

E) Kiracı kiralama süresince yapacağı kira ödemelerini, 
finansman gideri ve mevcut yükümlülüklerdeki azalma 
(borç anapara ödemesi) olarak ayrıştırarak raporlar. 

 
 

 
47. UT Üretim İşletmesi İlk Giren İlk Çıkar yöntemi ile safha 

(evre) maliyetleme sistemini kullanmaktadır. İşletmede 

Haziran dönemine ait veriler şu şekildedir: 

Miktar Hareketleri 

Dönem Başı Yarı Mamul (1 Haziran) 200 birim 

Üretime Başlanan 1.400 birim 

Tamamlanan 1.200 birim 

Dönem Sonu Yarı Mamul (30 Haziran) 400 birim 
 

Tamamlanma 

Dereceleri 

Direkt İlk 

Madde ve 

Malzeme 

Direkt 

İşçilik 

Genel 

Üretim 

Giderleri 

Dönem Başı 

Yarı Mamul 

% 60 % 40 % 40 

Dönem Sonu 

Yarı Mamul 

% 75 % 60 % 60 

MALİYETLER 

Dönem Başı 

Yarı Mamul 

Maliyeti 

4.000 TL 3.000 TL 5.000 TL 

Dönemin 

Üretim 

Maliyeti 

13.800 TL 10.800 TL 14.400 TL 

İlk Giren İlk Çıkar yöntemine göre, bu dönem üretimi 

tamamlanan bir birim mamulün direkt ilk madde ve 

malzeme maliyeti kaç TL’dir? 

A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 22 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
27 Şubat 2016 

A 

8 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 

48.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49.  

 
 

Üretime Yüklenen Maliyet 

(Dönemin Üretim maliyeti) 

25.000 TL 

Dönem Başı Yarı Mamul Stok 

Maliyeti 

5.000 TL 

Dönem Sonu Yarı Mamul Stok 

Maliyeti 

10.000 TL 

Dönem Başı Mamul Stok 

Maliyeti (100 adet mamul) 

3.000 TL 

X Üretim İşletmesinin ürettiği Y mamulüne ait Aralık 

dönemine ilişkin veriler yukarıdaki tabloda verilmiştir. 

İşletme bu dönem 500 adet mamulün üretimini tamamlamış 

ve 300 adet mamulü satmıştır. 

Buna göre, İlk Giren İlk Çıkar yöntemine göre, 

hesaplanan "satılan mamuller maliyeti" kaç TL'dir? 

A) 11.000 B) 12.000 C) 15.000 

D) 18.000 E) 20.000 

 
 
 
 
 

Direkt İlk Madde ve Malzeme 

Gider Standartları 

 

Miktar Standardı 10 kg/br 

Fiyat Standardı 6 TL/kg 

Maliyet hesaplamada Standart Maliyet yöntemini kullanan 

işletmede direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile ilgili 

yukarıdaki standartlar geliştirilmiştir. 

Dönem başı direkt ilk madde ve malzeme stokunun 

olmadığı işletmede dönemde 312.000 TL ödenerek 48.000 

kg direkt ilk madde ve malzeme satın alınmıştır. Dönemde 

5.000 birim mamulün üretildiği işletmede dönem sonunda 

stokta 2.000 kg direkt ilk madde ve malzeme bulunduğu 

tespit edilmiştir. 

Buna göre, direkt ilk madde ve malzeme fiyat farkı 

nedir? 

A) 10.500 TL olumsuz B) 23.000 TL olumsuz 

C) 24.000 TL olumsuz D) 24.000 TL olumlu 

E) 36.000 TL olumsuz 

50. Tek mamul üretip satan bir işletmede sabit maliyetler 

toplamı 250.000 TL, birim değişken maliyet 20 TL, birim 

satış fiyatı 40 TL’dir. 

Buna göre, bu işletmenin % 20 vergiden sonra 

40.000 TL net kâr elde etmesi için kaç TL tutarında 

satış yapması gerekir? 

A) 300.000 B) 400.000 C) 450.000 

D) 600.000 E) 750.000 

 
 
 
 
 

 
51.  

 

ÜRETİM MALİYETLERİ TUTAR 

Direkt İlk Madde ve Malzeme 

Giderleri 

100.000 TL 

Direkt İşçilik Giderleri 60.000 TL 

Değişken Genel Üretim Giderleri 30.000 TL 

Sabit Genel Üretim Giderleri 50.000 TL 

 
Tam kapasitesi 5.000 birim/yıl olan bir işletmede fiili 

kapasite % 70 olarak gerçekleşmiştir. Üretilen mamullerin 

tamamı, tam maliyet üzerinden % 20 kârla satılmıştır. 

Dönemin üretim maliyetleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. 

Buna göre, bu işletmenin Normal Maliyet yöntemine 

göre, hesaplanacak brüt satış kârı kaç TL’dir? 

A) 24.000 B) 35.000 C) 38.000 

D) 63.000 E) 72.000 

 
 
 
 
 
 
 

52. Yardımcı gider yerlerinde toplanan fiili giderler yerine 

bütçelenmiş giderlerin esas üretim gider yerlerine 

dağıtıldığı II. Dağıtım yöntemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kademeli Dağıtım B) Doğrudan Dağıtım 

C) Çapraz Dağıtım D) Matematik Dağıtım 

E) Planlı Dağıtım 
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53. TP Üretim İşletmesinde S1 siparişinin tamamlanabilmesi 

için X üretim bölümünde 100 saat çalışma yapılmıştır. 

Yapılan çalışmanın 10 saatlik kısmı, söz konusu siparişin 

tamamlanabilmesi için yapılan fazla mesaiye aittir. Normal 

çalışma ücreti 40 TL ve fazla mesai primi ise % 50’dir. 

Bu siparişe ilişkin işçilik giderlerinin 

muhasebeleştirilmesi ile ilgili durum aşağıdakilerden 

hangisinde doğru verilmiştir? 

A) 3.600 TL Direkt İşçilik Giderleri – 600 TL Genel Üretim 
Giderleri 

B) 3.800 TL Direkt İşçilik Giderleri – 400 TL Genel Üretim 
Giderleri 

C) 4.000 TL Direkt İşçilik Giderleri – 200 TL Genel Üretim 
Giderleri 

D) 4.200 TL Direkt İşçilik Giderleri 

E) 4.200 TL Genel Üretim Giderleri 

 
 
 
 

 
54. Bir üretim işletmesi üçer aylık dönemler itibarıyla 201X 

yılına ait bütçe hazırlamaktadır. Bütçe dönemi 

başlangıcında 5.000 birim mamul stoku bulunmaktadır. 

İşletme, üçer aylık dönemler itibariyle mamullerine sırasıyla 

10.000, 30.000, 25.000 ve 15.000 birim talep olacağını 

tahmin etmektedir. İşletme, bütçe dönemi boyunca izleyen 

dönem talebinin % 20’si oranında dönem sonu mamul 

stokuna sahip olmak istemektedir. 

Buna göre, işletmenin üçüncü üç aylık dönemde 

gerçekleştirmesi gereken mamul üretimi kaç birim 

olmalıdır? 

A) 23.000 B) 25.000 C) 28.000 

D) 31.000 E) 65.000 

 
 
 
 

55. Net satışları 60.000 TL ve aktif devir hızı 2 olan bir 

işletmede duran varlıklar 10.000 TL ve sürekli sermaye 

20.000 TL ise cari oran kaçtır? 

A) 0,5 B) 1 C) 1,5 D) 2 E) 3 

 
 
 
 
 
 

 
56. Bir işletmede özkaynak devir hızı 6 ve finansman oranı 

1 ise aktif devir hızı kaçtır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

57. Satışlarının maliyeti 100.000 TL olan bir işletmenin brüt 

kârlılık oranı % 50 ise bu işletmenin net satışlarının 

toplamı kaç TL’dir? 

A) 50.000 B) 75.000 C) 100.000 

D) 150.000 E) 200.000 

 
 
 
 

58. Finansal tablolarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Net işletme sermayesi değişim tablosu, işletmenin 
ödenmiş sermayesindeki değişimleri gösterir. 

B) Gelir tablosu, ilgili olduğu dönemin gelir ve giderlerini 
gösterir. 

C) Bilanço, işletmenin bir dönem içindeki hesap 
değişimlerini gösterir. 

D) Nakit akış tablosu, tahakkuk esasına göre, belirlenen 
parasal hareketleri gösterir. 

E) Fon akış tablosunda aktif (varlık) kalemlerindeki 

azalmalar fon kullanımı olarak değerlendirilir. 

 
 
 
 
 

59. Finansal oranlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden 

hangisi her durumda söylenebilir? 

A) Bir işletmenin mali rantablite oranı yükseldikçe faiz 
karşılama oranı da yükselir. 

B) Bir işletmede aktif devir hızı sektör ortalamasına göre, 
yüksek ise özkaynak devir hızı da sektör ortalamasına 
göre, yüksek olur. 

C) Bir işletmede yıllar itibari ile net çalışma sermayesi 
arttıkça cari oranı da artar. 

D) Bir işletmede cari oranı 1’den büyük iken uzun vadeli 
borç kullanarak stok satın alınması durumunda cari oran 
artar. 

E) Otofinansman oranı sermaye yedeklerinin toplam 
kaynaklar içerisindeki payını gösterir. 

 
 
 
 
 

60. Dönen varlıklarının yalnızca stoklardan ve ticari 

alacaklardan oluştuğunu varsaydığımız bir işletmenin 

asit test oranı 1,25, kısa vadeli yabancı kaynaklarının 

toplamı 50.000 TL, stok toplamı 40.000 TL ise bu 

işletmenin ticari alacaklarının toplamı kaç TL’dir? 

A) 22.500 B) 40.000 C) 62.500 

D) 90.000 E) 102.500 
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61. Alacak devir hızını önceki döneme göre, artıran bir 

işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Stoklarını daha uzun sürede eritmektedir. 

B) Satışlarında uyguladığı vadeyi uzatmış olabilir. 

C) Alacaklarını önceki döneme göre, daha kısa sürede tahsil 
etmektedir. 

D) Vadeli satışları daha çok tercih etmektedir. 

E) Kârlılık performansını önceki döneme göre, artırmıştır. 

 
 
 

62.  

Gelir tablosu dikey yüzdeler analiz tekniği ile analiz 

edilirken ayrı bir hesaplamaya gerek kalmaksızın brüt kâr 

marjı hesaplanmış olur. 

Dikey yüzde analizi yapılırken bilançoda aktif toplamına 

göre, dikey yüzdeler hesaplandığında, ayrı bir 

hesaplamaya gerek kalmaksızın aktif kârlılığı 

hesaplanmış olur. 

Dikey yüzde analizi yapılırken bütün gelir tablosu 

kalemleri ve bilanço kalemleri aktif toplamına oranlanır. 

Dikey yüzde analizi yapılırken bütün gelir tablosu 

kalemleri ve bilanço kalemleri net satışlara oranlanır. 

Dikey analiz ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri 

doğrudur? 

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

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

 
 

 
63. Bir işletmenin finansal tablolarını Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca 

yayımlanan Bağımsız Denetim standartlarına göre, 

denetleyen bir denetçinin, denetimiyle güvence verdiği 

husus aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İşletme hakkındaki finansal bilgiler 

B) İşletme faaliyetlerinin mevzuata uyumu 

C) İşletmenin muhasebe sisteminin işlerliği 

D) İşletme yönetiminin performansı 

E) İşletmenin finansal durumu 

64. Aşağıdakilerden hangisi denetim raporlarına ilişkin 

Bağımsız Denetim standartları çerçevesinde yanlıştır? 

A) Denetçi, çok sayıda kalemi hakkında yeterli ve uygun 
denetim kanıtı elde edemediği finansal tablolar için 
görüş vermekten kaçınmalıdır. 

B) İşletmenin sürekliğiyle ilgili önemli bir belirsizlik olmasına 
rağmen işletme yönetimi, bu durumu finansal tablolarda 
açıklamamışsa denetçi bu belirsizliği "Dikkat Çekilen 
Hususlar" paragrafında açıklar. 

C) Denetçi, denetim raporuna, raporun kullanıcılar 
tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını 
düşündüğü konular için "Diğer Hususlar" paragrafı ekler. 

D) Denetçinin tespit ettiği yanlışlıkların finansal tablolar 
üzerindeki etkisi yaygın ve önemliyse denetçi bu tablolar 
için olumsuz görüş vermelidir. 

E) Denetçi, yeterli ve uygun kanıt elde edemediği için 
önemli bir tablo kalemiyle ilgili bir kanaate varamamışsa 
şartlı görüş (sınırlı olumlu görüş) vermelidir. 

 
 
 
 
 
 
 

65. “Uygulanan prosedürlere ve elde edilen kanıtlara 

dayanarak işletmenin, finansal tablolarını Türkiye 

Finansal Raporlama standartlarına (TFRS) uygun 

olarak hazırladığı yönündeki beyanının tüm önemli 

yönleriyle gerçeğe uygun olmadığı kanaatine 

varmamıza sebep olan herhangi bir husus dikkatimizi 

çekmemiştir.” şeklinde bir sonuç içeren denetim 

raporu, kullanıcılara ne tür bir güvence vermektedir? 

A) Sınırlı güvence   B) Eksik güvence C) Koşullu güvence 

D) Mutlak güvence E) Makul güvence 

 
 
 
 
 

 
66. Aşağıdaki güvence hizmeti konusu – güvence hizmeti 

türü eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? 

A) Kurumsal yönetim ilkelerine bağlılık – uyum denetimi 

B) İç kontrolün etkinliği – sistem denetimi 

C) Fabrikanın üretim kapasitesi – finansal denetim 

D) Gıda güvenliği – uygunluk denetimi 

E) Müşteri memnuniyeti – performans denetimi 
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67. Bağımsız denetim, aşağıdaki risk unsurlarından 

hangisini azaltmak suretiyle şirketlerin yatırımları için 

ihtiyaç duyduğu fonların (örneğin borçlanmalarının) 

maliyetini düşürür? 

A) Yapısal risk B) Bilgi riski C) İş riski 

D) İflas riski E) Kontrol riski 

 
 
 

68. Denetçi, işletme kayıtlarından yıl içi satılan ürün sayısını 

tespit ettikten sonra, bu tutarı ürünün yıl içindeki ortalama 

fiyatıyla çarpmıştır. Elde ettiği tutarı, ürünün muhasebe 

kayıtlarındaki satış tutarıyla karşılaştırmıştır. 

Buna göre, denetçinin uyguladığı yukarıdaki denetim 

prosedürüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Denetçinin elde ettiği satış tutarı, muhasebe kayıtlarındaki 
satış tutarından önemli ölçüde farklıysa satışlar 
kaleminde yanlışlık vardır. 

B) Denetçinin bu uygulaması analitik bir prosedürdür. 

C) Denetçinin uyguladığı bu prosedür, satışlar kaleminin 
denetimi için zorunlu değildir. 

D) Denetçi bu tutarı bulurken kullandığı fiyat ve miktar 
verilerinin doğruluğunu da test etmelidir. 

E) Denetçinin bu uygulaması bir maddi doğrulama 
prosedürüdür. 

 
 
 
 
 

69. İşletme yönetimlerinin, finansal tablolarındaki önemli 

yanlışlık riskini düşürmek için doğrudan 

etkileyebileceği risk türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tespit edememe riski B) Önemli yanlışlık riski 

C) Yapısal risk D) İş riski 

E) Kontrol riski 

 
 
 
 

70. Denetimden beklenen güvencenin seviyesiyle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Verilecek güvencenin seviyesi arttıkça denetçi denetim 
riskini düşürür. 

B) Mutlak güvence seviyesi, makul güvence seviyesinden; 
makul güvence seviyesi de sınırlı güvence seviyesinden 
yüksektir. 

C) Verilecek güvencenin seviyesi arttıkça elde edilecek 
kanıtların miktar ve kalitesi azaltılır. 

D) Denetçinin makul güvence verebilmesi için denetimi 
sonucunda finansal tabloların önemli bir yanlışlık 
içermediğine ikna olması yeterli olup emin olması şart 
değildir. 

E) Denetim riski, makul güvence vermek için yeterince 
düşük bir seviyeye, sınırlı güvence vermek için kabul 
edilebilir bir seviyeye düşürülmelidir. 

71. Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız 

Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak 

Yürütülmesi başlıklı Bağımsız Denetim standardı (BDS) 

200’e göre, finansal tabloların denetiminin yürütülmesinde 

denetçinin genel amaçları şunlardır: 

(a) Bir bütün olarak finansal tabloların, hata veya hile 

kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediğine ilişkin 

makul güvence elde etmek 

(b) Bulgularına uygun olarak finansal tablolar hakkında 

raporlama yapmak ve BDS’lerin zorunlu tuttuğu 

bildirimlerde bulunmaktır. 

Aşağıdakilerden hangisi BDS 200’e göre, denetçinin 

genel amaçlarına ulaşması için yapması gerekenlerden 

birisi değildir? 

A) Mesleki etik kurallara uymak 

B) Mesleki şüpheci bir tutum içinde olmak 

C) Mesleki yargılarını denetime karıştırmamak 

D) Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek 

E) Önce ilgili BDS’lerdeki özel amaçlara ulaşmak 

 
 
 
 
 

 
72. Denetim Sözleşmesi başlıklı Bağımsız Denetim standardı 

(BDS) 210 uyarınca denetçi, denetimin yürütüleceği esaslar 

üzerinde müşteriyle anlaşmaya varmadan denetim işini 

kabul edemez. 

BDS 210'a göre, denetçi açısından müşteriyle 

anlaşmaya varılmış olabilmesi için aşağıdakilerden 

hangisinin sağlanması zorunlu değildir? 

A) Müşterinin geçerli bir finansal raporlama çerçevesi 
kullanması 

B) Denetimin ön şartlarının sağlandığının tespit edilmesi 

C) Denetçi ile müşteri yönetiminin denetim sözleşmesinin 
şartlarını aynı şekilde anladıklarının teyit edilmesi 

D) Ön kabul üzerinde müşteri yönetimiyle mutabık 
olunması 

E) Denetim ücreti üzerinde anlaşılmış olunması 
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73. Aşağıdakilerden hangisi Finansal Tabloların Bağımsız 

Denetiminde Kalite Kontrol başlıklı Bağımsız Denetim 

standardı (BDS) 220’ye göre, yanlıştır? 

A) Bir denetime yönelik kalite kontrol gözden geçirmesi, bu 
denetime ait denetim raporu tarihinden sonra yapılamaz. 

B) Bir denetimin kalite kontrol gözden geçirmesini 
gerçekleştiren denetçi, o denetimi gerçekleştiren ekibin 
bir üyesidir. 

C) Sorumlu denetçi; denetimin yürütülmesinde kalitenin, 
uygun rapor hazırlamanın, düzenlemelere uyumun 
önemini vurgulamamışsa, kaliteyle ilgili liderlik 
sorumluluklarını yerine getirmemiş demektir. 

D) Denetçinin sınırlı bağımsız denetimlerde uygulayacağı 
kalite kontrol prosedürleri BDS 220 kapsamında değildir. 

E) Kalite kontrol gözden geçirmesinde, mesleki yargı 
kullanılan önemli alanlara ait çalışma kâğıtlarına 
bakılmamışsa gözden geçirme eksik yapılmış demektir. 

 
 

 
74. Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim Kanıtları 

başlıklı Bağımsız Denetim standardı (BDS) 500’e 

göre, yanlıştır? 

A) BDS 500, işlemlerle ilgili faturaları ve sözleşmeleri 
muhasebe kayıtlarının parçası olarak kabul eder. 

B) Denetim kanıtı elde etmek için uygulanan gözlem ve 
inceleme prosedürleri hem risk değerlendirme hem de 
maddi doğrulama yapma amacıyla kullanılabilir. 

C) Denetçi, müşteri işletme yönetiminin işletme dışı bir 
uzmandan aldığı gayrimenkul değerleme raporunu, ilave 
bir prosedüre gerek duymaksızın denetim kanıtı olarak 
kullanabilir. 

D) Denetçinin henüz denetim başlamadan, daha iş teklifi 
aşamasında müşteri işletme hakkında edindiği ön bilgiler 
denetim kanıtı sayılabilir. 

E) Denetçi, denetim kanıtı olarak kullanılacak her türlü 
bilginin yeterince güvenilir olup olmadığını 
değerlendirmek zorundadır. 

 

 
75. Denetimde önemlilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Finansal tabloların geneline yönelik bir önemlilik seviyesi 
belirlenmişse denetçinin, ayrıca bir performans 
(uygulama) önemliliği belirlemesine gerek yoktur. 

B) Performans (uygulama) önemliliği, denetimin planlanması 
ve yürütülmesiyle ilgili olup tabloların geneline yönelik 
önemlilik seviyesinden düşüktür. 

C) Denetçinin finansal tabloların tamamı için 1 milyon TL 
önemlilik seviyesi belirlemişken niteliği sebebiyle ayrı 
hassasiyet göstermesi gerektiğini düşündüğü bir kalem 
için 2 milyon TL özel önemlilik seviyesi belirleyebilir. 

D) Denetçinin belirleyeceği önemlilik seviyesinin, yönetimin 
belirlediği önemlilik seviyesinden farklı olması gerekir. 

E) Finansal tablolar için önemlilik seviyesi 1 milyon TL 
olarak belirlenmişse 700 bin TL’lik bir kalem için denetim 
prosedürü uygulanmasına gerek yoktur. 

76. Denetçi, uzun süredir yıllık denetimlerini gerçekleştirdiği A 

İşletmesinin, muhasebe sistemine izinsiz giriş yapılmasını 

engelleyen bir kontrolün gerektiği gibi işleyip işlemediği 

hakkında denetim kanıtına ihtiyaç duymaktadır. Denetçi 3 

yıl önce gerçekleştirmiş olduğu bir testte, kontrollerin etkin 

bir şekilde işlediği sonucuna ulaşmıştır. 

Denetçinin 3 yıl önce gerçekleştirdiği bu testle ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kontrolün ilgili olduğu kalem önemli yanlışlık riski 
içermiyorsa testin yenilenmesine gerek yoktur. 

B) Aradan geçen zamanda meydana gelen değişiklikler 
dikkate alınırsa testin yenilenmesine gerek yoktur. 

C) Testin mutlaka yenilenmesi gerekir. 

D) Testin yenilenmesine hiçbir koşulda gerek yoktur. 

E) Test, sadece kontrolün ilgili olduğu kalemin ciddi risk 
içermesi durumunda yenilenir. 

 
 
 
 
 

77. Aşağıdakilerden hangisi denetimin risk bazlı olmasının 

faydalarından birisi değildir? 

A) Düşük riskli alanların denetlenmesine gerek bırakmama 

B) Denetim için sarf edilecek kaynaklarda tasarruf sağlama 

C) Denetlenen şirketi daha iyi tanıma imkânı sağlama 

D) Denetim prosedürlerinin uygulanmasında zaman 
esnekliği sağlama 

E) Riskli alanlara daha fazla odaklanmaya imkân verme 

 
 
 
 

78. Bir işletmenin 31.12.2015 tarihli bilançosunun “Ticari 

Alacaklar” kalemi içindeki önemlilik seviyesini aşan 

miktarda bir alacağın borçlusunun, 2015 sonuna doğru iflas 

ederek borçlarını ödeyemez hale geldiği, söz konusu 

tabloları denetleyen denetçi tarafından denetim rapor 

tarihinden sonra öğrenilmiştir. 

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar başlıklı Bağımsız 

Denetim standardı (BDS) 560 uyarınca, yukarıdaki yeni 

bilginin finansal tablolara ve denetim raporuna etkisi 

aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A) Finansal tabloların ilgili kalemlerinde düzeltme + denetim 
raporunda açıklama yapma 

B) Finansal tabloların ilgili kalemlerinde düzeltme + yeni 

tarihli denetim raporu hazırlama 

C) Finansal tablo dipnotlarında açıklama yapma + yeni 
tarihli denetim raporu hazırlama 

D) Finansal tablo dipnotlarında açıklama yapma + denetim 
raporunda açıklama yapma 

E) Finansal tablo dipnotlarında açıklama yapma + denetim 
raporunda herhangi bir değişiklik yapmama 
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79. Talep fonksiyonu Qd = 80-4P şeklinde verilmiş olsun. 

Buna göre, P = 10 iken talep esnekliği aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 0,25 B) 0,5 C) 1 D) 2 E) 4 

 
 
 
 
 

 
80. X malı için talep fonksiyonu Qd = 80 – 2P şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Buna göre, başlangıçta 20 TL olan X malının fiyatı, 

10 TL’ye düşerse tüketici fazlasındaki değişim ne kadar 

olur? 

A) 200 B) 400 C) 500 D) 800 E) 900 

84. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85. 

 

 
  X malı tüketiminden sağlanan marjinal fayda sabittir. 

  Toplam fayda önce artmakta daha sonra azalmaktadır. 

Tüketicinin doyum noktası sınırlı bir değerdir. 

Bir tüketici X malı tüketiminden fayda sağladığına ve 

bu tüketicinin fayda fonksiyonu U(X) = 2X şeklinde 

verildiğine göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri 

doğrudur? 

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

D) I ve III E) II ve III 

 
 
 
 
 

 
81. Bir ekonomide çalışanların sayısı 400, işsizlerin sayısı 

40, işgücünün dışındakilerin sayısı 60 kişi ise işgücü 

katılım haddi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) % 80 B) % 82 C) % 85 D) % 88 E) % 90 

 
 
 
 
 

 
82. Aşağıdakilerden hangisi likidite tuzağının tanımıdır? 

A) Devletin yurtiçi piyasaya fazla borçlanması yüzünden 
özel sektörün kredi bulmakta zorlanması durumudur. 

B) Sermayenin marjinal etkinliğinin düşmesi nedeniyle 
firmaların kredi bulmakta zorlanması durumudur. 

C) Para arzı artışlarının ekonomiye taze döviz girişlerine 
bağlanması nedeniyle piyasada duyulan likidite 
yetersizliğidir. 

D) Para arzı artsa dahi herkesin elinde para tutmak istemesi 
nedeniyle faiz oranlarının düşmemesi durumudur. 

E) Beklentilerin olumsuz bir yöne evrilmesi nedeniyle 
taşınmaz malların satışlarının zorlaşması durumudur. 

 
 
 
 
 

 
83. Marjinal tüketim eğiliminin c ile gösterildiği bir Keynesyen 

tüketim fonksiyonuna göre, otonom tüketim miktarı 100c 

iken toplam tüketim miktarı 300c değerlerini almaktadır. 

Bu duruma göre, harcanabilir gelir aşağıdakilerden 

hangisine eşit olur? 

A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 500 

 
Bir ülkede uygulanmakta olan gelir vergisi tarifesi 

yukarıdaki tabloda verilmiştir. 

Buna göre, 50.000 lira gelir elde eden bir yükümlünün 

vergisinin 15.000 lira olarak hesaplandığı vergi tarifesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dilim usulü artan oranlı B) Sınıf usulü artan oranlı 

C) Tek oranlı D) Tersine artan oranlı 

E) İkili gelir vergisi sistemi 

 
 

 
86. Parlamentonun kamu maliyesi üzerinde nihai güç 

sahibi olması ve parlamentonun izni olmaksızın 

hükümetin gelir toplayamaması, harcama yapamaması 

aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? 

A) Pareto etkinliği B) Bütçe hakkı C) Kollektif açmaz 

D) Genellik ilkesi E) Asil vekil ilişkisi 

 
 

 
87. Kamu harcamalarındaki artışın nedenlerini; kamu 

kesiminin daha çok hizmet sektöründen oluştuğunu, 

dolayısıyla emek yoğun sektör olduğunu; ancak kamu 

sektöründe ücretlerin imalat sektörünü de içeren özel 

sektörü takip ettiğini, bu nedenle verimlilik artışına 

dayanmayan bir fiyat artışı olduğunu, bunun da kamu 

harcamalarında artışa neden olduğunu belirterek 

açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Wagner Yasası B) Peacock-Wiseman Hipotezi 

C) Baumel Hipotezi D) Ricardocu Denklik Kuramı 

E) Kamusal Seçiş Teorisi 

1 - 10.000 lira % 10 

10.001 - 30.000 lira % 20 

30.001 - 60.000 lira % 30 

60.001 lira ve üstü % 50 
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88. Beyan yoluyla tahakkuk ve tahsil edilen gelir ve kurum 

kazançları üzerinden alınan vergilerden elde edilen 

gelirlerin, enflasyonist bir ortamda tahsilatı sürecinde 

geçen zamandan dolayı reel olarak azalmasına ne 

denir? 

A) Gelir etkisi B) Vergi erozyonu C) Tanzi etkisi 

D) Mali anestezi E) İkame etkisi 

 

 
89.  

 

Gelir, Gider ve Borçlanma Kalemleri Milyar TL 

Personel Giderleri 20 

Mal ve Hizmet Alımları 15 

Vergi Gelirleri 30 

Sermaye Giderleri 10 

Cari Transferler 25 

Faiz Giderleri 5 

Sermaye Transferleri 5 

Vergi Dışı Gelirler 40 

İç Borçlanma 20 

Yukarıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre, “t” 

yılının merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri 

verilmektedir. 

Buna göre, merkezi yönetim bütçe dengesi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Bütçe 10 milyar TL fazla vermiştir. 

B) Bütçe 10 milyar TL açık vermiştir. 

C) Bütçe 15 milyar TL açık vermiştir. 

D) Bütçe 50 milyar TL fazla vermiştir. 

E) Bütçe 50 milyar TL açık vermiştir. 

 

 
90. Mali yerelleşme, yerel yönetimlere devredilen görev ve 

sorumlukların karşılığı olan mali kaynakların da bu 

idarelere devredilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Buna göre, mali yerelleşme açısından önem taşıyan 

dikey eşitleme kavramını aşağıdakilerden hangisi ifade 

etmektedir? 

A) Gelişmişlik düzeyi farklılıklarına göre, mali kaynakların 
farklı yönetim düzeyleri arasında paylaşımı 

B) Yönetim düzeyleri arasında görev ve sorumluluk 
dağılımına uygun bir mali kaynak paylaşımı 

C) Yönetim düzeyleri arasında gelişmişlik farklılıklarına 
göre, mali kaynakların paylaşımı 

D) Yerel yönetimler arasında kaynakların üstlenilen görev 
ve sorumlulukların gerektirdiği maliyet dikkate alınarak 
dağıtılması 

E) Merkezin yerelde yetki devrettiği kendisine bağlı olan alt 
birimlerle mali kaynak paylaşımı 

91. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali 

müşavirlik stajı sürelerinden sayılan hâllerden 

birisi değildir? 

A) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka 
denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde geçen 
süreleri 

B) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev 
yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve 
Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen 
süreleri 

C) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası 
Kurulunda denetime yetkili olarak çalışanların bu 
hizmetlerde geçen süreleri 

D) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olanların, 
bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen 
süreleri 

E) Adli yargıda görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen 
süreleri 

 

 
92. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda, “meslek 

mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki kararlar 

alınması konusunda Birliğe (TÜRMOB) tekliflerde 

bulunmak” odanın hangi organının görevi olarak 

düzenlenmiştir? 

A) Denetleme Kurulu B) Disiplin Kurulu 

C) İç Koordinasyon Kurulu D) Yönetim Kurulu 

E) Genel Kurul 

 

 
93. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, yeminli mali 

müşavirlerin yaptıkları tasdikin doğru olmaması 

halinde doğacak sorumlulukları aşağıdakilerden 

hangisinde doğru ifade edilmiştir? 

A) Sadece ziyaa uğratılan vergilerin ve kesilecek cezaların 
mükelleften tahsil edilememesi halinde ikinci derecede 
sorumlu olurlar. 

B) Ziyaa uğratılan vergiler açısından tasdikin kapsamı ile 
sınırlı olmak üzere, kesilecek cezaların ise tasdikin 
kapsamını aşan miktarlar da dâhil olmak üzere 
mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu 
olurlar. 

C) Tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan 
vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. 

D) Ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezaların 
tasdikin kapsamını aşan miktarlar da dâhil olmak üzere 
mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu 
olurlar. 

E) Ziyaa uğratılan vergiler açısından tasdikin kapsamını 
aşan miktarlar da dâhil olmak üzere, kesilecek cezaların 
ise tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere mükellefle 
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. 
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94. Aşağıdakilerden hangisi “Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine 

İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı 

Yönetmeliği”ndeki “ücret ve diğer mali nitelikteki 

uygulamalar ile haksız rekabet” hâllerinden 

birisi değildir? 

A) Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş 
sahibine hizmet vermek 

B) İş sahiplerine menfaat sağlamayı vaat etmek suretiyle iş 

almak 

C) Ekonomik durumunun uygun olmadığını kanıtlayan 
kişilere ücretsiz hizmet vermek 

D) Üçüncü kişilere menfaat sağlamayı vaat etmek suretiyle 
iş almak 

E) Ücret tarifesindeki bedellerin yüzde yüz fazlasını aşan 
miktarda ücret talep etmek 

 

 
95. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine göre, aşağıdakilerden 

hangisi serbest muhasebeci mali müşavirlerin çalışma 

konularından birisi değildir? 

A) Hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini 
tasdik etmek 

B) Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin mali 
mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini 
düzenlemek 

C) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda 
derecelendirme yapmak 

D) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş 
vermek 

E) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda değerleme 
yapmak 

 

 
96. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 

İlkeler Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinde yer alan 

meslek mensuplarının uyacakları temel ilkelere göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensubunun etik ilkelerden birisini istemeyerek 
ihlal ettiği tespit edildiğinde, kısa sürede düzeltilmeli ve 
gerekli önlemler alınmalıdır. 

B) Etik ilkelerde yer verilen tehditler sınırlı sayıda olmak 
üzere belirlenmemiştir. 

C) Bağımsız çalışan meslek mensubu tehditlere karşı uygun 
önlemleri alamıyorsa, yanında bağımlı çalışan meslek 
mensubunun tehdidi bağımsız meslek mensubuna yazılı 
olarak bildirmesi yeterlidir; işveren işletmedeki görevinden 
istifa etmesi beklenmez. 

D) Herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda meslek 
mensubu, bu tehdidi ortadan kaldıracak koşul veya 
ilişkileri biliyor veya bilmesi bekleniyorsa, tehdidi ortadan 
kaldırma yükümlülüğü vardır. 

E) Bağımsız çalışan meslek mensubu tehditlere karşı 
uygun önlemleri alamıyorsa belirli bir hizmetin ifasını 
azaltmalı veya sona erdirmelidir. 

97. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre, sendika üyeliği ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşkolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona 
erer. 

B) İşveren adına işletmenin bütününü yöneten işveren 
vekilleri işveren sendikalarına üye olabilir. 

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

D) İş sözleşmesi dışında ücret karşılığı iş görmeyi taşıma, 
eser, vekâlet, yayın, komisyon ve adi şirket 
sözleşmesine göre, bağımsız olarak meslekî faaliyet 
olarak yürüten gerçek kişiler sendikaya üye olabilir. 

E) Sendikaya üye olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak 
gerekir. 

 
 

 
98. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

iş güvencesine tabi bir işçinin iş akdinin “geçerli fesih” 

nedenlerinden birisidir? 

A) İşçinin iş sözleşmesinden doğan haklarını takip etmek 
için işveren aleyhine adli makamlara başvurması 

B) İşçinin mesleki yetersizliğinin ortaya çıkması 

C) İşçinin işyeri sendika temsilciliği yapması 

D) Kadın işçinin doğum izni süresi içinde iş görme borcunu 
yerine getirememesi 

E) İşçinin sendikaya üye olması 

 
 
 
 

99. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi sigortalıların 

hizmet borçlanması kapsamında borçlanabileceği 

sürelerden birisi değildir? 

A) Sigortalı iken herhangi bir suçtan hüküm giyenlerin bu 

suçtan dolayı hükümlü olarak geçirdiği süreler 

B) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta 
uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri 
normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri 

C) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal 
staj süreleri 

D) Grev ve lokavtta geçen süreler 

E) Er veya erbaş olarak silâh altında geçen süreler 
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100. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, sosyal 

sigorta hükümleri kapsamında sigortalı sayılanlar 

arasındadır? 

A) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi 

B) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dâhil bu 
dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışarıdan 
başka kimse katılmaksızın yaşadıkları konut içinde 
yapılan işlerde çalışanlar 

C) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle 
gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar 

D) Askerlik hizmetini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar 

E) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta 
olan veya rehabilite edilen hastalar 

 
 
 
 

 
101. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, hizmet sözleşmesiyle bir işveren 

tarafından çalıştırılanların sigortalı ve işveren 

hissesiyle birlikte genel sağlık sigortası prim oranı, 

prime esas kazançlarının yüzde kaçıdır? 

104. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ücretin gerçek değerinin tayininde, gelir vergisi gibi 
şahsi vergiler ücretten indirilir. 

B) Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler 
serbest meslek kazancıdır. 

C) Sporculara transfer ücreti adı altında yapılan ödemeler 
serbest meslek kazancı kapsamında değerlendirilir. 

D) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya 
tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar 
vergiye tabi gelir içerisine dâhil edilmez. 

E) Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri 
işleri ile ilgili sonradan elde ettikleri kazançlar vergiye 
tabi değildir. 

 
 

 
105. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, 

kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan 

kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek 

işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde 

herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını 

aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için aşağıdakilerden 

hangisi sayılır? 
 

A) 5 B) 7,5 C) 11 D) 12,5 E) 20 A) Ticari kazanç B) Transfer fiyatlandırması 

     C) Kurum kazancı D) Örtülü sermaye 

E) Kurum zararı 

 
 

 
 

 
102. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, 15 yıl ve daha fazla 

kıdemi bulunan bir işçiye verilecek yıllık ücretli izin 

süresinin alt sınırı kaç gündür? 

A) 14 B) 20 C) 26 D) 30 E) 35 

 
 
 
 
 

103. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca, elektronik 

ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine 

ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı günün sonunda yapılmış 

sayılır? 

A) Birinci B) Üçüncü C) Beşinci 

D) Yedinci E) On beşinci 

106. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Veraset ve İntikal Vergisi sisteminde çifte artan oranlı 
tarife mevcuttur. 

B) Veraset ve İntikal Vergisi servetten alınan bir vergi 
türüdür. 

C) Veraset ve İntikal Vergisi ivazsız intikallerin 
vergilendirilmesini gerçekleştirir. 

D) Veraset ve İntikal Vergisi sisteminde verasete ilişkin 
vergilerde belirli muafiyetler mevcuttur. 

E) Veraset ve İntikal Vergisi harcamalardan alınan bir vergi 

türüdür. 
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107. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’a göre, kendisine ödeme emri tebliğ edilen bir 

kişinin, bu ödeme emrine itiraz edebilmesi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İtiraz edilemez. 

B) İtiraz edilmeden önce zorunlu idari başvuru yapılması 
gerekir. 

C) İtiraz ancak ve ancak teminat yatırmak suretiyle 
gerçekleşebilir. 

D) Tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. 

E) Tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. 

111.  
 

  Üzerinde banka lehine ipotek bulunan taşınmaz 

  Marka 

Şahsî emek 

Nakit 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

yukarıdakilerden hangileri limited şirkete sermaye payı 

olarak getirilemez? 

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

D) II ve IV E) III ve IV 

 

 
 
 
 
 

108. Aşağıdakilerden hangisi 3065 sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanunu uyarınca, mükellef tabiri 

kapsamında değildir? 

A) Mal teslimi hallerinde bu işi yapanlar 

B) İthalatta hizmeti ithal edenler 

C) Transit taşımalarda gümrük işlemine muhatap olanlar 

D) İhracatta malı ihraç edenler 

E) İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlar 

 
 
 
 

 
109. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, “çekten 

cayma”nın ne zaman hukuki sonuç doğuracağı 

aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? 

A) Düzenlenme tarihinden bir yıl sonra 

B) Zamanaşımı süresi dolduktan sonra 

C) Düzenlenme tarihinin ertesi günü 

D) Ödeme için ibraz süresi geçtikten sonra 

E) Vade tarihinin ertesi günü 

 
 
 
 
 

 
110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bononun ön 

yüzüne keşideci (düzenleyen) dışındaki bir kişi 

tarafından ve herhangi bir açıklama yapılmadan atılmış 

imza ne anlama gelmektedir? 

A) Cayma B) Kefalet C) Garanti D) Ciro E) Aval 

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

hususlarda şirket tarafından önemli kısıtlamaların 

yapılması dolayısıyla denetçinin gerekçelerini 

açıklayarak görüş vermekten kaçınması hangi hukuki 

sonucu doğurur? 

A) Olumlu görüşün sonuçlarını doğurur. 

B) Sınırlandırılmış olumlu görüşün sonuçlarını doğurur. 

C) Denetçinin bu şekildeki görüşü “yok” hükmündedir; 
hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. 

D) Şartlı olumlu görüşün sonuçlarını doğurur. 

E) Olumsuz görüşün sonuçlarını doğurur. 

 
 

 
113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, “ticari 

hüküm” aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde 

ifade edilmiştir? 

A) Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümlerin tamamı ve 
bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer 
kanunlarda yazılı özel hükümlerdir. 

B) Sadece Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümlerdir. 

C) Sadece ticari örf ve adetlerdir. 

D) Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelerden 
sadece ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin 
hükümlerdir. 

E) Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümlerden sadece 
ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin 
hükümler ile diğer kanunlardaki ticari işletme ile ilgili 
hükümlerdir. 

 
 

 
114. Aşağıdaki örneklerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’na uygun bir ticaret unvanıdır? 

A) Yıldız İthalat İhracat 

B) Yıldız İthalat İhracat Limited Şirketi 

C) Ahmet Yıldız Anonim Şirketi 

D) Ahmet Yıldız Limited Şirketi 

E) Ahmet Yıldız ve Ortakları Limited Şirketi 
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115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi irade bozukluğu hallerinden 

birisidir? 

A) Sebepsiz zenginleşme B) Temerrüd C) İbra 

D) Yanılma E) Takas 

 
 
 
 
 

116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, kira 

bedelinden doğan alacaklar için kaç yıllık zamanaşımı 

süresi uygulanır? 

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

 
 
 
 
 

 
117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, bir sözleşme 

yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer 

sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına 

hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme 

hükümlerine ne denir? 

A) Yürürlük koşulları 

B) Aşırı yararlanma koşulları 

C) Saikte yanılma koşulları 

D) Geçerlilik koşulları 

E) Genel işlem koşulları 

 
 
 
 

118. Para borçları bakımından borçlu temerrüdü ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Para borçlarında temerrüt faizi istenebilmesi için 
alacaklının bir zararı bulunduğunu ispat etmesi gerekir. 

B) Para borçlarında temerrüt halinde, borçlu temerrüt faizi 
ödemekle yükümlüdür. 

C) Para borçlarında temerrüt faizi istenebilmesi için 

borçlunun temerrüde düşmekte kusurlu olması gerekir. 

D) Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı sözleşmede 
kararlaştırılmamışsa temerrüt faizi talep edilemez. 

E) Alacaklı temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olsa 

dahi hiçbir koşulda bu aşkın zararı isteyemez. 

119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı olarak “kesin 

hükümsüzlük” öngörülmemiştir? 

A) Sözleşme kurulduğu anda sözleşme konusunun 
imkânsızlığı 

B) Kanunun emredici hükümlerine aykırılık 

C) Kamu düzenine aykırılık 

D) Aşırı yararlanma 

E) Ahlâka aykırılık 

 
 
 
 
 

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

sözleşmenin geçerli olması için kanunda veya taraflar 

arasında özel bir şekil öngörülmemişse o sözleşmenin 

geçerlilik şekline ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Sözleşme hiçbir şekle bağlı değildir. 

B) Sözleşmenin noter tarafından düzenleme şeklinde 
yapılması gerekir. 

C) Sözleşmenin noter tarafından onaylanması gerekir. 

D) Sözleşmenin adi yazılı şekilde yapılması gerekir. 

E) Sözleşmenin görevli mahkeme tarafından onaylanması 
gerekir. 



 

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
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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 120 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli 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 15 

dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine 

izin verilmeyecektir. 

Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, 

rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav 

salonuna alınmayacaktır. 

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini kontrol ediniz. 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 TC 

Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya 

Süresi Geçerli Pasaporttan birini bina ve salon girişinde 

ibraz ettikten sonra SALON BAŞKANININ 

talimatından sonra sıranın üzerinden kaldırmaları 

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. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama 

yapınız. 
 

 



 

 

 

 
 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 

 

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
11 HAZİRAN 2016 - SAAT: 14.00 

KİTAPÇIK TÜRÜ 

A 
ADI : ……………………………………………………………… 

 

SOYADI : ……………………………………………………………… 
 

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

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

 
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, 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 kabullenmiş sayılır. 
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A 

1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 
 
 
 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 

yazımı yanlıştır? 

A) Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle 
anıyoruz. 

B) Bu ilaç hastalığıma bire bir. 

C) Birtakım düşünceler belleğini kurcalıyordu. 

D) Onu tanımadığını farz etsen ne olur. 

E) Balıkçı tezgahlarını karaburunlar doldurdu. 

 
2. Ertesi sabah saat 08( )30’da işe koyulmuşlardı( ) İşlerin 

tamamını bir günde bitirmeleri( ) paketleyip sahiplerine 

ulaştırmaları mümkün değildi( ) 

Ayraçla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki 

noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 

A) (.) (.) (;) (!) B) (.) (:) (;) (.)  C) (-) (.) (;) (.) 

D) (.) (.) (,) (.) E) (:) (.) (,) (!) 

 
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz yapıda olduğu 

halde anlamca olumludur? 

A) Yaşadığı şehri değiştirmek onu olumsuz etkilemedi. 

B) Gölgesine oturulacak ağacın dalı kesilmez. 

C) Ne güldü ne ağladı. 

D) Bu noktaya nasıl geldiğimizi anlamış değilim. 

E) Geçmişine çizgi çekip yeni bir başlangıç yapmayı 
istemiyor değil. 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur? 

A) Otobüs durağında sık sık karşılaşıyoruz. 

B) Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 

C) Daha anlatacak neler neler var… 

D) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. 

E) “Kalp kalbe karşıdır.” derler. 

 

 
5. “Bu hayvanların başı, vücutlarına oranla çok ufaktı. Ağızları 

bir kuşun gagasına benziyordu. Yakından bakınca da 

onlarda dişlerin yerini sert, kemiksi bir damağın aldığı belli 

oluyordu. Bununla besinlerini yakalayıp ezerek mekanik 

sindirim yaptıkları anlaşılıyordu. Dilleri, kafasına oranla 

büyük ve yumuşaktı. Parmak uçlarındaki tırnaklar ise kıvrık 

ve sertti. ” 

Yukarıdaki metinde yapılan betimlemeler için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Ayrıntıların aktarılışında bilgi verme amacının öne çıktığı 
görülmektedir. 

B) Seçilen sözcüklerin terimsel anlamlarıyla kullanılmasına 
önem verilmiştir. 

C) Öznel gözlem ve yorumun da anlatıma katkısı belirgin 
biçimde hissedilmektedir. 

D) Bağdaştırma, düzen ve sunumda sanatsal bir yan, 
estetik bir kaygı gözetilmemiştir. 

E) Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde 
durulmamıştır. 

6. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 

A) Hasta olduğu için bugün okula gidemedi. 

B) Bu dosyaların hiçbiri kaybolmaz çünkü sisteme kayıtlı. 

C) Yükselen binalar, şehrin doğal güzelliğinden eser 
bırakmadı. 

D) Deniz kıyısındaki evlerinin manzarası çok güzeldi. 

E) Yaşam; mücadele, çaba, emek demektir. 

 

7. Bugün babaların birçoğu çocuklarından yakınır. 

Konuşmalarından tutun da giyinişlerine varıncaya değin 

onların her türlü davranışlarını sert bir eleştiri süzgecinden 

geçirirler. Ölçütleri de kendi çocukluklarıdır. İsterler ki 

çocukları kendilerinin minyatür bir örneği olsun. 

Çocuklarından yakınan babalar kendi çocukluklarını 

unutmuş gibidirler. Bilmezler ki bir zamanlar kendi babaları 

da aynı biçimde onlardan yakınmışlardı. Tıpkı şimdi 

kendilerinin yaptığı gibi onlara: “Biz çocukken böyle miydik? 

Sinema nedir bilmez, maçı tanımazdık, büyüklerimizin 

sözünden çıkmazdık. Ya şimdikiler? Neredeeeee…” 

demişlerdi. Bunları bilen, hatırlayan var mı? 

Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A) Babalar, çocuklarını eleştirirken kendileriyle 
kıyaslamazlar. 

B) Babalar çocukken, çocuklarının davranışlarının 
benzerlerini yapmamıştır. 

C) Şimdiki çocuklar ile babaların çocuklukları çok farklıdır. 

D) Babalar, çocuklarının kendileriyle aynı özellikleri 
taşımasını ister. 

E) İyi çocuklar babalarıyla kuşak çatışması yaşamazlar. 

 

 
8. x = √𝒂 – 1 olduğuna göre, x(x+1)(x+2) çarpımının 

sonucu kaçtır? 
 

A) -1 B) 0 C) 1 D) √2 E) √3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. İki basamaklı ab sayısının sağ tarafına 1 yazılmakla 

sayı 730 artmaktadır. Buna göre, a+b toplamı kaçtır? 

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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A 

2 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

10. 55 . 39 + 45 . 29 + 55 . 61 + 45 . 71 işleminin 

sonucundaki sayının rakamları toplamı kaçtır? 

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

 
 
 
 
 
 

 
11. Reel sayılarda tanımlı x ⃘ y = x + y – 2 işlemine göre, 

(1)'in tersi kaçtır? 

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 

 
 
 
 
 
 

 
12. x . y ile x + 2, aralarında asal sayılar olmak üzere, 

x . y . 25 = (x + 2) . 60 ise x - y kaçtır? 

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

16. Sivas Kongresi’nde alınan kararları uygulama görevi, 

aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? 

A) Felah-ı Vatan Grubu 

B) Heyet-i Temsiliye 

C) Mebusan Meclisi 

D) Ayan Meclisi 

E) Saltanat Şurası 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 

1937 yılında yapılan değişikliktir? 

A) Atatürk ilkelerinin anayasa metnine girmesi 

B) Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşunun düzenlenmesi 

C) Anayasa metninin Türkçeleştirilmesi 

D) Milletvekillerinin yemin etme usullerinin değiştirilmesi 

E) Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının 

verilmesi 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM Dönemi’nde 

gerçekleşmiştir? 

A) Saltanatın kaldırılması 

B) Cumhuriyet’in ilan edilmesi 

C) Lozan Antlaşması’nın onaylanması 

D) Ankara’nın başkent olması 

E) Halifeliğin kaldırılması 

 
 

𝒂 
13. 
𝒂𝒂−𝒂

 
+ 

𝒂 

𝒂−𝒂−𝒂 

19. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması 

kapsamında gerçekleştirilmiştir? 

İşleminin sonucu kaçtır? 

A) -7 B) -1 C) 7𝒂 D) 7−𝒂 E) 1 

A) Boğazlarda Türk egemenliğinin kurulması 

B) Türk-Sovyet sınırının kesin olarak belirlenmesi 

C) Hatay’ın Türkiye’ye katılması 

D) Musul’un Irak egemenliğine bırakılması 

E) Türk ve Rum nüfusla ilgili mübadele kararının alınması 

 
 
 

 
14. −𝒂 ≤ 𝒂 ≤ 𝒂 ve −𝒂 ≤ 𝒂 ≤ 𝒂 ise, 2x – y ifadesinin 

alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? 

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

 
 
 
 
 
 

 
15. Tansu’nun yaşının 3 katı, Tuğçe’nin yaşının 5 katına 

eşittir. 7 yıl sonra yaşları farkı 8 olacağına göre, 

Tuğçe’nin şimdiki yaşı kaçtır? 

A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 

20.  

 
I. Harbiye Nazırlığı 

II. TBMM Başkanlığı 

III. Temsil Heyeti Başkanlığı 

Mustafa Kemal, yukarıdaki görevlerden 

hangisini/hangilerini üstlenmiştir? 

A) Yalnız I B) I ve II 

C) I ve III D) II ve III 

E) I, II ve III 
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21. İşletme 200.000 TL tutarındaki kârı dağıtma kararı 

almıştır. Buna göre, hesaplanan I. tertip ve II. tertip 

yedek akçe tutarı 30.000 TL, ana sözleşme gereğince 

ayrılacak yedek akçe tutarı 60.000 TL’dir. Kâr 

dağıtımına ilişkin yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Statü Yedekleri hesabı 60.000 TL alacaklandırılır. 

B) Ortaklara Borçlar hesabı 200.000 TL alacaklandırılır. 

C) Yasal Yedekler hesabı 30.000 TL borçlandırılır. 

D) Dönem Net Kârı hesabı 200.000 TL borçlandırılır. 

E) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı 200.000 TL alacaklandırılır. 

 

22. Beş yıllığına kiralanan ve 10.000 TL özel maliyet 

yapılan bina, kira süresinin üçüncü yılı içerisinde 

boşaltılmıştır. Binanın boşaltılması sırasında yapılacak 

kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Özel Maliyetler hesabı 4.000 TL alacaklandırılır. 

B) Özel Maliyetler hesabı 10.000 TL borçlandırılır. 

C) Birikmiş Amortismanlar hesabı 4.000 TL borçlandırılır. 

D) Birikmiş Amortismanlar hesabı 6.000 TL alacaklandırılır. 

E) Binalar hesabı 10.000 TL alacaklandırılır. 

 

23. Sürekli envanter (aralıksız sayım) yöntemini izleyen 

işletme, daha önce 10.000 TL tutarında değer düşüklüğü 

tespit ettiği ve karşılık ayırdığı 25.000 TL tutarındaki ticari 

malın tamamını 20.000 TL+3.600 TL KDV’ye alıcının ciro 

ettiği bir çek karşılığı satmıştır. 

Buna göre, değeri düşen stoklarını ayrı bir bilanço 

hesabında izleyen işletmenin satış kaydı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı 10.000 TL 
borçlandırılır. 

B) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 10.000 TL 
borçlandırılır. 

C) Ticari Mallar hesabı 15.000 TL alacaklandırılır. 

D) Diğer Stoklar hesabı 15.000 TL alacaklandırılır. 

E) Alınan Çekler hesabı 23.600 TL alacaklandırılır. 

24. A İşletmesi, B İşletmesine sattığı malların nakliyesi için 

kullandığı dayanıklı ambalaj malzemeleri karşılığında 

1.500 TL depozito bedeli tahsil etmiştir. B İşletmesi 

20/04/2016 tarihinde bu ambalaj malzemelerinin 1.200 TL 

tutarındaki kısmını iade etmiş, kalan ambalaj 

malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtmiş ve A 

İşletmesi aynı gün banka aracılığı ile B İşletmesine 

1.200 TL havale yapmıştır. 

Buna göre, A İşletmesinin 20/04/2016 tarihindeki işlem 

için yapacağı kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı 1.200 TL 
alacaklandırılır. 

B) Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı 1.200 TL 
alacaklandırılır. 

C) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı 1.500 TL 
alacaklandırılır. 

D) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı 1.500 TL 
borçlandırılır. 

E) Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı 1.500 TL 
borçlandırılır. 

 
 

25. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Özkaynaklar hesap 

sınıfı içerisinde yer almaz? 

A) Geçmiş Yıllar Zararları 

B) Dönem Net Kârı veya Zararı 

C) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 

D) Hisse Senedi İhraç Primleri 

E) Özel Fonlar 

 

26. İşletmenin şüpheli alacak olarak izlediği ve tamamı için 

karşılık ayırdığı 30.000 TL tutarındaki senetli alacağının 

tahsilinin imkansız olduğu tespit edilmiştir. 

Buna göre, yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı alacaklandırılır. 

B) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklandırılır. 

C) Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılır. 

D) Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı hesabı alacaklandırılır. 

E) Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı alacaklandırılır. 

 

27. İşletme pazarlama departmanının kullanımında olan taşıt 

için 500 TL periyodik bakım harcaması yapmıştır. 

Yukarıdaki işlemde yapılan harcama, aşağıdaki 

hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir? 

A) 254 Taşıtlar 

B) 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar 

C) 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 

D) 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

E) 770 Genel Yönetim Giderleri 

ALAN BİLGİSİ 
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28.   
 

I. 110 Hisse Senetleri 

II. 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 
III. 322 Borç Senetleri Reeskontu (-) 

31. Finansal raporlarını Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre, 

hazırlayan İşletmenin 2014 yılı içinde 45.000 TL’ye satın 

aldığı hisse senetlerinin ilgili yılsonu borsa değeri 

47.000 TL, 2015 yılı sonu borsa değeri 40.000 TL olarak 

IV. 770 Genel Yönetim Giderleri 

V. 671 Önceki Dönem Gelir ve Kârları 

Yukarıdaki hesaplardan hangilerindeki artışlar ilgili 

hesabın borç tarafına kaydedilir? 

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

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

 
 

 
29. 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

Yukarıdaki günlük defter kayıtları ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Şirket sermaye artırımına gitmiş ve ortaklar kâr paylarını 
sermaye paylarına eklemişlerdir. 

B) Şirket sermaye artırımına gitmiş ve ortaklar taahhütlerini 
nakit olarak yerine getirmişlerdir. 

C) Şirket sermaye azaltımına gitmiş ve ortakların payları 
nakit olarak ödenmiştir. 

D) Şirket sermaye azaltımına gitmiş ve ortakların payları 
sermayeden düşülmüştür. 

E) Şirket kâr dağıtımına gitmiş ve kâr payları ortaklara 
ödenmiştir. 

 
 

 
30. İşletme, 15.03.2016 tarihinde kasa sayımında 4.000 TL’lik 

fark tespit etmiş ve ilgili hesaba almıştır. Söz konusu farkın, 

dönem içinde peşin bedelle satın alınan posta pullarının 

kaydının unutulmasından kaynaklandığı 17.03.2016 

tarihinde tespit edilmiştir. 

Buna göre, 17.03.2016 tarihinde yapılacak kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Diğer Hazır Değerler hesabı borçlu, Sayım ve Tesellüm 
Noksanları hesabı alacaklı 

B) Diğer Hazır Değerler hesabı borçlu, Kasa hesabı 
alacaklı 

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu, Diğer 
Hazır Değerler hesabı alacaklı 

D) Diğer Hazır Değerler hesabı borçlu, Sayım ve Tesellüm 
Fazlaları hesabı alacaklı 

E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu, Diğer Hazır 
Değerler hesabı alacaklı 

gerçekleşmiştir. 

Buna göre, ihtiyatlılık kavramı uyarınca işletmenin 2014 

ve 2015 yılı sonunda yapması gereken işlemlerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Her iki yıl için de herhangi bir kayıt yapılmaz. 

B) 2014 yılı sonunda kayıt yapılmaz, 2015 yılı sonunda 
5.000 TL değer düşme kaydı yapılır. 

C) 2014 yılı sonunda 2.000 TL değer artış kaydı yapılır, 
2015 yılı sonunda kayıt yapılmaz. 

D) 2014 yılı sonunda 2.000 TL değer artış kaydı, 2015 yılı 
sonunda 5.000 TL değer düşme kaydı yapılır. 

E) 2014 yılı sonunda 2.000 TL değer artış kaydı, 2015 yılı 
sonunda 7.000 TL değer düşme kaydı yapılır. 

 
 

32. Tahsili ya da üçüncü kişilerin hesabına kesin borç 

kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, 

içinde bulunulan döneme ait olan kısımlarının izlendiği 

hesap hangisidir? 

A) Gelecek Yıllara Ait Gelirler B) Faiz Gelirleri 

C) Gider Tahakkukları D) Gelir Tahakkukları 

E) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

 
 

33. Bir işletmenin mali tablolarında yer alan bazı bilgiler 

şöyledir: Ödenmemiş Sermaye 35.000 TL, Sermaye 

100.000 TL, Hisse Senedi İhraç Primleri 3.000 TL, Yasal 

Yedekler 14.000 TL, Geçmiş Yıl Zararları 6.500 TL, Dönem 

Net Kârı 10.000 TL, Özel Fonlar 2.500 TL, Önceki Dönem 

Gelir ve Kârları 500 TL, Menkul Kıymet İhraç Farkları 

2.000 TL. 

Buna göre, işletmenin özkaynaklar toplamı kaç TL’dir? 

A) 47.000 B) 47.500   C) 48.000 D) 65.000 E) 88.000 

 
 

34. Bir işlemin günlük deftere ve büyük deftere 

kaydedilmesi, sırasıyla hangi muhasebe 

fonksiyonunun yerine getirilmesine yöneliktir? 

A) Sınıflandırma–Özetleme B) Özetleme–Raporlama 

C) Kaydetme–Sınıflandırma D) Sınıflandırma–Kaydetme 

E) Kaydetme–Özetleme 

 
 

35. K A.Ş., muhatabı ticari ilişkileri olan M A.Ş. ve lehdarı 

tedarikçi L A.Ş. olan 50.000 TL’lik bir poliçe keşide ederek 

kabul için M A.Ş.’ye göndermiştir. Kabul edilen poliçe 

K A.Ş. tarafından L A.Ş.’ye teslim edilmiştir. 

Buna göre, K A.Ş. tarafından yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Borç Senetleri hesabı alacaklandırılır. 

B) Satıcılar hesabı borçlandırılır. 

C) Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır. 

D) Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılır. 

E) Alıcılar hesabı borçlandırılır. 

331 ORTAKLARA BORÇLAR 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

500 SERMAYE 
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36. İşletme tarafından düzenlenen 31.12.2015 tarihli genel 

geçici mizanda Verilen Sipariş Avansları hesabının 

81.000 TL borç kalanı verdiği belirlenmiştir. Yapılan 

incelemede demirbaş alımı için yapılan 18.000 TL’lik ön 

ödemenin Verilen Sipariş Avansları hesabının borcuna 

81.000 TL kaydedildiği tespit edilmiştir. 

Buna göre, yapılması gereken kayıtla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Verilen Avanslar hesabı 18.000 TL borçlandırılır. 

B) Verilen Sipariş Avansları hesabı 63.000 TL 
alacaklandırılır. 

C) Verilen Sipariş Avansları hesabı 63.000 TL 
borçlandırılır. 

D) Demirbaşlar hesabı 18.000 TL borçlandırılır. 

E) Verilen Avanslar hesabı 18.000 TL alacaklandırılır. 

 

37. İşletme, 01.09.2015 tarihinde 500.000 TL sermayeli 

K A.Ş.’ye ortak olmak amacıyla 200.000 TL itibari (nominal) 

değerli hisse senedini 300.000 TL’ye satın alma 

taahhüdünde bulunmuştur. 

Bu bilgilere göre, 01.09.2015 tarihinde yapılacak kayıtta 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) İştiraklere Sermaye Taahhütleri hesabı 300.000 TL 
alacaklandırılır. 

B) Bağlı Ortaklıklar hesabı 300.000 TL borçlandırılır. 

C) İştiraklere Sermaye Taahhütleri hesabı 200.000 TL 
alacaklandırılır. 

D) İştirakler hesabı 200.000 TL borçlandırılır. 

E) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri hesabı 
300.000 TL borçlandırılır. 

 
 

38. İşletme, 200.000 TL olan sermayesini % 20 artırma kararı 

almıştır. Bu amaçla çıkardığı hisse senetlerinin tamamını 

itibari (nominal) değerinin % 5 üzerinde satmıştır. 

Buna göre, yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Ödenmemiş Sermaye hesabı 42.000 TL borçlandırılır. 

B) Sermaye hesabı 42.000 TL alacaklandırılır. 

C) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı 2.000 TL 
alacaklandırılır. 

D) Ödenmemiş Sermaye hesabı 42.000 TL alacaklandırılır. 

E) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı 2.000 TL 
alacaklandırılır. 

39. Aşağıdakilerden hangisi geri kazanılabilir tutarı 

tanımlar? 

A) Bir varlığın gerçeğe uygun değerinden satış giderleri 
çıkarılarak bulunan değeri ile kullanım değerinden büyük 
olanıdır. 

B) Bir varlık, tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki 
durum ve yaşına ulaştığında, elden çıkarılması sonucu 
elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarmanın 
tahmini maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutardır. 

C) Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde 
gerçekleşecek olağan bir işlemde, bir varlığın satışında 
elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır. 

D) Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer 
tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutarı 
ifade eder. 

E) Bir işletmenin, bir varlığın devamlı kullanımından ve 
yararlı ömrünün sonunda elden çıkarıldığında elde 
edilmesi beklenen veya bir yükümlülüğün 
karşılanmasında oluşması beklenen nakit akışlarının 
bugünkü değerini ifade eder. 

 
 

40. TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı dikkate 

alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Finansal kiralama işleminde kiraya veren; finansal 
kiralamaya konu olan varlığı finansal durum tablosunda 
(bilançoda) net kiralama yatırımı tutarına eşit tutarda bir 
alacak olarak gösterir. 

B) Kiralama sözleşmesinin başlangıcı, kiralama 
sözleşmesinin ilk kez muhasebeleştirildiği tarihi ifade 
eder. 

C) Faaliyet kiralamasında kiraya verenler; kiralama konusu 
varlığı, niteliğine göre, finansal durum tablosunda 
(bilançosunda) gösterirler. 

D) Finansal kiralama, bir varlığın mülkiyetine sahip 
olmaktan kaynaklanan risk ve yararların tamamının 
kiracıya devredildiği kiralamaları ifade eder. 

E) Faaliyet kiralaması, finansal kiralama dışındaki 
kiralamalardır. 

 

41. TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardına göre, ilk 

muhasebeleştirme sırasında ve raporlama dönemi 

sonunda gerçekleştirilecek çevrim işlemlerine ilişkin 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Raporlama dönemi sonunda, tarihi maliyet cinsinden 
ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan 
kalemler işlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir. 

B) İşletmenin geçerli para birimi, yüksek enflasyonlu bir 
ekonominin para birimi ise işletme çevirme yöntemini 
kullanmadan önce, finansal tabloları TMS 29 Yüksek 
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama 
Standardına göre, düzeltir. 

C) Raporlama dönemi sonunda, yabancı para birimindeki 
parasal kalemler işlem tarihindeki kurdan çevrilir. 

D) Bir yabancı para işlemi, ilk muhasebeleştirme sırasında; 
yabancı para birimindeki tutara, geçerli para birimi ile 
işlem tarihindeki yabancı para birimi arasındaki geçerli 
kur uygulanarak geçerli para biriminden kaydedilir. 

E) Raporlama dönemi sonunda, gerçeğe uygun değerden 
ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan 
kalemler, gerçeğe uygun değerin ölçüldüğü tarihteki 
döviz kurları kullanılarak çevrilir. 
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42. TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 

Standardına göre, yatırım yapılan işletme üzerinde 

önemli etkisi bulunan veya yatırım yapılan işletmeyi 

müşterek kontrol eden işletme, iştirakteki veya iş 

ortaklığındaki yatırımlarını aşağıdakilerden hangisi ile 

muhasebeleştirir? 

A) Gerçeğe uygun değer yöntemi B) Özkaynak yöntemi 

C) Konsolidasyon yöntemi D) Maliyet yöntemi 

E) Oransal konsolidasyon yöntemi 

 
43. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi bir maddi duran varlık 

kaleminin maliyetine giren unsurlardan birisidir? 

A) Yeni bir tesis açılmasının maliyetleri 

B) Kurulum ve montaj giderleri 

C) Personel eğitim masrafları 

D) Reklam ve tanıtım harcamaları 

E) Yönetim giderleri 

 
 

44. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı 

dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Araştırma harcamaları gerçekleştiğinde gider olarak 
muhasebeleştirilir. 

B) İşletme içi yaratılan şerefiye, varlık olarak 
muhasebeleştirilmez. 

C) Maddi olmayan duran varlıkların ilk 
muhasebeleştirilmeleri sonrası ölçümlerinde maliyet 
yöntemi veya yeniden değerleme yöntemi uygulanabilir. 

D) Sınırsız bir yararlı ömre sahip olan maddi olmayan 
duran varlıklar, itfaya tabi tutulmaz ancak değer 
düşüklüğü testine tabi tutulur. 

E) İşletme içi bir maddi olmayan duran varlık yaratılmasına 
ilişkin olarak araştırma ve geliştirme safhalarının 
birbirinden ayırt edilememesi durumunda, yapılan tüm 
harcamalar geliştirme safhasında yapılmış gibi dikkate 
alınır. 

 
45. Muhasebe bilgi sistemlerinde, aşağıdaki otomasyon 

sistemlerinden hangisi stok maliyetlerini en aza 

indirmeyi sağlamaktadır? 

A) Tam Zamanında Üretim ve Yönetim (Just In Time-JIT) 
Sistemleri 

B) Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (Activity Based Costing- 
ABC) Sistemleri 

C) İş Emri Maliyet Sistemleri 

D) Süreç Maliyet Sistemleri 

E) Ortak Maliyet Sistemleri 

 
46. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulunun (IASB) 

çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının 
gelişimini sağlamayı amaçlar. 

B) Finansal Raporlama Standartlarının yakınsama 
sürecinin etkinliğini amaçlar. 

C) KOBİ’ler için Finansal Raporlama Standartlarını geliştirir. 

D) Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının 
yorumlarını onaylar ve yayınlar. 

E) Denetim hizmetlerinin kalitesini geliştirmeyi amaçlar. 

47. İşletme, bir hammaddeden zorunlu olarak A, B ve C 

mamullerini üretmektedir. Söz konusu mamullerin üretimi 

için katlanılan maliyetler ve bu mamullerin üretim ve satış 

fiyatına ilişkin bilgiler şöyledir: 

Direkt İlk Madde Malzeme Maliyeti 32.000 TL 

Direkt İşçilik Maliyeti 14.000 TL 

Genel Üretim Maliyeti 54.000 TL 
 

 

Toplam 100.000 TL 

 

 

Mamuller Üretim Satış Satış Fiyatı 

A 1.000 birim 1.000 birim 50 TL/br 

B 5.000 birim 4.000 birim 15 TL/br 

C 3.000 birim 2.000 birim 25 TL/br 

İşletme, ortak maliyetlerin dağıtımında piyasa değeri 

yöntemini kullandığına göre, C mamulünün ortak 

maliyetten alacağı pay kaç TL’dir? 

A) 12.500 B) 25.000   C) 37.500 D) 45.000 E) 50.000 

 
 

 
48. BT Üretim İşletmesinin Haziran ayına ilişkin hammadde 

stok alış bilgileri şu şekildedir: 

1 Haziran (Devir) 100 br x 10 TL = 1.000 TL 

7 Haziran Alış 200 br x 12 TL = 2.400 TL 

18 Haziran Alış 150 br x 15 TL = 2.250 TL 

26 Haziran Alış 100 br x 16 TL = 1.600 TL 
 

 

Toplam 550 br = 7.250 TL 

30 Haziran tarihinde yapılan sayımda 110 birim hammadde 

stoku olduğu tespit edilmiştir. 

İlk giren – ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre, üretimde 

kullanılan hammaddenin maliyeti kaç TL’dir? 

A) 1.120 B) 5.490 C) 5.500 D) 5.650 E) 6.130 

 

 
49. ABC Üretim İşletmesi çalışanlarına yılda iki defa ikramiye 

ödemektedir. Önümüzdeki yıl için bütçelenen ikramiye 

tutarı 60.000 TL olup bunun 30.000 TL’sinin Mayıs ayında, 

30.000 TL’sinin ise Kasım ayında ödenmesi 

planlanmaktadır. 

Buna göre, her ay yapılacak kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 730 Genel Üretim Giderleri hesabı borçlu, 381 Gider 
Tahakkukları hesabı alacaklı 

B) 720 Direkt İşçilik Giderleri hesabı borçlu, 373 Maliyet 
Giderleri Karşılığı hesabı alacaklı 

C) 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma hesabı borçlu, 
730 Genel Üretim Giderleri hesabı alacaklı 

D) 730 Genel Üretim Giderleri hesabı borçlu, 373 Maliyet 
Giderleri Karşılığı hesabı alacaklı 

E) 151 Yarı Mamul – Üretim hesabı borçlu, 731 Genel 
Üretim Giderleri Yansıtma hesabı alacaklı 
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50.   
 

I. Reklam giderleri 

II. Hammadde satın alma bölümü giderleri 
III. Endirekt malzeme kullanımı 

53. PT Üretim İşletmesi X1 mamulünün üretimini sırasıyla Z1 

ve Z2 bölümlerinde gerçekleştirmektedir. İşletme bu dönem 

Z1 üretim bölümünde toplam 20.000 direkt işçilik saati (dis) 

ve Z2 üretim bölümünde ise 50.000 makine saati (ms) 

IV. Mamul ambarı kirası 

V. Makine amortismanı 

Yukarıdaki giderlerden hangileri üretim maliyeti olarak 

sınıflandırılabilir? 

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

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

 

51. TA Üretim İşletmesinin esas üretim ve hizmet üretim gider 

yerlerine ait I. Dağıtım sonunda ortaya çıkan genel üretim 

maliyet bilgileri aşağıda verilmiştir. Dağıtım anahtarı olarak 

hizmet bölümlerinden tamir-bakımda bakım saati (bs) ve 

kalite kontrolde kontrol sayısı (ks) kullanılmaktadır. 
 

Hizmet ve Esas Üretim Gider Yerleri 

Tamir 

Bakım 

Kalite 

Kontrol 

 
Preshane 

 
Montaj 

10.000 TL 12.000 TL 200.000 TL 300.000 TL 

5 bs 10 bs 40 bs 60 bs 

5 ks 5 ks 45 ks 50 ks 

Bu işletmede gider dağıtımı için kademeli dağıtım yöntemi 

benimsenmiştir ve en yüksek maliyete sahip hizmet gider 

yeri öncelikle dağıtılacaktır. 

Buna göre, II. Dağıtımda montaj bölümünün tamir 

bakım bölümünden alacağı genel üretim maliyeti kaç 

TL olur? 

A) 3.200 B) 4.500 C) 6.200 D) 6.250 E) 6.360 

 
 

 
52. ST Üretim İşletmesinin Ekim ayına ait bazı bilgileri şu 

şekildedir: 

Dönembaşı yarı mamul stoku 24.000 TL 
Dönemsonu yarı mamul stoku 18.000 TL 
Dönembaşı direkt ilk madde malzeme stoku 20.000 TL 
Dönemsonu direkt ilk madde malzeme stoku 22.000 TL 
Direkt işçilik maliyetleri 50.000 TL 
Genel üretim maliyetleri 80.000 TL 

Üretilen mamuller maliyeti 200.000 TL 

Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Ekim ayında satın 

almış olduğu ilk madde malzeme maliyeti kaç TL’dir? 

A) 42.000 B) 60.000   C) 64.000 D) 66.000 E) 68.000 

çalışma yapılacağını; bu üretim noktalarının gerçekleşmesi 

beklenen genel üretim maliyetlerinin ise Z1 için 60.000 TL 

ve Z2 için ise 100.000 TL olacağını tahmin etmektedir. Bu 

üretim noktalarında X1 dışında başka mamuller de 

üretilmektedir. Dönemde 100 birim X1 mamulü Z1 

bölümünde 5.000 dis, Z2 bölümünde ise 8.000 ms 

çalışılarak tamamlanmıştır. 

Buna göre, X1 mamulü için yüklenen tahmini genel 

üretim maliyetleri kaç TL’dir? 

A) 28.000 B) 29.000   C) 30.000 D) 30.500 E) 31.000 

 
 

 
54. MT Üretim İşletmesinin gelecek dönemde ihtiyaç 

duyduğu (satın alması gereken) malzeme miktarı 

20.000 adettir. Bu işletmede, toplam stok maliyetlerini 

minimum yapacak ekonomik sipariş miktarı düzeyi 

2.000 br olarak belirlendiğine göre, bu işletme 

tarafından kaç günde bir sipariş verilmesi gerekir? (Yılı 

360 gün alınız.) 

A) 15 B) 20 C) 24 D) 25 E) 36 

 
 

 
55. Stokların devir hızını, satışların maliyet tutarını esas alarak 

hesaplayan bir işletmede, ortalama stoklar 25.000 TL ve 

stokta kalma süresi 60 gündür. İşletmenin brüt satış kârı 

50.000 TL’dir. 

Buna göre, işletmenin brüt satış kârlılık oranı yüzde 

kaçtır? 

A) 15 B) 18 C) 20 D) 25 E) 30 

 
 

 
56. X Ticaret A.Ş.’nin gelir tablosundaki bazı bilgiler aşağıda 

verilmiştir: 
 

Yurtiçi Satışlar 120.000 TL 

Faiz Gelirleri 20.000 TL 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 20.000 TL 

Kambiyo Zararları 5.000 TL 

Diğer Gelirler 10.000 TL 

Genel Yönetim Giderleri 15.000 TL 

Satılan Ticari Mallar Maliyeti 90.000 TL 

Satış İskontoları 10.000 TL 

Bu verilere göre, işletmenin faaliyet kârı veya zararı ne 

kadardır? 

A) 5.000 TL zarar B) 5.000 TL kâr C) 10.000 TL zarar 

D) 10.000 TL kâr E) 15.000 TL kâr 
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57. Duran Varlıkları 300.000 TL, Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynakları 150.000 TL, Dönem Net Kârı 100.000 TL ve 

Özsermaye Kârlılığı % 20 olan bir işletmenin Net 

İşletme Sermaye tutarı kaç TL’dir? 

A) 350.000 B) 500.000 C) 600.000 

D) 650.000 E) 950.000 

 

58. Net satışlarının toplamı 20.000 TL olan bir işletmenin 

gelir tablosu dikey yüzdeler yöntemine göre, analiz 

edildiğinde; brüt satış kârı kaleminin dikey yüzdesi 

% 17, faaliyet kârı kaleminin dikey yüzdesi % 8 ise 

faaliyet giderlerinin toplamı kaç TL’dir? 

A) 800 B) 900 C) 1.500 D) 1.700 E) 1.800 

 
 

59. Aşağıdaki analiz tekniklerinin hangisinde, iki farklı 

tarihe/döneme ait hesap tutarlarındaki değişimi hem 

tutar hem de yüzde olarak hesaplamak gerekir? 

A) Dış Analiz B) Trend Analizi C) Yatay Analiz 

D) Dikey Analiz E) Kredi Analizi 

 

60. Bir işletmenin cari oranı 2, devamlı sermayenin kısa 

vadeli yabancı kaynaklara oranı 2,5 ise duran 

varlıkların devamlı sermayeye oranı kaçtır? 

A) 0,60 B) 0,75 C) 1,25 D) 1,50 E) 2,50 

 
 

61. Bir işletmenin 2014 ve 2015 yıllarına ait bazı bilanço verileri 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir: 

Hesap Adı 2014 2015 

Alınan Çekler 10.000 12.000 

Hisse Senetleri 3.000 5.000 

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5.000 10.000 

Alacak Senetleri 12.000 13.000 

Bankalar 30.000 40.000 

Bu bilgilere göre, Hazır Değerler grubundaki artış veya 

azalış yüzdesi kaçtır? 

A) % 20 azalış B) % 30 azalış C) % 20 artış 

D) % 30 artış E) % 38 artış 

 

62. Net satışları 100.000 TL olan bir işletmenin aktif devir 

hızı oranı 5, duran varlıklar toplamı da 12.000 TL ise 

dönen varlıklar toplamı kaç TL’dir? 

A) 8.000   B) 20.000 C) 52.000 D) 60.000 E) 88.000 

63. Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız 

Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun 

Olarak Yürütülmesi başlıklı Bağımsız Denetim 

Standardı 200 uyarınca; denetçiler, finansal tablo 

bağımsız denetimlerinde, finansal tabloların önemli 

yanlışlık içerip içermediğine dair hangi seviyede 

güvence elde etmelidir? 

A) Düşük güvence B) Mutlak güvence 

C) Makul güvence D) Ortalama güvence 
E) Sınırlı güvence 

 

 
65. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, sermaye şirketlerinin 

her yıl finansal tabloları için yaptırmak zorunda 

oldukları bağımsız denetimin nitelikleriyle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kullanıcılara finansal tabloların doğruluğuyla ilgili sınırlı 
güvence verir. 

B) İşletme için finansal tablolara son halinin verilmesi 
hizmetin bir parçasıdır. 

C) Denetlenen şirketlerin borçlarını ödeyebilecek güçte 
olduğunu gösterir. 

D) Şirketin finansal durum ve performansı hakkındaki bilgiye 
olan güveni artırır. 

E) Denetimin güvence sağladığı taraf sadece şirketin 
mevcut ve potansiyel ortaklarıdır. 

 

66. Denetçinin denetim riskini düşürebilmek için seviyesini 

etkileyebileceği risk aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İş riski B) Kontrol riski C) Önemli yanlışlık riski 

D) Yapısal risk E) Tespit edememe riski 

64. Bağımsız Denetimde Örnekleme başlıklı Bağımsız 

Denetim Standardı 530 çerçevesinde, aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Ana kitlenin benzer özelliklere sahip alt gruplara 
ayrılması ve bunların her biri için ayrı örnekleme 
yapılması, örnekleme riskini artırır. 

B) Satış faturalarını incelemek için faturaların tamamı 
yerine, 100 bin TL’nin üstündeki kalemlerin seçilmesi 
denetim örneklemesine bir örnektir. 

C) Örneklem seçiminde, yalnızca sistematik seçim ve 

rastgele (tesadüfi) seçim yöntemleri kullanılabilir. 

D) İncelemek için kalem seçiminin istatistiki örnekleme 
olabilmesi için bu seçimin bir denetim örneklemesi 
olmaması gerekir. 

E) İncelemek için kalem seçiminin bir denetim örneklemesi 
olabilmesi için her kalemin seçilme şansının olması 
gerekir. 
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67. Denetim kanıtlarının yeterliği ve uygunluğuna ilişkin 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kanıtın ihtiyaç duyulan uygunluk derecesi, makul 
güvenceli denetimlerde, sınırlı güvenceli denetimlere 
göre, daha azdır. 

B) Kanıtların, bir iddianın doğrulanmasına yönelik olarak 
ulaşacağı sonucun denetçiyi ikna edebilmesi için yeterli 
ve uygun olması gerekir. 

C) Denetim kanıtının uygun olması; kanıtın güvenilir ve ilgili 
olması anlamına gelmektedir. 

D) Fazla miktarda kanıt elde edilmesi, ilgisiz kanıtların 
ilgisizliğini telafi etmez. 

E) Denetim kanıtının yeterliği miktarının ölçüsüdür. 

 
 

68. Aksi denetçi tarafından gerekçelendirilip 

belgelendirilmedikçe aşağıdaki finansal tablo 

kalemlerinden hangisinin muhasebeleştirilmesinde hile 

risklerinin bulunduğu varsayılır? 

A) Stoklar B) Kısa Vadeli Borçlar C) Hasılat 

D) Alacaklar E) Sermaye 

72. Finansal Tabloların Denetiminin Planlanması başlıklı 

Bağımsız Denetim Standardı 300’e göre, denetimin 

planlanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Denetçi, denetim sırasında gerektiğinde denetim planını 
değiştirebilir ancak genel denetim stratejisini 
değiştiremez. 

B) Denetimin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların 
niteliği genel denetim stratejisinde belirlenir. 

C) Denetim planı, risk değerlendirme prosedürlerinin 
planlanmasını da içerir. 

D) Denetimin planlanması sürecinde, sorumlu denetçi ve 
denetim ekibinin diğer kilit üyeleri rol alır. 

E) Denetim stratejisi, denetim planından önce 
geliştirilmelidir. 

 

73. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim sürecinin 

aşamalarından birisi değildir? 

A) Risk değerlendirme B) Planlama 

C) Raporlama D) Finansal tablo hazırlama 

E) Risklere karşılık verme 

 

 
69. Denetçi, finansal tablolarını denetlediği şirketin bir 

müşterisinin şirket aleyhine tazminat davası açtığını 

öğrenmiştir. Denetçi elde ettiği kanıtlar doğrultusunda, talep 

edilen tazminatın finansal tablolar için önemli bir tutar 

olduğu, ancak denetlediği şirketin davayı kaybetme 

ihtimalinin %50’den az olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Denetçi, denetlediği finansal tablolar söz konusu 

davayla ilgili herhangi bir bilgi içermiyorsa bu tablolar 

için ne tür bir görüş vermelidir? 

A) Önemli yanlışlık sebebiyle sınırlı olumlu (şartlı) görüş 

74.  
 
I. Yapısal risk 

II. Kontrol riski 

III. Tespit edememe riski 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri denetçinin değil, 

denetlenen şirket yönetiminin azaltabileceği 

risklerdendir? 

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

D) I ve II E) II ve III 

B) Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edememe 
sebebiyle sınırlı olumlu (şartlı) görüş 

C) Olumsuz görüş 

D) Görüş bildirmekten kaçınma 

E) Olumlu görüş 

 

70. Denetim prosedürleri hem amacına hem de türüne 

(uygulanan eyleme) göre, sınıflandırılmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi amacına göre, 

sınıflandırılmaya dâhildir? 

A) İnceleme (tetkik) B) Dış doğrulama D) Sorgulama 

C) Yeniden hesaplama E) Kontrolleri test etme 

 

71. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin müşteri şirketin 

stok sayımlarına katılmasının amaçlarından biri 

değildir? 

A) Stoklar üzerinde test sayımlar yapabilmek 

B) Şirketin stok sayım sürecinin iyileştirilmesi için 
tavsiyelerde bulunabilmek 

C) Stokları inceleyebilmek 

D) Stokların doğru sayımını sağlamaya yönelik şirket iç 
kontrollerini tanımak 

E) Stok sayım prosedürlerinin uygulanışını gözlemlemek 

75. Denetim sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya 

varılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Denetimin, müşterinin faaliyet gösterdiği coğrafi 
bölgelerden hangilerinde gerçekleştirileceği bilgisi 
sözleşmede yer almak zorundadır. 

B) Kullanılacak finansal raporlama çerçevesi Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları değilse, denetçi söz 
konusu denetim işini üstlenmemelidir. 

C) Denetim sözleşmesi yazılı olmak zorunda değildir. 

D) Müşteri yönetimi, gerekli ve ilgili bilgileri denetçiye 
sağlama sorumluluğunu kabul etmese de denetçinin o 
denetim işini üstlenmesinde bir sakınca yoktur. 

E) Müşterinin finansal tabloların hazırlanması sorumluluğunu 
denetçiye verdiği bir denetim işi, denetçi tarafından kabul 
edilemez. 
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76. Denetlenen şirketin alacak bakiyelerinin, borçlu 

taraflarca doğrulanmasını amaçlayan dış teyit 

prosedürleri kapsamında, olumsuz teyit talebi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Teyit eden tarafa herhangi bir alacak bakiyesi bilgisi 
sunmayan, ondan kayıtlarındaki alacak bakiyesini 
bildirmesini bekleyen teyit talebidir. 

B) Negatif bakiyeli bir alacak söz konusu olduğunda bu 
alacağın borçlusuna gönderilen teyit talebidir. 

C) Teyit eden taraf, teyit talebinde kendisine sunulan 
alacak bakiyesi bilgisiyle mutabık değilse cevap istenen, 
mutabıksa cevap beklenmeyen teyit talebidir. 

D) Bir teyit talebine olumsuz yanıt gelmesi veya hiç yanıt 
gelmemesi halinde gönderilen ikinci teyit talebidir. 

E) Teyit talep edilen tarafların cevap vermediği teyit 
talepleridir. 

 

77. Denetimde hileyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) İşletme yönetimlerinin gerçekleştirebileceği hilelere 
ilişkin riskler arttıkça denetçi, finansal tablo 
kalemlerindeki hileleri önlemeye yönelik işletme 
kontrollerine daha az güvenmelidir. 

B) Satışlar kalemi, aksi ispat edilmedikçe denetimlerde 
baştan hile riskli kalem olarak kabul edilir. 

C) Denetçinin önemsiz bir kalemde hile tespit etmesi, ilave 
denetim prosedürü gerektiren bir husus değildir. 

D) İlişkili taraflarla gerçekleştirilmiş ve muhasebeleştirilmesi 
için bazı tahminlere başvurulan yüksek tutarlı işlemler, 
hile riski yüksek olarak değerlendirilmelidir. 

E) Risk değerlendirme sürecinin bir parçası olarak denetim 
ekibi üyeleri arasında yapılması gereken müzakerede 
hile riski konusunun görüşülmesi zorunludur. 

 
 

78. Denetçi, müşteri şirketin yıl içinde satın almış olduğu bir 

gayrimenkulün finansal tablolara doğru bir şekilde yansıtılıp 

yansıtılmadığını tespite yönelik olarak gayrimenkule ait 

tapu kayıtlarını incelemiştir. 

Bu prosedürün ilgili olduğu yönetim iddiası 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğruluk B) Haklar ve yükümlülükler C) Tamlık 

D) Sınıflandırma E) Değerleme 

 

79. Bir malın üretilme sürecinde sabit maliyet 16 birimdir. 

Üretilen her bir ilave malın maliyeti de 2 birimdir. 

Buna göre, 8 birim malı üreten bir firmanın ortalama 

toplam maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşit olur? 

A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32 

 
 

80. 𝒂 = 𝒂 − 𝒂𝒂 şeklinde verilen bir talep fonksiyonunda 𝒂 

talep edilen miktar ve 𝒂 fiyatı göstermektedir. 𝒂 ve 𝒂 

pozitif parametrelerdir. 

Bu talep fonksiyonuna göre, marjinal hasılat aşağıdaki 

ifadelerden hangisine eşit olur? 

81. IS-LM modeli çerçevesinde bir ekonomide faiz 

oranlarını değiştirmeden hasılanın artmasını isteyen 

hükümet, aşağıdaki politika karmalarından hangisini 

uygulamalıdır? 

A) Genişletici para ve daraltıcı maliye politikaları 

B) Daraltıcı maliye politikası ve destekleyici para politikaları 

C) Genişletici para ve genişletici maliye politikaları 

D) Daraltıcı para ve daraltıcı maliye politikaları 

E) Daraltıcı para ve genişletici maliye politikaları 

 
 

 
82. IS-LM modeli çerçevesinde bir ekonomide para talebi 

denklemi şu şekilde verilmiştir: 𝒂 = 𝒂, 𝒂 𝒂 − 𝒂𝒂. (Burada L 

para talebi, Y gelir ve i faiz oranıdır.) 

Bu ekonomide; 100 olan reel para arzı eğer 200’e 

çıkarsa LM eğrisinin konumunda kaç birimlik kayma 

meydana gelir? 

A) 0 B) 100 C) 200 D) 300 E) 400 

 
 

 
83. Yüksek miktarlarda meydana gelen kısa vadeli sermaye 

giriş ve çıkışlarında döviz kuru oynaklığı 

artabilmektedir. Bu tür fon giriş ve çıkışlarının bir 

kısmının, döviz piyasasına uğratılmadan Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasına yönlendirilerek döviz 

kuru oynaklığını azaltmak amacıyla uygulanan para 

politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Açık piyasa işlemi B) Reeskont kredisi 

C) Kısa vadeli faiz oranları D) Faiz koridoru 

E) Rezerv opsiyonu mekanizması 

 

84. Aşağıdakilerden hangisi tasarruf paradoksunu 

açıklamaktadır? 

A) Milli gelir içinde tasarrufların oranının düşme eğiliminde 
olduğu durumu anlatır. 

B) Milli gelir arttıkça tasarrufların aynı oranda artmadığı 
durumu anlatır. 

C) Tasarruflardaki artış nedeniyle toplam hasılanın 
azalmasını anlatır. 

D) Tüketim azaldıkça tasarrufların artmadığı durumu 
anlatır. 

E) Tasarruflardaki düşüş nedeniyle yatırımların ve toplam 
hasılanın düşüşünü anlatır. 

 
 

 
85. Belirli bir vergi oranından sonra artışın, vergi 

hasılatında azalmaya yol açacağını ifade eden eğri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Phillips eğrisi B) Kuznets eğrisi C) Pigou eğrisi 

D) Laffer eğrisi E) Lorenz eğrisi 

A) 𝒂 − 𝒂 𝒂 B) 𝒂 − 𝒂⁄𝒂 C) 𝒂 − 𝒂 𝒂 

D) 𝒂 𝒂 E) 𝒂 − 𝒂⁄ 𝒂 
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86. Doğal tekellerde fiyatların düzenlenmesi için uygulanan 

yöntemlerden biri de bir yıl içinde hasılanın maliyetlere eşit 

olmasını sağlayacak bir fiyatın bulunmasıdır. 

Bu fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisi ile 

tanımlanır? 

A) Marjinal maliyet fiyatlaması B) Maliyet fiyatlaması 

C) Ortalama maliyet fiyatlaması D) Hasılat fiyatlaması 

E) Getiri oranı fiyatlaması 

 

87. Aşağıdaki harcamalardan hangisi iktisadi sınıflamaya 

göre, transfer, fonksiyonel sınıflamaya göre, eğitim 

harcamasıdır? 

A) Okullardaki idari personelin maaşları 

B) Devletin okular için araç satın alması 

C) Devletin yoksul öğrencilere sağladığı bedava okul servisi 
hizmeti 

D) Öğretmen maaşları 

E) Devletin yeni bir okul inşası için yaptığı harcamalar 

 

88. (A) 10.000 TL brüt gelir elde ederken, (B) 20.000 lira brüt 

gelir elde etmektedir. Birinci tip gelir vergisi tarifesinde (A) 

1.000 TL, (B) ise 2.000 TL gelir vergisi öderken, ikinci tip 

tarifede (A) 500 TL ve (B) de 750 TL gelir vergisi 

ödemektedir. 

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Birinci tip tarife azalan oranlıdır. 

B) İkinci tip tarife artan oranlıdır. 

C) İkinci tip tarife progresiftir. 

D) Birinci tip tarife ikinci tip tarifeye göre, daha regresiftir. 

E) Birinci tip tarife ikinci tip tarifeye göre, daha progresiftir. 

 

89. Aşağıdakilerden hangisi devletin kendi borçlanma 

senetlerini kendisinin almasıdır? 

A) Konversiyon B) Konsolidasyon C) Borç planlaması 

D) Rachat E) Başabaşın altında ihraç 

 

90. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede toplanabilecek olan 

vergilerin fiili gerçekleşmesini ifade eder? 

A) Vergi rekabeti B) Vergi arbitrajı C) Vergi potansiyeli 

D) Vergi gayreti E) Vergi ahlakı 

 
 

91.  

I. Oda Yönetim Kurulu Başkanı 

II. Yönetim Kurulu 

III. Odaya kayıtlı üyelerin onda biri 

IV. Disiplin Kurulu 

V. Denetleme Kurulu 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu’na göre, yukarıdakilerden 

hangilerinin Oda Genel Kurulunu toplantıya çağırma 

yetkisi vardır? 

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

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

92. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

meslek mensubu olabilmeye engel olabilecek suçlar 

arasında yer almaz? 

A) Güveni kötüye kullanma B) Zimmet 

C) Hırsızlık D) Hileli iflas 

E) Karşılıksız çek keşide etme 

 

93. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre, meslek mensubu ile 

müşterisinin karşılıklı rızayla aralarındaki sözleşmeyi 

feshetmeleri halinde bu tarihten itibaren ne kadar süre 

içinde daha önceden alınmış olan defter ve belgelerin 

sahiplerine geri verilmesi gerekir? 

A) 15 gün B) 1 ay C) 3 ay D) 6 ay E) 1 yıl 

 
 

94. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 

İlkeler Hakkında Yönetmeliğe ekli Etik İlkelere göre, 

aşağıdakilerden hangisi bağımsız çalışan meslek 

mensubu için kişisel çıkar tehdidi yaratabilecek 

durumlara verilebilecek örnekler arasında yer almaz? 

A) Müşteri ile ortak bir finansal çıkarın paylaşılması 

B) Güvence sağlama müşterisine borç verilmesi 

C) Güvence sağlama müşterisinden borç alınması 

D) Müşteri tarafından istihdam edilme olasılığı 

E) Müşterisine verdiği hizmet karşılığında ücret tarifesinin 
üstünde bir ücret alınması 

 
 

95. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 

Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde yer alan reklam 

kurallarına göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensupları büro açılışlarını basın ve yayın 
yoluyla duyuramaz. 

B) Meslek mensuplarının kullandıkları başlıklı kâğıtlar, 
kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıyacak 
şekilde düzenlenemez. 

C) Meslek mensubu sunduğu mesleki faaliyetlerin tanıtımı 
için hazırlayacağı kitapçık ve broşürlerde, mevcut ve 
geçmiş müşterilerinin isim ve unvanlarını açıklayamaz. 

D) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali 
müşavirlik hizmeti, hiçbir sıfat altında marka olarak tescil 
ettirilemez. 

E) Meslek mensupları, büroları veya ortağı olduğu şirketlerin 
veya müşterilerinin mesleki personel ihtiyacı için ilan 
verebilir; ancak meslekle ilgili eğitim kurumlarında 
öğrencileri veya mezunları haberdar etmek amacıyla 
mesleği ve büro veya şirketini tanıtıcı bilgiler veremez. 
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96. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, 

aşağıdakilerden hangisi meslek mensubuna kınama 

cezası verilmesini gerektiren haller arasında 

yer almaz? 

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

B) Büro Tescil Belgesinin süresinde vize ettirilmemesi 

C) Meslek mensuplarınca, reklam yasağına uyulmaması 

D) Müşteri bildirim listelerinin tam ve doğru olarak Odaya 

süresinde verilmemesi 

E) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak 
mesleki faaliyette bulunulması 

 

97. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi iş kazası 

veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan 

haklardan biri değildir? 

A) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının 
hak sahiplerine gelir bağlanması 

B) Sigortalıya malûllük aylığı bağlanması 

C) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici 
iş göremezlik ödeneği verilmesi 

D) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının 
gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği 
verilmesi 

E) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için 
cenaze ödeneği verilmesi 

 
 

98. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun kısa ve uzun 

vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı sayılır? 

A) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklar 

B) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi 

C) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar 
ile yedek subay okulu öğrencileri 

D) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta 
olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûller 

E) Resmî meslek ve sanat okullarında ve yüksekokullarda 
fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî 
mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler 

99. İşverenin iş sözleşmesini derhal feshetmesi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İş güvencesine tabi bir işçinin iş sözleşmesinin haksız 
feshinde, geçersiz fesihte hükmedilebilecek iş 
güvencesi tazminatının en fazla sekiz aylık ücret 
tutarında olabileceğine ilişkin sınırlama uygulanmaz. 

B) İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshettiği 
hiçbir durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. 

C) İşçinin işe giriş sırasında siyasi görüşleriyle ilgili yalan 
söylediğinin sonradan anlaşılması, işveren için haklı 
nedenle derhal fesih hakkı doğurur. 

D) İşçinin özel hayatında işlediği bir suçtan dolayı bir hafta 
tutuklu kalması işverene haklı nedenle derhal fesih hakkı 
vermez. 

E) Bir bankada çalışan işçinin müşterilerin hesaplarından 
kendi hesabına para aktardığını olay tarihinden üç yıl 
sonra öğrenen işveren, haklı nedenle derhal fesih 
hakkını kullanabileceği süre geçtiği için bu hakkını 
kullanamaz. 

 
 

100. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, yıllık ücretli izinle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Mevsimlik iş sözleşmesiyle çalışan işçiler de, birbirini 
takip eden mevsimlerde geçen toplam hizmet süresi bir 
yıla ulaştığı takdirde, yıllık ücretli izin hakkından 
yararlanabilirler. 

B) Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı 
işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin 
süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak 
hesaplanır. 

C) Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gereken bir yıllık 
sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin sadece İş 
Kanunu kapsamına giren işyerlerinde geçirmiş olduğu 
süreler dikkate alınır. 

D) İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi 
halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin 
sürelerine ait ücreti, yıllık izne hak kazandığı 
dönemlerde aldığı ücreti üzerinden hesaplanarak 
kendisine veya hak sahiplerine ödenir. 

E) Yıllık ücretli izin günlerine rastlayan ulusal bayram, hafta 
tatili ve genel tatil günleri de yıllık ücretli izin günlerinin 
hesabında izin süresinden sayılır. 

 

101. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçilerin günlük çalışma 

süresi kural olarak en çok kaç saattir? 

A) 7 B) 8 C) 11 D) 14 E) 15 
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102. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre, greve ilişkin aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Grev oylamasında sendika üyesi olmayan işçiler oy 
kullanamaz. 

B) Grev ve lokavtta geçen süreler, işçilerin kıdem tazminatı 
hesabında dikkate alınmaz. 

C) Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçilere, 
greve katılan işçilerin işleri yaptırılamaz. 

D) Grevin uygulanmasına son verilmesi lokavtın, lokavtın 
uygulanmasına son verilmesi grevin kaldırılmasını 
gerektirmez. 

E) Grev sonunda yapılan toplu iş sözleşmesinden, yasaya 
göre, zorunlu olarak çalışanlar dışında işyerinde 
çalışmış olanlar, aksine hüküm bulunmadıkça 
yararlanamaz. 

 

103. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Telif haklarının müellifleri ve bunların yasal mirasçıları 
dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından 
doğan kazançlar, değer artışı kazancı niteliğindedir. 

B) Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen 
kâr payları, menkul sermaye iradı olarak addedilir. 

C) Nüfusu 5000 kişiyi aşmayan yerlerde faaliyet gösteren 
serbest meslek erbabı ebeler, vergiden muaftırlar. 

D) Gayrimenkul sermaye iradı sayılan hakların 
kiralanmasında götürü gider usulü uygulanabilir. 

E) Serbest meslek kazancının Türkiye’de elde edilmiş 
sayılması için serbest meslek faaliyetinin Türkiye’de icra 
edilmesi ya da Türkiye’de değerlendirilmesi gerekir. 

 

104. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi, ihbarname ile 

tebliğ edilen ve vade tarihi 30.04.2016 olan verginin 

tahsil zamanaşımı süresinin son günüdür? 

A) 01.01.2020 B) 01.01.2021 C) 26.04.2021 

D) 31.12.2021 E) 31.12.2022 

 
 

105. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca Avrupa Birliği 

organlarıyla akdedilen ve usulüne göre, yürürlüğe 

konulan anlaşmalar çerçevesinde, proje karşılığı 

sağlanan hibelere ilişkin olarak aşağıdaki 

açıklamalardan hangisi yanlıştır? 

A) Özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate 
alınmaz. 

B) Bu fondan yapılacak harcamalar, gelir vergisi matrahının 
tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınır. 

C) Proje sonunda harcanmayan bir tutar kalırsa bu tutar 
gelir kaydedilir. 

D) Bu fondan yapılacak harcamalar, kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmaz. 

E) Bu fondan yapılacak harcamalar, kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde maliyet olarak dikkate alınmaz. 

106. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdaki 

yöntemlerden hangisi, kurumların ilişkili kişilerle 

yaptığı işlemlerde uygulayacağı emsallere uygun 

fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir 

brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle 

hesaplanmasını ifade eden yöntemdir? 

A) Yeniden satış fiyatı yöntemi B) Kâr bölüşüm yöntemi 

C) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi D) Maliyet artı yöntemi 

E) Karşılaştırılabilir yeniden satış fiyatı yöntemi 

 

107. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi, kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde 

ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim 

konusu yapılan bir indirim çeşidi değildir? 

A) Bağış ve yardımlar 

B) Ar-Ge indirimi 

C) Kuruluş ve örgütlenme gider indirimi 

D) Sponsorluk harcamaları 

E) Nakdi sermaye artışı üzerinden hesaplanan indirim tutarı 

 

108. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 

komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle 

yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi 

aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? 

A) Emsal bedeli B) Vergiyi doğuran olay 

C) Hizmet sayılan hal D) İstisna 

E) Katma değer vergisi matrahı 

 
 

109. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından 

biri değildir? 

A) Esnaf faaliyeti sınırının aşılması B) Bağımsızlık 

C) Tapu siciline tescilli olması D) Süreklilik 

E) Gelir elde etme amacıyla işletilmesi 

 
 

 
110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, usulüne 

uygun olarak tescil edilen ticaret unvanlarının hukuki 

koruma alanı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade 

edilmiştir? 

A) Sadece rekabet ilişkisi doğurabilecek illerle sınırlı bir 
koruma sağlar. 

B) Bağlı bulunduğu ilin ticaret siciliyle sınırlı koruma sağlar. 

C) Bağlı bulunduğu il ile birlikte sadece bu ile komşu olan 

illerde koruma sağlar. 

D) Bağlı bulunduğu coğrafi bölgenin ticaret siciliyle sınırlı 
koruma sağlar. 

E) Tüm Türkiye’de koruma sağlar. 
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111. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi limited şirkete sermaye olarak 

getirilebilir? 

A) Üzerinde rehin hakkı bulunan gayrimenkuller 

B) Üzerinde haciz bulunan motorlu araçlar 

C) Ticari itibar 

D) Vadesi gelmiş alacaklar 

E) Kişisel emek 

 
 

112. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak 

özelliklerinden değildir? 

A) Kambiyo senetleri alacak hakkı içeren senetlerdir. 

B) Kambiyo senetleri bono, poliçe ve çekten ibaret olup 
sınırlı sayı ilkesine tabidirler. 

C) Kambiyo senetleri menfi emri kaydını içermeden senet 
metninde lehtar adına yer verilerek düzenlendiklerinde 
kanunen emre yazılı sayılırlar. 

D) Kambiyo senetleri, metninde lehtar adı yerine “hamiline” 
kaydına yer verilerek hamiline yazılı olarak 
düzenlenebilirler. 

E) Kambiyo senetlerinin içerdikleri hakkın talep edilebilmesi 
için genel kural olarak senedin ibrazı zorunludur. 

114. Ahmet Tuna, Leyla Yıldız lehine düzenleme yeri: Ankara; 

düzenleme tarihi: 11.04.2016 olan bir çek düzenlemiştir. 

Çekte muhatap olarak X Bankası A.Ş. Ankara Yenimahalle 

Şubesi yazmaktadır. 

I. Çek, 15.04.2016 tarihinde X Bankası A.Ş. Ankara 

Yenimahalle Şubesine ibraz edildiğinde banka Ahmet 

Tuna’ya, ödeme yapıp yapmama konusunda 

danışmalıdır. Ahmet Tuna, muhatap bankanın ödeme 

yapmasını engelleyebilir. 

II. Çek, 29.04.2016 günü X Bankası A.Ş. İstanbul Beşiktaş 

Şubesine ibraz edildiğinde hesapta karşılık yoksa 

muhatap banka tarafından karşılıksızdır işlemi 

yapılmamalıdır. 

III. Çek, 03.03.2016 tarihinde X Bankası A.Ş. Ankara 

Yenimahalle Şubesine ibraz edildiğinde hesapta karşılık 

yoksa muhatap banka tarafından karşılıksızdır işlemi 

yapılmalıdır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 sayılı Çek 

Kanunu uyarınca, örnekte verilen çeke ilişkin olarak 

yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

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

D) I ve II E) II ve III 

 

 
 

113. 

 
 

 
I. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin 

Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen 

115.   
 
I. Eksik borç doğuran işlemler 

II. Yanılma 

III. Aldatma 

nitelikleri taşımayan şirketler için de genel kurul 

tarafından denetçi seçilmesi zorunludur. 

II. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin 

Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen 

nitelikleri taşıyan limited şirketler de bağımsız denetime 

tâbidir. 

III. Bağımsız denetime tabi şirketlerin bağımsız denetçi ile 

akdettikleri sözleşme, şirket tarafından sebep 

gösterilmeksizin feshedilebilir. 

IV. (X) Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin pay sahibi (A), 

(Y) Anonim Şirketi’nin de pay sahibidir. Bu durumda (X) 

Bağımsız Denetim Anonim Şirketi, (Y) Anonim Şirketi’nin 

bağımsız denetçisi olamaz. 

Şirketlerin denetimine ilişkin olarak yukarıdakilerden 

hangileri doğrudur? 

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

IV. Korkutma 

V. Sebepsiz zenginleşme 

Yukarıdakilerden hangileri 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nda düzenlenen irade bozuklukları arasında 

yer almaz? 

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

 
 

 
116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız fiil 

dolayısıyla uğranılan manevi zararın tazmini 

konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Haksız fiile maruz kalan kişi dışındaki kişilere, manevi 
tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine 
karar verilebilmesi sadece haksız fiil mağdurunun 
ölümünde mümkündür. 

B) Kusursuz sorumluluk kapsamında sorumlu olanlardan 
manevi zararın giderilmesi istenebilir. 

C) Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı 
manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir 
miktar para ödenmesini isteyebilir. 

D) Hâkim, manevi tazminatın ödenmesinin yanı sıra bu 
saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın 
yayımlanmasına hükmedebilir. 

E) Hâkim, manevi tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir 
giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata 
ekleyebilir. 
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117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız 

fiillerden doğan borçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında 
sağlanamayacak olması durumunda kişinin hakkını 
kendi gücüyle korumasına yönelik fiilleri hukuka aykırı 
sayılmaz. 

B) Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları 
içinde kalan bir fiil, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı 
sayılmaz. 

C) Birden çok kişi, birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri 
takdirde, zarar görene karşı haklarında kusurları 
ölçüsünde kısmi sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır. 

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

E) Bir kişinin haksız fiili dolayısıyla sorumluluğu, birden çok 
sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim, zarar gören aksini 
istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe 
zarar görene en iyi giderim imkânı sağlayan sorumluluk 
sebebine göre, karar verir. 

 

118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, ifasına 

başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun 

temerrüdü halinde aşağıdakilerden hangisi talep 

edilemez? 

A) Gecikme tazminatı 

B) Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi nedeniyle 
uğranılan zararlar 

C) Sözleşmeden dönme 

D) Sözleşmenin feshi 

E) İfa 

 

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

sorumlulukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Müteselsil borçlulardan biri ortak def’i ve itirazları ileri 
sürmezse, diğer müteselsil borçlulara karşı sorumlu olur. 

B) Müteselsil borçluların sorumluluğu, borcun tamamı 
ödeninceye kadar devam eder. 

C) Birden çok borçludan her biri, alacaklıya karşı borcun 
tamamından sorumlu olmayı bildirirse, müteselsil 
borçluluk doğar. 

D) Kanun veya sözleşme ile aksi belirlenmedikçe 
müteselsil borçlulardan biri kendi davranışıyla diğer 
borçluların durumunu ağırlaştıramaz. 

E) Müteselsil borçlulardan birinden alınamayan miktarı, diğer 
müteselsil borçlular kusurları oranında üstlenmekle 
yükümlüdürler. 

 

120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aksine bir 

anlaşma yoksa para borçlarının ifa yeri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Borçlunun sözleşmenin kurulduğu zamandaki yerleşim 
yeri 

B) Borçlunun ödeme zamanındaki yerleşim yeri 

C) Sözleşmenin kurulduğu yer 

D) Alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yeri 

E) Alacaklının sözleşmenin kurulduğu zamandaki yerleşim 
yeri 

15 Test bitti. 



 

 

 
 
 
 

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş 
Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu (Yabancı dilden girmeyenler için 20 soru) 
ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan genel kültür-genel 
yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk (Yabancı dilden girmeyenler için toplam 
120 soru) 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 120 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli 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 15 

dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine 

izin verilmeyecektir. 

Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, 

rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav 

salonuna alınmayacaktır. 

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini kontrol ediniz. 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. 

Adayların Sınav Giriş Belgelerine cevap anahtarını 

yazıp salon dışına çıkarmaları yasaktır. Bu kurallara 

uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. 

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, soru sormak ve 

tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına 

bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem 

vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi 

birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına 

yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

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 bina ve salon girişinde 

ibraz ettikten sonra SALON BAŞKANININ 

talimatından sonra sıranın üzerinden kaldırmaları 

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. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama 

yapınız. 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 

 

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
15 EKİM 2016 - SAAT: 14.00 

KİTAPÇIK TÜRÜ 

A 
ADI : ……………………………………………………………… 

 

SOYADI : ……………………………………………………………… 
 

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

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

 
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, 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 kabullenmiş sayılır. 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
15 Ekim 2016 

A 

1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 
 
 

 
1. (I) Ortalık gitdikçe ışıyordu. (II) Elleri bir birinden ayrıldı. 

(III) Yürüdü gitti, biraz ileride zindanı fark etti. 

(IV) Gülbahar, Ahmet’in ardından kapanan ağır zindan 

kapısının sesini yarımyamalak duydu. (V) Bir süre bom boş 

bekledi; ne yapacağını, nereye gideceğini bilemedi. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

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

 
 
 
 
 

2. Evden aşağı yukarı otuz metre uzaklaşmışlardı ki oldukları 

yerde kalakaldılar. Çiftlik evinde bir gürültü kopmuştu. Geri 

dönüp hızlı hızlı eve koştular ve pencereden içeri baktılar. 

Evde korkunç bir kavga patlak vermişti: Bağırıp çağırmalar, 

masaya vurmalar, kuşkulu sert bakışlar… 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine 

başvurulmamıştır? 

A) Söylenenleri örneklerle zenginleştirme 

B) Tanımlamaya yer verme 

C) Çeşitli duyulara seslenme 

D) İkilemelerden yararlanma 

E) Öykülemeye başvurma 

 
 
 
 

 
3. “Araba devrilince yol gösteren çok olur.” atasözünün 

anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Düşünüp taşınmadan ivedi olarak yapılan işten iyi sonuç 
alınamaz. 

B) Kişi uğradığı her zarardan bir ders alır. 

C) Her işte başarıya ulaşabilmek için özel yöntemler vardır. 

D) İş işten geçtikten sonra verilen öğüdün değeri yoktur. 

E) Bir kimsenin aklına gelmeyen çare başka birinin aklına 
gelebilir. 

 
 
 
 
 

4. Yaşananlardan sonra çalışanların hepsi maaşına zam 

istedi ve herkes iş bırakma eylemi yapacağını söyledi. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gereksiz özne kullanımı 

B) Özne - yüklem uyuşmazlığı 

C) Yüklem eksikliği 

D) Tümleç fazlalığı 

E) Nesne eksikliği 

5. Söylediklerin güzel; yalnız toplum yapımıza uygun değil. 

Yukarıda verilen altı çizili sözcük aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde benzer anlamda kullanılmıştır? 

A) Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası 
vardı. 

B) Sevgili arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. 

C) Sokaktaki yalnız çocuk boş boş etrafa bakındı. 

D) Giderim yalnız arkadaşlarımı da yanımda götürmek 
isterim. 

E) Yalnız seni sevdim diye haykırdı. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Çağı olmayan yazarlar, bütün yaşamları boyunca bir iki söz 

söylerler ancak. Ama o sözü onlardan başkası söyleyemez. 

Söylese bile onun gibi söyleyemez. Sözün çevresinde 

dolanır durur, sonra da yitip giderler. Söyleyecek sözü 

varsa o da çağı olmayanların arasına katışır. Yoksa adının 

çevresinde bir süre yazarlık diye bir gölge dolaşır. Ne yazık 

ki o da bu yapma gölgeye bel bağlar. Gene ne yazık ki 

kendilerini büyük yazar sanan kişiler de bunlardır. 

Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Büyük yazarlar kendini öyle hissedenler arasından çıkar. 

B) Söyleyecek sözü olmayanların yazarlığı, yapma ve belli 
belirsizdir. 

C) Yazarı, çağı olmayan yazar kılan yalnızca onun 
söyleyebildikleridir. 

D) Çağı olmayan yazarlar, çok değil öz yazarlar. 

E) Söyleyecek sözü olmayan yazar, unutulacaktır. 

 
 
 
 
 

 
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargının 

gerçekleşmesi bir koşula bağlıdır? 

A) Meyve ve sebzeleri yemeden önce yıkamalısın. 

B) İyi bir öğrenci olması için ona sık sık öğüt verirdi. 

C) Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar. 

D) Bakarsın maaşına zam yaparlar. 

E) Başkalarını dinlemeyi öğrenirsen bildiklerini yineleyerek 
konuşmazsın. 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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√ 

√ 

8. 𝒂 = 𝒂𝒂𝒂𝒂 ve 𝒂 = 𝒂𝒂𝒂𝒂 olduğuna 
göre, 

𝒂
 
𝒂 

−𝒂 

(𝒂+𝒂)𝒂 − 𝒂𝒂𝒂 ifadesinin değeri aşağıdakilerden 
12. = 2 olduğuna göre ( ) 

𝒂 𝒂 
ifadesinin değeri kaçtır? 

hangisidir? 

A) 16 B) 25 C) 36 D) 49 E) 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. İki basamaklı AB, BC, CA sayılarının aritmetik 

ortalaması 33 olduğuna göre A + B + C = ? 

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

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Toplamları 86 olan üç sayıdan birincisi ikincisinden 4 fazla, 

üçüncüsünden 9 eksiktir. 

Buna göre, en büyük sayı kaçtır? 

A) 23 B) 27 C) 32 D) 36 E) 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. 

√𝒂𝒂 .
𝒂 

𝒂𝒂 

𝒂 𝒂𝒂 

 

= 81 eşitliğini sağlayan 𝒂 değeri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 

14. Akın ile Çağatay’ın yaşları toplamının 3 katı 99’dur. 

Akın, Çağatay’ın yaşındayken yaşları toplamı 27 

olduğuna göre; Akın, Çağatay’dan kaç yaş büyüktür? 

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 

 
 
 
 
 
 

 
11. 

 

𝒂 = √𝒂 

𝒂 = 

𝒂 = 

𝒂
√𝒂 

𝒂
√𝒂 

 
 

15. Nuray 8 günde 3 gömlek, Gülay 12 günde 5 gömlek dikiyor. 

sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 𝒂 < 𝒂 < 𝒂 B) 𝒂 < 𝒂 < 𝒂 

C) 𝒂 < 𝒂 < 𝒂 D) 𝒂 < 𝒂 < 𝒂 

E) 𝒂 < 𝒂 < 𝒂 

İkisi birlikte eşit süre çalıştıklarında 57 gömlek 

diktiklerine göre; Gülay, Nuray’dan kaç gömlek fazla 

dikmiştir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
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16. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’na giden 

süreçte, Türkiye’nin güvenlik arayışlarının bir sonucu 

olarak elde etmiş olduğu dış politik kazanımlardan biri 

değildir? 

A) Birleşmiş Milletler’de kurucu üye olarak yer almak 

B) Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını sağlamak 

C) Balkan Antantı’na katılmak 

D) Sadabat Paktı’nı oluşturmak 

E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamak 

 

 
21. ABC A.Ş.’nin döneme ilişkin bazı bilgileri aşağıda 

verilmiştir: 

 
 
 

 
17. 

 
 
 
 
I. Çanakkale Cephesi 

II. Suriye-Filistin Cephesi 

III. Kanal Cephesi 

 
Buna göre, şirketin döneme ilişkin 1. Tertip Yedek Akçe 

ve 1. Temettü tutarı sırasıyla aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 12.500 TL, 30.000 TL B) 12.500 TL, 40.000 TL 

C) 40.000 TL, 30.000 TL D) 30.000 TL, 40.000 TL 

IV. Irak Cephesi 

Mustafa Kemal Paşa, I. Dünya Savaşı’nda yukarıdaki 

cephelerden hangisinde/hangilerinde görev almıştır? 

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 

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

 
 
 

 
18. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde 

Anadolu’da işgallere karşı gerçekleşen direniş 

hareketlerini örgütlemeye yönelik gelişmelerden biri 

değildir? 

A) Heyet-i Temsiliye’nin kurulması 

B) Sivas Kongresi’nin toplanması 

C) TBMM’nin açılması 

D) Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması 

E) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması 

 
 
 
 

 
19. Aşağıdaki ekonomik gelişmelerin hangisinin 

gerçekleşmesinde, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın 

etkisi olmuştur? 

A) Türkiye İş Bankasının kurulması 

B) Devletçilik uygulamasına geçilmesi 

C) Kabotaj Yasası’nın çıkarılması 

D) Misak-ı İktisadi’nin kabul edilmesi 

E) Aşar Vergisi’nin kaldırılması 

 
 
 

 
20. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nı 

imzalayan devletlerden biri değildir? 

A) ABD B) İtalya C) Yunanistan 

D) İngiltere E) Fransa 

E) 12.500 TL, 12.500 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 

22. İşletme, nominal değeri 25 TL ve birim alış fiyatı 40 TL olan 

hisse senetlerinin 2.000 adedini birim fiyatı 45 TL’den 

satmıştır. 

Bu işlem ile ilgili doğru kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
 

BANKALAR 90.000  

HİSSE SENETLERİ  50.000 
MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI  40.000 

B) 
 

BANKALAR 90.000  

HİSSE SENETLERİ  80.000 

MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI  10.000 

 
C) 

 

BANKALAR 80.000  

KOMİSYON GİDERLERİ 10.000  

HİSSE SENETLERİ  80.000 
FAİZ GELİRLERİ  10.000 

 
D) 

 

BANKALAR 
HİSSE SENETLERİ 

90.000  
90.000 

 
E) 

 

BANKALAR 90.000  

HİSSE SENETLERİ  80.000 

FAİZ GELİRLERİ  10.000 

ALAN BİLGİSİ 

Sermaye 800.000 TL 

Ödenmemiş Sermaye 200.000 TL 

Dönem Net Kârı 250.000 TL 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 40.000 TL 
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23. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesaplardan biri 

değildir? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 

B) Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 

C) Dönem Net Zararı 

D) Birikmiş Amortismanlar 

E) Borç Senetleri Reeskontu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. Çıkarılmış Tahviller hesabında kayıtlı olan 300.000 TL 

tutarındaki tahvilin vadesinin bir yılın altına indiği 

belirlenmiştir. 

Bu işlem ile ilgili doğru kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
 

ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
TAHVİL ANAPARA BORÇ 
TAKSİT VE FAİZLERİ 

300.000  

300.000 

 
B) 

 

BORÇ SENETLERİ 
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 

300.000  
300.000 

 
C) 

 

BANKALAR 
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 

300.000  
300.000 

 
D) 

 

ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 
GİDER TAHAKKUKLARI 

300.000  
300.000 

 
E) 

 

BANKA KREDİLERİ 
GİDER TAHAKKUKLARI 

300.000  
300.000 

25. Ticari mallarla ilgili işlemlerini aralıklı sayım yöntemine göre 

muhasebeleştiren işletmede bazı hesapların dönem 

sonundaki kalanları aşağıda verilmiştir: 
 

Yurtiçi Satışlar 400.000 TL 

Satıştan İadeler 40.000 TL 

Satış İskontoları 10.000 TL 

Ticari Mallar 450.000 TL 

Sayım sonucunda stoklarda 150.000 TL maliyetli mal 

olduğu belirlenmiştir. 

Buna göre, satış kârı veya zararı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 50.000 TL kâr B) 50.000 TL zarar 

C) 150.000 TL kâr D) 150.000 TL zarar 

E) 300.000 TL zarar 

 
 
 
 
 
 

 
26.  

 

BANKALAR 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 

XXX 
XXX 

 

XXX 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Müşteri senedinin satıcıya ciro edilmesi 

B) Müşteri senedinin iskonto ettirilmesi 

C) Müşteri senedinin vadesinde tahsil edilmesi 

D) Vadesi gelen müşteri senedinin yenilenmesi 

E) Müşteri senedinin teminat olarak verilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. İşletme, 1.000 TL depozito aldığı kapların müşteri 

tarafından iade edilmeyeceğini öğrenmiştir. Kapların 

maliyeti 2.000 TL, birikmiş amortismanı 1200 TL’dir. 

Buna göre, kaplara ilişkin yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı alacaklı 1.000 TL 

B) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı borçlu 800 TL 

C) Diğer Maddi Duran Varlıklar hesabı alacaklı 800 TL 

D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı 200 TL 

E) Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklı 1.200 TL 
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28. Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında kayıtlı olan kırtasiye 

malzemesinin 5.000 TL’lik kısmının içinde bulunulan 

dönemde kullanıldığı belirlenmiştir. 

Bu işlem ile ilgili doğru kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
 

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

5.000  
5.000 

 
B) 

 

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
GELECEK YILLARA AİT 
GİDERLER 

5.000  

5.000 

 
C) 

 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
KASA 

5.000  
5.000 

 
D) 

 

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 
GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 

5.000  

5.000 

 
E) 

 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 

5.000  

5.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaca uygun ve gerçeğe 

uygun bir şekilde sunulan bilginin faydasını artıran 

niteliksel özelliklerden biri değildir? 

A) Karşılaştırılabilirlik B) Ekonomiklik 

C) Doğrulanabilirlik D) Zamanında Sunum 

E) Anlaşılabilirlik 

30. 100.000 TL sermayeli Y A.Ş., 01.06.2016 tarihinde 

sermayesini 1/4 oranında artırmak için çıkardığı hisse 

senetlerinin tamamını aynı gün 30.000 TL’ye satmıştır. 

İşletme, 15.08.2016 tarihinde ise hisse senetleri satışından 

oluşan farkı sermayeye ilave etme, karşılığında çıkarılan 

hisse senetlerini de bedelsiz dağıtma kararı almıştır. 

Buna göre, 15.08.2016 tarihinde yapılacak kayıtlarla 

ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 

doğrudur? 

A) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı 5.000 TL 

B) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı alacaklı 5.000 TL 

C) Hisse Senedi İptal Kârları hesabı borçlu 5.000 TL 

D) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı borçlu 5.000 TL 

E) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı borçlu 5.000 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31. A İşletmesi, mülkiyetindeki iş makinesini 01.10.2016 

tarihinde 6 aylığına kiraya vermiştir. Kiralama 

sözleşmesine göre kira bedeli sözleşmenin sonunda peşin 

olarak tahsil edilecektir. İş makinesinin aylık kira bedeli 

2.000 TL + %18 KDV’dir. 

Kiracı B İşletmesinin KDV muafiyet belgesine sahip 

olduğu bilindiğine göre, 31.12.2016 tarihi itibarıyla 

yapılması gereken kayıt ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı borçlu 7.080 TL; 
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı 7.080 TL 

B) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı borçlu 7.080 TL; 
Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı alacaklı 7.080 TL 

C) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 7.080 TL; 
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı 7.080 TL 

D) Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı borçlu 6.000 TL; 
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı 6.000 TL 

E) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 6.000 TL; 
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı 6.000 TL 
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32. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hesap grupları 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Her iki gruptaki varlıklar, edinme tarihini izleyen ilk 
hesap dönemi sonunda amortismana tabi tutulmaktadır. 

B) Her iki gruptaki varlıkların ekonomik değerini sürekli 
olarak artırabilecek ek harcamalar söz konusu 
olabilmektedir. 

C) Her iki gruptaki varlıklar, ilk muhasebeleştirmede maliyet 
değeri ile kaydedilmektedir. 

D) Her iki gruptaki varlıklar, azalan bakiyeler yöntemine göre 
amortismana tabi tutulmaktadır. 

E) Her iki gruptaki varlıklar, işletme faaliyetlerinde 1 yıldan 
daha uzun süre fayda sağlaması beklenen varlıklardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Dönem sonunda, Dönem Net Kârı veya Zararı 

hesabının 18.000 TL borç kaydı yapılarak kapatılması 

durumunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

A) Dönem Net Kârı hesabı 18.000 TL alacaklandırılır. 

B) Dönem Net Zararı hesabı 18.000 TL alacaklandırılır. 

C) Dönem Kârı veya Zararı hesabı 18.000 TL 
alacaklandırılır. 

D) Dönem Net Zararı hesabı 18.000 TL borçlandırılır. 

E) Dönem Net Kârı hesabı 18.000 TL borçlandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Şahıs şirketlerinin dönem içinde peşin ödedikleri 

vergilere ilişkin dönem sonunda yapması gereken 

kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ortaklardan Alacaklar hesabı borçlandırılır. 

B) Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 
Yükümlülükleri hesabı alacaklandırılır. 

C) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı borçlandırılır. 

D) Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 
Yükümlülükleri hesabı borçlandırılır. 

E) Dönem Net Kârı hesabı borçlandırılır. 

35. Finansal tablolarını yıllık olarak hazırlayan C İşletmesi, 

01.11.2016 tarihinde 6 ay vadeli, 600.000 TL nominal 

değerli finansman bonolarını, nominal değerinin %5 altında 

satmıştır. 

Buna göre, satış tarihinde oluşan farkın 31.12.2016 

tarihi itibarıyla itfa kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Finansman Giderleri hesabı borçlu 10.000 TL; 
Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı alacaklı 10.000 TL 

B) Finansman Giderleri hesabı borçlu 5.000 TL; 
Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı alacaklı 5.000 TL 

C) Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı borçlu 10.000 TL; 
Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı alacaklı 10.000 TL 

D) Finansman Giderleri hesabı borçlu 30.000 TL; 
Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı alacaklı 30.000 TL 

E) Finansman Giderleri hesabı borçlu 10.000 TL; 

Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı alacaklı 10.000 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. İşletme ihale ettiği bir iş için teminat mektubu yoluyla 

300.000 TL, ipotek yoluyla 200.000 TL ve nakden 

100.000 TL olmak üzere toplam 600.000 TL tutarında 

teminat sağlamıştır. 

Bu işlemle ilgili Alınan Depozito ve Teminatlar 

hesabında izlenecek teminat tutarı kaç TL’dir? 

A) 100.000 B) 300.000 C) 400.000 

D) 500.000 E) 600.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Aşağıdaki işlemlerin hangisi bilanço toplamında 

değişim meydana getirir? 

A) Ticari malların maliyetine peşin satılması 

B) Senetsiz borçların çek keşide edilerek ödenmesi 

C) Portföydeki alacak senetlerinin bankaya teminata 
verilmesi 

D) Çek ciro edilerek demirbaş alınması 

E) Vadesi gelen alacak senetlerinin peşin tahsili 
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38. İşletme, daha önce %10 oranında karşılık ayırdığı nominal 

değeri 49.000 TL, alış bedeli 50.000 TL olan hisse 

senetlerini 49.000 TL’ye peşin satmıştır. 

Buna göre, hisse senedi satışıyla ilgili aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı borçlu 1.000 TL 

B) Hisse Senetleri hesabı borçlu 50.000 TL 

C) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 
alacaklı 5.000 TL 

D) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 4.000 TL 

E) Hisse Senetleri hesabı alacaklı 49.000 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre, 

yeniden değerleme modeli uygulanması durumunda, 

bir maddi duran varlığın değeri, yeniden değerleme 

sonucunda azalmışsa bu azalma aşağıdakilerden 

hangisi olarak raporlanır? 

A) Özkaynaklarda yeniden değerleme değer azalışı 

B) Gelir 

C) Maddi duran varlık değer düşüklüğü 

D) Gider 

E) Özkaynaklarda yeniden değerleme değer artışı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. TMS 18 Hasılat standardına göre, aşağıdakilerden 

hangisi hizmet satışına ilişkin hasılat tutarının finansal 

tablolara yansıtılabilmesi için aranan koşullardan biri 

değildir? 

A) İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması 
için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

B) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

C) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından 
elde edileceğinin muhtemel olması 

D) Raporlama dönemi sonu itibarıyla işlemin tamamlanma 
düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

E) İşletmenin sahiplikle ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya 
devretmiş olması 

41. 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 kısmının 

muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Parasal olmayan kalem değer artışı olarak 
muhasebeleştirilir. 

B) Gelecek aylara ait gelirler olarak muhasebeleştirilir. 

C) Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 

D) Parasal olmayan kaleme ilave edilerek 
muhasebeleştirilir. 

E) Kâr ya da zararda muhasebeleştirilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 

standardına göre, yatırımın başlangıçta elde etme 

maliyeti ile muhasebeleştirildiği ve sonrasında bu 

tutarın, yatırım yapılan işletmenin net varlıklarında 

yatırımcı işletmenin payına düşen kısmı yansıtacak 

şekilde düzeltildiği muhasebe yöntemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Tam Konsolidasyon Yöntemi 

B) Oransal Konsolidasyon Yöntemi 

C) Özkaynak Yöntemi 

D) Maliyet Yöntemi 

E) Rayiç Değer Yöntemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, ana ortaklık ile 

bağlı ortaklığın/ortaklıkların varlıklarının, borçlarının, 

özkaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit 

akışlarının tek bir işletmeninki gibi sunulduğu grup 

finansal tablolarına ne denir? 

A) Özkaynak değişim tablosu 

B) Nakit akış tablosu 

C) Finansal tablo taksonomisi 

D) Bireysel finansal tablolar 

E) Konsolide finansal tablolar 
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44. TMS 21 Kur Değişim Etkileri standardına göre, her 

raporlama dönemi sonunda gerçekleştirilen çevrim 

işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Yabancı paralı parasal kalemler, işlem tarihindeki 
kurdan çevrilir. 

B) Yabancı paralı parasal kalemler, kapanış kurundan 
çevrilir. 

C) Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı paralı parasal 
kalemler, gerçeğe uygun değerin ölçüldüğü tarihteki 
döviz kurları kullanılarak çevrilir. 

D) Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı paralı parasal 
kalemler, işlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak 
çevrilir. 

E) Yabancı paralı parasal olmayan kalemler, bilanço 
tarihindeki kurdan çevrilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası finansal 

raporlama standartlarını hazırlayan kuruluştur? 

A) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

B) Muhasebeciler Enstitüsü 

C) Ruhsatlı Muhasebeciler Kurumu 

D) Muhasebe Meslek Örgütleri Federasyonu 

E) Uluslararası Denetim ve Muhasebe Standartları Kurulu 

46. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin 

işletme içi kullanıcı gruplarından biridir? 

A) Kredi Kuruluşları B) Tedarikçiler 

C) Düzenleyici otoriteler D) Yöneticiler 

E) Yatırımcılar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. İşletmenin Eylül ayına ilişkin 1. Maliyet Dağıtımı sonunda 

maliyet yerlerinin genel üretim maliyeti tutarlarına ve 

yardımcı maliyet merkezlerinin dağıtım anahtarı 

yüzdelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

 
Yardımcı Maliyet 

Merkezi 
Esas Üretim Maliyet 

Merkezi 
Bakım 
Onarım 

 
Yemekhane 

 
Kesme 

 
Montaj 

1. Dağıtım Tutarı 6.100 TL 3.400 TL 12.600 TL 16.400 TL 

Bakım Onarım (%) B %20 %30 %50 

Yemekhane (%) %10 Y %30 %60 

Buna göre, genel üretim maliyetinin 2. Dağıtımı’nda 

Matematiksel Dağıtım Yöntemi’ne göre esas üretim 

maliyet merkezlerine yüklenen değerlerin 

hesaplanabilmesi için kurulan denklem formülleri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) B = 6.100 + 0,20Y 
Y = 3.400 – 0,10B 

B) B = 6.100 + 0,20Y 
Y = 3.400 + 0,10B 

C) B = 6.100 + 0,30K + 0,50M 
Y = 3.400 + 0,30K + 0,60M 

D) B = 6.100 + 0,10Y 
Y = 3.400 + 0,20B 

E) B = 6.100 – 0,50Y 
Y = 3.400 – 0,60B 
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48. İşletme, üretim maliyetlerini tahmini maliyetlerle 

izlemektedir. İşletmenin Temmuz ayı sonu itibarıyla 

A21 nolu siparişine ilişkin geçici mizandan alınan bilgiler 

aşağıdaki gibidir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin A21 nolu 

siparişine fazla veya eksik yüklenen üretim maliyeti 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 100 TL eksik yükleme B) 150 TL eksik yükleme 

C) 250 TL fazla yükleme D) 350 TL fazla yükleme 

E) 450 TL fazla yükleme 

 
 
 
 
 

49. İşletmede 1 adet A mamulü üretebilmek için standart olarak 

4 Direkt İşçilik Saati (DİS) sarf edileceği ve standart direkt 

işçilik saat ücretinin 5 TL olacağı planlanmıştır. 2016 Eylül 

ayında üretilen 9.000 adet A Mamulü için 37.500 DİS 

harcanmıştır. Gerçekleşen direkt işçilik gideri 

185.625 TL’dir. 

Buna göre, Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları 

hesabına kaydedilecek tutar kaç TL’dir? 

A) 1.500 B) 1.800 C) 1.875 D) 5.625 E) 7.500 

 
 
 
 
 
 

50. İşletme; 100.000 mamulü, adedi 12 TL’den satmaktadır. 

Sabit maliyetler 300.000 TL ve raporlanan net kâr 

200.000 TL olduğuna göre, değişken maliyet yöntemine 

göre düzenlenecek gelir tablosunda katkı payı tutarı 

kaç TL’dir? 

A) 400.000 B) 500.000 C) 700.000 

D) 900.000 E) 1.000.000 

51. İşletmede 4 ayda bir ikramiye verilmektedir. 2016 yılının 

başında mevcut personel verilerine göre her bir ikramiye 

tutarı 400.000 TL düzeyindedir. 

Buna göre, Mart ayı sonu itibarıyla Maliyet Giderleri 

Karşılığı hesabında raporlanacak ikramiye giderleri 

karşılığı kaç TL’dir? 

A) 100.000 B) 300.000 C) 400.000 

D) 900.000 E) 1.200.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52. Aşağıda bir üretim işletmesinin ilgili döneme ilişkin bilgileri 

verilmiştir. 
 

Dönem Başı Direkt İlk Madde ve 
Malzeme Stoku 

5.000 TL 

Direkt İşçilik Maliyeti 20.000 TL 

Dönem Sonu Direkt İlk Madde ve 

Malzeme Stoku 

8.000 TL 

Endirekt İşçilik Maliyeti 10.000 TL 

Dönem İçi Direkt İlk Madde ve Malzeme 
Alışları 

20.000 TL 

Fabrika Binası Sigorta Gideri 3.000 TL 

Fabrika Binası Amortismanı 2.000 TL 

Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku 10.000 TL 

Dönemde, üretimi tamamlanan mamullerin maliyeti 

47.000 TL ise dönem başı yarı mamul stoklarının 

maliyeti kaç TL olur? 

A) 3.000 B) 4.000 C) 5.000 D) 6.000 E) 10.000 

 
Hesaplar 

Tutar Kalan 

Borç Alacak Borç Alacak 

710 Direkt İlk Madde ve 

Malzeme Giderleri 

 

6.100 
  

6.100 
 

711 Direkt İlk Madde ve 

Malzeme Giderleri 

Yansıtma 

  
6.000 

  
6.000 

720 Direkt İşçilik Giderleri 10.000 1.000 9.000 
 

721 Direkt İşçilik Giderleri 

Yansıtma 

 

9.000 
 

9.000 

 

730 Genel Üretim Giderleri 
 

7.100 
  

7.100 
 

731 Genel Üretim Giderleri 

Yansıtma 

 

7.450 
 

7.450 
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53. İşletme, ortak (birleşik) üretim sonucu X, Y ve Z 

mamullerini üretmektedir. Bu mamuller ayrılma noktasında 

satılabildiği gibi, ek işleme tabi tutulup ek maliyet aldıktan 

sonra daha yüksek bir fiyattan da satılabilmektedir. İlgili 

üretim döneminde bu üç mamulün üretimi için katlanılan 

ortak (birleşik) maliyetler toplamı 500.000 TL’dir. Bu 

mamullere ilişkin ortaya çıkan veriler ise şu şekildedir: 
 

 

Mamul 

Ayrılma 

Noktasında 

Satış 

Değeri 

 

Ek Maliyet 

Ek İşlem 

Sonrası 

Satış 

Değeri 

X 200.000 TL 80.000 TL 300.000 TL 

Y 400.000 TL 70.000 TL 500.000 TL 

Z 400.000 TL 100.000 TL 520.000 TL 

İşletme ortak maliyetlerin dağıtımında satış değeri 

yöntemini kullanıyor ise bu mamuller ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) X mamulünün ortak maliyetten aldığı pay 100.000 TL’dir. 

B) X mamulü ek işlem sonrası satılırsa elde edilecek kâr 
20.000 TL artar. 

C) Z mamulünün ek işlem sonrası toplam maliyeti 
300.000 TL’dir. 

D) Z mamulü ek işlem sonrası satılırsa elde edilecek kâr 

30.000 TL artar. 

E) Y mamulü ayrılma noktasında satılınca elde edilecek 
kâr, ek işlem sonrası satışa göre 30.000 TL az olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. Stok kontrolü için geliştirilmiş yöntemlerin temel amacı; 

işletmelerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri, ihtiyaç duyulduğu 

anda istenilen miktarda ve optimum sermaye maliyeti ile 

sağlayacak stok düzeylerini belirlemektir. 

Buna göre, aşağıda verilen yöntemlerden hangisi bu 

amaç doğrultusunda kullanılmaz? 

A) ABC Yöntemi 

B) Kaizen Yöntemi 

C) Stoksuz Malzeme Yönetimi (JIT) 

D) Sabit Sipariş Süresi Yöntemi 

E) Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Yöntemi 

55. Bir bilançoda özkaynağın kalemleri aşağıdakilerden 

hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Sermaye, Faaliyet Kârı/Zararı, Yenileme Fonu, Kâr 
Yedekleri, Vergiler 

B) Dönem Net Kârı/Zararı, Kâr Yedekleri, Geçmiş Dönem 
Kârı/Zararı, Amortisman, Karşılık 

C) Sermaye, Sermaye Yedekleri, Dönem Net Kârı/Zararı, 
Geçmiş Dönem Kârı/Zararı, Kâr Yedekleri 

D) Sermaye Yedekleri, Kâr Yedekleri, Faaliyet Kârı/Zararı, 
Geçmiş Dönem Kârı/Zararı, Yenileme Fonu 

E) Sermaye, Sermaye Yedekleri, Brüt Kâr/Zarar, Vergiler, 
Amortisman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56. X İşletmesinde dönen varlıklar; hazır değerler, ticari 

alacaklar ve stoklardan oluşmaktadır. 

Cari oranı 2 ve nakit oranı 0,5 olan bu işletmede kısa 

vadeli yabancı kaynaklar 50.000 TL ve stoklar 40.000 TL 

ise ticari alacaklar toplamı kaç TL’dir? 

A) 20.000 B) 25.000 C) 30.000 D) 35.000 E) 40.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57.  

 

Dönen Varlıklar %20 

Stoklar %30 

Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar %40 

Özkaynaklar %50 

X İşletmesinin mukayeseli tablolar analizine göre 

hesaplanan bazı oranları yukarıda verilmiştir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşletme sermaye artırımına gitmiştir. 

B) Stokların aktif içerisindeki payı %30’dur. 

C) İşletmenin kaynaklarının %50’si özkaynaklardan 
oluşmaktadır. 

D) İşletme uzun vadeli yabancı kaynaklara yönelmiştir. 

E) Dönen varlıklar bir önceki yıla göre %20 artmıştır. 
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58. Aşağıdaki hesaplardan hangisi, Tekdüzen Muhasebe 

Sistemine göre hazırlanmış bilançoda bulunmaz? 

A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

B) Ertelenmiş Gelirler 

C) Ertelenmiş Giderler 

D) Komisyon Giderleri 

E) Gelecek Aylara Ait Giderler 

 
 
 
 
 

 
59. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosu 

hazırlanırken kullanılan yöntemlerden biri değildir? 

A) Brüt Yöntem 

B) Endirekt Yöntem (Dolaylı Yöntem) 

C) Nakit Yöntemi 

D) Net Yöntem 

E) Direkt Yöntem (Dolaysız Yöntem) 

 
 
 
 

60. Yatay analiz yöntemine göre analizi yapılan finansal 

tablodaki bir hesabın önceki yıla ait hesap tutarı 

0 (sıfır), sonraki yıldaki hesap tutarı 400 ise değişim 

(artış veya azalış) yüzdesi ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Değişim yüzde dört yüz artış şeklinde gerçekleşmiştir. 

B) Değişim yüzde yüz artış şeklinde gerçekleşmiştir. 

C) Değişim yüzde dört yüz azalış şeklinde gerçekleşmiştir. 

D) Değişim yüzde yüz azalış şeklinde gerçekleşmiştir. 

E) Değişim hesaplanamaz. 

 
 
 
 
 

 
61. Aşağıdaki oranlardan hangisi bir likidite oranıdır? 

A) Stok bağımlılık oranı B) Fiyat/kazanç oranı 

C) Brüt kârlılık oranı D) Stok devir hızı oranı 

E) Finansal kaldıraç oranı 

 
 
 
 
 
 

 
62. Aktif toplamı dönen varlıklarının 5 katı olan bir 

işletmede pasif toplamı 10.000 TL, uzun vadeli yabancı 

kaynaklar ile özkaynakların toplamı da 9.000 TL ise bu 

işletmenin cari oranı yüzde kaçtır? 

A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 250 

63. Bir finansal tablo kaleminin önemli yanlışlık içerme riski; 

yanlışlıkları engellemeye yönelik işletme kontrolleri hesaba 

katıldığında orta, hesaba katılmadığında ise yüksek seviye 

olmaktadır. Denetçi, müteakip denetim prosedürlerinin 

nitelik, kapsam ve zamanlamasını önemli yanlışlık riski 

seviyesine göre belirlemektedir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Denetçi, önemli yanlışlık riskini yüksek seviye olarak 
belirlemişse uygulayacağı müteakip denetim 
prosedürleri sadece detay testlerden oluşmalıdır. 

B) Denetçi, önemli yanlışlık riskini orta seviye olarak 
belirlemişse uygulayacağı müteakip denetim 
prosedürleri sadece maddi doğrulama prosedürlerinden 
oluşmalıdır. 

C) Denetçi, önemli yanlışlık riskini orta seviye olarak 
belirlemişse uygulayacağı müteakip denetim 
prosedürleri kontrol testi içermelidir. 

D) Denetçi, önemli yanlışlık riskini yüksek seviye olarak 
belirlemişse uygulayacağı müteakip denetim 
prosedürleri kontrol testi içeremez. 

E) Denetçi, önemli yanlışlık riskini yüksek seviye olarak 
belirlemişse uygulayacağı müteakip denetim 
prosedürleri analitik prosedürler içermek zorundadır. 

 
 
 
 

 
64. Denetim şirketi, kalite kontrol sistemi kurma ve bu 

sistemin devamlılığı sürecinde aşağıdaki unsurlardan 

hangisini dikkate almaz? 

A) Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik 
sorumlulukları 

B) İlgili etik hükümleri 

C) İzleme 

D) Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve 
devam ettirilmesi 

E) Finansman kaynakları 

 
 
 

 
65. Aşağıdakilerden hangisi risk temelli denetimin temel 

özellikleri arasında yer almaz? 

A) Denetlenen şirketin belirli faaliyetleri incelenir. 

B) Sistemler ve faaliyetlerle ilgilidir. 

C) Esnek zamanlıdır. 

D) Daha çok nitel öğeleri içeren anlamlılık kavramıyla 
ilgilidir. 

E) Dış kontroller üzerinde odaklanır. 

 
 
 

 
66. Aşağıdakilerden hangisi denetimde işletme içi kanıtlar 

arasında yer almaz? 

A) Toplantı tutanakları B) Muhasebe fişleri 

C) Banka hesap özeti D) İşletmeye ait defterler 

E) Sözleşmeler 
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67. Bağımsız denetimin yürütülmesi sırasında belirlenen 

yanlışlıkların değerlendirilmesi hakkındaki Bağımsız 

Denetim Standardı 450 uyarınca, aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Denetçinin finansal tablolarda tespit ettiği önemli bir 
yanlışlığı, işletme yönetimi düzeltmeyi reddediyorsa 
denetçi bu tablolar için olumlu görüş veremez. 

B) Denetçi, bariz bir şekilde önemsiz olduğunu düşündüğü 
yanlışlıkları göz ardı edebilir. 

C) Denetçinin finansal tablolarda tespit ettiği bir yanlışlığı 
düzeltilmesi için işletme yönetimine bildirmesi tek başına 
yetmez, yönetimin söz konusu düzeltmeyi yapıp 
yapmadığını da takip etmesi gerekir. 

D) Denetçi, tespit ettiği yanlışlıkların tablolara etkisini 
değerlendirmeden önce, daha önce belirlemiş olduğu 
önemlilik seviyesinin hala geçerli olup olmadığını 
değerlendirmek zorundadır. 

E) Denetçi, finansal tablolarda tespit ettiği bir yanlışlığı 
işletme yönetimine düzelttirmişse yanlışlıkla ilgili başka 
bir prosedür uygulamasına gerek yoktur. 

 
 
 
 
 
 

 
68. Denetim, işletme faaliyet döngüleri yaklaşımıyla 

alanlarına bölünmek istenirse başlıca denetim alanları 

arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Üretim ve stok döngüsü 

B) Satın alma ve ödeme döngüsü 

C) Alacak ve borç döngüsü 

D) Duran varlık döngüsü 

E) Ücret döngüsü 

 
 
 
 
 
 

 
69. Denetçi, işletmenin risk değerlendirme sürecini analiz 

ederken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz? 

A) Risklerin gerçekleşme olasılığını nasıl öngördüğünü 

B) Riskleri yönetmek için nasıl kararlar aldığını 

C) İşletme yönetiminin finansal raporlamaya ilişkin riskleri 
nasıl tanımladığını 

D) Faaliyet sonuçlarının etkinliği ve verimliliğini 

E) Riskin önemini nasıl tahmin ettiğini 

70. Denetçinin, finansal tabloların hazırlanmasında 

kullanılan finansal raporlama çerçevesinin kabul 

edilebilir olup olmadığını belirlerken dikkate alacağı 

faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi 

yer almaz? 

A) Müşterinin kara para aklama veya suç teşkil eden diğer 
faaliyetlerde bulunabileceğine ilişkin göstergeler 

B) İşletmenin niteliği 

C) Mevzuatın geçerli finansal raporlama çerçevesini 
belirleyip belirlemediği 

D) Finansal tabloların niteliği 

E) Finansal tabloların amacı 

 
 
 

 
71. Aşağıdakilerden hangisi denetim sırasında denetçinin, 

ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleriyle ilgili bilgi 

sağlayabileceği kayıt ve belgelerden biri değildir? 

A) İşletmenin ana ortaklarını belirlemek üzere ortakları 
gösteren siciller 

B) Denetçi tarafından elde edilen üçüncü taraf teyitleri 

C) İşletmenin yatırımlarına ve emeklilik planlarına ait 
kayıtlar 

D) İşletmenin olağan iş akışı dışında yapılan önemli 
sözleşme ve anlaşmalar 

E) Önceki dönem vergi beyannameleri 

 
 
 

 
72. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin maddi duran 

varlıklar grubuna uygulayacağı maddi doğruluk testleri 

bağlamında oluşturduğu özel denetim amaçlarından 

biri değildir? 

A) Haklar ve Yükümlülükler B) Değerleme ve Dağıtım 

C) Sunum ve Açıklama D) Varolma 

E) Tamlık 

 
 
 

73. Denetçinin, finansal tablolar üzerinde ilk önemlilik 

belirlemesinde bulunurken kullanacağı farklı yöntemler 

arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Aralık yöntemi B) Asil yöntem C) Karışık yöntem 

D) Ortalama yöntemi E) Formül yöntemi 

 
 
 
 

74. Denetimde toplanacak kanıtların yeterliliği 

aşağıdakilerden hangisinden etkilenmez? 

A) İlgili denetim kanıtının kalitesi 

B) İhtiyaç duyulan denetim kanıtı miktarı 

C) İç kontrol sisteminin etkinliği 

D) Denetçinin “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin 
değerlendirmesi 

E) Denetimin maliyeti 
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75. Denetçinin müşterisini ilk kez denetlediği durumlarda 

açılış bakiyelerine ilişkin sorumluluklarını düzenleyen 

Bağımsız Denetim Standardı 510’a göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Açılış bakiyeleri doğru olmazsa hesap bakiyelerinde 
dönem içinde meydana gelen artış/azalışların 
yansıtıldığı gelir tablosu kalemleri de doğru olmaz. 

B) Denetçinin stoklar kaleminin açılış bakiyesi hakkında 
denetim kanıtı elde edememesi, dönem içinde 
kayıtlardan çıkan stok miktarı hakkında tespitte 
bulunamamasına, dolayısıyla da satışların maliyetini 
tespit edememesine yol açar. 

C) Açılış bakiyelerine yönelik denetim prosedürü uygulama 
zorunluluğu, bakiyelerin doğruluğuyla sınırlı olup 
bakiyelerde kullanılan muhasebe politikalarını 
kapsamamaktadır. 

D) Denetçi, açılış bakiyelerinin cari finansal tabloları önemli 
derecede etkileyecek nitelikte yanlışlıklar içerip 
içermediğine dair yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
etmelidir. 

E) Yönetim, denetçinin açılış bakiyelerinde tespit ettiği cari 
döneme önemli etkisi olan bir yanlışlıkla ilgili gerekli 
düzeltme veya açıklamaları yapmamışsa denetçi bu 
tablolara olumlu görüş veremez. 

 
 
 

 
76. Aşağıdakilerden hangisi denetimin tamamlanması 

aşamasında yapılan işlemlerden biri değildir? 

A) Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların gözden 
geçirilmesi 

B) Genel analitik testlerin yapılması 

C) Denetim çalışma kâğıtlarının hazırlanması 

D) Gelecekteki olası belirsizliklerin değerlendirilmesi 

E) Denetim programının gözden geçirilmesi 

 
 
 
 

 
77. Denetimin Sürekliliği başlıklı Bağımsız Denetim 

Standardı 570 çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) İşletme yönetiminin işletmenin sürekliliği varsayımıyla 
ilgili değerlendirmesi, bilanço tarihinden sonraki en az 
12 ayı dikkate almalıdır. 

B) Yönetim, hazırladığı finansal tablolarda işletmenin 
sürekliliğiyle ilgili bir değerlendirme yapmamışsa denetçi 
yönetimden söz konusu değerlendirmeyi yapmasını 
ister. 

C) Yönetimin işletmenin sürekliliğiyle ilgili bir değerlendirme 
yapmamış olması durumunda, finansal raporlama 
kurallarına aykırılık söz konusu olduğu için denetçi 
tablolara olumlu görüş veremez. 

D) Süreklilik varsayımına ilişkin şüphe oluşturabilecek olay 
veya durumlar varsa denetçi varsayımla ilgili önemli bir 
belirsizlik olup olmadığını tespite yönelik prosedürler 
uygulamalıdır. 

E) Süreklilik varsayımıyla ilgili önemli bir belirsizlik varsa 
ancak yönetim bu durumu zaten finansal tablolarda 
açıklamışsa denetçinin konuyla ilgili yerine getirmesi 
gereken herhangi bir yükümlülüğü yoktur. 

78. Denetçi, müşteri şirketin Ticari Alacaklar hesabının yılsonu 

bakiyesini doğrulama maksadıyla; şirket kayıtlarındaki 

borçlu müşterilerin %30’undan yıl sonu itibarıyla borç 

bakiyeleri için mutabakat talep etmiştir. 

Denetçi bu denetim prosedürüyle, Ticari Alacaklar 

hesap bakiyesine dair yönetim beyanlarından 

hangilerinin doğruluğunu test etmeyi amaçlamaktadır? 

A) Var olma – değerleme – haklar 

B) Doğruluk – var olma – sınıflandırma 

C) Sınıflandırma – gerçekleşme – var olma 

D) Var olma – tamlık 

E) Hesap kesim – değerleme – var olma 

 
 
 
 
 

79. Bir ekonomide para arzının artırılması, fiyat 

seviyesinde önemli bir artışa neden olmadan gelir ve 

istihdamda önemli bir artış doğuruyorsa bu ekonomi 

için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Toplam talep, tam istihdam denge seviyesinin altındadır. 

B) Yatırımlar faizdeki değişmelere duyarlıdır. 

C) Kısa dönem toplam arz eğrisi pozitif eğimlidir. 

D) Ekonomi tam istihdam seviyesinin altında faaliyet 
göstermektedir. 

E) Ekonomi uzun dönem arz eğrisi üzerinde faaliyettedir. 

 
 
 
 
 
 

80. Kapsanmamış faiz paritesine göre bir ülkedeki para 

arzı artışı, diğer koşullar aynı kalmak üzere, yerli 

paranın değerini nasıl etkiler? 

A) Faizler yükselir, ülke parası değer kaybeder. 

B) Faizler değişmez, döviz kurunda değişiklik olmaz. 

C) Faizler düşer, ülke parası değer kazanır. 

D) Faizler yükselir, ülke parası değer kazanır. 

E) Faizler düşer, ülke parası değer kaybeder. 

 
 
 
 
 

81. Devletin olmadığı kapalı bir ekonomide tüketim (C) ve 

yatırım (I) fonksiyonları sırası C = 50+aY ve I = 100+aY 

şeklinde verilmiştir. Bu denklemlerde Y değişkeni milli geliri 

ifade ederken “a” sıfırdan büyük bir katsayıdır. 

Bu ekonomide denge milli gelir düzeyi 500 ise “a” 

katsayısı kaçtır? 

A) 0,15 B) 0,25 C) 0,35 D) 0,45 E) 0,55 
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82. Toplam maliyet fonksiyonu, TC(Q) = aQ2+bQ+c şeklinde 

verilmiş olsun. Bu denklemde Q çıktı miktarını gösterirken 

a,b ve c sıfırdan büyük parametrelerdir. 

Üretim düzeyi 2 iken ortalama değişken maliyet 20 ve 

87.  
 

I. Ekonominin üretim gücünü artırmaya yöneliktir. 

II. Sermaye mallarına ilaveleri kapsar. 

III. Faydası bir dönemle sınırlıdır. 
ortalama sabit maliyet 10 değerlerini alıyorsa 2a+b+c 

toplamı kaçtır? 

A) 5 B) 10 C) 20 D) 30 E) 40 

 
 
 
 
 

83. Aşağıda verilen fayda fonksiyonlarından hangisinde, 

tüketim miktarı arttıkça marjinal fayda da artmaktadır? 

(U(c) ifadesi c tüketim miktarından alınan faydayı 

göstermektedir.) 

A) U(c) = c0,5 B) U(c) = c+5 C) U(c) = c 

D) U(c) = c2 E) U(c) = 2c 

IV. Mal stoklarında artışa yol açar. 

Kamu yatırım harcamaları ile ilgili yukarıdakilerden 

hangisi/hangileri yanlıştır? 

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

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

 
 
 
 

 
88. Aşağıdakilerden hangisi yararlanma ilkesine dayalı 

kamu gelirlerinden biri değildir? 

A) Resim B) Şerefiye 

C) Özel tüketim vergisi D) Katılma payı 

E) Harç 

 
 
 

84.  
 
I. DİBS kesin alımı 

II. Ters repo 

III. TCMB’nin likidite senedi ihraç etmesi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yukarıdaki 

işlemlerden hangisi/hangileri ile likiditeyi azaltma 

hedefini gerçekleştirir? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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

 

89. Kamu borçlanmasında kısa vadeli borcun uzun vadeli 

borca çevrilmesi aşağıdakilerden hangisi ile 

tanımlanır? 

A) Tahkim B) Konkordato C) Terkin 

D) Tevzin E) Konversiyon 

 
 
 
 

 
85. Bir malın bedelsiz olarak belirli bir toplum kesimine 

verilmesine ne denir? 

A) Ayni transfer harcaması B) Efektif harcama 

C) Nakdi transfer harcaması D) Kalkınma cari 

E) Yatırım harcaması 

 
 
 
 

 
86. Keynesyen yaklaşımda, devletin ekonomiye 

müdahalesinde aşağıdakilerden hangisi beklenmez? 

A) Devlet, gelir dağılımında adaleti sağlamalıdır. 

B) Devlet, fiyat istikrarını sağlamalıdır. 

C) Devlet, stagflasyonu sağlamalıdır. 

D) Devlet, servet dağılımında adaleti sağlamalıdır. 

E) Devlet, kalkınmayı sağlamalıdır. 

90. Kamu mallarının etkin düzeyde sunulması için gerekli 

koşul aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Her bir bireyin tükettiği kamu malı miktarının toplanarak 
kamu malı arzına eşitlenmesi 

B) Her bir bireyin özel mal ve kamusal mal arasındaki 
marjinal ikame hadlerinin, bu iki mal arasındaki marjinal 
dönüşüm oranına eşit olması 

C) Bireylerin kamusal mallar için fiyat alıcı olması 

D) Kişilerin özel mal ve kamusal mal arasındaki marjinal 
ikame hadlerinin toplamının, bu iki mal arasındaki 
marjinal dönüşüm oranına eşit olması 

E) Her bir bireyin kamusal maldan elde ettiği marjinal 
faydanın marjinal maliyete eşit olması 
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91.   
 

I. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

II. Uyarma 
III. Meslekten çıkarma 

94. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine göre, meslek mensuplarının 

kendilerine tevdi edilen defter ve belgelerin geri 

IV. Kınama 

V. Yeminli sıfatının kaldırılması 

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği”ne göre, 

yukarıdaki disiplin cezalarından hangisi/hangileri 

Resmî Gazete’de yayımlanır? 

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

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

alınmasını sahibine yazı ile bildirmiş olduğu hallerde, 

saklama mükellefiyeti, bildirme tarihinden itibaren ne 

kadar süre içinde sona erer? 

A) 15 gün B) 1 ay C) 3 ay D) 6 ay E) 1 yıl 

 
 

 
 

92. 

 
 

I. Maddi tazminat davası 

II. Manevi tazminat davası 

III. Fiilin haksız olup olmadığının tespiti davası 

95. “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin 

İşyeri Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları 

Hakkında Mecburi Meslek Kararı”na göre, meslek 

mensupları işyerlerinin hizmet ve kalite güvencesine 

ait politika, süreç ve uygulamalarını dokümante ettiği 

IV. Haksız rekabetin men’i davası 

V. Haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan 

kaldırılması davası 

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 

Reklam Yasağı Yönetmeliği”ne göre, Odalar haksız 

rekabete dayalı olarak yukarıdaki davalardan 

hangilerini açma yetkisine sahip değildir? 

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

D) II ve V E) III ve V 

 
 
 
 
 
 
 

 
93. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 

İlkeler Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan “Etik 

İlkeler”e göre, aşağıdakilerden hangisi meslek 

mensubunun sahip olduğu gizli bilgileri açıklamasının 

gerekli veya uygun olduğu düzenlenen haller arasında 

yer almaz? 

A) Müşteri izni ile açıklama yapmak 

B) Bir başka meslek mensubuna mesleki çalışmalarında yol 
gösterici emsal veriler sunmak 

C) Muhasebe veya denetim standartlarını ve etik 
gerekliliklerini karşılamak amacıyla açıklama yapmak 

D) Kanuna aykırı bir durumu ortaya çıkarmak için ilgili 
kamu otoritesine açıklama yapmak 

E) Yasal süreç esnasında belge veya diğer kanıtları 
sağlamak amacıyla açıklama yapmak 

raporlarını, mesleki faaliyete başlamalarından itibaren 

ne kadar süre içinde bağlı oldukları Odalara beyan 

etmeleri gerekir? 

A) 6 ay B) 9 ay C) 12 ay D) 3 yıl E) 5 yıl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
96. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, ücret 

tarifesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

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

B) Odalar, hazırladıkları yeni tarifeleri Kasım ayı sonuna 
kadar Geçici Kurul’a yollarlar. 

C) Bir yılın tarifesinin hazırlanmasına önceki yılın Ekim 
ayında odalarca başlanır. 

D) Ücret tarifesindeki asgari miktar altında kalan ücretle 
çalışmak, sözleşmede açıkça belirtilmek suretiyle 
mümkündür. 

E) Bakanlıkça tasdik edilen tarifeler Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde yayımlanmakla yürürlüğe girer. 
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97. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesinin feshi 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak 
işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih 
yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda 
bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 
altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin 
gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. 

B) Yer altı işlerinde çalışan işçilerin, feshin geçersizliği 
iddiası ile dava açabilmeleri için altı aylık kıdemlerinin 
bulunması koşulu aranmaz. 

C) Mahkemenin feshin geçersizliğine karar vermesi hâlinde 
işçi, bu kararın tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe 
başlamak için işverene başvuruda bulunmazsa 
işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır. 

D) İş sözleşmesinin işveren tarafından süreli olarak 
feshedilmesi halinde işçiye yeni iş arama izni verilmesi 
işverenin takdirine bağlıdır. 

E) İş sözleşmesini haklı bir neden bulunmaksızın fesheden 
işçi, fesih bildirim şartına uymazsa işverene bildirim 
süresine ilişkin ücreti tutarında tazminat ödemek 
durumundadır. 

 
 
 
 
 
 

98. Kıdem tazminatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin 
geçmişte kıdemin ait olduğu yılda aldığı ücrettir. 

B) Toplu iş sözleşmesiyle işçinin bir yıllık çalışmasına 
karşılık alacağı kıdem tazminatının 30 günlük ücretinden 
fazla belirlenmesi mümkün değildir. 

C) Erkek işçiler de kadın işçiler gibi evlenmelerinden 
itibaren bir yıl içerisinde iş sözleşmelerini feshederek 
kıdem tazminatına hak kazanabilirler. 

D) İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı, işçinin kanuni 
mirasçılarına ödenir. 

E) Kıdem tazminatı hesabına esas alınan ücrete, işçiye 
sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi 
ve kanundan doğan menfaatler dâhil değildir. 

 
 
 
 
 
 

99. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücrete ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Ücreti, ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir 
bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu 
yerine getirmekten kaçınabilir. 

B) Ücretin yabancı para ile ödenmesi kararlaştırılamaz. 

C) Toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleriyle ücretin iki 
ayda bir ödeneceği geçerli olarak kararlaştırılabilir. 

D) Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi on yıldır. 

E) Emre yazılı bono ile ücret ödemesi yapılabilir. 

100. Bir işyeri X A.Ş.’den Y A.Ş.’ye devredilmiştir. İşçi A’nın 

X A.Ş. yanında çalışırken hak kazandığı ancak 

kullanmadığı 2 yıllık ücretli izni ve devirden önceki döneme 

ait 3 aylık ücret alacağı bulunmaktadır. Devirden 5 ay sonra 

Y A.Ş. tarafından işçi A’nın iş sözleşmesi usulsüz bir 

şekilde feshedilmiş olup, X A.Ş. döneminde doğan 

alacaklara yönelik olarak işçiye herhangi bir ödemede 

bulunulmamıştır. 

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, yukarıdaki olayla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İş sözleşmesinin usulsüz feshi nedeniyle işçi A lehine 
doğan kıdem tazminatı alacağını ödeyen Y A.Ş., yaptığı 
ödemeyle ilgili X A.Ş.’ye hiçbir rücu imkanına sahip 
değildir. 

B) İş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle işçi A’nın 
hizmet süresinin dikkate alındığı hakları hesap edilirken 
sadece Y A.Ş. yanında geçirdiği süreler dikkate alınır. 

C) İş sözleşmesinin usulsüz feshi nedeniyle işçi A lehine 
doğan ihbar tazminatı alacağının tek sorumlusu 
Y A.Ş.’dir. 

D) İş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle muaccel hale 
gelen işçi A’nın yıllık ücretli izin alacağından X A.Ş., 
devir tarihinden itibaren beş yıl süreyle Y A.Ş. ile birlikte 
müteselsilen sorumludur. 

E) İşçi A, X A.Ş. döneminde doğan ve ödenmeyen ücret 
alacağının tahsili için sadece X A.Ş.’ye başvurabilir. 

 
 
 
 
 
 
 

101. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılmaz? 

A) İşçilerin, işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde 
çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen 
süreler 

B) İşçinin, işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde 
bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi 
bekleyerek boş geçirdiği süreler 

C) İşçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi 
veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle 
ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl 
işini yapmaksızın geçirdiği süreler 

D) İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf 
sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme 
esnasında araçlarda geçen süreler 

E) Çocuk emziren kadın işçilerin, çocuklarına süt vermeleri 
için belirtilecek süreler 
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102. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumunun prim ve 

diğer alacakları açısından uygulanan zamanaşımı 

süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurumun prim ve diğer alacaklarına dair ödeme 
süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak on yıldır. 

B) Kurumun prim ve diğer alacaklarına dair ödeme 
süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak yirmi yıldır. 

C) Kurumun prim ve diğer alacaklarına dair ödeme 
süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak altı aydır. 

D) Kurumun prim ve diğer alacaklarına dair ödeme 
süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak beş yıldır. 

E) Kurumun prim ve diğer alacaklarına dair ödeme 
süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak bir yıldır. 

 
 
 
 
 

103. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, dar 

mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile 

bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan 

vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların 

bildirilmesine mahsus olan beyanname çeşidi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 

B) Yıllık beyanname 

C) Katma değer vergisi beyannamesi 

D) Muhtasar beyanname 

E) Münferit beyanname 

 
 
 
 
 
 

 
104. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun uyarınca, haklarında ihtiyati haciz tatbik 

olunanlar; haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde 

haczin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde 

alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi 

itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz 

edebilirler? 

A) 7 B) 15 C) 30 D) 45 E) 60 

105. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kurumlar vergisi beyannamesi mükellefin bağlı olduğu 
vergi dairesine verilir. 

B) Kurumlar vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun 
beyanı üzerine tarh olunur. 

C) Mükellefler şubeleri, alım-satım büro ve mağazaları için 
bunların bağımsız muhasebeleri olması durumunda ayrı 
beyanname verirler. 

D) Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi 
dairelerini, kanunî veya iş merkezlerine bakmaksızın 
belirlemeye yetkilidir. 

E) Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri Maliye 
Bakanlığınca belirlenir. 

 
 
 
 
 

 
106. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de mer’i vergi 

hukukundaki yorum yöntemlerinden biri değildir? 

A) Amaçsal yorum B) Yasama yorumu 

C) Tarihi yorum D) Lafzi yorum 

E) Sistematik yorum 

 
 
 
 
 
 
 

107. Aşağıdaki tarihlerden hangisi 20 Şubat 2012 tarihinde 

vergiyi doğuran bir olayın gerçekleşmesi durumunda 

tahakkuk zamanaşımı süresinin son gününü 

göstermektedir? 

A) 31 Aralık 2016 B) 31 Aralık 2017 

C) 20 Şubat 2016 D) 20 Şubat 2017 

E) 20 Şubat 2013 

 
 
 
 
 

108. Türkiye’de 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi 

olan tam mükellef bir kurumun kazancının 

hesaplanması bakımından 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu’nda yer alan gelir unsurlarından hangisi esas 

alınmaktadır? 

A) Ücret 

B) Serbest Meslek Kazancı 

C) Ticari Kazanç 

D) Gayrimenkul Sermaye İradı 

E) Menkul Sermaye İradı 
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109. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi “ticari iş” niteliğinde değildir? 

A) Öğrenci (E)’nin gerçek kişi tacir olan (F)’nin 
eczanesinden ilaç satın alması 

B) Beyaz eşya satıcısı olan gerçek kişi tacir (G)’nin bir tüzel 
kişi tacir olan (H)’nin fabrikasından işletmesinde 
satılmak üzere buzdolabı satın alması 

C) Devlet memuru (C)’nin bir başka devlet memuru olan 
(D)’nin arabasını satın alması karşılığında çek vermesi 

D) Devlet memuru (K)’nın evinde kullanmak üzere tüzel kişi 
tacir (L)’den televizyon satın alması 

E) Nakliye işleri yapan esnaf (A)’nın eşya taşırken restoran 
işleten esnaf (B)’nin işletmesine çarparak camlarını 
kırması 

 
 
 

110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi “hâkim şirket-bağlı şirket 

ilişkisi”ni ortaya çıkaran haller arasında yer almaz? 

A) X Limited Şirketinin Y Anonim Şirketinin şirket 
sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar 
alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini 
sağlayabilmek hakkını haiz olması 

B) X Limited Şirketinin Y Anonim Şirketinin oy haklarının 
çoğunluğuna sahip olan Z Anonim Şirketinin paylarının 
tamamına tek ortak olarak sahip olması 

C) X Limited Şirketinin Y Anonim Şirketinin oy haklarının 
çoğunluğuna sahip olması 

D) X Limited Şirketinin Y Anonim Şirketini bir sözleşme 
gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutması 

E) X Limited Şirketinin Y Anonim Şirketinin ihraç ettiği intifa 
senetlerinin tamamına sahip olması 

 
 
 
 
 
 

111. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, hukuka uygun 

bir şekilde kurulmakla birlikte kuruluşundan beş yıl 

sonra kamu düzenine aykırı işlemlerde bulunmaya 

başlayan bir anonim şirket hakkında, özel kanunlardaki 

hükümler saklı kalmak kaydıyla Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından ne kadar süre içerisinde ve hangi 

dava açılabilir? 

A) Kamu düzenine aykırı işlem, hazırlık veya faaliyetlerin 
öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde “şirketin batıl 
(kesin geçersiz) olduğunun tespiti davası” açılabilir. 

B) Kamu düzenine aykırı işlem, hazırlık veya faaliyetlerin 
öğrenilmesi halinde her zaman şirketin “yok” hükmünde 
olduğuna ilişkin tespit davası açılabilir. 

C) Kamu düzenine aykırı işlem, hazırlık veya faaliyetlerin 
öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde “fesih davası” 
açılabilir. 

D) Kamu düzenine aykırı işlem, hazırlık veya faaliyetlerin 
öğrenilmesinden itibaren beş yıl içinde “fesih davası” 
açılabilir. 

E) Kamu düzenine aykırı işlem, hazırlık veya faaliyetlerin 
öğrenilmesinden itibaren beş yıl içinde “şirketin batıl 
(kesin geçersiz) olduğunun tespiti davası” açılabilir. 

112. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari örf ve 

âdetin uygulanması hakkında aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Bir bölgeye özgü ticari örf ve âdetler genel olanlara 
üstün tutulur. 

B) Ticari örf ve âdet, tarafları tacir olan bir ticari 
uyuşmazlıkta, yalnızca tamamlayıcı genel hükümlerde 
düzenleme bulunmadığı hallerde uygulanır. 

C) Ticari örf ve âdet, tacir sıfatını haiz bulunmayanlar 
hakkında ancak onlar tarafından bilindiği veya bilinmesi 
gerektiği takdirde uygulanır. 

D) Bir ticaret dalına özgü ticari örf ve âdetler, genel olanlara 
üstün tutulur. 

E) Özel ticari örf ve âdetin uygulanacağı bir uyuşmazlıkta, 
ilgililer aynı bölgede değillerse kanunda veya 
sözleşmede aksi öngörülmedikçe ifa yerindeki ticari örf 
ve âdet uygulanır. 

 
 
 
 
 

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

aşağıdaki unsurlardan hangisi bulunamaz? 

A) Cirantanın imzası 

B) Düzenleyenin imzası 

C) Muhatabın adı ve soyadı veya ticaret unvanı 

D) Lehtarın adı ve soyadı veya ticaret unvanı 

E) Aval veren kişinin (avalistin) imzası 

 
 
 
 

 
114. Düzenleme tarihi 11.08.2016; düzenleme yeri ve ödeme 

yeri Ankara; muhatabı Türkiye İş Bankası 

Yenimahalle/Ankara şubesi; bedeli 10.000 TL olan emre 

yazılı bir çek için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Çek, 12.08.2016 günü muhatap bankanın 
Beşiktaş/İstanbul şubesine ödenmek üzere ibraz 
edilebilir ve hesapta para varsa çek bedeli ödenir. 

B) Çeki beyaz ciro ile devralan kişi, çeki ciro etmeden 
sadece teslimle başkasına devredebilir. 

C) Çek süresinde, muhatap banka şubesine ibraz edildiğinde 
hesapta 9.000 TL varsa çek karşılıksızdır. 

D) 29.08.2016 günü geldiğinde çek hâlâ ibraz edilmemişse 
düzenleyen muhatap bankadan çeki ödememesini talep 
edebilir. 

E) Çek, 07.07.2016 günü muhatap banka şubesine ibraz 
edilemez. 
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115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin kesin 

hükümsüzlüğünü gerektiren sebeplerden biri değildir? 

A) Sözleşmenin muvazaalı olması 

B) İrade beyanında bulunan kişinin ayırt etme gücünün 
bulunmaması 

C) Sözleşmenin konusunun emredici hukuk kurallarına 
aykırı olması 

D) Sözleşmenin geçerliliği için aranan şekle uyulmamış 
olması 

E) Sözleşme taraflarından birinin irade beyanının korkutma 
sebebiyle sakat olması 

118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

zamanaşımının kesilmesi ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Zamanaşımı kefile karşı kesilince asıl borçluya karşı 
kesilmiş olmaz. 

B) Zamanaşımı asıl borçluya karşı kesilince kefile karşı da 
kesilmiş olur. 

C) Borçlu borcu ikrar etmişse zamanaşımı kesilir. 

D) Alacaklı iflas masasına başvurmuşsa zamanaşımı 
kesilir. 

E) Zamanaşımı müteselsil borçlulardan birine karşı kesilince 
diğerlerine karşı kesilmiş olmaz. 

 
 
 
 
 
 

 
116. 

 
 

I. Zorunluluk hallerinin mevcut bulunması 

II. Zarar görenin hafif kusuru 

III. Zarar verenin davranışının haklı savunma niteliği taşıması 

 

 
119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, “öneri” ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını 

IV. Yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında 

sağlanamayacak olması durumunda kişinin hakkını kendi 

gücüyle koruması 

V. Zarar verenin davranışının haksız tahrik dolayısıyla 

ortaya çıkması 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

yukarıdakilerden hangileri haksız fiillerde “hukuka 

aykırılığı kaldıran haller” arasında yer alır? 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, taraflar 

arasında aksine bir anlaşma yoksa “parça borçları”nın 

ifa yeri, kural olarak aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Alacaklının sözleşmenin kurulduğu sıradaki yerleşim yeri 

B) Sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun 
bulunduğu yer 

C) Borçlunun ifa zamanındaki yerleşim yeri 

D) Borçlunun sözleşmenin kurulduğu sıradaki yerleşim yeri 

E) Alacaklının ifa zamanındaki yerleşim yeri 

öneren, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle 
bağlıdır. 

B) Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya fiyat listesi 
gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça 
öneri sayılır. 

C) Telefon veya bilgisayar gibi iletişim araçlarıyla doğrudan 
iletişim sırasında yapılan öneri, hazır olmayanlar arasında 
yapılan öneri sayılır. 

D) Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz ve 
bu şeyi alan kişi, onu geri göndermek veya saklamakla 
yükümlü değildir. 

E) Kabul için süre belirlemeksizin hazır olan kişiye yapılan 
öneri, hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle 
bağlılıktan kurtulur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

önsözleşmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Önsözleşme, tarafların iradelerinin karşılıklı ve birbirine 
uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. 

B) Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin 
önsözleşmeler geçerlidir. 

C) Kanunlarda öngörülen istisnalar dışında, önsözleşmenin 
geçerliliği, ileride kurulacak sözleşmenin şekline bağlıdır. 

D) Önsözleşme hakkında, şartları oluşmuşsa yanılmaya 
ilişkin hükümlerin uygulanması mümkündür. 

E) Önsözleşme hukuki niteliği itibarıyla tek taraflı hukuki bir 
işlemdir. 



 

 

 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş 
Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu (Yabancı dilden girmeyenler için 20 soru) 
ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan genel kültür-genel 
yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk (Yabancı dilden girmeyenler için toplam 
120 soru) 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 120 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli 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 15 

dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine 

izin verilmeyecektir. 

Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, 

rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav 

salonuna alınmayacaktır. 

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini kontrol ediniz. 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. 

Adayların Sınav Giriş Belgelerine cevap anahtarını 

yazıp salon dışına çıkarmaları yasaktır. Bu kurallara 

uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. 

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, soru sormak ve 

tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına 

bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem 

vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi 

birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına 

yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

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 bina ve salon girişinde 

ibraz ettikten sonra SALON BAŞKANININ 

talimatından sonra sıranın üzerinden kaldırmaları 

zorunludur. Bu kimlik belgeleri dışında başka bir 

belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız geçersiz 

 sayılacaktır. 

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. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama 

yapınız. 
 

 



 

 

 

 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 
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KİTAPÇIK TÜRÜ 

A 
ADI : ……………………………………………………………… 

 

SOYADI : ……………………………………………………………… 
 

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

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

 
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, 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 kabullenmiş sayılır. 
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1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 

 

1. 

I. Ciğerlerinin en son köşesini şişirecek kadar geniş bir nefes 

aldı ve tabiatla beraber kendisinin de canlandığını zannetti. 

II. Muazzez'in, yavaşça oda kapısını açarak elinde tepsi ile 

içeriye girdiğini ve kendisine kahve getirdiğini farzetti. 

III. Zamanla etrafından ne kadar ayrı olduğunu, uzak olduğunu, 

farklı bir dünyaya ait olduğunu hissetmeye başladı. 

IV. Üzülerek ifade ediyorum ki ben de bütün tecrübeme 

rağmen, bu heyetin ehemmiyetini takdir edemedim. 

V. Bu sansürün veya tahdidin yüzünden ben düpedüz her türlü 

okumayı reddetmiş, bir köşeye çekilmiştim. 

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

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

 
 
 
 
 
 

 
2. Kadıncağız beni bu hâlde görünce küçük dilini yuttu. 

Bu cümlede geçen “küçük dilini yutmak” sözüyle 

anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şaşırmak B) Üzülmek C) Sevinmek 

D) Kızmak E) Kuşkulanmak 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde 

gerçekleşen ses olayı ile ses olayının adı eşleştirmesi 

 yanlıştır? 

A) İkisinin de rengi değişmiş; birisi bembeyaz, öbürü 
kıpkırmızı olmuştu. – Ünsüz yumuşaması 

B) Sadece yiyip içmek için yaşayan uyuşuk bir adamdı. 

– Ünlü daralması 

C) İlk teklifinin geri çevrilmesi de sonbahar başlarına 
rastlamaktadır. – Ünlü düşmesi 

D) Bu yemeği kuzenlerinin hangisine borçlu olduğunu 
öğrenmeliydi. – Ünsüz uyumu 

E) Ne mobilya ne de duvar kâğıtları hakkında bir şey 
söyleyebilir. – Ünsüz türemesi 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sorulan soruya cevap 

aranmaktadır? 

A) O adamın yakasını bırakmaya kolay kolay razı olur 
muyum hiç? 

B) İnsanı akrabaları vurduktan sonra yabancılar vurmuş ne 
çıkar? 

C) Sen her şeyi benden sakladın da ben öğrenmedim mi 
sanki? 

D) İşin gerçek yüzünü yıllardır niçin benden sakladınız? 

E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

 
 
 
 

 
5. Son bir ayda yaptıkları yüzünden gözümden düştü. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde göz sözcüğü 

yukarıdakine benzer anlamda kullanılmıştır? 

A) Bu sefer alacaklı gözüyle baktım. 

B) Dama tahtasında altmış dört göz vardır. 

C) Köprünün gözleri karış karış kazılmış. 

D) İnsanı gözle yiyip bitirirler. 

E) Hocanın gözüne girmek istiyorsan çok çalışmalısın. 

 
 
 
 

 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi 

vardır? 

A) Seni beklemekten ayaklarımıza kara sular indi. 

B) Derste not tutmayı öğrenirsen başarılı olursun. 

C) Atanabilmek için çok çalıştı. 

D) Ne ekersen onu biçersin. 

E) Paranı gereksiz yere harcamadıkça biriktirebilirsin. 

 
 
 
 

 
7. Üniversite hayatı genel olarak dünyada yaşanılan hayattan 

o kadar değişiktir ki akademik bir ortamda yaşayan kimseler 

sıradan erkeklerle kadınların düşünce sorunlarının farkında 

olamamaktadırlar. Üstelik akademik ortamda yaşayanların 

kendilerini anlatış tarzları, niteliği dolayısıyla genel halk 

yığını üzerinde fikirlerinin gerektiği gibi etkili olabilmesini 

sağlayamamaktadır. Üniversitelerin noksanlarından biri de 

burada araştırmaların örgütlü oluşu dolayısıyla özgün bir 

araştırmada bulunmak isteyecek bir insanın cesaretinin 

kırılması ihtimalinin büyük oluşudur. 

Yukarıdaki paragraftan yola çıkarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

A) Üniversite yaşamı gerçek yaşamdan farklıdır. 

B) Üniversiteler özgür çalışma ortamları yaratamazlar. 

C) Akademisyenler kendilerini ifade edemezler. 

D) Üniversiteler yalnızca kendi çıkarları için çalışma 
yaparlar. 

E) Üniversiteler halkın amaçları için çalışmazlar. 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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2 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

        
8. olduğuna göre, kaçtır? 

12. ve ardışık çift doğal sayılar olmak 

 

A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 4 
üzere kesrinin değeri kaçtır? 

      

A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.             denklemini sağlayan,    değerlerinin 

toplamı kaçtır? 

A) -3 B) 0 C) 1 D) 4 E) 16 

 
13. olmak üzere birer pozitif gerçel sayıdır. 

                                 olduğuna göre, 

            oranı kaçtır? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

           
10.          

         

 
işleminin sonucu kaçtır? 

14. olduğuna göre,      
 
 

   

toplamı kaçtır? 

ifadesinin 

 
  

A) 2 B) 2 C) 3 D) 3 E) 4 A) 45 B) 47 C) 49 D) 51 E) 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
11. 

     

 
 

      işleminin sonucu kaçtır? 

 

15. Bir havuzun ’ü su ile doludur. Bu havuza 80 litre su ilave 

edilince havuzun boş kalan kısmının ’ü kadar su 
 

  

A) -2 B) -1 C) - D) 0 E)    taşmaktadır. 

Buna göre, ilk durumda havuzda kaç litre su vardır? 

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 
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3 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

16. Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda gerçekleşen olay ve 

gelişmelerle ilgili bir adlandırma yapıldığında 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Çırağan Vakası: Yeniçeri Ocağının kaldırılması 

B) Sened-i İttifak: II. Mahmut ile ayanlar arasında imzalanan 
belge 

C) Balta Limanı Antlaşması: Osmanlı Devleti ile İngiltere 
arasında 1838 yılında imzalanan ticaret sözleşmesi 

D) Takvim-i Vekayi: II. Mahmut döneminde çıkarılan gazete 

E) Kabakçı Mustafa İsyanı: III. Selim’in tahttan indirilmesine 
yol açan ayaklanma 

 
 
 
 

17. Sivas Kongresi’nden I. TBMM’nin açılışına kadar geçen 

sürede, Anadolu’daki Milli Mücadele’yi sevk ve idare 

eden siyasal güç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Heyet-i Temsiliye B) Millî Kongre 

C) Saltanat Şurası D) I. Müdafaa-i Hukuk Grubu 

E) Harbiye Nezareti 

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi 29 Ekim 1923 tarihinde 

Cumhuriyet’in ilan edilmesinin sonuçları arasında yer 

almaz? 

A) Devlet rejiminin adı konulmuştur. 

B) Kabine sistemine geçilmiştir. 

C) Anayasalı ve parlamentolu dönem başlamıştır. 

D) Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir. 

E) Hükümet bunalımı aşılmıştır. 

 
 
 
 

19. Türkiye Cumhuriyeti’nde, Atatürk döneminde 

ekonomiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi ile ilgili 

bir düzenleme yapılmamıştır? 

A) Sanayide planlamaya gidilmesi 

B) Dış borçların ödenmesi 

C) Tarımsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi 

D) Millî ekonomi ilkesinin hayata geçirilmesi 

E) Özelleştirme için yasal zemin oluşturulması 

 
 
 
 

 
20. Aşağıdaki sorunların hangisinin gündeme gelip 

çözümlendiği sırada Türkiye Cumhuriyeti Milletler 

Cemiyeti üyesi olan bir devletti? 

A) Yabancı Okullar Sorunu B) Etabli Sorunu 

C) Musul Sorunu D) Hatay Sorunu 

E) Bozkurt-Lotus Davası Sorunu 

 

 

21. Dönen varlıklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

 yanlıştır? 

A) Dönen varlıklar içerisindeki ilk madde ve malzeme, yarı 
mamuller-üretim, mamuller ve ticari mallar hesapları, 
maliyet ve gider hesapları ile karşılıklı çalışmak 
zorundadır. 

B) Dönen varlıklar içinde yer alan menkul kıymetler, 
alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklar içindeki 
kalemler için yapılacak değerleme sonucunda gerekli 
durumlarda uygun karşılıklar ayrılır. 

C) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde 
paraya dönüşebilecek varlıkları, bilançoda dönen varlıklar 
arasında gösterilir. 

D) Bilanço tarihinde, duran varlıklarda yer alan hesaplardan 
vadeleri bir yılın altında kalanlar, dönen varlıklardaki ilgili 
hesaplara aktarılır. 

E) Dönen varlık hesapları, duran varlık hesaplarına göre 
daha hızlı nakde dönme yeteneğine sahiptir. 

 
 
 
 

22. 31.12.2016 tarihinde Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabının 

borç kalanı 210.000 ₺’dir. Bu tutarın 140.000 ₺’lik kısmının 

2017 yılına, 70.000 ₺’lik kısmının da 2018 yılına ait olduğu 

belirlenmiştir. 

Buna göre, 31.12.2016 tarihinde yapılacak doğru kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

381 GİDER TAHAKKUKLARI 70.000  

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 140.000  

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER  210.000 

 
B) 

 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 

140.000  

140.000 

 
C) 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 70.000  

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 140.000  

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER  210.000 

 
D) 

 

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 

100 KASA 

140.000  

140.000 

 
E) 

 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 140.000  

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 70.000  

181 GELİR TAHAKKUKLARI  210.000 

ALAN BİLGİSİ 
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23. A İşletmesi, B İşletmesi’ni pazar payını ve rekabet gücünü 

artırmak amacıyla 750.000 ₺’ye devralmıştır. B İşletmesi’nin 

toplam varlıkları 710.000 ₺ ve toplam borçları 160.000 ₺’dir. 

Buna göre, Şerefiye hesabı ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Şerefiye hesabının borç tarafına 550.000 ₺ kaydedilir. 

B) Şerefiye hesabının borç tarafına 40.000 ₺ kaydedilir. 

C) Şerefiye hesabının borç tarafına 200.000 ₺ kaydedilir. 

D) Şerefiye hesabının alacak tarafına 710.000 ₺ ve borç 
tarafına 750.000 ₺ kaydedilir. 

E) Şerefiye hesabının alacak tarafına 160.000 ₺ kaydedilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24. İşletme, sattığı malların kapları ile ilgili olarak müşterisinden 

aldığı depozito bedelinden 7.000 ₺’sini kapların bir kısmının 

hasarı nedeniyle düştükten sonra kalan 13.000 ₺’yi iade 

etmiştir. (Kaplar için ayrılan amortisman ihmal edilmiştir.) 

Buna göre, doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 

256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 

20.000  

20.000 

 
B) 

 

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 20.000  

100 KASA  13.000 

256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR  7.000 

 
C) 

 

153 TİCARİ MALLAR 7.000  

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 13.000  

100 KASA  20.000 

 
D) 

 

100 KASA 

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 

20.000  

20.000 

 
E) 

25. İşletmenin şüpheli hale gelen ve tamamına karşılık ayırdığı 

50.000 ₺ tutarlı alacağın 20.000 ₺’lik kısmı tahsil edilmiş, 

30.000 ₺’lik kısmının değersiz alacak haline geldiği 

kesinleşmiştir. 

Buna göre, doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

100 KASA 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 

20.000  

20.000 

 
B) 

 

100 KASA 20.000  

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 50.000  

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  70.000 

 
C) 

 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 30.000  

100 KASA 20.000  

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI  20.000 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  30.000 

 
D) 

 

100 KASA 20.000  

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 50.000  

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR  20.000 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  50.000 

 
E) 

 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 30.000  

100 KASA 20.000  

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR   

KARŞILIĞI  50.000 

 

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 20.000  

100 KASA  13.000 

153 TİCARİ MALLAR  7.000 
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26. İşletme, 1 Temmuz 2016 tarihinde bankadan 3 yıl vadeli, 

500.000 ₺ tutarlı kredi almıştır. Faiz, anapara ile birlikte 

vade sonunda ödenecektir. 2016 yılına ilişkin hesaplanan 

faiz tutarı 50.411 ₺’dir. 

Buna göre, 31 Aralık 2016 tarihinde yapılacak kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

300 BANKA KREDİLERİ 500.000  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 50.411  

100 KASA  550.411 

 
B) 

 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

300 BANKA KREDİLERİ 

50.411  

50.411 

 
C) 

 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

481 GİDER TAHAKKUKLARI 

50.411  

50.411 

 
D) 

 

400 BANKA KREDİLERİ 

300 BANKA KREDİLERİ 

500.000  

500.000 

 
E) 

 

300 BANKA KREDİLERİ 

481 GİDER TAHAKKUKLARI 

500.000  

500.000 

27. İşletmenin dönem sonu ticari kârı 200.000 ₺’dir. Aynı 

dönemde kanunen kabul edilmeyen giderler de dikkate 

alındığında mali kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi 

tutarı 46.000 ₺ olarak hesaplanmıştır. 

Buna göre, dönem sonunda yapılacak kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

335 ORTAKLARA BORÇLAR 154.000  

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL   

YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI 46.000  

100 KASA  200.000 

 
B) 

 

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 

100 KASA 

46.000  

46.000 

 
C) 

 

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 

YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI 

370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER 

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

KARŞILIĞI 

 

46.000 

 
 
 

 
46.000 

 
D) 

 

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 200.000  

370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER   

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

KARŞILIĞI 

  

46.000 

335 ORTAKLARA BORÇLAR  154.000 

 
E) 

 

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 

YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

 
46.000 

 
 

46.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
28. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde muhasebe politikaları 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Finansal tablolardaki yanlış işlemler, muhasebe 
politikalarının açıklanması veya dipnotlarda belirtilmesi 
suretiyle düzeltilebilir. 

B) Finansal tablolar, işletmenin sürekliliği, tutarlılık ve 
dönemsellik kavramlarına dayanılarak hazırlanmış ise 
muhasebe politikalarının açıklanması istenmez. 

C) İhtiyatlılık, özün önceliği ve önemlilik kavramları 
muhasebe politikalarının seçimini ve uygulamasını 
yönlendirmelidir. 

D) Finansal tabloların içerdiği bütün önemli muhasebe 
politikaları, anlaşılır ve kısa olarak açıklanmalıdır. 

E) Finansal tablolar, dönemler itibarıyla karşılaştırılabilir 
olmalıdır. 
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29. İşletmeye ilişkin bazı bilgiler şöyledir: 

Sermaye 400.000 ₺ 

Ödenmemiş Sermaye 100.000 ₺ 

Hisse Senedi İhraç Primleri  50.000 ₺ 

Özel Maliyetler 300.000 ₺ 

Yasal Yedekler 40.000 ₺ 

Statü Yedekleri 30.000 ₺ 

Geçmiş Yıllar Zararları 70.000 ₺ 

Özel Fonlar 30.000 ₺ 

Buna göre, işletmenin özkaynak tutarı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 380.000 ₺ B) 430.000 ₺ C) 480.000 ₺ 

D) 530.000 ₺ E) 680.000 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Aşağıdaki hesaplardan hangisi 690 Dönem Kârı veya 

Zararı hesabına devredilmez? 

A) Menkul Kıymet Satış Zararları 

B) Faiz Gelirleri 

C) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 

D) Hisse Senedi İptal Kârları 

E) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 

 
 
 
 
 

 
31. Aşağıdakilerin hangisi pasifteki bir aslî hesabın gerçek 

değeri ile bilançoda gösterilmesine imkân sağlayan 

hesaplardan birisidir? 

A) Birikmiş Amortismanlar 

B) Maliyet Giderleri Karşılığı 

C) Alacak Senetleri Reeskontu 

D) Menkul Kıymet İhraç Farkları 

E) Hisse Senedi İhraç Primleri 

 
 
 
 
 

 
32. Bir işletmenin ithal edeceği ticari malla ilgili olarak 

bankada açtırdığı akreditif için katlandığı giderler hangi 

hesaba, ne şeklide kaydedilmelidir? 

A) Verilen Sipariş Avansları hesabının borcuna 

B) Verilen Sipariş Avansları hesabının alacağına 

C) Verilen Avanslar hesabının alacağına 

D) Verilen Avanslar hesabının borcuna 

E) Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna 

33. Aşağıdaki hesaplardan hangisi kesin mizanda kalan 

veren hesaplardan biri değildir? 

A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

B) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

C) Gider Tahakkukları 

D) Dönem Net Kârı veya Zararı 

E) Gelecek Yıllara Ait Giderler 

 
 
 
 

 
34. Aşağıdaki işlemlerden hangisi işletmenin kâr 

yedeklerinde bir artışa neden olabilir? 

A) Çıkarılan hisse senetlerinin nominal değerinin üzerinde 
satılması 

B) Ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmeleri 

C) Ödenmiş sermayenin enflasyona göre düzletilmesi 
nedeniyle olumlu fark oluşması 

D) İşletmeye yeni ortak alınarak sermayenin artırılması 

E) Amortismana tâbi maddi duran varlıkların yenileme 
amacıyla kârlı satılması 

 
 
 
 

 
35. İşletme, müşterisi Bay “C”den 10.000 ₺’lik senetsiz 

alacağına karşılık, kendi lehine Bay “C” üzerine 11.000 ₺ 

nominal değerli poliçe keşide etmiş ve poliçe Bay “C” 

tarafından kabul edilip imzalandıktan sonra işletmeye iade 

edilmiştir. 

Buna göre, işletmenin yapacağı kayıtla ilgili aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alıcılar hesabı borçlu 10.000 ₺ 

B) Alacak Senetleri hesabı borçlu 11.000 ₺ 

C) Alacak Senetleri hesabı borçlu 10.000 ₺ 

D) Alıcılar hesabı alacaklı 11.000 ₺ 

E) Faiz Gelirleri hesabı borçlu 1.000 ₺ 
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36. İşletme, idari faaliyetlerinde kullanmak amacıyla satın aldığı 

ve alış anında bir gider hesabına kaydettiği 500 ₺ + KDV’lik 

kırtasiye malzemesinin yıl sonuna kadar %80’lik kısmını 

kullandığını tespit etmiştir. 

Bu bilgilere göre dönem sonunda yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Genel Yönetim Giderleri hesabı 100 ₺ borçlandırılır. 

B) Genel Yönetim Giderleri hesabı 400 ₺ alacaklandırılır. 

C) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 400 ₺ borçlandırılır. 

D) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 100 ₺ borçlandırılır. 

E) Gelecek Aylara ait Giderler hesabı 118 ₺ borçlandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

37. İşletme bilançosunda gerçek (net) değeri 6.000 ₺ olarak 

raporlanan 10.000 ₺ alış bedelli hisse senetlerinin %20’si 

1.400 ₺’ye peşin satılmıştır. 

Buna göre, yapılacak satış kaydıyla ilgili aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 
borçlu 1.200 ₺ 

B) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı 200 ₺ 

C) Hisse Senetleri hesabı alacaklı 1.400 ₺ 

D) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 
alacaklı 800 ₺ 

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 200 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 
 

38. Bir işletmenin 2016 yılı ile ilgili bazı bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Sermaye 80.000 ₺ 

Ödenmemiş Sermaye 30.000 ₺ 

Dönem Kârı 55.000 ₺ 

Geçmiş Yıllar Zararları 5.000 ₺ 

Ayrılmış Yedek Akçeler 8.000 ₺ 

Bu bilgilere göre işletmenin ayıracağı I. Tertip Yasal 

Yedek Akçe aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2.000 ₺ B) 2.500 ₺ C) 2.750 ₺ 

D) 3.000 ₺ E) 5.000 ₺ 

39. TMS 18 Hasılat standardına göre, aşağıdakilerden 

hangisi mal satışı ile ilgili hasılatın kayda alınması ve 

finansal tablolara yansıtılması için gerekli olan 

koşullardan biri değildir? 

A) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde 
edilmesinin muhtemel olması 

B) Malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya 
devredilmiş olması 

C) İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan 
maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

D) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

E) Hasılat tutarının tahsil edilmesi 

 
 
 
 

 
40. TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri standardına göre, 

yabancı paralı işlemlerin ilk kayda alınmasından sonraki 

raporlama dönemi sonundaki çevrim işlemlerine ilişkin 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Tarihî maliyet ile değerlenen yabancı para birimindeki 
parasal olmayan kalemler kapanış kurundan çevrilir. 

B) Gerçeğe uygun değer ile değerlenen yabancı para 
birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun 
değerin ölçüldüğü tarihteki döviz kurları kullanılarak 
çevrilir. 

C) Parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya 
da zarar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilirse, bu 
kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da diğer 
kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 

D) Parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya 
da zarar, kâr ya da zararda muhasebeleştirilirse, bu 
kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da kâr 
ya da zararda muhasebeleştirilir. 

E) Yabancı paralı parasal kalemler kapanış kurundan 
çevrilir. 

 
 
 
 
 

 
41. TMS 17 Kiralama İşlemleri standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi bir kiralama işleminin finansal 

kiralama olduğunu gösteren kriterlerden biri değildir? 

A) Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değişiklikler 
yapılmadığı sürece, sadece kiracı tarafından 
kullanılabilecek özel bir yapıda olması 

B) Kiracıya, kiralanan varlığı buna ilişkin opsiyonun kullanım 
tarihinde oluşması beklenen gerçeğe uygun değerinden 
çok daha düşük bir bedelle satın alma opsiyonu verilmesi 
nedeniyle, kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibarıyla 
kiracı tarafından bu opsiyonun kullanılacağının 
beklenmesi 

C) Kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda 
veya daha önce kiracıya geçeceğinin öngörülmesi 

D) Kira süresinin kiralanan varlığın ekonomik ömrünün 
küçük bir bölümünü kapsaması 

E) Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibarıyla, asgari kira 
ödemelerinin bugünkü değerlerinin, en az, kiralanan 
varlığın gerçeğe uygun değerine eşit olması 
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42. TMS 18 Hasılat standardına göre, hizmet sunumuna 

ilişkin hasılatın ölçümünde kullanılan yöntem 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sahiplik modeli 

B) Tamamlanma yüzdesi yöntemi 

C) Teslimat modeli 

D) Hizmet bedeli yöntemi 

E) Ödeme yüzdesi yöntemi 

 
 
 
 

43. TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 

standardına göre, yatırım yapılan işletmenin finansal ve 

faaliyetle ilgili politikaların belirlenmesi kararlarına 

katılma gücü hangi kavramla ifade edilmektedir? 

A) Kontrol etkisi B) Katılma gücü C) Kontrol gücü 

D) Belirleme etkisi E) Önemli etki 

47. UT Üretim İşletmesi “ilk giren ilk çıkar” yöntemi ile safha 

maliyetleme sistemini kullanmaktadır. Ocak dönemine ait 

işletme ile ilgili veriler şu şekildedir: 

Miktar Hareketleri: 

Dönem Başı Yarı Mamul (1 Ocak)  400 birim 

Üretime Başlanan 1.000 birim 

Tamamlanan 1.000 birim 

Dönem Sonu Yarı Mamul (31 Ocak) 400 birim 

Üret 

im 

sür 

ecin 

de 

her 

han 

gi 

bir 

mik 

tar 

kay 

 
 
 

44. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi yatırım amaçlı gayrimenkullere 

örnek olamaz? 

A) Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsalar 

B) İşletmenin sahip olduğu ve bir veya daha fazla faaliyet 
kiralamasına konu edilen binalar 

C) Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde 
kiralanmak üzere elde tutulan boş bir bina 

D) Başka bir işletmeye finansal kiralama işlemi 
çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller 

E) Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede satılmaktan 
ziyade, uzun vadede sermaye kazancı elde etmek 
amacıyla elde tutulan arsalar 

 
 
 
 

 
45. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin 

fonksiyonlarından biri değildir? 

A) Yöneltme B) Kaydetme C) Sınıflandırma 

D) Raporlama E) Saklama 

 
 
 
 
 

 
46. Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu 

(FASB) ile Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(IASB) arasında gerçekleşen ve “yakınsama 

(convergency)” olarak adlandırılan süreci başlatan 

anlaşma hangi yılda imzalanmıştır? 

A) 2000 B) 2002 C) 2008 D) 2012 E) 2016 

bı söz konusu değil ise, “ilk giren ilk çıkar” maliyet 

yöntemine göre direkt ilk madde ve malzeme açısından 

bu safhada ortaya çıkan birim üretim maliyeti 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 60 ₺/br B) 70 ₺/br C) 80 ₺/br 

D) 90 ₺/br E) 100 ₺/br 

 
 
 
 
 
 

 
48. X İşletmesi’nin ilgili faaliyet döneminde ortaya çıkan Genel 

Üretim Giderleri toplamı 100.000 ₺ ve aynı dönemde üretime 

yüklenen tahmini genel üretim giderleri ise 120.000 ₺ olarak 

gerçekleşmiştir. İşletme, faaliyet dönemi sonunda genel 

üretim giderleri ile ilgili farkları Satılan Mamuller Maliyeti, 

Mamuller ve Yarı Mamuller arasında oransal büyüklüğü baz 

alarak paylaştırma yolunu benimsemiştir. 

Bu dönem Satılan Mamuller Maliyeti 750.000 ₺, Mamuller 

150.000 ₺ ve Yarı Mamuller ise 100.000 ₺ değere sahip 

ise, paylaşım sonrası yapılacak muhasebe kaydında 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 151 Yarı Mamul Üretim hesabı 2.000 ₺ Borçlu 

B) 620 Satılan Mamuller Maliyeti hesabı 15.000 ₺ Alacaklı 

C) 152 Mamuller hesabı 5.000 ₺ Alacaklı 

D) 732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkı hesabı 20.000 ₺ 
Alacaklı 

E) 620 Satılan Mamuller Maliyeti hesabı 20.000 ₺ Borçlu 

Tamamlanma Dereceleri Direkt İlk Madde 

ve Malzeme 

Şekillendirme 

Dönem Başı Yarı Mamul %75 %40 

Dönem Sonu Yarı Mamul %75 %60 

MALİYETLER  

Dönem Başı Yarı 

Mamul Maliyeti 

8.000 ₺ 15.000 ₺ 

Dönemin Gideri 80.000 ₺ 110.000 ₺ 
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49. İşletmenin bu ayda raporlanan Genel Üretim Giderleri 

3.000.000 ₺ ve yükleme anahtarı olarak belirlenen çalışılan 

işçilik saati ise 5.000 saat düzeyindedir. İşletme (X) siparişi 

için 3.000 saat çalışmıştır. 

(X) siparişine bu ayda yüklenen Genel Üretim Giderleri; 

Direkt İlk Madde Giderleri ile Direkt İşçilik Giderleri 

toplamının %20’si düzeyinde bulunduğuna göre, 

siparişin satışları üzerinden %10 kâr elde edilebilmesi 

için toplam satış tutarı ne kadar olmalıdır? 

A) 11.880.000 ₺ B) 12.000.000 ₺ C) 18.000.000 ₺ 

D) 19.800.000 ₺ E) 20.000.000 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. PR İşletmesi, ortak üretim sürecinde elde ettiği üç mamulün 

her birini ayrılma noktasında ya da ek üretim sonrasında 

satabilmektedir. Ayrılma noktası itibarıyla toplam ortak 

maliyetler 135.000 ₺’dir. Ayrılma noktasında ortak maliyetler 

“satış değerleri” noktasına göre yüklenmekte olup, ilgili ayın 

verileri aşağıdaki gibidir: 

51. XY İşletmesi’nin ilgili faaliyet döneminde üretime gönderdiği 

ilk madde ve malzemelerin toplamı 50.000 ₺’dir. Bunun 

40.000 ₺’si direkt ilk madde ve malzeme, 6.000 ₺’si yardımcı 

malzeme ve kalan kısım ise işletme malzemesidir. 

İşletme fiilî maliyetleme yöntemini kullanıyor ise, ilk 

madde ve malzemelerin üretim maliyetine yüklenmesine 

ilişkin olarak yapılan günlük defter kayıtlarında 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 150 İlk Madde ve Malzeme hesabı 50.000 ₺ Alacaklı 

B) 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabı 
46.000 ₺ Borçlu 

C) 730 Genel Üretim Giderleri hesabı 6.000 ₺ Borçlu 

D) 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 4.000 ₺ 
Alacaklı 

E) 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma 
Hesabı 40.000 ₺ Borçlu 

 
 
 
 
 
 

 
52. Aşağıdaki Genel Üretim Gideri çeşitlerinden hangisi, bir 

esas üretim yerine direkt yüklenebilen gider çeşididir? 

A) Esas Üretim Gider Yerine fabrika kirasından yüklenen 
gider payı 

B) Fabrikanın kira gideri 

C) Ambar gider yerinde çalışanların ücret gideri 

D) Güvenlik biriminde kullanılan malzeme gideri 

E) Esas Üretim Gider Yerindeki makinelerin amortisman 
gideri 

 
Mamul 

Ayrılma 

Noktasındaki Satış 

Değeri (₺) 

Ayrılma Noktasından 

Sonra Ek Maliyetler 

(₺) 

 

 

 

 
 

 

Dönem sonu yarı mamul maliyeti 2.000 ₺ 

 
 
 
 

 
Buna göre, işletmenin dönem içinde katlanılan direkt ilk 

madde ve malzeme giderlerinin parasal tutarı kaçtır? 

A) 30.000 ₺ B) 31.000 ₺ C) 33.000 ₺ 

D) 62.000 ₺ E) 66.000 ₺ 

L 375.000 25.000  

U 325.000 24.000 53. A Üretim İşletmesi'nin dönem içi üretim faaliyetlerine ilişkin 

LU 300.000 26.000 maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: 

“U” mamulünün, Ek Maliyetler dâhil toplam maliyeti 

aşağıdakilerden hangisidir? 
Dönem başı yarı mamul maliyeti 3.000 ₺ 

A) 51.675 ₺ B) 67.875 ₺ C) 70.000 ₺ Dönem başı mamul maliyeti 4.000 ₺ 

 D) 328.240 ₺ E) 349.000 ₺ Dönem sonu mamul maliyeti 

Satılan mamuller maliyeti 

6.000 ₺ 

60.000 ₺ 
   Direkt işçilik giderleri 10.000 ₺ 
   Genel üretim giderleri 20.000 ₺ 

 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
25 Şubat 2017 

A 

10 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

54. Bir üretim işletmesi %80 kapasite ile çalışmaktadır. 

Mamulün direkt ilk madde ve malzeme maliyeti 40.000 ₺, 

direkt işçilik maliyeti 12.000 ₺, değişken genel üretim 

maliyeti 13.000 ₺ ve tam üretim maliyeti 90.000 ₺’dir. 

Mamulün normal üretim maliyetine yüklenecek sabit 

genel üretim maliyeti ne kadardır? 

A) 15.000 ₺ B) 16.000 ₺ C) 18.000 ₺ 

D) 20.000 ₺ E) 25.000 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55. X Ticaret İşletmesi ile ilgili bazı bilgiler şu şekildedir: 

 

Dönen Varlıklar 40.000 ₺ 

Sürekli Sermaye 80.000 ₺ 

Özkaynaklar 70.000 ₺ 

Buna göre, bu işletmede Cari Oran 2 ise yabancı 

kaynakların aktif toplamına oranı nedir? 

A) %20 B) %30 C) %40 D) %50 E) %55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunun 

sağlayabileceği faydalardan biri değildir? 

A) İşletmenin gelecek dönem veya dönemlerdeki nakit 
planlamasına katkı sağlanır. 

B) İşletmenin ilgili dönemdeki finansman politikaları 
hakkında bilgi edinilir. 

C) İşletmenin likidite durumu anlaşılır. 

D) İşletmenin temettü olanakları ile anapara ve faiz 
ödeyebilme yeterliliği değerlendirilebilir. 

E) Dönem net kârının belirlenmesinde hangi faaliyetlerin 
belirleyici olduğu ayrıntılarıyla anlaşılır. 

57. Bir işletmenin iki farklı tarihte düzenlenen finansal 

tablolarındaki değişimi hem tutar olarak hem de 

yüzdeler şeklinde saptamak için aşağıdakilerden 

hangisi kullanılır? 

A) Dikey analiz tekniği B) Trend analizi tekniği 

C) Oran analizi tekniği D) Kredi analizi tekniği 

E) Yatay analiz tekniği 

 
 
 
 

 
58. Sürekli sermayesi 50.000 ₺, aktif toplamı 60.000 ₺ ve bütün 

borçlarının toplamı 40.000 ₺ olan bir işletmenin; “uzun 

vadeli yabancı kaynaklar toplamı / kısa vadeli yabancı 

kaynaklar toplamı” oranı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1,2 B) 1,5 C) 2,0 D) 2,5 E) 3,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Ticari alacak devir hızı oranı 8, ticari borç devir hızı 

oranı 12 olan bir işletmede ortalama etkinlik süresi 

(nakit dönüşüm süresi) 105 gün ise stok devir hızı 

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

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60. Bilanço ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

 yanlıştır? 

A) Tahakkuk esasına göre düzenlenir. 

B) Net değer esası gereği aktif ve pasif tarafta düzenleyici 
hesaplara yer verilir. 

C) Yabancı kaynaklar vade yapısına göre sıralanmıştır. 

D) Belirli bir andaki finansal performansı gösterir. 

E) Varlıklar likidite esasına göre sıralanmıştır. 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
25 Şubat 2017 

A 

11 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

61. Sürekli sermayesi 600.000 ₺ olan bir işletmenin, dikey 

yüzde analizi yöntemine göre dönen varlıkların dikey 

yüzdesi %60, kısa vadeli yabancı kaynakların dikey 

yüzdesi %40 ise net işletme sermayesi kaçtır? 

A) -400.000 ₺ B) -200.000 ₺ C) 200.000 ₺ 

D) 400.000 ₺ E) 600.000 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62. Net işletme sermayesi pozitif olan bir işletme, kısa vadeli 

banka kredi borcunu nakit olarak ödemiştir. 

Buna göre işletmenin net işletme sermayesi ile cari 

oranındaki değişim için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Net işletme sermayesi değişmez, cari oranı azalır. 

B) Net işletme sermayesi değişmez, cari oranı artar. 

C) Net işletme sermayesi artar, cari oranı azalır. 

D) Her ikisi de değişmez. 

E) Net işletme sermayesi azalır, cari oranı artar. 

 
 
 
 
 

 
63. Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtının yeterliliğini 

etkileyen unsurlardan biri değildir? 

A) Genel önemlilik seviyesi 

B) Kanıt toplama maliyeti 

C) Denetim kanıtının niteliği ve kaynağı 

D) Denetçinin deneyim düzeyi 

E) Denetçinin belirlediği yanıltıcı beyan riski seviyesi 

 
 
 
 

 
64. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin menkul kıymet ve 

mali duran varlıklara uygulayacağı uygunluk 

testlerinden biri değildir? 

A) İşletmenin sahip olduğu menkul kıymetlerin her biri için 
ayrı ayrı dökümlü bir listenin hazırlanması 

B) Döküm listesinde yer alan menkul kıymetlerin muhasebe 
kayıtlarıyla karşılaştırılması 

C) Menkul kıymetlerin değerleme işlemlerinin doğru yapılıp 
yapılmadığının kontrol edilmesi 

D) Mevcut menkul kıymetlerin saklanmasına ait yordamların 
incelenmesi 

E) İşletmenin mülkiyetinde olmakla birlikte başka bir kurum 
tarafından saklanan menkul kıymetlerin miktar ve 
tutarlarının doğrulama mektuplarıyla doğrulanması 

65. Denetim kanıtlarının güvenilirliğiyle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Fiziki veya elektronik ortamda ya da başka bir ortamda 
bulunan belge şeklindeki denetim kanıtı, sözlü olarak 
elde edilen kanıttan daha güvenilirdir. 

B) Denetim kanıtının hazırlanması ve korunması üzerindeki 
kontroller de dâhil olmak üzere işletme tarafından 
uygulanan ilgili kontrollerin etkin olması durumunda, 
işletme içinden elde edilen denetim kanıtının güvenilirliği 
artar. 

C) Denetim kanıtının işletme içi kaynaklardan elde edilmesi 
durumunda güvenilirliği artar. 

D) Doğrudan denetçi tarafından elde edilen denetim kanıtı, 
dolaylı olarak veya çıkarım yoluyla elde edilen denetim 
kanıtından daha güvenilirdir. 

E) Bir belgenin aslından elde edilen denetim kanıtı, 
güvenilirliği; hazırlanması ve korunması üzerindeki 
kontrollere bağlı olabilen fotokopilerden, fakslardan veya 
filme alınmış, dijitalleştirilmiş ya da başka bir yolla 
elektronik ortama aktarılmış belgelerden elde edilen 
denetim kanıtından daha güvenilirdir. 

 
 
 
 
 

 
66. İhtiyaç duyulan denetim kanıtı miktarının, denetçinin 

“önemli yanlışlık” risklerine ilişkin değerlendirmesinden 

ve ilgili denetim kanıtının kalitesinden etkilenmesine ne 

ad verilir? 

A) Denetim kanıtının uygunluğu 

B) Denetim kanıtının yetersizliği 

C) Denetim kanıtının üstünlüğü 

D) Denetim kanıtının yeterliliği 

E) Denetim kanıtının güvenirliği 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. Aşağıdakilerden hangisi örneklem seçimiyle ilgili 

 değildir? 

A) Test edilecek kalemlerin seçilmesi 

B) Tabakalandırma yöntemi 

C) Belirli kalemlerin seçilmesi 

D) Tesadüfi (Gelişigüzel) seçim 

E) Parasal olmayan birim örneklemesi 
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68. Denetimde belgelendirmenin sağladığı yararlar arasında 

aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? 

A) Denetimde ekip üyelerine, denetimin izlenmesi ve 
yönlendirilmesi konusundaki sorumluluklarının yerine 
getirilmesinde yardımcı olmak 

B) Gelecek dönemlerde de önem arz edecek hususların 
kaydedilmesine imkân vermek 

C) Denetim ekibi üyelerinin başkalarının çalışmalarından 
sorumlu olmalarını sağlamak 

D) Kıdemli denetçinin kalite kontrol çalışması yapmasını 
sağlamak 

E) Denetim ekibine bağımsız denetimin planlanıp 
yürütülmesi konusunda yol göstermek 

 
 
 
 
 
 

 
69. Maddi duran varlık hesaplarına uygulanacak maddi 

doğruluk testlerinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Maddi duran varlıkların nitelikleri, aktife giriş tarihleri ve 
maliyet bedelleri ve özelliklerini koruyup korumadıkları 
araştırılır. 

B) Maddi duran varlıklara ipotek yaptırılıp yaptırılmadığı ve 
ipotek bedellerinin yeterli olup olmadığı araştırılır. 

C) Finansal kiralama sistemiyle alınan maddi duran varlık 
olup olmadığı araştırılır. 

D) Arsa, arazi ve binaların tapu senetleri incelenerek 
işletmeye ait olup olmadıkları ve kullanımlarında kısıtlar 
(ipotek) olup olmadığı araştırılır. 

E) Arazi ve binalar ayrılabilir varlıklardır ve söz konusu 
varlıklar birlikte edinilmiş olsa bile, bunların farklı hesap 
kalemlerinde izlenip izlenmediği incelenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70. Beklenen finansal değerlerden ciddi ölçüde farklılık 

gösteren veya diğer ilgili bilgilerle tutarsızlık gösteren 

dalgalanmaların veya ilişkilerin araştırılması aşağıdaki 

denetim işlemlerinden hangisinin kapsamına 

girmektedir? 

A) Analitik inceleme 

B) Aritmetik inceleme 

C) Tutar aktarmalarının denetimi 

D) Karşılaştırma 

E) Belge incelemesi 

71. Aşağıdakilerden hangisinde denetçinin alacaklar için 

yaptığı her bir maddi doğruluk testi ile o teste ilişkin 

denetim amacı eşleştirmesi yanlıştır? 

A) Alacaklar hesabında kaydedilmemiş bir işlem var mıdır? 

– Tamlık 

B) Müşterinin bilançosunda görünen tutar kadar alacak 
hakkı var mıdır? – Haklar 

C) Tahsil sorunu yaşanan alacaklar için şüpheli alacaklar 
karşılığı ayrılmış mıdır? – Değerleme 

D) Müşterinin bilançosunda görünen alacak tutarı gerçek bir 
satış işlemine dayanmakta mıdır? – Gerçekleşme 

E) Alacaklar bilançoda ilgili oldukları grupta yer almakta 
mıdır? – Açıklama 

 
 
 
 
 
 

 
72. İlişkili taraflarla yapılan işlemleri inceleyen denetçi, 

aşağıdakilerden hangisini ilişkili tarafla yapılan işlem 

olarak dikkate almaz? 

A) Müşteri şirketin, yöneticileri ile akrabalık ilişkisi bulunan 
bir şirketle yaptığı işlemler 

B) Müşteri şirketin, yöneticileri ile geçmişte çalışan-işveren 
ilişkisi bulunan bir şirketle yaptığı işlemler 

C) Müşteri şirketin, kilit yöneticilerinin aynı olduğu bir şirketle 
yaptığı işlemler 

D) Müşteri şirketin, üzerinde yönetsel anlamda önemli etkisi 
bulunan bir şirketle yaptığı işlemler 

E) Müşteri şirketin, üzerinde kontrol gücü bulunan bir 
şirketle yaptığı işlemler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. Aşağıdakilerden hangisinde denetçinin maddi duran 

varlıklar için yaptığı her bir maddi doğruluk testi ile o 

teste ilişkin özel denetim amacı eşleştirmesi yanlıştır? 

A) İşletmenin kayıtlarında yer alan maddi duran varlıklar 
edinim amaçlarına uygun bir şekilde kullanılmakta mıdır? 
– Tamlık 

B) Dönem sonunda maddi duran varlıklara amortisman 
ayrılmış mıdır? – Değerleme 

C) İşletmenin kayıtlarında yer alan duran varlıklar üzerinde 
ipotek var mıdır? – Sunum 

D) İşletmenin maddi duran varlıklar hesabına 
kaydedilmemiş bir varlık alımı var mıdır? – Tamlık 

E) İşletmenin kayıtlarında yer alan maddi duran varlıklar 
işletmede mevcut mudur? – Varolma 
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74. Aşağıdakilerden hangisi güvenilirlik açısından zayıf bir 

denetim kanıtı olarak kabul edilir? 

A) Bankadan alınan hesap özeti 

B) Maddi duran varlıkların fiziksel incelemesi 

C) İşletme ile çıkar ilişkisi olmayan bir uzmandan alınan 
görüş yazısı 

D) Şirketin muhasebe müdüründen alınan yazılı beyan 

E) Denetçi tarafından yapılan analitik inceleme 

 
 
 
 
 
 
 
 

75. Aşağıda verilen denetim kanıtı kıyaslamalarından 

hangisi yanlıştır? 

A) Denetçinin kendisinin hesapladığı reeskont faizi tutarı, 
hesaplarda görünen tutardan daha güvenilirdir. 

B) Çok güvenilir bir kaynaktan elde edilen bir denetim kanıtı 
belgelendirilmemiş olsa dahi güvenilir bir kanıt olarak 
kabul edilir. 

C) Bankadan alınan bir hesap özeti çıktısı, bankadan 
elektronik posta ile gönderilen hesap özetinden daha 
güvenilirdir. 

D) Şirket dışından bir avukattan elde edilen uzman görüşü, 
şirketin hukuk müşavirinden alınan bilgiden daha 
güvenilirdir. 

E) Şirket dışı bir kaynaktan elde edilen kanıt, iç kontrol 
sistemi çok etkin olan bir şirkette içsel olarak üretilen 
kanıta göre daha güvenilirdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

76. Denetimde kullanılan istatistiksel örnekleme yöntemleri 

ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İstatistiksel örnekleme yönteminde örneklem sonuçları 
güvenilir ve kanıtlanabilirdir. 

B) İstatistiksel örnekleme, kontrol edilecek kalemlerin rassal 
(tesadüfi) olarak seçimini kapsar ve her bir kalem, 
hesaplanabilir bir seçilme şansına sahiptir. 

C) Örneklem sonuçları, sayısal ve matematiksel olarak 
değerlendirilebilir durumda olmalıdır. 

D) İstatistiksel örnekleme yönteminde denetçinin mesleki 
yargısına gerek duyulmaz. 

E) Örneklem birimleri, evrenden rassal (tesadüfi) olarak 
seçilmiş olmalı ve evrenin tüm karakteristiklerini 
yansıtmalıdır. 

77. Aşağıdakilerden hangisi denetimi tamamlama 

çalışmalarından biri değildir? 

A) Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların gözden 
geçirilmesi 

B) Genel analitik testlerin yapılması 

C) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin incelenmesi 

D) Gelecekteki olası belirsizliklerin değerlendirilmesi 

E) İşletmenin finansal performansının ölçümü ve 
değerlendirilmesi 

 
 
 
 
 
 

 
78. Aşağıdakilerden hangisi standart bir bağımsız denetim 

raporunun içermesi gereken temel unsurlardan biri 

 değildir? 

A) İşletme yönetiminin uygun muhasebe politikalarının 
seçimi ve uygulanmasına ilişkin sorumluluğu 

B) Bağımsız denetim raporunun sözleşmede belirtilen 
muhatabı 

C) İç kontrol sisteminin etkinliği üzerine ulaşılan tespitler 

D) Bağımsız denetim raporunun, bağımsız denetçi veya 
bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlandığını 
gösteren açık bir başlık 

E) Bağımsız denetimin bağımsız denetim standartlarına 
uygun bir şekilde yapıldığı hususu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79. Merkez Bankası para arzını artırdığında, kısa dönem 

Phillips eğrisine göre aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleşir? 

A) İşsizlik oranı düşer, enflasyon oranı yükselir. 

B) Hem işsizlik oranı hem de enflasyon oranı yükselir. 

C) İşsizlik oranı yükselir, enflasyon oranı düşer. 

D) Enflasyon oranı yükselir, fakat işsizlik oranı değişmez. 

E) Hem işsizlik oranı hem de enflasyon oranı düşer. 
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80. Mal piyasasında monopol ve emek piyasasında rekabetçi 

konumda olan bir firmanın üretim fonksiyonu         ve karşı 

karşıya olduğu talep fonksiyonu P=10-Q şeklinde 

verilmiştir. 

Buna göre, firmanın 4 birim emek kullandığı bir 

durumda emeğin marjinal ürün hasılatı aşağıdakilerden 

hangisidir? (Q: Çıktı; L: Emek; P: Fiyat) 

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

84. “X” ülkesindeki Merkez Bankası 2016 Ocak ayında “y” gibi 

bir para politikası uygulayacağını açıklamış fakat kendi 

çıkarları doğrultusunda 2016 Nisan ayında bu para 

politikasından vazgeçmiştir. 

Buna göre, ekonomide yaşanan bu olguya ne ad verilir? 

A) Tüketim bulmacası B) Rassal yürüme 

C) Terkip hatası D) Zaman tutarsızlığı 

E) Nitelik sapması 

 

 
 
 

 
81.  

 
I. Firmalar fiyat düzeyi hakkında eksik bilgiye sahiptir. 

85. Alman Merkantalizmi olarak da adlandırılan akımı 

destekleyenler aşağıdakilerden hangisidir? 

II. İşçiler fiyat düzeyi hakkında eksik bilgiye sahiptir. 

III. Emek arzı beklenen reel ücretin bir fonksiyonudur. 

IV. Emek talebi beklenen reel ücretin bir fonksiyonudur. 

İşçi yanılma modelinin varsayımlarıyla ilgili yukarıdaki 

bilgilerden hangileri yanlıştır? 

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

D) II ve IV E) III ve IV 

 
 
 
 

 
82. şeklinde verilen Keynesyen tüketim fonksiyonunda 

harcanabilir gelir düzeyinde iken 2 katına çıkarsa toplam 

tüketim (C) 200 birim artmaktadır. 

Buna göre, marjinal tüketim eğilimi (c) aşağıdakilerden 

hangisidir? ( Harcanabilir gelir, Otonom tüketim) 

A) B)    /200 C) 200/ D) 200+ E) 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
83. Üçlü açmaz olgusuna göre serbest sermaye hareketliliği 

durumunda bağımsız bir para politikası uygulamak 

isteyen bir ekonomi aşağıdakilerden hangisini 

 gerçekleştiremez? 

A) Enflasyonu düşürmek B) Bütçe fazlası vermek 

C) İşsizliği düşürmek D) Sabit kur sistemi uygulamak 

E) Dış ticaret fazlası vermek 

A) Liberaller B) Kameralistler C) Neoliberaller 

D) Klasikler E) Fizyokratlar 

 
 
 
 
 
 

 
86. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek 

artış nedenlerinden birisidir? 

A) Genel fiyat seviyesindeki artışlar 

B) Aynî ekonomiden parasal ekonomiye geçilmesi 

C) Devletin muhasebe sistemindeki değişiklikler 

D) İktisadî gelişme sonucu kamu hizmetlerine olan talebin 
artması 

E) Devletin örgütlenmesindeki değişiklikler 

 
 
 
 
 

 
87. Borç servis oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir yılda ödenmesi gereken dış borç anapara ve faiz 
toplamının toplam kamu borç stoğuna oranı 

B) Bir yılda ödenmesi gereken iç borç faizleri toplamının 
toplam bütçe giderlerine oranı 

C) Bir yılda ödenmesi gereken dış borç anapara ve faiz 
toplamının ödemeler bilançosundaki döviz kazançlarına 
oranı 

D) Bir yılda ödenmesi gereken dış borç anapara ve faiz 
toplamının gayrisafi millî hasılaya oranı 

E) Bir yılda ödenmesi gereken dış borç faizleri toplamının 
gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı 

Sorunun doğru cevabı "A" seçeneği olarak düzeltilmiş 
ve değerlendirme buna göre yapılmıştır. 
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88. Kamu mallarının etkin düzeyde üretilmesi için bireylerin 

özel mal ve kamu malı arasındaki marjinal ikame 

oranları toplamının bu mallar arasındaki marjinal 

dönüşüm oranına eşitlenmesi gerektiğini ortaya koyan 

model aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bowen modeli B) Samuelson modeli 

C) Musgrave modeli D) Lindahl modeli 

E) Marshall modeli 

 
 
 
 
 
 
 
 

89. Bir saf kamusal malın üretim kararı verilmiştir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletin bu süreçte 

karşılaşacağı zorluklardan biri değildir? 

A) Bireysel tüketim miktarının belirlenmesi 

B) Ödemeyeni hizmetten dışlama 

C) Maliyetin paylaştırılması 

D) Toplam maliyetin belirlenmesi 

E) Bedavacılık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90. Bir sektör doğal tekel niteliği sergilemektedir. Sektörde tek 

bir özel firma vardır ve düzenlenmektedir. 

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Düzenleyici kurum, marjinal maliyet fiyatlaması uygularsa 
firma zarar etmeyecektir. 

B) Düzenleyici kurum, üretimi firma marjinal maliyet 
fiyatlaması yaparak zarardan kurtulacağı noktaya kadar 
artırmalıdır. 

C) Düzenleyici kurum, rekabetin dinamik etkilerinden fayda 
sağlamak için ikinci bir firmanın sektöre girişini teşvik 
etmelidir. 

D) Düzenleyici kurum, marjinal maliyet fiyatlaması 
uygulatacak ve ortalama maliyet ile marjinal maliyet 
arasındaki farkı sübvanse edecektir. Bu durumda firma 
zarar etmeyecektir. 

E) Düzenleyici kurum, çıktıyı ortalama maliyetin en düşük 
olduğu noktada belirleyecektir. 

91. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanununa göre, Odalarla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 250 
meslek mensubu bulunan il merkezlerinde bir Oda 
kurulur. 

B) Genel Kurul, Odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının 
katılmasıyla meydana gelir ve Odanın en yüksek 
organıdır. 

C) Odanın hukuki temsilcisi kural olarak Yönetim Kurulu 
Başkanıdır. 

D) Oda Disiplin Kurulunun toplantı yeter sayısının 
sağlandığı bir oylamasında oylarda eşitlik bulunması 
hâlinde Disiplin Kurulu Başkanının bulunduğu taraf üstün 
tutulur. 

E) Odaların üç zorunlu organı bulunmaktadır. 

 
 
 
 

 
92. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 

Reklam Yasağı Yönetmeliği” hükümlerine göre, 

aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet sayılan hâller 

arasında yer almaz? 

A) Mevzuat hükümlerinin emredici kurallarına aykırı 
davranmak suretiyle meslek mensupları karşısında 
haksız şekilde avantaj elde etmek 

B) İş sahiplerinden emanet para toplamak, alınan ücrete 
karşılık olmak üzere gerçeğe aykırı serbest meslek 
makbuzu veya fatura düzenlemek 

C) Müşterisine verdiği hizmet karşılığında ücret tarifesinin 
belirgin şekilde üstünde bir ücret alınması 

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

E) Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş 
sahibine hizmet vermek 

 
 
 
 
 

 
93. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi 

 yanlıştır? 

A) Süreli ücret sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için en az 
üç yıllık yapılması zorunludur. 

B) Anlaşmaya göre peşin verilmesi gereken avans 
ödenmezse, meslek mensubu işe başlamak ya da işi 
sürdürmek zorunda değildir. 

C) Ücret sözleşmelerinin yabancı firmalarla yabancı dilde 
yapılması mümkündür. 

D) Ücret sözleşmelerinin yabancı firmalarla yabancı paralı 
yapılması mümkündür. 

E) Meslek mensubunun kusur ve ihmali dolayısıyla 
sözleşmenin iş sahibince feshi hâlinde ücret ödenmez. 
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94.   
 
I. Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 

97. 4857 sayılı İş Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi iş 

güvencesinden yararlanmak için aranan koşullardan biri 

II. Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir çıkar sağlanması 

veya vaat edilmesi sureti ile iş alınması 

III. Mesleğin yürütülmesi esnasında; görevi ile ilgisi olmayan 

konularda, çıkar çatışmalarına taraf olunması 

IV. Meslek mensuplarınca, reklam yasağına uyulmaması 

V. Müşterilerden makbuz düzenlemek veya her türlü yöntem 

ile topladıkları para veya para hükmündeki değerlerin 

kendisine veya bir başkasına mal edilmesi 

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği”ne göre, 

yukarıdaki fiillerden hangileri “geçici olarak mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası”nın uygulanmasını 

gerektiren hâller arasında yer alır? 

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

D) III ve V E) IV ve V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
98. 

 değildir? 

A) İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması 

B) İşçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren 
vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare 
eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan 
işveren vekillerinden olmaması 

C) İşçinin en az altı aylık kıdeminin bulunması 

D) İşyerinde otuz ve daha fazla işçi çalıştırılması 

E) İşçinin belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışması 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman 

ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir 

menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. 

II. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, 

birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. 

95. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine göre, stajını tamamlayarak 

mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensupları 

meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren ne kadar 

süreyle yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının 

rızası olmadan onların müşterilerine hizmet veremezler? 

A) 6 ay B) 12 ay C) 18 ay    D) 24 ay E) 36 ay 

III. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli 

olma özelliğini korurlar. 

IV. Belirli süreli iş sözleşmesinin geçerli şekilde kurulabilmesi 

için gerekli objektif koşullar ilk defa yapılan belirli süreli iş 

sözleşmelerinde aranmaz. 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 4857 sayılı İş 

Kanununa göre, belirli süreli iş sözleşmelerine ilişkin 

olarak doğrudur? 

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

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

 
 
 
 

96. “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin 

İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları 

Hakkında Mecburi Meslek Kararı”na göre, 

aşağıdakilerden hangisi Hizmet ve Kalite Güvence İlke 

ve Esasları hakkında Meslek Örgütü tarafından 

 

99. 
 

 
I. Sendikalar önceden izin almaksızın kurulur. 

II. Sendikalar kurulduktan sonra istedikleri iş kollarında 

faaliyette bulunabilirler. 

yapılması gerekenler arasında yer almaz? 

A) Meslek mensuplarının işyerleri için hizmet faaliyetinin tüm 
yönlerini kapsayan kalite güvence ve geliştirme 
programının oluşturulması 

B) Meslek mensuplarının yürüttükleri faaliyetlerin bu Meslek 
Kararına uygunluğunun denetimi 

C) Meslek mensupları hakkında konuyla ilgili yapılan ihbar 
ve şikâyetlerin incelenmesi 

D) Meslek mensuplarının hizmet ve kalite güvence 
standartları kapsamında faaliyette bulunup 
bulunmadıklarına ilişkin olarak yapılan incelemelerin 
sonuçlarının raporlanması 

E) Raporlamaya ilişkin temel ilkelere uymayan meslek 
mensupları hakkında Disiplin Yönetmeliği hükümlerinin 
uygulanması 

III. Sendikalar, kurucularının kuruluş merkezinin bulunacağı 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne dilekçelerine ekli 

olarak kuruluş tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik kazanır. 

IV. Kamu işveren sendikalarının, aynı iş kolundaki kamu 

işverenleri tarafından kurulması ve faaliyette bulunması 

şartı aranmaz. 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 

göre, sendikaların kuruluşuna ilişkin olarak 

yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

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

D) I, II ve IV E) I, III ve IV 
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100. 4857 sayılı İş Kanununa göre, aşağıdaki iş sözleşmesi 

türlerinden hangisi yazılı olarak yapılmak zorunda 

 değildir? 

A) Takım sözleşmesi 

B) Uzaktan çalışmayı konu alan iş sözleşmeleri 

C) Çağrı üzerine çalışma sözleşmeleri 

D) Süresi bir yıl ve daha fazla olan belirli süreli iş 
sözleşmeleri 

E) Belirsiz süreli iş sözleşmeleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101. İşçi (A), (X) A.Ş.’nin Ankara’da 20 işçinin çalıştırıldığı dikim 

atölyesinde 4 yıldır belirsiz süreli iş sözleşmesiyle son ütücü 

olarak çalışmaktadır. İşçi (A)’nın hak kazandığı 2016 yılı 

Eylül ayı ücreti zamanında ödenmemiş ve ödeme tarihinin 

üzerinden 25 gün geçmiştir. (X) A.Ş.’nin biri Eskişehir’de 10 

işçinin, biri de Konya’da 15 işçinin çalıştırıldığı iki dikim 

atölyesi daha bulunmaktadır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşçi (A), işyerinin bütünü yöneten ve aynı zamanda işçi 
işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili 
konumuna yükseltilirse, (X) A.Ş. tarafından iş 
sözleşmesinin feshinde yazılı şekle uyulması ve fesih 
nedeninin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi geçerlilik 
koşulu niteliğini kazanır. 

B) İşçi (A)’nın iş sözleşmesi, ücretinin ödenmediğini Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikâyette bulunduğu için 
(X) A.Ş. tarafından feshedilirse işçi (A), (X) A.Ş.’den kötü 
niyet tazminatı talep edebilir. 

C) İşçi (A), ücreti zamanında ödenmediği için çalışmaktan 
kaçınma hakkını kullanırsa, (X) A.Ş. işçi (A)’nın 
çalışmaktan kaçınma hakkını kullandığı dönem içerisinde 
onun yerine başka bir işçiyi belirli süreli iş sözleşmesiyle 
işe alabilir. 

D) İşçi (A)’nın iş sözleşmesi (X) A.Ş. tarafından 01.11.2016 
tarihinde bildirim süresi verilerek feshedilirse, işçi (A) 
bildirim süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay 
içerisinde iş mahkemesinde feshin geçersizliği iddiasıyla 
işe iade davası açabilir. 

E) İşçi (A), iş sözleşmesini ücreti ödenmediği gerekçesiyle 
haklı nedenle derhal feshederek, (X) A.Ş.’den toplam 
kıdem süresi için hak kazandığı kıdem tazminatını talep 
edebilir. 

102. Ücrete ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşverence işçilere uygulanan ücret kesme cezalarından 
toplanan paralar, işveren tarafından işyerinde işçiler 
yararına kullanılmak üzere kayda geçirilir. 

B) Ücret alacaklarına ilişkin zamanaşımı on yıldır. 

C) İşverenler, alt işveren işçilerinin ödenmeyen ücretlerini alt 
işverenin hak edişlerinden keserek işçilerin banka 
hesabına yatırmakla yükümlüdür. 

D) Toplu iş sözleşmesiyle ücretin bir aydan fazla aralıklarla, 
örneğin kırk günde bir, ödeneceği kararlaştırılabilir. 

E) İşçilerin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle kişisel 
kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine 
getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazanırsa bu 
yasal bir grev oluşturur. 

 
 
 
 
 
 

 
103. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kendisine ödeme 

emri tebliğ olunan şahsın ödeme emrine itiraz gerekçesi 

olamaz? 

A) Böyle bir borcu olmadığı 

B) Borcu tamamen ödediği 

C) Tarhiyatın vergi hukukuna uygun olmadığı 

D) Borcu kısmen ödediği 

E) Borcun zamanaşımına uğradığı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104. Aşağıdakilerden hangisi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

kapsamına girmemektedir? 

A) Kurumlar vergisi 

B) Belediyelere ait harçlar 

C) Veraset ve intikal vergisi 

D) Belediyelere ait vergiler 

E) Gümrük idareleri tarafından alınan vergiler 
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105. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine 

göre, aşağıda sayılan durumlardan hangisinde alış 

faturasında yer alan katma değer vergisi (KDV), 

mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan 

katma değer vergisinden indirim konusu yapılabilir? 

A) KDV istisnasından yararlanan ve ticari kazancını basit 
usulde tespit eden taksicinin akaryakıt alış faturalarında 
yer alan KDV 

B) Ecza deposunca miadı dolduğu için yetkili komisyon 
nezdinde imha edilen ilaçların alış faturalarında yer alan 
KDV 

C) İhracatçıların “ihraç edilmek” şartıyla satın aldıkları 
mallara ait imalatçılar tarafından düzenlenen faturalarda 
yer alan KDV 

D) (X) Bağımsız Denetim Firmasının şehir dışı denetimlere 
gidip gelmek amacıyla denetçilerine tahsis etmek üzere 
satın aldığı binek otomobilin alış faturalarında yer alan 
KDV 

E) 2015 yılına ait olmakla birlikte geç gelmesi nedeniyle 
2016 yılında yasal defterlere kaydedilen alış faturalarında 
yer alan KDV 

 
 
 
 
 

 
106. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, telif kazançları 

istisnası aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi 

bakımından söz konusu olur? 

A) Ticari kazanç B) Gayrimenkul sermaye iradı 

C) Zirai kazanç D) Ücret 

E) Serbest meslek kazancı 

 
 
 
 
 
 

 
107. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumlar 

vergisi yükümlüsünün ödemek zorunda olduğu geçici 

vergi oranı kurum kazancı üzerinden yüzde kaçtır? 

A) 20 B) 25 C) 27 D) 30 E) 35 

 
 
 
 
 
 

 
108. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacaklarını güvence 

altına alan önlemlerden biri değildir? 

A) Uzlaşma yapılması B) İhtiyati haciz uygulanması 

C) Teminat istenmesi D) İhtiyati tahakkuk uygulanması 

E) Rüçhan hakkının kullanılması 

109.  

I. Adi şirket ortağı 

II. Kollektif şirket ortağı 

III. Adi komandit şirkette komandite ortak 

IV. Anonim şirket ortağı 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, şirket borçlarından 

dolayı şahsi malvarlıklarıyla sorumludurlar? 

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

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

 
 
 
 
 

 
110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdakilerden 

hangisi anonim şirketlerde yönetim kurulunun 

yetkisindedir? 

A) Kâr payı dağıtılması kararı alma 

B) Kurucuların ibrası 

C) Finansal tabloların hazırlanması 

D) Denetçinin seçimi 

E) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı 

 
 
 
 
 
 

 
111. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, temsile yetkili 

olmadığı hâlde bir kişinin temsilcisi sıfatıyla bir bonoya 

imzasını koyan kişinin sorumluluğuna ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Yetkisiz temsilci bonodan dolayı bizzat sorumludur. 

B) Yetkisiz temsilci iyi niyetli lehtara karşı sorumlu değildir; 
ancak bononun devri hâlinde sorumluluğu başlar. 

C) Yetkisiz temsilci sadece lehtara karşı sorumludur; 
bononun iyi niyetli üçüncü kişilere devri hâlinde 
sorumluluğu ortadan kalkar. 

D) Yetkisiz temsilci bono miktarından değil, sadece bono 
hamilinin dolaylı zararlarından sorumludur. 

E) Yetkisiz temsilcinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 
 
 
 
 
 

 
112. Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununa uygun bir ticaret unvanı değildir? 

A) Mühendis Ahmet Ökmen İnşaat Anonim Şirketi 

B) Ahmet Hırdavatçılık Anonim Şirketi 

C) Ahmet Ökmen İnşaat Limited Şirketi 

D) Ahmet Ökmen Anonim Şirketi 

E) Yıldız Konut Yapı Kooperatifi 
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19 Test bitti. 

 

 

113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, haksız rekabet 

dolayısıyla ekonomik çıkarları zarar gören müşteriler 

aşağıdakilerden hangisini talep edemez? 

A) Diğer koşulları da mevcutsa maddi zararının tazminini 

B) Diğer koşulları da mevcutsa manevi zararının tazminini 

C) Haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve 
malların imhasını 

D) Haksız rekabetin men’ini 

E) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan 
kaldırılmasını 

 
 
 
 
 
 

 
114. İleri tarihli olarak düzenlenmiş bir çekte, keşide ve 

ödeme yeri aynı yer olarak gösterilmişse, ödeme süresi 

ne kadardır? 

A) Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren 3 ay 

B) Gerçek keşide tarihinden itibaren 1 ay 

C) Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren 1 ay 

D) Gerçek keşide tarihinden itibaren 10 gün 

E) Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren 10 gün 

 
 
 
 
 
 

 
115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, adi işlerde 

sözleşme ile belirlenebilecek kapital faiz oranının üst 

sınırı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yıllık kısa vadeli avans faiz oranının yüzde yüz fazlası 

B) Yıllık yasal faiz oranının yüzde yüz fazlası 

C) Yıllık yasal faiz oranı 

D) Yıllık yasal faiz oranının yüzde ellisi 

E) Yıllık yasal faiz oranının yüzde elli fazlası 

 
 
 
 
 
 

 
116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, kamu düzenine 

aykırı sözleşmelere bağlanan yaptırım aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kesin hükümsüzlük B) İptal edilebilirlik 

C) Askıda geçersizlik D) Yokluk 

E) Askıda geçerlilik 

117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, yanılma veya 

aldatma sebebiyle sözleşme yapan taraf, yanılma veya 

aldatmayı öğrendiği tarihten itibaren ne kadar süre 

içerisinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya 

verdiği şeyi geri istemezse sözleşmeyi onamış sayılır? 

A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 3 yıl E) 5 yıl 

 
 
 
 
 

 
118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, alacağın 

devrine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Alacağın devri için borçlunun rızası aranmaz. 

B) Alacağın devri bir tasarruf işlemidir. 

C) Alacağın devrinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmış 
olmasına bağlıdır. 

D) İvazlı devirlerde, devreden, devir sırasında alacağın 
varlığını garanti etmiş olur. 

E) Alacağın devri neticesinde bu alacağa ilişkin faiz 
alacakları yeni alacaklıya geçmez. 

 
 
 
 
 

 
119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen sebepler 

arasında yer almaz? 

A) Borçlunun alacaklısıyla evlenmesi 

B) Alacaklının alacağı için hakeme başvurması 

C) Borçlunun borcunu ikrar etmesi 

D) Alacaklının iflas masasına başvurması 

E) Borçlunun borcu için kefil göstermesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, genel işlem 

koşullarının bulunduğu bir sözleşmede yer alan ve 

“düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel 

işlem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü 

değiştirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi veren 

kayıtlar”ın hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sözleşmeyi tamamıyla geçersiz hale getirir. 

B) Sözleşmeyi iptal edilebilir bir sözleşme haline gelir. 

C) Sadece bu kayıt “iptal edilebilir” bir kayıttır. 

D) Sözleşme ve bu kayıtlar geçerlidir. 

E) Sözleşme geçerliliğini korur; bu kayıtlar “yazılmamış” 
sayılır. 



 

 

 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş 
Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu (Yabancı dilden girmeyenler için 20 soru) 
ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan genel kültür-genel 
yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk (Yabancı dilden girmeyenler için toplam 
120 soru) 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 120 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli 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 a lınmayacak, 

 

 
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 
sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav 
salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. 

Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, 

rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna 

alınmayacaktır. 

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik Numaranızı 

cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir şekilde kodlayınız. 

Herhangi bir yanlışlık olması durumunda Salon 

Başkanına mutlaka bildiriniz. 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 herhangi bir şekilde dışarı 

çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların 

sınavı geçersiz sayılır. 

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, soru sormak ve 

tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına 

bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem 

vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi 

birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına 

yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

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 adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik 

No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanını veya Süresi 

Geçerli Pasaportunu bina ve salon girişinde ibraz 

edecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınavın başlamasından 

sonra SALON BAŞKANI tarafından t oplanacaktır. Bu 

belgeler dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız 

bile sınavınız geçersiz s ayılacaktır. 

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. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama 

yapınız. 

 

 



 

 

 

 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 

 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
01 TEMMUZ 2017 - SAAT: 14.00 

KİTAPÇIK TÜRÜ 

A 
ADI : ……………………………………………………………… 

 

SOYADI : ……………………………………………………………… 
 

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

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

 
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, 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 d ikkate 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 kabullenmiş sayılır. 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
1 Temmuz 2017 

A 

1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 
 

 
1. (I) Bir kayığa bindi ve gemiye doğru gitti, yaklaştıkça gemiyi 

daha iyi görüyordu. (II) Teknesi demirden, kamaraları 
tahtadan olan bu gemi, uzaktan göründüğü gibi değildi. 
(III) Gemilere olan merakı çocukluğundan geliyordu; çünkü 
babası da çok tecrübeli bir denizciydi. (IV) Hemen gemiye 
çıkarak kaptanla görüşmek istediğini söyledi. (V) Kaptan 
beklenen cevabı vermemişti; hatta reddettiğini öyle yüksek 
bir sesle söylemişti ki isteğini yinelemeye cesaret bile 
edemedi. 

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır? 

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

 
 
 
 
 

2. Üvey annem yine gemiyi azıya aldı, beni bir yardan atıp 
kanıma ekmek doğramak istiyordu. 

Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğu, 
aşağıdakilerden hangisi ile giderilir? 

A) “yar” sözcüğü yerine “uçurum” sözcüğü kullanılarak 

B) “gemiyi” sözcüğü yerine “gemi” sözcüğü kullanılarak 

C) “beni” sözcüğü cümleden atılarak 

D) “azıya” sözcüğü yerine “azığa” sözcüğü kullanılarak 

E) “istiyordu” sözcüğü yerine “niyetindeydi” sözcüğü 
kullanılarak 

 
 
 
 
 
 

 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

A) Bu evin havası tenefüs edilemez derecede ağırdı. 

B) Gürültü ve rezalet çıkarmak onun için işten bile değildi. 

C) Eski İstanbul’da zengin fakir her sınıf beraberce 
eylenirdi. 

D) Ahmet, namıdeğer Parmaksız Ahmet, bütün bunları 
yapan. 

E) Mahkemenin elinde bu iddaaları yalanlayacak bir belge 
yoktu. 

 
 
 
 
 

 
4. Edebiyat öğretmeni( ) ( )Şiirler içinde ( )Han Duvarları( ) 

gibisi var mı( )( ) dedi ve bu güzel şiiri okumaya başladı( ) 

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere, 
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri 
getirilmelidir? 

A) (,) (“) (‘) (’) (?) (”) (.) B) (:) (“) (-) (-) (?) (”) (.) 

C) (,) (-) (“) (”) (?) (-) (.) D) (:) (“) (-) (-) (!) (”) (.) 

E) (,) (“) (“) (”) (!) (”) (.) 

5. Üç kez seni seviyorum diye uyandım 
Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim. 

Yukarıdaki dizelerde yer alan ses olayı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Ulama B) Ünlü Daralması 

C) Ünlü Türemesi D) Ünlü Düşmesi 

E) Ünsüz Yumuşaması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. 

I. Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu. 
II. Babam, sanki içimden geçenleri okuyordu. 

III. Hastalığı iyi edeceğini ileri sürerek okuyup üfledi. 
IV. Çabuk dil öğrenmedi, okumak istemedi. 
V. İyi bir şifre okuyucuydu. 
Yukarıdaki cümlelerde “okumak” sözcüğü kaç farklı 
anlamda kullanılmıştır? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Durmadan artıyor edebiyata ilişkin güçlükler. Alabildiğine 
karmaşık sorularla bezeniyor edebiyat. Bir yandan da 
belgesiz savlar, yanlış anlamalar, çarpık görüşler, aldatıcı 
önyargılar kaplıyor ortalığı. Çeşitli yönlerden sokulmak 
zorunda edebiyata araştırıcılar. Alışılagelenden çok daha 
etkili bir tutumla dil bilgini, toplum uzmanı, uygarlık tarihçisi, 
sanat filozofu, yaratma psikoloğu iyiden iyiye incelemek 
zorunda edebiyatı. Eğitimciye, politikacıya, töreciye de 
düşen pek çok görev var. 

Yukarıdaki paragraftan yola çıkarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

A) Edebiyat farklı alanlardan pek çok araştırmacı tarafından 
incelenmelidir. 

B) Çarpık görüşler sanatçıların edebiyatı yeterince 
önemsememesinden kaynaklanmaktadır. 

C) Edebiyatın gittikçe artan sorunları yalnızca derin 
gözlemler yoluyla çözülebilir. 

D) Edebiyata ilişkin güçlükler çoğu kez ilgisizlikten 
kaynaklanmaktadır. 

E) Araştırıcıların tutumları bugüne kadar hiç başarılı 
olamamıştır. 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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1 
8. 

x-4 
=  

1 

2x-3 
denklemini sağlayan x aşağıdakilerden 

12. 𝒂 = 𝒂𝒂 − 𝒂 𝒂 = 𝒂 + 𝒂−𝒂 

olduğuna göre, 𝒂’nın 𝒂 türünden değeri 
hangisidir? aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3 𝒂−2 
A) 

𝒂−1 

 
 

 
2−𝒂 

D) 

𝒂+1 
B) 

𝒂−1 

 
 

 
𝒂−1 

E) 

𝒂+2 
C) 

𝒂+1 

𝒂−1 2−𝒂 

 
 
 
 
 
 
 

  

9. (𝒂. 𝒂 − √𝒂). (𝒂. 𝒂 + √𝒂) işleminin sonucu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 𝒂2 + 𝒂2 − 3 B) 𝒂2 − 𝒂2+3 

C) 𝒂2 − 𝒂2 − 3 D) 𝒂2. 𝒂2 + 3 

E) 𝒂2. 𝒂2 − 3 

 
 
 
 

13. 𝒂 𝒂𝒂 𝒂 birer gerçel sayı olduğuna göre, 

𝒂𝒂 + 𝒂𝒂 − 𝒂𝒂 + 𝒂𝒂 + 𝒂𝒂 

ifadesinin en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

 
 
 
 
 
 
 

𝒂𝒂−𝒂𝒂−𝒂𝒂+𝒂𝒂 
10. 

𝒂𝒂−𝒂𝒂+𝒂𝒂−𝒂 
işleminin sadeleşmiş biçimi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

𝒂+𝒂 
A) 

𝒂−𝒂+1 

𝒂−𝒂 
B) 

𝒂−𝒂+2 

𝒂−𝒂 
D) 

𝒂+𝒂+2 

 
 

 
1 

E) 
𝒂−𝒂 

𝒂−𝒂 
C) 

𝒂+𝒂 

14. Hızları 65 km/sa ve 55 km/sa olan iki araç birbirine doğru 
hareket ediyor. 

Karşılaştıktan 20 dakika sonra aralarındaki mesafe kaç 
kilometre olur? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. 𝒂 = 𝒂. 𝒂 + 𝒂. 𝒂 + 𝒂. 𝒂 + ⋯ + 𝒂𝒂. 𝒂𝒂 

toplamında her terimin birinci ve ikinci çarpanları 1’er 
artırıldığında toplam ne kadar artar? 

 

15. %60 zararla satılan bir malın satışından zarar etmemek 
için, malın satış fiyatına en az yüzde kaç zam yapmak 
gerekir? 

 

A) 2612 B) 2622 C) 2632 A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 180 
 D) 2642 E) 2652      
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16. Türkiye’de 1923-1938 yıllarını kapsayan dönemde, Batı 

dünyası ile uyum sağlanması amacıyla toplumsal alanda 

bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik yapılan 

düzenlemelerden birisi değildir? 

A) Hafta tatilinin Cumadan Pazara alınması 

B) Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi 

C) Milletlerarası saat sisteminin kabul edilmesi 

D) Miladi takvimin kabul edilmesi 

E) Türk Dil Kurumunun açılması 

 

 
17. Aşağıdakilerden hangisi ikinci TBMM tarafından 

çıkarılan kanunlardan biridir? 

A) Petrol Kanunu B) Takrir-i Sükûn Kanunu 

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu D) Başkomutanlık Kanunu 

E) Varlık Vergisi Kanunu 

 
 
 
 
 

18. 1917 yılındaki Bolşevik Devrimi ile yıkılan Çarlık 
Rusyası’nın yerine kurulan Sovyet Rusya’nın Birinci 
Dünya Savaşı’ndan çekilmesini sağlayan antlaşma 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Moskova B) Trianon C) Saint Germain 

D) Sykes-Picot E) Brest-Litowsk 

 
 
 
 
 

19. 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan 
Erzurum Kongresi’nde, Ulusal Mücadele’nin temel ilkelerini 
belirleyen kararlar alınmıştır. 

Bu kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. 

B) Mebuslar Meclisi derhâl toplanmalı ve hükümet 
denetlenmelidir. 

C) İstanbul Hükümeti, Temsil Heyeti’nin varlığını kabul 
etmelidir. 

D) Manda ve himaye yönetimi kabul olunamaz. 

E) Millî kuvvetleri etkili, millî iradeyi egemen kılmak esastır. 

 
 
 

20. Lozan Konferansı ve sonrasında imzalanan barış 
antlaşması ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında, 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) TBMM Hükümeti Heyeti’nin başkanlığını İsmet Paşa 
yapmıştır. 

B) Irak sınırı ile ilgili sorunun çözümü konferans sonrasına 
bırakılmıştır. 

C) Türkiye sınırları içindeki azınlıklar Türk uyruklu 
sayılmıştır. 

D) Boğazlar üzerinde Türk egemenliği sağlanmıştır. 

E) ABD, konferansa gözlemci sıfatıyla katılmıştır. 

 
 

21. İşletme, 1 Kasım 2016 tarihinde üç ay vadeli, anapara ve 
faizi dönem sonu ödemeli 400.000 ₺ tutarlı finansman 
bonosu ihraç etmiş ve 355.000 ₺’ye satmıştır. 

Buna göre, satışa ilişkin kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 
 

308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI 400.000  

305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR   

VE SENETLER  355.000 
102 BANKALAR  45.000 

 
B) 

 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 

102 BANKALAR 

45.000 

355.000 

 
 

400.000 

 
C) 

 

102 BANKALAR 355.000  

308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI 45.000  

305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE   

SENETLER  400.000 

 
D) 

 

102 BANKALAR 355.000  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 45.000  

300 BANKA KREDİLERİ  400.000 

 
E) 

 

100 KASA 45.000  

102 BANKALAR 355.000  

305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE   

SENETLER  400.000 

ALAN BİLGİSİ 
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22. Dönem içinde “Genel Yönetim Giderleri” hesabına kaydedilen 
2.400 ₺ tutarlı taşıt kasko bedelinin 1.000 ₺’lik kısmının izleyen 
yıla ait olduğu, 31 Aralık tarihinde belirlenmiştir. 

Bu işleme ilişkin doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

1.000  
1.000 

 
B) 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.400  

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 1.000  

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER  2.400 

 
C) 

 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 

1.000  
1.000 

 
D) 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

1.400  
1.400 

 
E) 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 

1.400  
1.400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar 

için doğrudur? 

A) Yararlanma süresi en fazla bir yıldır. 

B) İşletmenin kârının yüksek olduğu dönemlerde kârdan 
ayrılan paylardır. 

C) İşletmenin faaliyetlerinde yararlandığı ve yararlanma 
süresi bir yılı aşan fiziksel varlığa sahip olmayan 
varlıklardır. 

D) Yasal zorunluluklarla elde tutulan menkul kıymetlerdir. 

E) İşletme faaliyetlerinde kullanılan ve işletmenin 
sahipliğindeki bina, taşıt gibi fiziksel varlıklardır. 

 
 
 
 
 

 
24. Tekdüzen Hesap Planı'nda yer alan 131 Ortaklardan 

Alacaklar ve 331 Ortaklara Borçlar hesaplarının 
kullanılması muhasebenin hangi temel kavramına 
uygun hareket edildiğini gösterir? 

A) Tutarlılık kavramı 

B) Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı 

C) Kişilik kavramı 

D) Sosyal sorumluluk kavramı 

E) Önemlilik kavramı 

25. A İşletmesi 80.000 ₺ tutarlı sermaye taahhüdünün 3/4’ünü 
yerine getirmeyen bir ortağın hisse senetlerini iptal ederek, 
yerine çıkarılan yeni hisse senetlerini 75.000 ₺’ye satmıştır. 

Bu işleme ilişkin doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

102 BANKALAR 75.000  

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  60.000 
520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ  15.000 

 
B) 

 

102 BANKALAR 75.000  

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 5.000  

500 SERMAYE  80.000 

 
C) 

 

102 BANKALAR 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

75.000  
75.000 

 
D) 

 

102 BANKALAR 75.000  

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  60.000 
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI  15.000 

 
E) 

 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 60.000  

520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 15.000  

102 BANKALAR  75.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26. Aşağıdaki temel kavramlardan hangisinin işletmelerde 

“gizli yedek” oluşturma amacıyla kullanılması olasıdır? 

A) Dönemsellik B) İhtiyatlılık 

C) Özün önceliği D) Parayla ölçülme 

E) Önemlilik 

 
 
 
 
 
 
 
 

27. Kesin mizanda alacak kalanı vermesine rağmen 
dönemsonu bilançosunun aktifinde yer alacak hesaplar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelir B) Pasif geçici 

C) Aktif geçici D) Pasifi düzenleyici 

E) Aktifi düzenleyici 
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28. İşletme daha önce 16.000 ₺ karşılık ayırdığı 25.000 ₺ 
değerindeki şüpheli ticari alacağının tamamını aynı yıl 
içinde tahsil etmiştir. 

İşletmede yapılması gereken muhasebe kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

30. Fiziki ortamda tutulan günlük defterle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Genel ve kesin mizanların hazırlanmasında kullanılır. 

B) Muhasebenin kaydetme fonksiyonunun yerine 
getirilmesini sağlar. 

C) Açılış tasdiki yanında kapanış tasdiki de zorunludur. 

D) Yapılan kayıt hataları, yapılacak yeni bir kayıt ile usulüne 
uygun olarak düzeltilir. 

E) Ticari işlemler büyük defterden önce bu deftere 
kaydedilir. 

 

B) 
 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 

9.000  
9.000 

 
C) 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 
654 KARŞILIK GİDERLERİ 

16.000  
16.000 

 
D) 

 

100 KASA 25.000  

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 16.000  

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR   

KARŞILIĞI  25.000 
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR  16.000 

 
E) 

 

100 KASA 25.000  

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 16.000  

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  25.000 
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR  16.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Bir anonim şirket, 10.000 ₺ olan sermayesini %120 
oranında artırma kararı almış ve 15 Mayıs 2016 tarihinde 
yasal işlemleri tamamlamıştır. 30 Mayıs 2016 tarihinde 
hisse senetlerinin tamamı nominal değerinin %10 fazlasına 
peşin satılmıştır. 

Buna göre, 30 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak kayıt için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Sermaye hesabı alacaklı 12.000 ₺ 

B) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı borçlu 1.200 ₺ 

C) Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı 12.000 ₺ 

D) Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı alacaklı 1.200 ₺ 

E) Kasa hesabı borçlu 12.000 ₺ 

31. Bir işletme, ürünlerinin teşhiri için 01 Kasım 2016 tarihinde 
aylığı 2.000 ₺’den 3 aylığına bir bina kiralamıştır. 
Anlaşmaya göre kira bedeli sözleşme sonunda peşin 
ödenecektir. 

Buna göre, sözleşme sonunda yapılacak kayıtla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (KDV ihmal edilecektir.) 

A) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 2.000 ₺ 
alacaklandırılır. 

B) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 4.000 ₺ 
borçlandırılır. 

C) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 6.000 ₺ 
borçlandırılır. 

D) Gider Tahakkukları hesabı 6.000 ₺ alacaklandırılır. 

E) Gider Tahakkukları hesabı 4.000 ₺ borçlandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 

 
32. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesapları için 

doğrudur? 

A) Dönem Kârı veya Zararı hesabının alacak kalanı 
vermesi, işletmenin ticari kârı olduğunu gösterir. 

B) Gider hesapları alacak tarafı ile çalışır ve her zaman 
alacak kalanı verir. 

C) Gider hesaplarının kalanları bilançonun pasifinde, öz 
kaynaklar içinde raporlanır. 

D) Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının alacak kalanı, 
işletmenin kasasındaki para mevcudu bilgisini verir. 

E) Gelecek dönemlere ilişkin gelirler ve giderler, gelir 
tablosunda olağandışı gider ve gelir bölümlerinde 
gösterilir. 

100 KASA 25.000  

654 KARŞILIK GİDERLERİ 16.000  

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR   

KARŞILIĞI  16.000 
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR  25.000 

 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
1 Temmuz 2017 

A 

6 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi nakit esası için yanlıştır? 

A) Giderler, fiilî ödemenin yapıldığı dönemde 
muhasebeleştirilir. 

B) Gider Tahakkukları hesabının kullanımı gerekli değildir. 

C) Şüpheli alacak karşılıklarının muhasebeleştirilmesi söz 
konusu olmaz. 

D) Mal satışından elde edilen gelirler, tahsilat yapılıncaya 
kadar işletmenin geliri olarak kabul edilmez. 

E) Ödenebilir hâle gelmemiş finansman giderleri 
muhasebeleştirilir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
34. Finansal nitelikteki olayların her bir varlık ve kaynak 

unsurunda ve faaliyet sonuçlarını gösteren her bir 
unsurda meydana getirdiği değişimleri izlemeye 
yarayan çizelge aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Günlük defter B) Bilanço C) Mizan 

D) Hesap E) Hesap planı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Demirbaşlar için hesaplanan amortisman giderlerinin 
muhasebeleştirilmesinde endirekt kayıt yöntemi 
uygulandığında, yapılacak muhasebe kaydında 
aşağıdakilerden hangisi alacaklandırılır? 

A) Genel Üretim Giderleri hesabı 

B) Demirbaşlar hesabı 

C) Birikmiş Amortismanlar hesabı 

D) Genel Yönetim Giderleri hesabı 

E) Diğer Ticari Borçlar hesabı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. İkinci sınıf tüccarların tutmak zorunda oldukları defter 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bilanço B) Büyük C) Günlük 

D) Envanter E) İşletme Hesabı 

37. Aralıklı envanter yöntemini kullanan bir işletmenin dönem 
başı ticari mal mevcudu 16.000 ₺, dönem sonu ticari mal 
mevcudu ise 12.000 ₺’dir. İşletme dönem içinde 4.000 ₺ 
tutarında ticari mal satın almış ve 1.000 ₺ tutarında alım 
giderine katlanmıştır. İşletmenin elde ettiği iskontoların 
toplam tutarı ise 3.000 ₺’dir. 

Satılan ticari mallar maliyeti aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 4.000 ₺ B) 5.000 ₺ C) 6.000 ₺ 

D) 7.000 ₺ E) 8.000 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38.  

 

153 TİCARİ MALLAR 6.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 1.080  

100 KASA  1.000 
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI  1.000 
320 SATICILAR  5.080 

Yukarıdaki muhasebe kaydı hangi işleme aittir? 

A) Avans mahsup edildikten sonra kısmen kredili olarak mal 
alınması 

B) Mal alımı için avans verilmesi 

C) Verilen avansın ticari mal bedeline dâhil edilmesi 

D) Avans mahsup edildikten sonra kredili mal satılması 

E) Verilen avansın satıcılara olan borçtan düşülmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39. TMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 

standardına göre, bir ekonomik faaliyet üzerindeki 
kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasına 
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İştirak B) Önemli etki 

C) Bağlı ortaklık D) Konsolidasyon 

E) Müşterek kontrol 
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40. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardına 
göre, aşağıdakilerden hangisi varlık olarak 
 muhasebeleştirilmez? 

A) Patentler 

B) Bilgisayar yazılımları 

C) Lisanslar 

D) İşletme içi yaratılan şerefiye 

E) Markalar 

 
 
 
 
 

 
41. ABC İşletmesi, sık sık nakit problemi yaşadığı için yeni 

yapılan bir AVM’de mağaza satın alarak kiraya vermiş ve 3 
ayda bir nakit olarak aldığı kira gelirini personel maaşlarını 
ödemede kullanmaya başlamıştır. 

ABC İşletmesinin satın alınan bu mağaza ile ilgili olarak 
öncelikle uygulayacağı standart aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri 

B) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

C) TMS 17 Kiralama İşlemleri 

D) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 

E) TMS 2 Stoklar 

 
 
 
 
 

42. A şirketi 50.000 ₺’ye bir dokuma makinesi satın almıştır. 
Makinenin montajı için 5.000 ₺ ödemiştir. Makinenin 
dokuduğu kumaşları test etmek için üretim öncesinde 
makine çalıştırılmış ve 500 ₺’lik test maliyetine 
katlanılmıştır. Test sonrasında üretilen numune kumaşlar 
1.000 ₺’ye satılmıştır. 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre, 
makinenin maliyet bedeli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 50.000 ₺ B) 50.500 ₺ C) 54.500 ₺ 

D) 55.000 ₺ E) 55.500 ₺ 

 
 
 
 
 
 

 
43. Aşağıdakilerden hangisi TMS 18 Hasılat standardına 

göre, mal satışına ilişkin hasılatın finansal tablolara 

alınması için yerine getirilmesi gereken koşullardan biri 
 değildir? 

A) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

B) İşletmenin mal bedelini tahsil etmiş olması 

C) İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya 
sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim 
etkinliğini sürdürmemesi 

D) İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan 
maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

E) İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve 
getirileri alıcıya devretmiş olması 

44. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 
standardına göre, aşağıdakilerden hangisi karşılığın 
tanımıdır? 

A) Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülük 

B) Geçmiş olaylardan kaynaklanan muhtemel bir 
yükümlülük 

C) Gerçekleşme zamanı veya tutarı tam olarak belli 
olmayan yükümlülük 

D) Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam 
anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla 
kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip 
gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan 
yükümlülük 

E) Zımni bir kabulden doğan yükümlülük 

 
 
 

45. Muhasebe bilgi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

 yanlıştır? 

A) Yönetim bilgi sisteminin bir üst sistemidir. 

B) Finansal muhasebe verilerinin dış raporlama ihtiyacını 
karşılamaktadır. 

C) Bilgi teknolojileri ile yakın ilişki içindedir. 

D) Muhasebe verilerini toplar, işler, saklar ve raporlar. 

E) Finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi alt 
sistemlerine sahiptir. 

 
 
 

46. Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları Kurulu ile 
Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu arasında 
2002 yılında “yakınsama (convergency)” olarak adlandırılan 
süreci başlatan anlaşma nerede imzalanmıştır? 

A) Norwalk B) Yalta C) Lizbon 

D) Cenevre E) Minsk 

 
 
 
 

47.  

 
Mamuller Miktar (kg) Toplam Satış Tutarı (₺) 

X 250 50.000 

Y 500 150.000 

Z 750 100.000 

Yukarıdaki bilgilere ve satış değeri yöntemine göre, 
100.000 ₺ birleşik maliyetten “Y” mamulüne kg 
başına düşen pay kaç ₺’dir? 

A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 E) 140 
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48. (Toplam Fiilî Tüketim Miktarı -Toplam Standart Tüketim 
Miktarı) x Standart Fiyat 

Standart maliyet sistemini uygulayan bir işletmede 
hammadde ile ilgili olarak kullanılan bu formül 
aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Fiyat sapması B) Ücret sapması 

C) Süre sapması D) Miktar sapması 

E) Bütçe sapması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Y Üretim İşletmesi’nin ilgili faaliyet dönemi sonunda 730 
Genel Üretim Giderleri hesabının 80.000 ₺ borç ve 731 
Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı’nın ise 100.000 ₺ 
alacak bakiyesi verdiği belirlenmiştir. İşletme dönem 
sonunda söz konusu hesapları ilgili sapma hesabı 
yardımıyla kapatmış ve ortaya çıkan farkı Satılan Mamuller 
Maliyeti, Mamuller ve Yarımamuller - Üretim hesaplarına 
aktarmıştır. Aktarma öncesinde söz konusu hesapların 
dönemsonu bakiyeleri şu şekildedir: 

 

620 Satılan Mamuller Maliyeti 120.000 ₺ 

151 Yarı Mamuller - Üretim 30.000 ₺ 

152 Mamuller 50.000 ₺ 

 
Söz konusu işleme ait yapılan muhasebe kaydında 
aşağıda verilen hesaplardan hangisi doğru olarak 
kullanılmıştır? 

A) 151 Yarı Mamuller - Üretim hesabı 5.000 ₺ Alacaklı 

B) 620 Satılan Mamuller Maliyeti hesabı 20.000 ₺ Alacaklı 

C) 152 Mamuller hesabı 5.000 ₺ Borçlu 

D) 620 Satılan Mamuller Maliyeti hesabı 12.000 ₺ Alacaklı 

E) 152 Mamuller hesabı 3.000 ₺ Alacaklı 

50. X Üretim İşletmesi safha maliyetleme sistemini 
kullanmaktadır. İşletmenin Mayıs dönemine ait bazı bilgiler 
şu şekildedir: 

Miktar Hareketleri 
 

Dönem Başı Yarı Mamul (1 Mayıs) 1.000 birim 

Üretime Başlanan 5.000 birim 

Mayıs Döneminde Üretimi Tamamlanan 4.000 birim 

Dönem Sonu Yarı Mamul (31 Mayıs) 2.000 birim 

 
Tamamlanma Dereceleri Direkt İlk Madde ve Malzeme 

Dönem Başı Yarı Mamul ? 

Dönem Sonu Yarı Mamul %80 

Üretim sürecinde herhangi bir miktar kaybı söz konusu 
değil ise, ilk giren ilk çıkar maliyet yöntemine göre 
direkt ilk madde ve malzeme açısından eşdeğer birimin 
5.000 olması için dönembaşı yarı mamul stoklarının 
tamamlanma derecesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) %40 B) %50 C) %60 D) %70 E) %80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. MN Üretim İşletmesi’nin ürettiği A mamulüne ait ilgili dönem 
verileri şu şekildedir: 

 

Endirekt Malzeme Giderleri 5.000 ₺ 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 18.000 ₺ 

Endirekt İşçilik Giderleri 7.000 ₺ 

Amortisman Giderleri 
(%80 Üretim, %20 Yönetim) 

10.000 ₺ 

Genel Yönetim Giderleri 5.000 ₺ 

Dönem Başı Yarı Mamul Stoku 4.000 ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri 12.000 ₺ 

Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku 8.000 ₺ 

Dönem başında işletmenin elinde mamul stoku 
bulunmamaktadır. 

Bu dönem satılan mamuller maliyeti 40.000 ₺ ise, 
dönem sonu stoklarda kalan mamullerin değeri kaç 
₺’dir? 

A) 2.000 B) 4.000 C) 5.000 

D) 6.000 E) 8.000 
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52. TP Üretim İşletmesi’nde üretim işlemleri ile ilgili söz konusu 
faaliyet döneminde 100 saat çalışma yapılmıştır. Yapılan bu 
çalışmanın 20 saatlik kısmı kapasite yetersizliği nedeniyle 
mesai saatleri dışında gerçekleştirilmiştir. Normal çalışma 
saatlerinde ödenen saatlik ücret 10 ₺ ve fazla mesai primi 
ise %60’dır. 

Buna göre, işçilik giderleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Tahakkuk eden direkt işçilik tutarı 1.120 ₺’dir. 

B) Tahakkuk eden endirekt işçilik tutarı 1.000 ₺’dir. 

C) Tahakkuk eden direkt işçilik tutarı 1.000 ₺’dir. 

D) Tahakkuk eden endirekt işçilik tutarı 320 ₺’dir. 

E) Tahakkuk eden direkt işçilik tutarı 800 ₺’dir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53. Tek bir esas üretim yerinde A, B ve C olmak üzere üç farklı 

mamul üreten bir işletmenin Mayıs ayı dönemine ilişkin 
giderleri, gerekli diğer bilgilerle birlikte aşağıda verilmiştir: 

 

 A 
Mamulü 

B 
Mamulü 

C 
Mamulü 

Toplam 

Direkt İlk Madde ve 
Malzeme Giderleri (₺) 

13.000 20.000 9.000 42.000 

Direkt İşçilik Giderleri (₺) 4.000 6.000 5.000 15.000 

Genel Üretim Giderleri (₺)    22.000 

Üretimi Tamamlanan 
Miktar (adet) 

200 50 250  

Makine Saati 500 200 300 1.000 

Her üç ürün için de dönem başında ve dönem sonunda 
yarımamul stoğu bulunmayan işletmede genel üretim 
giderlerinin mamullere yüklenmesinde; yükleme anahtarı 
(iş ölçüsü) olarak makine saati kullanılmaktadır. 

Buna göre, işletmede Mayıs ayında üretilen 200 adet 
A mamulünün birim maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 11 B) 44 C) 129 D) 140 E) 149 

54. Tek tip mamul üretimi ile uğraşan bir işletmenin Mayıs 
ayına ilişkin bilgileri aşağıdaki şekildedir: 

 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 360.000 ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri 180.000 ₺ 

Genel Üretim  Giderleri 
Değişken 90.000 ₺ 
Sabit 180.000 ₺ 

270.000 ₺ 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 
Değişken 9.000 ₺ 
Sabit 24.000 ₺ 

33.000 ₺ 

Genel Yönetim Giderleri (Tamamı sabit) 84.000 ₺ 

Yıllık 720.000 birim üretim kapasitesine sahip olan 
işletmede Mayıs ayında 45.000 birim mamul üretilmiştir. 

Buna göre, Mayıs ayında üretilen mamullerin Normal 
Maliyet Yöntemi kullanılarak hesaplanan birim üretim 
maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 14 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. 2016 yılında otofinansman (iç kaynaklar) oranı 0,20 olan bir 
işletmenin, sermaye tutarı 60.000 ₺, ödenmemiş sermaye 
tutarı ise 10.000 ₺ olup, geçmiş yıl zararı bulunmamaktadır. 

İşletme, 2017 yılında elde ettiği 40.000 ₺’lik ticari kârının 
10.000 ₺’sini kâr yedeği ayırdığına göre, otofinansman 
(iç kaynaklar) oranı % kaç olur? 

A) 20 B) 25 C) 40 D) 44 E) 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Bir işletmenin, içinde bulunduğu sektördeki en iyi 
şirket veya şirketlere göre durumunun karşılaştırılması 
amacı ile yapılacak bir analizde, aşağıdaki standart 
oranlardan hangisinin kullanılması gerekir? 

A) Sektör B) Bütçe C) İdeal 

D) Tarihî E) Sanayi 
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57. Herhangi bir tarih itibarıyla, bir işletmenin 
finansmanının hangi fonlar ile gerçekleştirilmiş 
olduğunu anlamak için aşağıdaki finansal tablolardan 
hangisine bakılmalıdır? 

A) Fon Akış Tablosu 

B) Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu 

C) Nakit Akış Tablosu 

D) Gelir Tablosu 

E) Bilanço 

 
 
 
 
 

58. Aktif toplamı 200.000 ₺ olan bir bilançodan cari oranın 1,5 
olduğu hesaplanmıştır. 
Aynı bilançonun genel toplamlara göre yapılan dikey 
analizinde; dönen varlıklar toplamının yüzdesi %60 ise, 
bu işletmenin sürekli sermaye tutarı kaç ₺’dir? 

A) 80.000 ₺ B) 100.000 ₺ C) 120.000 ₺ 

D) 130.000 ₺ E) 140.000 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Önceki dönem ve cari dönem için karşılaştırmalı tablolar 
analizi (yatay analiz) tekniği uygulanarak analiz edilmiş bir 
gelir tablosunda; brüt satış kârının 50.000 ₺ tutarında ve 
%25 artış gösterdiği, faaliyet kârının 20.000 ₺ tutarında 
%20 artış gösterdiği hesaplanmıştır. 

Buna göre, ilgili işletmenin cari dönemdeki faaliyet 
giderleri kaç ₺’dir? 

A) 50.000 ₺ B) 70.000 ₺ C) 100.000 ₺ 

D) 120.000 ₺ E) 130.000 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Net satışlarının toplamı 400.000 ₺, satışlarının maliyeti 
360.000 ₺ olan bir işletmede brüt kârlılık oranı % kaçtır? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 35 E) 40 

61. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bir işletmenin dönem 
sonu bilançosunda yer almaz? 

A) Önceki Dönem Gider ve Zararları 

B) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

C) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 

D) Hisse Senetleri İptal Karları 

E) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

 
 
 
 
 

 
62. Bir işletmenin cari döneme ait net satışları 90.000 ₺, 

satışlarının maliyeti 80.000 ₺, sürekli sermayesi 40.000 ₺, 
aktif devir hızı 1,5 ve cari oranı 2,5 ve asit test (likidite) 
oranı 1,5 ise stok devir hızı kaçtır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 8 E) 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. Denetim kanıtı olarak kullanılacak bilgilerin, yönetimin 
faydalandığı bir uzmanın çalışması kullanılarak 
hazırlanması durumunda, denetçi kullanacağı denetim 
prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve kapsamını 
belirlerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz? 

A) Yönetimin faydalandığı uzmanın çalışmasının niteliği, 
kapsamı ve amaçları 

B) İşletmenin cari dönem kârı 

C) Denetçinin söz konusu uzmanın çalışmasıyla ilgili daha 
önceki deneyimleri 

D) Yönetimin faydalandığı uzmanın çalışması üzerindeki 
işletme kontrollerinin nitelik ve boyutu 

E) Yönetimin, faydalandığı uzmanın çalışmasını kontrol 
edebilme veya bu çalışmayı etkileyebilme derecesi 

 
 
 
 
 
 

 
64. Denetimde çalışma kâğıtlarının düzenlenmesindeki 

amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Denetim raporunun düzenlenmesine temel oluşturur. 

B) İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinilmesinde 
yararlanılır. 

C) Üst yönetimin görüşüne destek sağlar. 

D) Denetim çalışması çeşitli evrelere bölünerek daha iyi 
koordine edilmesine yardımcı olur. 

E) Savunma aracı olarak kullanılır. 
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65. Denetim çalışma kağıtları ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Çalışma kâğıtları denetlenen şirkete aittir. 

B) Çalışma kâğıtları, kâğıt ya da elektronik ortam veya 
diğer şekillerde tutulabilir. 

C) Çalışma kâğıtları, bağımsız denetim raporu için yeterli 
ve uygun bir kayıt düzeni oluşturmak suretiyle bağımsız 
denetimin ilgili kanun ve yasal düzenlemelere uygun 
yapıldığına dair kanıt oluşturur. 

D) Denetimin kim tarafından yapıldığını ve ne zaman 
tamamlandığını; yapılan çalışmanın kim tarafından, ne 
zaman ve hangi kapsamda gözden geçirildiğini çalışma 
kâğıtları ile belgelendirmek gerekir. 

E) Gerekli görüldüğü takdirde önemli ve özellik arz eden 
sözleşmelerin kopyaları çalışma kâğıtları olarak 
saklanabilir. 

 
 
 
 

66. Aşağıdakilerden hangisi denetçi raporu sunulmadan 
önce tamamlanması gereken çalışmalardan birisi 
 değildir? 

A) Bilanço tarihinden sonraki olayların gözden geçirilmesi 

B) İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi 

C) İşletme yönetiminden yazılı teyit mektubu alınması 

D) Denetimin yürütülmesi sırasında belirlenen yanlışlıkların 
değerlendirilmesi 

E) Denetim ekibi dışında bir kişi tarafından müşteri 
memnuniyetinin değerlendirilmesi 

 
 
 
 
 

 
67. Yapılan bağımsız denetim çalışmasının sonucunda 

finansal tablolarda tespit edilen yanlışlıklar önemli ve 
finansal tablo geneline yaygınsa denetçi görüşü 
aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) Olumsuz 

B) Görüş vermekten kaçınma 

C) Sınırı olumlu 

D) Önemli yanlışlıkların açıklandığı açıklama paragrafı ile 
birlikte olumlu 

E) Olumlu 

 
 
 
 
 
 

 
68. İşletmenin banka hesaplarının denetimi için ilgili 

bankalara teyit mektubu gönderilmesi aşağıdaki 
yönetim beyanlarının hangisinin doğruluğuna ilişkin 
kanıt sağlar? 

A) Sınıflandırma B) Var olma 

C) Anlaşılabilirlik D) Gerçekleşme 

E) Dönemsellik 

69. İlişkili taraf işlemlerinin denetimine yönelik olarak 
denetçi aşağıdakilerden hangisini sorgulamaz? 

A) İşletmenin dönem içinde söz konusu ilişkili taraflarla 
gerçekleştirdiği işlemlerin türü ve amacı 

B) İşletmenin ilişkili taraflarının finansal tabloları 

C) İşletmenin dönem içinde söz konusu ilişkili taraflarla 
herhangi bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği 

D) İşletme ile ilişkili taraflar arasındaki ilişkilerin niteliği 

E) İşletmenin ilişkili taraflarının kimliği 

 
 
 
 
 

70. Satılmaya hazır finansal varlıkların bilanço tarihi 
itibarıyla gerçeğe uygun değerle değerlenip 
değerlenmediğinin kontrolü aşağıdaki yönetim 
beyanlarının hangisine yönelik kanıt sağlar? 

A) Değerleme ve dağıtım B) Gerçekleşme 

C) Hesap kesimi D) Tam olma 

E) Var olma 

 
 
 

71. Alınan çekler hesabının analizi ve incelemesinde 
aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) İşletmede çek giriş ve çıkışlarında, çek bordrosu 
düzenlenip düzenlenmediğinin araştırılması. 

B) Döviz bazında düzenlenmiş çeklerin dönem sonu 
itibarıyla doğru döviz kurundan değerlemeye tâbi tutulup 
tutulmadıklarının kontrol edilmesi 

C) Dönem sonu itibarıyla işletme kasasında bulunan çekler, 
döviz ve ₺ olarak, vadelerine göre ayrı ayrı listesi 
yapılarak sayım tutanağının yetkililer ile birlikte 
imzalanması 

D) Müşterilerden alınan çeklerin tamamının elden tahsil 
edilip edilmediğinin araştırılması 

E) Tahsile edildiği hâlde kayıtlara alınmayan çeklerin olup 
olmadığının tespit edilmesi 

 
 
 
 
 

72. Denetim kanıtlarının birbirine üstünlüğü ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşletmenin iç kontrol sistemi ve muhasebe sistemi çok 
güvenilir bir algı yaratıyorsa, işletme içinden elde edilen 
bilgilerin üstünlüğü kabul edilebilir. 

B) Doğrudan denetçi tarafından sağlanan bilgi ve 
dokümanların, işletme tarafından sağlanan veya 
hazırlanan dokümanlara üstünlüğü kabul edilir. 

C) Değişik kaynaklardan ve değişik şekillerde elde edilen 
bilgiler, birbirlerini teyit ediyorsa bunlar güvenilir kanıt 
yerine geçer. 

D) İç kaynaklardan elde edilen denetim kanıtlarının, dış 
kaynaklardan elde edilen denetim kanıtlarına üstün 
olduğu kabul edilir. 

E) Denetim kanıtının elde ediliş şekli bakımından da, yazılı 
bir şekilde elde edilen dokümanların ve açıklamaların 
sözlü açıklamalara göre üstünlüğü kabul edilir. 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
1 Temmuz 2017 

A 

12 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

73. Denetçinin nelerin yeterli ve uygun denetim kanıtı 
oluşturduğuna dair yargısını aşağıdakilerden hangisi 
etkilemez? 

A) Mevcut bilgilerin kaynağı ve güvenilirliği 

B) İşletmenin iç kontrolü dâhil, işletme ve çevresinin 
tanınması 

C) Uygulanan denetim tekniklerinin sonuçları 

D) Denetim kanıtlarının ikna ediciliği 

E) Farklı yanlışlık ihtimallerine ilişkin olarak önceki 
denetimlerden elde edilen deneyim 

 
 
 
 
 
 

74. Aşağıdakilerden hangisi “Denetim Riski” için y anlıştır? 

A) Denetim riski, finansal tabloların önemli bir yanlışlık 
içermesine rağmen denetçinin duruma uygun olmayan 
bir denetim görüşü vermesi riskidir. 

B) Denetim riski, önemli yanlışlık riski ile tespit edememe 
riskinin bir fonksiyonudur. 

C) Denetçi, denetim riskini kabul edilebilir bir seviyede 
tutmak için önemli yanlışlık riskini azaltır. 

D) Denetçi, denetim riskini kabul edilebilir bir seviyede 
tutmak için tespit riskini azaltır. 

E) Önemli yanlışlık riskinin artması, denetim riskinin 
artmasına neden olur. 

77. Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin denetimi ile ilgili 
devamlı dosyada yer alması gereken bilgi/belgelerden 
biri d eğildir? 

A) İç kontrol sistemini değerlendirme formları 

B) Geçmiş yıllara ait mali tablolar 

C) Denetlenen işletme ve sektörü ile ilgili genel ve tanıtıcı 
bilgiler 

D) Muhasebe yönetmeliği ve hesap planı 

E) Sözleşme ve anlaşmalar 

 
 
 
 
 
 
 

78. Aşağıdakilerden hangisi Kasa hesabının denetiminde 
tahsilat işlemlerine ait uygunluk testlerinden biri 
değildir? 

A) Posta yoluyla alınan çek ve senetlerin kaydına ilişkin 
gözlemler yapılması 

B) Müşterilerden tahsilat yapan personel ile yevmiye ve 
büyük defter kayıtlarını tutan personelin görevlerinin 
farklılıklarının gözlemlenmesi 

C) Yazar kasada çalışanların işlemlerinin gözlemlenmesi 

D) Müşteriden doğrudan doğruya alınan paralar için 
düzenlenen tahsilat makbuzlarının kaydına ilişkin 
gözlemler yapılması 

E) Belgelerdeki rakamlar üzerinden yapılan matematiksel 
işlemlerin incelenmesi 

 
 

75. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin, denetimi 
yapılan işletme açısından “İlişkili Taraf” olması 
bağlamında geçerli d eğildir? 

A) Denetimi yapılan işletmenin söz konusu işletmenin 
yöneticileri ile akrabalık bağı olması 

B) Denetimi yapılan işletmenin söz konusu işletme ile ticari 
ilişki içinde olması 

C) Denetimi yapılan işletmenin söz konusu işletmede 
yönetsel anlamda önemli bir etkisi olması 

D) Denetimi yapılan işletme yöneticisinin, söz konusu 
işletmenin yönetim kurulu üyesi olması 

E) Denetimi yapılan işletmenin söz konusu işletmede 
kontrol gücü olması 

 
 
 
 
 

76. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim sürecinde 
kullanabileceği destekleyici kanıtlardan biri d eğildir? 

A) İşletme ile ilişkisi olmayan bir avukattan alınan yazılı 
hukuki görüş 

B) Şirket yönetiminden alınan teyit mektubu 

C) Denetim ekibi tarafından düzenlenen dönem sonu stok 
sayım tutanağı 

D) Denetlenen şirketin bilançosuna uygulanan oran 
analizinin sonucu 

E) Yönetim Kurulu toplantı tutanakları 

 
 
 
 
 

79. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. 

 
 
 
 
 

 
I. Yapışkan ücretler 
II. Piyasaların sürekli temizlenmesi 

III. Uyarlayıcı bekleyişler 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Yeni Keynesyen 
modelin varsayımları arasında yer almaz? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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

 
 
 
 
 

 
I. Tüketicinin tercihlerinin değişmesi 
II. Malların nispi fiyatlarının değişmesi 

III. Tüketicinin gelirinin değişmesi 

Bir tüketici için denge koşulunun, bütçe doğrusunun 
eğimi değişmemek kaydıyla, farklı bir noktaya kaymış 
olmasının nedeni, yukarıdakilerden hangisi/hangileri 
olabilir? 

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

D) I ve III E) II ve III 
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81.  
I. Tam etkinlik gerçekleşir 

II. Hasıla değişmez 
III. Faiz haddi azalır 

83. Tam rekabetçi bir ekonomide bir firmanın kısa dönem 
toplam maliyeti (SRTC) şu şekilde verilmiştir: 
SRTC(q)=2q2+20q+5. 
Ekonomideki denge fiyatı 40 olduğuna göre, firmanın 

IV. Net ihracat tam olarak engellenir 

Sermaye hareketlerinin sonsuz olduğu açık ve küçük 
bir ekonomiyi içeren Mundell-Fleming modelinde esnek 
döviz kuru durumunda genişletici maliye politikası 
uygulanırsa yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir? 

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

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

optimal üretim miktarı kaç olmalıdır? (q: miktar) 

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

 
 
 

 
84. 

I. Depo alımı 
II. Repo 

III. Reeskont kredisi 

 
 
 

 
82. 

 

AE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K 

 
 
 
 
 
 
 

Y0 YF 

 
 
 
 
 
 

Y = AE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y 

 
 
 
 
 
 
 

 
AE0 

IV. Likidite senedi ihracı 
Yukarıdakilerden hangileri likiditeyi artırmak için 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı 
politikalar arasında yer almaz? 

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

D) II ve IV E) III ve IV 

 
 
 

85. Aşağıdakilerden hangisi niteliği itibarıyla her yıl 
tekrarlanan, bütçe dönemi içinde tüketilen, devletin 
ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin yapılması için 
ihtiyaç duyulan idari hizmetlerin sağlanması ve 
sürdürülmesi ile ilgili harcama türüdür? 

A) Olağanüstü harcamalar B) Yatırım carileri 

C) Transfer harcamaları D) Cari giderler 

E) Yatırım giderleri 

Yukarıdaki şekilde, kapalı bir ekonomi için millî gelir 
(Y) ve toplam harcama (AE) eksenlerinde tanımlı 

AE0, Y0 ve YF düzeyleri verilmiştir. YF tam istihdam 
gelir düzeyini göstermektedir. Ekonomi, şekilde 
verilen K noktasında dengededir. 

Bu denge düzeyine sahip bir ekonomi için doğru tanım 
ve ekonominin tam istihdam düzeyine ulaşması için 
yapılması gereken politika aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Deflasyonist açık; transfer harcamalarını azaltmak 

B) Deflasyonist açık; para arzını azaltmak 

C) Deflasyonist açık; kamu harcamalarını artırmak 

D) Enflasyonist açık; kamu harcamalarını artırmak 

E) Enflasyonist açık; transfer harcamalarını azaltmak 

 
 

 
86. Aşağıdakilerden hangisi devletin egemenliğine dayalı 

gelirlerinden biri değildir? 

A) Şerefiyeler B) Parafiskal C) Harçlar 

D) Mülk E) Resimler 

 
 
 
 
 
 

 
87. Kamu kesiminde çalışan memur ve işçilere yapılan 

ödemeler, hangi kamu harcaması kategorisi içerisinde 
yer almaktadır? 

A) Sosyal B) Cari 

C) Kalkınma carileri D) Transfer 

E) Beşerî sermaye 
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88. Devleti, kendi çıkarları için çalışan politikacı ve 
bürokratlardan oluşan bir alan olarak modelleştiren 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Keynesyen B) Neoklasik C) Marksist 

92.  
I. Uyarma 

II. Kınama 
III. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

D) Kamu tercihi E) Yeni kurumsalcı 

 
 
 
 
 
 

 
89. 100 ₺’lik bir kamu harcaması artışının millî gelir 

üzerindeki etkisi aşağıdaki hangi durumlarda 
100 ₺’lik vergi indiriminin millî gelir üzerindeki etkisiyle 
eşit olur? 

A) Kamu harcamalarındaki artışın yatırıma akması 

B) Kamu harcamaları artışının yerel yönetimler aracılığıyla 
gerçekleştirilmesi 

C) Faiz dışı fazlanın sıfır olması 

D) Ekonomik durgunluk olması 

E) Marjinal tasarruf eğiliminin sıfır olması 

 
 
 
 
 

 
90. Aşağıdaki kamu harcamalarından hangisi otomatik 

istikrarlandırıcılık özelliğine sahiptir? 

A) Kamu yatırımları 

B) İşsizlik sigortası ödemeleri 

C) Personel maaş ödemeleri 

D) Kamu yardımları 

E) Kamu borç faizi ödemeleri 

 
 
 
 
 
 

 
91. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerinde yer alan ücret esaslarına 
göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ücret tarifesindeki asgari miktar altında kalan ücretle 
çalışmak yasak olup aksine hareket disiplin cezasını 
gerektirir. 

B) Birden çok işe ait ücretlerle ilgili olarak bir tek sözleşme 
yapılması mümkün değildir. 

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

D) Altı aylık bir ücret sözleşmesi yazılı olarak dahi 
yapılamaz. 

E) Ücret sözleşmelerine iş sahibi adına yapılacak giderlerin 
sonradan iş sahibinden tahsil edileceğine dair özel 
hükümler konulabilir. 

IV. Yeminli sıfatını kaldırma 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğine göre, 
yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri Resmî 
Gazete’de ilan edilmez? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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

 
 
 
 
 

 
93. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 
Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümlerinde yer alan 
“reklam kuralları” kısmıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensupları personel ihtiyacı ile ilgili olarak 
meslekle ilgili eğitim kurumlarında öğrencileri veya 
mezunları haberdar etmek amacıyla mesleği ve 
bürosunu tanıtıcı bilgiler verebilir. 

B) Meslek mensupları, mesleki konularda hazırlayacağı 
kitap, makale ve benzeri bilimsel çalışmalarda çalıştığı 
büro, şirket veya kurumun ad veya unvanını kullanamaz; 
ancak mesleki ve akademik unvanlarını kullanabilir. 

C) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali 
müşavirlik hizmeti, marka olarak tescil ettirilebilir. 

D) Meslek mensubunun yayınladığı, sirküler, bülten ve işe 
alma broşürlerinin mesleki ilişkilerin sürdürüldüğü 
kimselere gönderilmesi reklam sayılmaz. 

E) Meslek mensupları bilimsel, düşünsel tartışmalar, 
seminerler ve eğitim programları organize edebilir. 

 
 
 
 
 
 

94. Aşağıdakilerden hangisi “Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki 
Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında 
Yönetmelik” düzenlemesinin ekinde yer alan “Etik 
İlkeler”de, meslek mensubunun sahip olduğu gizli 
bilgileri açıklaması gerekli veya uygun koşullar 
arasında sayılmamıştır? 

A) Kanuna aykırı bir durumu ortaya çıkarmak için ilgili kamu 
otoritesine açıklama yapmak 

B) İlgili müşterinin izni ile açıklama yapmak 

C) Yasal süreç esnasında belge veya diğer kanıtları 
sağlamak amacıyla açıklama yapmak 

D) Denetim alanında üniversiteler bünyesinde yapılacak 
bilimsel çalışmalara katkı amacıyla açıklama yapmak 

E) Bir meslek odasının, meslek örgütünün veya düzenleyici 
bir organın yürüttüğü araştırma veya soruşturmaya veri 
sağlamak 
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95. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanununa göre, Odalarla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Oda denetleme kurulu üyeleri genel kurul toplantılarında 
başkanlık divanına seçilemezler. 

B) Odaların tüzel kişiliği yoktur. 

C) Odanın en yüksek organı yönetim kuruludur. 

D) Odanın hukuki temsilcisi oda sekreteridir. 

E) Odaların genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme 
kurulu olmak üzere üç organı vardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre, meslek mensuplarının 
ticari faaliyette bulunamamaları ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensupları limited şirketin müdürler kurulunda 
yer alabilir. 

B) Meslek mensupları komandit şirketlerde komanditer 
ortak olabilirler. 

C) Meslek mensupları ticari vekillik yapamazlar. 

D) Meslek mensupları esnaf sayılmalarını gerektirecek bir 
faaliyette bulunamazlar. 

E) Meslek mensupları acentelik yapamazlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97. 4857 sayılı İş Kanununa göre, işyerinin devrinde, 
devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde 
ödenmesi gereken borçlardan, devreden işverenin 
devralan işveren ile birlikte sorumlu olduğu süre kaç yıl 
ile sınırlıdır? 

A) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl E) 5 yıl 

98. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa göre, işyerinin bildirilmesine ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki 
adrese nakledilmesi hâlinde, işveren, işyerinin 
nakledildiği tarihi takip eden on beş gün içinde işyeri 
bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle 
yükümlüdür. 

B) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin 
birleşmesi durumunda, bu hususun ticaret siciline 
tesciline ilişkin ilan tarihini takip eden on gün içinde, 
işyeri bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi 
zorunludur. 

C) İşveren, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya 
başladığı tarihten itibaren on gün içinde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna vermekle yükümlüdür. 

D) İşyerinin miras yoluyla intikali hâlinde mirasçılar, ölüm 
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, işyeri bildirgesini 
Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlüdür. 

E) Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir 
işverene devredilmesi veya intikal etmesi hâlinde, yeni 
işveren işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden beş 
gün içinde işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna 
vermekle yükümlüdür. 

 
 
 

99. 4857 sayılı İş Kanununa göre, süreli fesih ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşçiye bildirim süreleri içerisinde yeni iş arama izninin 
verilmesi için işçinin talebi gerekmez. 

B) İşçinin, iş sözleşmesini feshederken fesih hakkını kötüye 
kullanması hâlinde işveren genel hükümlere göre işçiden 
tazminat talep edebilir. 

C) Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi, sözleşmesini 
bildirim sürelerine uymaksızın feshederse işverene 
bildirim sürelerine ait ücret tutarında tazminat ödemesi 
gerekir. 

D) İş güvencesine tâbi işçinin iş sözleşmesi feshedildiğinde 
işçi, iş güvencesi kurallarına göre feshin geçersizliği 
davası açmak yerine, bildirim süresinin üç katı tutarında 
kötü niyet tazminatı talep edebilir. 

E) Kanunda düzenlenen bildirim süreleri asgaridir ve 
sözleşmeler ile artırılabilir. 

 
 
 
 
 

100. 4857 sayılı İş Kanununa göre, ücrete ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Toplu iş sözleşmesinde hüküm bulunması hâlinde 
ücretin günlük olarak ödenmesi mümkündür. 

B) İşveren, yönetim hakkına dayanarak, iş sözleşmesi veya 
toplu iş sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile işçiye 
ücret kesme cezası verebilir. 

C) İşçinin kabul etmesi hâlinde ücreti bono, kupon veya yurt 
içinde geçerli parayı temsil eden senetle ödenebilir. 

D) Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi yirmi yıldır. 

E) Lokanta, eğlence yeri gibi işyerlerinde, yüzde usulü 
uygulanarak, işçi ücretlerinin yüzdelerle ödenmesi 
hâlinde bu paraların işverene ait olacağının 
kararlaştırılması geçersizdir. 
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101. 4857 sayılı İş Kanununa göre, iş ilişkisi devam ederken 
cinsiyeti nedeniyle terfi ettirilmeyerek ayrımcılığa 
maruz kalan kadın işçi, aşağıdakilerden hangisini 
işverenden talep edebilir? 

A) En az bir yıllık ücreti tutarında tazminatı 

B) Altı aylık ücreti tutarında tazminatı 

C) Dört aya kadar ücreti tutarında tazminat ile yoksun 
bırakıldığı hakları 

D) 4-8 aylık ücreti tutarında tazminatı 

E) Bildirim sürelerinin üç katına denk gelen ücreti tutarında 
tazminatı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

102. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi sendikaların 
gelirleri arasında yer almaz? 

A) Sendika mal varlığı değerlerinin satışlarından doğan 
kazançlar 

B) Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden 
sağlanacak gelirler 

C) Dayanışma aidatları 

D) Kamu kurumlarından alınan yardımlar 

E) Üyelik aidatları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103. Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca zamanaşımının 
işlememesi sonucunu doğuran hâllerden birisidir? 

A) Borçlunun yabancı memlekette bulunması 

B) İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma 
kararı verilmesi 

C) Amme alacağının teminata bağlanması 

D) Haciz tatbiki 

E) Ödeme emri tebliği 

104. Aşağıdakilerden hangisi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu hükümleri uyarınca, kurumlar vergisi 
beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, 
kurum kazancından yapılabilecek indirimlerden birisi 
 değildir? 

A) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre 
girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan 
edilen gelirin %10'unu aşmayan kısmı 

B) İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve 
Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan 
nakdi bağış veya yardımların tamamı 

C) Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan 
yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve 
nakdî bağışların tamamı 

D) Sponsorluk harcamaları 

E) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel 
idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca 
vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına 
çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme 
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz 
karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının, o 
yıla ait kurum kazancının %20'sine kadar olan kısmı 

 
 
 
 
 
 
 

 
105. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi vergiyi doğuran olay değildir? 

A) Komisyoncular vasıtasıyla yapılan satışlarda malların 
alıcıya teslimi 

B) İlk iktisap hâllerinde malın teslimi 

C) İthalatta malların antrepoya konulması 

D) Malın tesliminden önce fatura verilmesi hâllerinde, 
faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura 
düzenlenmesi 

E) Konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların 
alıcıya teslimi 

 
 
 
 
 
 

 
106. Aşağıdakilerden hangisi 488 sayılı Damga Vergisi 

Kanununda hüküm altına alınmamıştır? 

A) Kâğıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin 
tekerrürünü gerektirmez. 

B) Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve 
işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı 
vergi alınır. 

C) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan nispi 
vergiye tâbi olanların sadece bir nüshası damga 
vergisine tâbidir. 

D) Bir kâğıtta bulunan asıl işlemin akitlerinden başka bir 
şahsın eklenen akit ve işlemi ayrıca vergiye tâbi değildir. 

E) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan maktu 
vergiye tâbi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı 
miktarda damga vergisine tâbidir. 
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107. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi 
kapsamında vergilendirilmez? 

A) Ticari faaliyetler çerçevesindeki hizmetler 

B) Zirai faaliyetler çerçevesindeki teslimler 

C) Serbest meslek faaliyetleri çerçevesindeki hizmetler 

D) Sınai faaliyetler çerçevesindeki teslimler 

E) Transit taşımacılık kapsamındaki işler 

 
 
 
 
 

 
108. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Tekerrür" başlıklı 

339’uncu maddesi hükmünün uygulaması ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Usulsüzlükten dolayı adına ceza kesilenlere, cezanın 
kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak 
üzere iki yıl içinde tekrar usulsüzlük cezası kesilmesi 
durumunda tekerrür hükümleri uygulanır. 

B) Tekerrür hâlinde cezalar; usulsüzlük cezasında yüzde 
elli, vergi ziyaı cezasında bir kat oranında artırılarak 
uygulanır. 

C) Bir vergi cezasının tekerrür hükmü sebebiyle artırımlı 
uygulanabilmesi için cezaya neden olan fiilin daha önce 
işlenmiş bir fiil için kesilen cezanın kesinleşme tarihinden 
sonraki bir tarihte işlenmiş olması gerekmektedir. 

D) Ziyaa uğratılan vergi asılları için tekerrür uygulaması söz 
konusu değildir. 

E) Vergi ziyaına sebebiyet vermekten dolayı adına ceza 
kesilenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın 
başından başlamak üzere beş yıl içinde tekrar vergi ziyaı 
cezası kesilmesi durumunda tekerrür hükümleri 
uygulanır. 

110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, Ticaret 
Sicili’ndeki tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile 
ilgili sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı olarak 
ilgililerin başvurabileceği hukuki yol ve süresi 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli 
asliye ticaret mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren 
30 gün içerisinde itiraz edilebilir. 

B) Sicilin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine, 
kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde itiraz 
edilebilir. 

C) Sicilin bulunduğu yerdeki idare mahkemesine, kararın 
tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde itiraz edilebilir. 

D) Sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli 
asliye ticaret mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren 
8 gün içerisinde itiraz edilebilir. 

E) Sicilin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine, 
kararın tebliğinden itibaren 8 gün içerisinde itiraz 
edilebilir. 

 
 
 
 
 

 
111. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisinde bileşik faiz işletilmesi 
 kararlaştırılamaz? 

A) Y Bankası ile A İnşaat Anonim Şirketi arasındaki cari 
hesap sözleşmesinde 

B) Esnaf X ile Y Bankası arasındaki cari hesap 
sözleşmesinde 

C) A İnşaat Limited Şirketi ile B Gıda Anonim Şirketi 
arasındaki cari hesap sözleşmesinde 

D) A İnşaat Limited Şirketi ile Y Bankası arasındaki ticari 
tüketim ödüncü niteliğindeki sözleşmede 

E) A İnşaat Limited Şirketi ile B Gıda Anonim Şirketi 
arasındaki ticari tüketim ödüncü niteliğindeki sözleşmede 

 
 

 
109.  

 

I. Genel kurulun bölünme raporu ve bölünme planını 
onaylaması 

II. Bölünme raporunun hazırlanması 
III. Bölünme planının hazırlanması 

 
 
 
 

112. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, anonim 
şirketlerin nakden taahhüt edilen paylarının, çıkarılma 

IV. Bölünme kararının Ticaret Siciline tescili 

V. Alacaklılara çağrı yapılması 

Bir anonim şirketin yeni şirket kurulması yoluyla tam 
bölünmesine ilişkin yukarıda yer verilen süreçlerin 
zamansal sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 

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

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

primleri hariç olmak üzere, itibari değerlerinin en az 
yüzde kaçının şirketin tescilinden önce ödenmesi 
zorunludur? 

A) 10 B) 25 C) 50 D) 75 E) 100 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
1 Temmuz 2017 

A 

18 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdaki 

kambiyo senetlerinden hangisinde kapital faizi geçerli 

şekilde öngörülebilir? 

A) İleri düzenlenme tarihli çekler 

B) Düzenlenme tarihi ile tedavüle çıkarılma tarihi aynı olan 
çekler 

C) Vade olarak belirli bir tarihte ödenmesi kararlaştırılan 
bonolar 

D) Vade olarak düzenlenme tarihinden belirli bir süre sonra 
ödenmesi kararlaştırılan bonolar 

E) Vade olarak görüldüğünden belirli bir süre sonra 
ödenmesi kararlaştırılan poliçeler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

114. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, emre yazılı bir 

çek, ödeme için ibraz süresi içinde nasıl devredilir? 

A) Alacağın temliki ve senedin zilyetliğinin geçirilmesi ile 

B) Sadece senedin zilyetliğinin geçirilmesi ile 

C) Sadece senedin ciro edilmesi ile 

D) Sadece alacağın temliki ile 

E) Senedin ciro edilmesi ve zilyetliğinin geçirilmesi ile 

 
 
 
 
 
 
 
 

115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun genel 

hükümlerinde yer alan zamanaşımı sürelerinin 

sözleşme ile değiştirilip değiştirilemeyeceğine yönelik 

genel ilkeye ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Zamanaşımı süreleri kesindir, sözleşmeyle 
değiştirilemez. 

B) Zamanaşımı süreleri istenildiği kadar uzatılabilir ya da 
kısaltılabilir. 

C) Zamanaşımı süreleri kanunda belirtilen sürenin yarısıyla 
sınırlı olarak uzatılabilir ya da kısaltılabilir. 

D) Zamanaşımı süreleri sözleşmeyle uzatılabilir ancak 
kısaltılamaz. 

E) Zamanaşımı süreleri sözleşmeyle kısaltılabilir; ancak 
uzatılamaz. 

116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, sözleşmelerin 
koşula bağlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Bir koşul, hukuka veya ahlaka aykırı bir yapma veya 
yapmama fiilini sağlamak amacıyla konulmuşsa koşul 
yazılmamış sayılır; koşulun bağlandığı hukuki işlem 
geçerlidir. 

B) Aksi kararlaştırılmamışsa, geciktirici koşula bağlı 
sözleşme, ancak koşulun gerçekleştiği andan başlayarak 
hüküm ifade eder. 

C) Koşulun gerçekleşmesinden önce yapılan tasarruflar, 
koşulun hükümlerini zedelediği oranda geçersiz olur. 

D) Koşul, taraflardan birinin bizzat yerine getirmesi gerekli 
bir davranış değilse, o tarafın ölümü hâlinde mirasçısı 
onun yerine geçebilir. 

E) Taraflardan biri, koşulun gerçekleşmesine dürüstlük 
kurallarına aykırı olarak engel olursa, koşul gerçekleşmiş 
sayılır. 

 
 
 
 
 

 
117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, “takas” ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas 
edilebileceği anda henüz zamanaşımına uğramamış 
olması koşuluyla ileri sürülebilir. 

B) Alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebilir. 

C) Asıl borçlunun takası ileri sürme hakkı bulundukça, kefili 
de alacaklıya ifada bulunmaktan kaçınabilir. 

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

E) Borçlu, takas hakkından önceden feragat edemez. 

 
 
 
 
 

 
118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, aşağıdaki 

sorumsuzluk anlaşmalarından hangisi sözleşmeden 
doğan borçlarda kesin hükümsüzlük yaptırımına 
 bağlanmamıştır? 

A) Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden 
kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu 
olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı anlaşma 

B) Borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin 
önceden yapılan anlaşma 

C) Uzmanlık gerektiren bir hizmetin ancak kanun tarafından 
verilen izinle yürütülebildiği durumlarda borçlunun hafif 
kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden 
yapılan anlaşma 

D) Uzmanlık gerektirmeyen mesleklerde borçlunun 
kendisine yardımcı kişilerin hafif kusurlu fiillerinden 
sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma 

E) Uzmanlık gerektiren bir hizmetin ancak yetkili makamlar 
tarafından verilen izinle yürütülebildiği durumlarda 
borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin 
önceden yapılan anlaşma 
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119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, “ahlaka aykırı” 
nitelikte sözleşmelere bağlanan hukuki yaptırım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kesin geçersizlik B) Askıda geçerlilik 

C) İptal edilebilirlik D) Askıda geçersizlik 

E) Yokluk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan genel 
hükümlere göre, aksine bir anlaşmanın olmadığı 
durumlarda, parça borçlarının ifa yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yeri 

B) Borçlunun borcun doğumu sırasındaki yerleşim yeri 

C) Alacaklının sözleşmenin kurulduğu sıradaki yerleşim yeri 

D) Borç konusunun sözleşmenin kurulduğu sırada 
bulunduğu yer 

E) Borç konusunun ödeme zamanında bulunduğu yer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Test bitti. 



 

 

 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş 
Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu (Yabancı dilden girmeyenler için 20 soru) 
ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan genel kültür-genel 
yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk (Yabancı dilden girmeyenler için toplam 
120 soru) 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. 



 

 

AVDA UYULACAK KURALLAR 8. Adayların CEP TELEFONU, HESAP 
MAKİNESİ, bilgisayar, databank benzeri özel 

1. Sınavda 120 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru 

bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru 

cevaplarınıza bir etkisi o lmayacaktır. 

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 15 dakikasında 

adayların sınav salonunu terk etmelerine izin 

verilmeyecektir. 

Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet 

ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar 

sınav salonuna a lınmayacaktır. 

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik 

Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir 

şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması 

durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. 

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 o lmayacaktır. 

4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması 

gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen 

cevaplar g eçerli 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 herhangi bir şekilde dışarı 

çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan 

adayların sınavı geçersiz sayılır. 

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, soru sormak 

ve tartışmaya girmek; başka adayın/adayların 

kâğıdına bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, 

silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. 

Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu 

Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılır. 

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 adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. 

Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanını 

veya Süresi Geçerli Pasaportunu bina ve salon 

girişinde ibraz edecektir. Sınav Giriş Belgeleri 

sınavın başlamasından sonra SALON BAŞKANI 

tarafından t oplanacaktır. Bu belgeler dışında başka 

bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız 

geçersiz s ayılacaktır. 

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. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde 

kodlama yapınız. 
 

 



 

 

 

 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 

 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
14 EKİM 2017 - SAAT: 14.00 

KİTAPÇIK TÜRÜ 

A 
ADI : ……………………………………………………………… 

 

SOYADI : ……………………………………………………………… 
 

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

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

 
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, 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 kabullenmiş sayılır. 
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1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 
 

 
1. “Yolladığı rapor, biçim olarak aynı Sinan’ın raporuna 

I II 
benziyor: Aynı satır aralıkları, aynı paragraf 

III 
başları, eminim yazıldıkları daktilo bile aynıdır.” 

IV V 
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden 
hangisi yalnızca çekim eki almıştır? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul! 
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. 

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından 
hangisi yoktur? 

A) Ünlü düşmesi B) Ünlü değişmesi 

C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz türemesi 

E) Ünsüz benzeşmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sofrayı hazırlamakla meşgul olan genç kızlar işlerini 
sessizce görürken, yemeğin başına geçecek olan kadın, 
yumuşak terlikleriyle ses çıkarmamaya gayret göstererek 
ilerliyordu. 

Yukarıdaki cümlede temel cümlenin öznesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) işlerini sessizce gören genç kızlar 

B) sofrayı hazırlamakla meşgul olan genç kızlar 

C) ses çıkarmaya gayret gösteren genç kızlar 

D) yemeğin başına geçecek olan kadın 

E) kırmızı, yumuşak terlikli kadın 

4. (I) Sabahki maviliğinden eser kalmamıştı, hatta öyle 
koyuydu ki mor bile denebilirdi denize. (II) Suya bakınca, 
yakamozların kırmızı parçacıklarını ve güneşin yaptığı 
garip pırıltıları gördü. (III) Bir yandan da oltasına bir göz 
attı, bozuldu mu yoksa hâlâ sağlam mı diye. (IV) Diğer 
tarafa baktı ve orda da yakamozları görüp sevindi, balık var 
demekti bu. (V) Güneş iyice yükseldiğinden suda pırıltılar 
yapıyordu; hava iyi olacaktı, karanın üstündeki açık renkli 
bulutlardan da zaten belliydi. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) III. cümlede olasılık üzerinde durulmuştur. 

B) V. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. 

C) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 

D) IV. cümlede çıkarım söz konusudur. 

E) II. cümlede azımsama söz konusudur. 

 
 
 
 
 

5. “p, ç, t, k” süreksiz sert ünsüzleriyle biten sözcükler ünlüyle 
başlayan ek aldıklarında bu ünsüzler yumuşayarak b, c, d, 
ğ’ye dönüşür. 

Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki açıklamaya 
uymayan bir sözcük vardır? 

A) Kanadı kırık kuşlar gibi kaldım. 

B) Bu ağacın gölgesi hepimize yeter. 

C) Bıçağı masanın üzerine bırakmış. 

D) Kazancına göre zor bir iş seçmişsin. 

E) Bu size olan güvenimin kanıtıdır. 

 
 
 
 
 
 

 
6. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcükte hem ünlü 

düşmesi hem de ünsüz benzeşmesi vardır? 

A) Sisler Bulvarı'nda seni kaybettim. 

B) Yukarıda bulutlar yürüyordu. 

C) Dokunsanız ağlayacaktım. 

D) Terk edilmiş bir çocuk gibiydim. 

E) Sokak lambaları öksürüyordu. 

 
 
 
 
 

 
7. ()İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur()() diyorlar() 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki noktalama 
işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 

A) (“)(“)(,)(.)  B) (“)(;)(!)(“)  C) (‘)(‘)(!)(:) 

D) (“)(!)(“)(.) E) (‘)(,)(‘)(.) 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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8. �|𝒂𝒂 − 𝒂| − 𝒂� = 𝒂𝒂 

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 

A) {1,2} B) {-3} C) {6} 

D) {-3,1,2,6} E) {-3,6} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. T=1.3+2.5+3.7+...+10.21 

toplamında her terimin birinci çarpanı birer 
artırıldığında T toplamı ne kadar artar? 

12. (6/a)=(b/2)=(3/c) 

olduğuna göre a(b+(1/c)) ifadesinin değeri kaçtır? 

A) 9 B) 11 C) 12 D) 14 E) 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. (𝒂𝒂 − 𝒂) . (𝒂 + 𝒂) + (𝒂𝒂 − 𝒂) . (𝒂 − 𝒂) = 𝒂 

Eşitliğini sağlayan x reel (gerçel) sayılarının toplamı 
kaçtır? 

A) 116 B) 120 C) 124 D) 136 E) 140 7 
A) 3 B) 

2 

9 
C) 4 D) 

2 

 
E) 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. √𝒂𝒂𝒂𝒂. 𝒂𝒂𝒂𝒂 − 𝒂𝒂𝒂𝒂. 

𝒂𝒂𝒂𝒂 

14. x ve y pozitif tam sayılardır. 

işleminin sonucu kaçtır? 
𝒂 

=
 

𝒂 

𝒂 
= 𝒂 olduğuna göre √𝒂𝒂 + �𝒂𝒂 ifadesi 

𝒂 
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E)  45 aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

 

A) √k B) 3√k C) 6√k D) 8√k E) 11√k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. 𝒂𝒂 = 𝒂𝒂
 𝒂
𝒂 

 
olduğuna göre 

 
= 𝒂 

𝒂𝒂+𝒂
𝒂 

 

𝒂𝒂 

 
 

 
işleminin sonucu kaçtır? 

 
15. 

(𝒂,𝒂𝒂𝒂)𝒂 

(𝒂,𝒂𝒂)𝒂 işleminin sonucu kaçtır? 

A) 0,4 B) 1,6 C) 2 D) 4 E) 16 

3 2 
A) B) 

8 5 

3 5 8 
C) D) E) 

2 2 3 
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16. Yeni Türk Devleti’nin sınırlarını belirleyen, varlığını ve 
bağımsızlığını dış dünyaya kabul ettiren antlaşma 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lozan Antlaşması B) Gümrü Antlaşması 

C) Moskova Antlaşması D) Sevr Antlaşması 

E) Ankara Antlaşması 

 
 
 
 
 

17. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir siyasal partiye 
dönüşerek etkili olduğu dönem aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tanzimat Dönemi 

B) Nizam-ı Cedit Dönemi 

C) II. Abdülhamit Dönemi 

D) İkinci Meşrutiyet Dönemi 

E) Lale Devri 

 
 
 
 
 

18. Millî Mücadele döneminde TBMM Hükümeti ile Osmanlı 
Hükümeti’nin ayrı ayrı organlar olarak birlikte 
katıldıkları konferans aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lozan Barış Konferansı 

B) Paris Barış Konferansı 

C) San Remo Konferansı 

D) Londra Konferansı 

E) Mudanya Konferansı 

 
 
 
 
 

 
19. Mustafa Kemal Atatürk, aşağıdaki görevlerin hangisine 

bir üst makamın ataması sonucu getirilmiştir? 

A) Başkomutanlık 

B) Dokuzuncu Ordu Müfettişliği 

C) Heyet-i Temsiliye Başkanlığı 

D) Cumhurbaşkanlığı 

E) TBMM Başkanlığı 

 
 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde 

(1923-1938) yılları arasında açılan eğitim kurumlarından 
biri değildir? 

A) Gazi Musiki Muallim Mektebi 

B) Köy Enstitüleri 

C) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

D) İstanbul Üniversitesi 

E) Millet Mektepleri 

 
 

21.  
 

300 BANKA KREDİLERİ 450.000  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 35.000  

102 BANKALAR  485.000 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Bankadaki kredi hesabından, aynı bankadaki ticari 
mevduat hesabına yapılan virman 

B) Bankadaki ticari mevduat hesabına faiz tahakkuku 

C) Bankada ticari mevduat hesabı açtırılması 

D) Bankaya olan kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesi 

E) Bankanın senetli alacağı tahsil etmesi 

 
 
 
 

22. Dönem sonları itibarıyla gerçekleşmiş olmasına 
rağmen henüz nakden veya hesaben tahsil edilebilir 
duruma gelmeyen gelirlerin muhasebeleştirilmesinde 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kayıt 
yapılır? 

A) Faiz Gelirleri 

B) Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

C) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 

E) Gelir Tahakkukları 

 
 
 
 
 

23. İşletmede dönem sonundaki bilgiler şöyledir: 

Dönembaşı Varlıkları 400.000 ₺ 
Dönemsonu Varlıkları 550.000 ₺ 
Dönembaşı Borçları 250.000 ₺ 

Dönemsonu Özsermayesi 200.000 ₺ 

Yukarıdaki bilgilere göre, dönem kârı tutarı ile 
dönemsonu borçları tutarı sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 150.000 ₺ kâr; 150.000 ₺ dönemsonu borçları 

B) 200.000 ₺ kâr; 250.000 ₺ dönemsonu borçları 

C) 100.000 ₺ kâr; 200.000 ₺ dönemsonu borçları 

D) 50.000 ₺ kâr; 350.000 ₺ dönemsonu borçları 

E) 300.000 ₺ kâr; 150.000 ₺ dönemsonu borçları 

ALAN BİLGİSİ 
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24. Stoklarını sürekli envanter yöntemine göre izleyen bir 
işletme dönem içinde 100.000 ₺’lik mal almış, 60.000 ₺’lik 
satış yapmış, satışları üzerinden de %10 iskonto 
gerçekleştirmiştir. 

Dönembaşı mal mevcudu 10.000 ₺, satılan ticari 
malların maliyeti 50.000 ₺ olduğuna göre, işletmenin yıl 
sonunda Ticari Mallar hesabının kalanı kaç ₺’dir? 

A) 40.000 B) 50.000 C) 54.000 

D) 60.000 E) 66.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Bir anonim şirkette, kâr dağıtımı sürecinde 250.000 ₺ net 
kârdan Türk Ticaret Kanunu gereğince 50.000 ₺, ana 
sözleşme gereğince 40.000 ₺ ve genel kurul kararı 
uyarınca da 10.000 ₺ yedek ayrıldıktan sonra, kalan tutarın 
ortaklara dağıtılmasına karar verilmiştir. 

Kâr dağıtımına ilişkin yapılacak muhasebe kaydıyla 
ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 
doğrudur? (Vergiler dikkate alınmayacaktır.) 

A) Olağanüstü Yedekler hesabı 10.000 ₺ alacaklandırılır. 

B) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı 250.000 ₺ alacaklandırılır. 

C) Özel Fonlar hesabı 40.000 ₺ alacaklandırılır. 

D) Yasal Yedekler hesabı 50.000 ₺ borçlandırılır. 

E) Dönem Net Kârı hesabı 250.000 ₺ borçlandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Bir işletme, 10 yıllığına kiraladığı büronun ısıtma sistemini 

15.000 ₺ harcama yaparak yenilemiştir. Ayrıca, burada 
kullanılmak üzere 4.000 ₺’ye büro malzemesi almış, 
boyanması için de 1.000 ₺ ödeme yapılmıştır. Harcamaların 
tamamı için nakden ödeme yapılmıştır. 

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

(KDV ihmal edilecektir.) 

A) Özel Maliyetler hesabı 20.000 ₺ borçlandırılır. 

B) Özel Maliyetler hesabı 15.000 ₺ borçlandırılır. 

C) Genel Yönetim Giderleri hesabı 5.000 ₺ borçlandırılır. 

D) Özel Maliyetler hesabı 19.000 ₺ borçlandırılır. 

E) Binalar hesabı 15.000 ₺ borçlandırılır. 

27. Gelir ve gider hesapları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Gelir ve gider hesapları kesin mizanda kalan vermezler. 

B) Dönem içinde gider hesaplarının alacak tarafına sadece 

kayıtların düzeltilmesi amacıyla kayıt yapılır. 

C) Gelir ve gider hesapları kalanları izleyen döneme 
devredilemezler. 

D) Dönem sonunda gelir hesapları kalanları Dönem Net 
Kârı veya Zararı hesabının alacağına devredilerek 
kapatılır. 

E) Gelir hesaplarında dönem içi ilk kayıt daima alacak 
tarafına yapılır. 

 
 
 
 
 
 
 

 
28. İşletme, 01.11.2016 tarihinde yaptığı 35.000 ₺’lik satış 

karşılığında alıcıdan 01.02.2017 vadeli 10.000 $’lık senet 
almış ve ilgili hesaba kaydetmiştir. 31.12.2016 tarihinde kur 
1$ = 3,00 ₺ olarak belirlenmiştir. 

Buna göre, işletmenin 31.12.2016 tarihinde yapacağı 
değerleme kaydıyla ilgili aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alacak Senetleri hesabı 30.000 ₺ alacaklandırılır. 

B) Alacak Senetleri hesabı 5.000 ₺ alacaklandırılır. 

C) Kambiyo Kârları hesabı 5.000 ₺ alacaklandırılır. 

D) Kambiyo Zararları hesabı 5.000 ₺ alacaklandırılır. 

E) Alacak Senetleri hesabı 30.000 ₺ borçlandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. İşletme, 2016 yılında aktifine aldığı 60.000 ₺ kayıtlı değerli 
ve 4 yıl ekonomik ömrü olan makineye ilgili yılda azalan 
bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırdıktan sonra 
2017 yılı sonunda eşit tutarlar yöntemine geçmiştir. 

Buna göre, 2017 yılı sonunda ayrılacak amortisman kaç 
₺’dir? 

A) 7.500 B) 10.000 C) 15.000 

D) 20.000 E) 30.000 
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30. Kesin mizan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kalanlar sütunu işletmenin dönem sonu bilançosunu 
gösterir. 

B) Aktifi düzenleyici hesaplar alacak kalanı verir. 

C) Sonuç hesapları kalan vermez. 

D) Maliyet hesapları kalan vermez. 

E) Dönem içi kapanan hesaplar yer almaz. 

 
 
 
 
 

 
31. Bir işletmenin özsermayesi 2017 yılı başında 180.000 ₺, 

sonunda ise 200.000 ₺ olarak hesaplanmıştır. İşletme 
sahibi, 2017 yılı içinde sermayeye 40.000 ₺ ekleme 
yapmış, 10.000 ₺ de çekmiştir. 

Buna göre, işletmenin 2017 yılı ticari kâr veya zararı 
kaç ₺’dir? 

A) 30.000 ₺ kâr B) 30.000 ₺ zarar 

C) 10.000 ₺ kâr  D) 10.000 ₺ zarar 

E) 20.000 ₺ kâr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32. Tekdüzen Muhasebe Sistemi, hem bilanço hem de gelir 

tablosunda “Diğer” başlığı altında yer alan bir kalem 
tutarının ait olduğu grup toplamının %20’sini aşması 
durumunda, bu kalemin ayrı bir başlık altında ayrıca 
gösterileceğini öngörmüştür. 

Bu ifade hangi muhasebe temel kavramına ilişkindir? 

A) Önemlilik B) İşletmenin Sürekliliği 

C) İhtiyatlılık D) Özün Önceliği 

E) Tam Açıklama 

33. Bir işletmenin 2016 yılı sonu itibarıyla bazı bilgileri 
aşağıdaki gibidir: 

Sermaye 40.000 ₺ 
Ödenmemiş Sermaye 15.000 ₺ 
Dönem Kârı 27.500 ₺ 
Geçmiş Yıllar Zararları 2.500 ₺ 
Ayrılmış Yedek Akçeler 3.000 ₺ 

Buna göre, işletmenin ayıracağı I. Tertip Yasal Yedek 
Akçe aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1.250 ₺ B) 1.375 ₺ C) 1.500 ₺ 

D) 2.000 ₺ E) 2.750 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. İşletme 5 yıl vadeli 100.000 ₺ nominal değerli tahvilleri 
95.000 ₺ bedelle ihraç etmiştir. İhraç işlemine aracılık eden 
banka tahvillerin tamamını sattığını ve tutarı işletmenin aynı 
bankadaki mevduat hesabına yatırdığını bildirmiştir. 

Buna göre, işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 
 

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
102 BANKALAR 

100.000  
100.000 

 
B) 

 

102 BANKALAR 95.000  

308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI 5.000  

305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE   

SENETLER  100.000 

 
C) 

 

102 BANKALAR 100.000  

408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ   

FARKI  5.000 
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER  95.000 

 
D) 

 

102 BANKALAR 95.000  

408 MENKUL KIYMETLER iHRAÇ FARKI 5.000  

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER  100.000 

 
E) 

 

102 BANKALAR 
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 

100.000  
100.000 
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38. İşletmenin kuruluşunda ortaklar tarafından taahhüt edilen 
125.000 ₺ sermaye nakit olarak ödenmiştir. 

Buna göre, işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

35. Bir işletme, iş yerinde meydana gelebilecek risklere karşı 
işyeri sigortası yapmıştır. Sigorta poliçesi 365 günlüktür ve 
toplam primi 1.200 ₺’dir. Ödeme banka havalesiyle 
yapılmıştır. Poliçenin başlangıç tarihi 01.12.2016’dır. 

Buna göre, işletme 01.12.2016 tarihinde aşağıdaki 
muhasebe kayıtlarından hangisini yapmalıdır? 

A) 
 

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 
102 BANKALAR 

1.200  
1.200 

 
B) 

 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
102 BANKALAR 

1.200  
1.200 

 
C) 

 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 600  

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 600  

102 BANKALAR  1.200 

 
D) 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
103 VERİLEN ÇEKLER VE 

ÖDEME EMİRLERİ 

1.200  

1.200 

 
E) 

 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
280 GELECEK AYLARA AİT 

GİDERLER 

1.200  

1.200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda 
690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilir? 

A) Dönem Net Kârı 

B) Hisse Senedi İptal Kârları 

C) İştiraklerden Temettü Gelirleri 

D) Geçmiş Yıllar Kârları 

E) Hisse Senedi İhraç Primleri 

37. Bilançoda kayıtlı değeri 180.000 ₺, birikmiş amortismanı 
40.000 ₺ olarak raporlanan bir ticari taşıt, aynı fonksiyona 
sahip yeni bir ticari taşıt almak üzere 130.000 ₺’ye 
satılmıştır. Aynı tarihte Olağanüstü Yedekler hesabının 
alacak bakiyesi 10.000 ₺’dir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 10.000 ₺ duran varlık satış zararı vardır. 

B) 10.000 ₺ duran varlık satış zararı olağanüstü yedekler 
hesabından mahsup edilmelidir. 

C) 10.000 ₺ yenileme fonu hesabına kaydedilmeli, yeni 
ticari taşıtın amortismanı öncelikli olarak bu tutardan 
karşılanmalıdır. 

D) Bu satış işleminde finansal tablolara etki edecek bir tutar 
oluşmamıştır. 

E) Gerçekleşen 10.000 ₺ duran varlık satış kârı ticari kârın 
bir unsurudur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 
500 SERMAYE 

125.000  
125.000 

 

 
500 SERMAYE 

131 ORTAKLARDAN 
ALACAKLAR 

125.000  

125.000 

 

 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

500 SERMAYE 
125.000  

125.000 

 

 
500 SERMAYE 

102 BANKALAR 
125.000  

125.000 

102 BANKALAR 
131 ORTAKLARDAN 

ALACAKLAR 

125.000  
125.000 
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39. TMS 2 Stoklar standardına göre, aşağıdaki kalemlerden 
hangisi stokların satın alma maliyetinin 
hesaplanmasında dikkate alınmaz? 

A) Nakliye giderleri 

B) Yükleme ve boşaltma giderleri 

42.  
I. Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsa 

II. Üçüncü kişiler adına inşa edilmekte olan bina 
III. Faaliyet kiralamasına konu edilmek üzere elde tutulan 

boş bina 

C) İthalat vergileri 

D) Satın alma tarihinden sonraki ticari iskontolar 

E) İade alınabilecek vergiler 

 
 
 
 
 
 

 
40. Aşağıdakilerden hangisi TMS 8 Muhasebe Politikaları, 

Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar 
standardına göre bir muhasebe politikası değişikliği 
değildir? 

A) Nakit akış tablosunun önceki dönemlerde brüt yönteme 
göre düzenlenirken, cari dönemde net yönteme göre 
düzenlenmesi 

B) Binaların amortismanının önceki dönemlerde azalan 
bakiyeler amortisman yöntemine göre hesaplanırken, 
cari dönemde normal amortisman yöntemine geçilmesi 

C) Önceki dönemlerde makineler %10 oranı ile itfa 
edilirken, yararlı ömrün gözden geçirilmesi sonucu 
amortisman oranının %15’e yükseltilmesi 

D) Önceki dönemlerde maddi duran varlıklar maliyet modeli 
ile ölçülürken, cari dönemde yeniden değerleme modeli 
ile ölçülmesi 

E) Önceki dönemlerde stok değerleme yöntemi olarak ilk 
giren ilk çıkar yöntemi kullanılırken cari dönemde 
ortalama maliyet yöntemine geçilmesi 

 
 
 
 
 
 
 

 
41. TMS 18 Hasılat standardına göre, temettülerin finansal 

tablolara yansıtılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Temettüler, hissedarlara ödendiği zaman finansal 
tablolara yansıtılır. 

B) Temettüler, hissedarlara ait bir gelir unsuru olduğu için 
finansal tablolara yansıtılmaz. 

C) Temettüler, Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir 
Tablosunda finansman gideri olarak yansıtılır. 

D) Temettüler, özkaynakta artış yaratacak şekilde diğer 
kapsamlı gelir unsuru olarak raporlanır. 

E) Temettüler, hissedarların tahsil etme hakları ortaya 
çıktığında finansal tablolara yansıtılır. 

IV. Başka bir işletmeye finansal kiralama sözleşmesi 
çerçevesinde kiralanan bina 

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına 
göre, yukarıdakilerden hangileri yatırım amaçlı 
gayrimenkullere örnek olarak verilebilir? 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
43. TMS 21 Kur Değişim Etkileri standardına göre, elde 

tutulan para ile sabit veya belirlenebilir bir tutarda para 
olarak alınacak veya ödenecek varlık ve borçlara ne ad 
verilir? 

A) Parasal Kalem B) Geçerli para birimi 

C) Parasal Olmayan Kalem D) Yabancı para 

E) Döviz kuru 

 
 
 
 
 
 
 

 
44. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 

standardına göre, gerçekleşme zamanı veya tutarı belli 
olmayan yükümlülüğe ne ad verilir? 

A) Bankalara borç B) Ticari borç 

C) Diğer borç D) Satıcılara borç 

E) Karşılık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Aşağıdakilerin hangisi muhasebe bilgi sisteminin ilk 
fiili aşamasıdır? 

A) Para ile ifade edilebilen işlemelere ait belgelerin toplanması 

B) Günlük defter (yevmiye defteri) kaydı 

C) Büyük defter (defter-i kebir) kaydı 

D) Finansal tabloların düzenlenmesi 

E) Mali analiz yapılması 
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46. Kamu Sektörü Uluslararası Muhasebe Standartları 
Kurulu (IPSASB) hangi uluslararası kuruluş 
bünyesinde yer almaktadır? 

A) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 

B) Uluslararası Para Fonu (IMF) 

C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 

D) Birleşmiş Milletler (UN) 

E) Dünya Bankası (World Bank) 

 
 
 
 
 

 
47. (Fiilî Ücret - Standart Ücret) x Fiilî Süre 

Standart maliyet sistemini uygulayan bir işletmede 
kullanılan bu formül aşağıdakilerden hangisini ifade 
eder? 

A) Ücret Sapması B) Verim sapması 

C) Süre sapması D) Miktar sapması 

E) Bütçe sapması 

 
 
 
 
 
 
 

 
48. Bir üretim işletmesinde çalışan bir işçinin ne kadar 

yakacak yardımı aldığı aşağıdaki belgelerden 
hangisinde yer alır? 

A) Sipariş Takip Formu B) İşçi Ücret Bordrosu 

C) İşçilik Puantaj Kartı D) İmza Defteri 

E) İşçi Çalışma Kartı 

 
 
 
 
 
 
 

49. İşletmenin B üretim noktasında genel üretim giderleri, 
kullanılan direkt ilk madde ve malzeme giderlerine göre 
mamullere yüklenmektedir. Eylül ayında üretilen mamuller 
ve bu mamullerin üretiminde kullanılan direkt ilk madde ve 
malzeme giderleri şu şekilde gerçekleşmiştir: 

 

Mamuller Üretim 
Miktarı 

Direkt İlk Madde 
Malzeme Maliyeti 

M1 1.000 br 20.000 ₺ 

M2 2.000 br 30.000 ₺ 

Eylül ayına ait tahakkuk eden genel üretim giderleri toplamı 
20.000 ₺’dir. 

Buna göre, M1 mamulü için birim başına Eylül ayında 
yüklenen genel üretim gideri kaç ₺’dir? 

A) 8 B) 12 C) 14 D) 18 E) 20 

50. İşletmenin ürettiği A mamulüne ait ilgili dönem verileri şu 
şekildedir: 

 

Dönemin Üretim Maliyeti (Üretime 
Yüklenen Maliyet) 

1.800 ₺ 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 300 ₺ 

Dönem Başı Yarı Mamul Stok 150 ₺ 

Dönem Sonu Yarı Mamul Stok 200 ₺ 

Genel Yönetim Giderleri 250 ₺ 

Dönem başında işletmenin elinde, bir önceki dönemde 
tamamlanan ve birim maliyeti 5 ₺ olan 50 birim A mamulü 
bulunmaktadır. İşletme bu dönem 150 birim mamulün 
üretimini tamamlamış ve 170 birim mamulü satmıştır. 

İşletme ortalama maliyet yöntemini kullandığına göre, 
bu dönemsonu stoklarda kalan mamullerin maliyeti kaç 
₺’dir? 

A) 250 B) 300 C) 500 D) 900 E) 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. Üretim işletmelerinde üretim noktasında çalışan 
işçilerin (örneğin montaj hattında bizzat üretim 
faaliyetlerini yerine getiren), işletme yönetiminin 
kontrolü dışında boşa geçen zamanları için ödenen 
ücretlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdaki 
yaklaşımlardan hangisi doğrudur? 

A) Bizzat üretim faaliyetlerini yerine getirdikleri için direkt 
işçilik gideri olarak muhasebeleştirilmelidir. 

B) Çalışmayan kısım gider ve zararları kapsamında üretim 
maliyetine katılmadan zarar olarak muhasebeleştirilmelidir. 

C) Üretim noktasında çalışsalar bile, o süre zarfında üretim 
yapmadıkları için endirekt işçilik gideri olarak 
değerlendirilmelidir. 

D) Üretim yapılmasa bile üretim maliyetlerinin bir parçası 
olarak değerlendirilmelidir. 

E) Çalışmayan kısma ait maliyetler genel üretim giderleri 
olarak muhasebeleştirilmelidir. 
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52. İşletmenin kullandığı (X) direkt ilk madde ve malzemesine 
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

Tarih Açıklama Miktar Birim 
Fiyat 

01 Temmuz Önceki Dönemden 
Devir 

 
50 

 
200 ₺ 

07 Temmuz Üretime Gönderilen 50 ? 

18 Temmuz Satın Alınan 200 150 ₺ 

25 Temmuz Satın Alınan 250 200 ₺ 

31 Temmuz Üretime Gönderilen 300 ? 

Yukarıdaki bilgilere ve İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) 
Yöntemi’ne göre, (X) direkt ilk madde ve malzemesinin 
“Dönem Sonu” maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 10.000   B) 30.000   C) 40.000   D) 50.000 E) 60.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. İşletmede üretim dönemine ilişkin bilgiler şu şekildedir: 

 
 
 
 
 
 

Birleşik Maliyet Toplamı 1.500.000 ₺’dir. 

Yukarıdaki bilgilere ve “Fiziksel Ölçüler Yöntemi”ne 
göre, (X) mamulüne birleşik maliyetten düşen pay kaç 
₺’dir? 

A) 285.000 B) 297.000 C) 375.000 

D) 998.000 E) 1.125.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
54. İşletmenin üretim dönemine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Aylık kapasite 6.000 birim ve üretim miktarı 4.000 birimdir. 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 800.000 ₺ 
Direkt İşçilik Giderleri 600.000 ₺ 
Genel Üretim Giderleri: 400.000 ₺ 

GÜG Değişken 240.000 ₺ 
GÜG Sabit 160.000 ₺ 

Yukarıdaki bilgilere ve “Asal Maliyet Yöntemi”ne göre, 
üretim dönemine ilişkin birim üretim maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 40 B) 100 C) 300 D) 350 E) 450 

55. Net işletme (çalışma) sermayesi 400.000 ₺ olan bir 
işletmenin cari oranı 2’dir. Bu işletmede 200.000 ₺ stok 
bulunmaktadır. 

Buna göre, işletmenin asit test oranı kaçtır? 

A) 1,2 B) 1,4 C) 1,5 D) 1,6 E) 1,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Bir şirketin sektöründeki en iyi şirkete göre durumunu 
analiz etmek amacıyla bir oran analizi yapılacaksa, bu 
amaçla kullanılacak referans oranlar aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır? 

A) Hareketli ortalama oranlar 

B) Sektör oranları 

C) İdeal oranlar 

D) Bütçe standart oranları 

E) Sermaye yeterlilik oranları 

 
 
 
 

57. Aktif toplamı 200.000 ₺ olan bir bilançoda genel 
toplamlara göre yapılan dikey yüzdeler analizi ile 
dönen varlıkların dikey yüzdesi %25, kısa vadeli 
yabancı kaynakların dikey yüzdesi de %10 olarak 
hesaplanmışsa, bu işletmenin net işletme (çalışma) 
sermayesi kaç ₺ olur? 

A) 15.000   B) 25.000   C) 30.000   D) 35.000 E) 40.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Bir yılı kapsayacak şekilde nakit akış tablosunu 
hazırlamak için aşağıdakilerden hangisi gerekli 
değildir? 

A) İlgili dönemin dönem başı bilançosu 

B) İlgili dönemin özkaynaklar değişim tablosu 

C) İlgili dönemin tamamlanmış olması 

D) İlgili döneme ait gelir tablosu 

E) İlgili dönemin dönem sonu bilançosu 

Mamuller Miktar (Adet) Satış Tutarı (₺) 

(X) 1.500 Ad. 900.000 ₺ 

(Y) 4.500 Ad. 1.800.000 ₺ 
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59. Bir işletmenin bir önceki döneme göre stoklarındaki 
artış yüzdesi, satışların maliyetindeki artış yüzdesinin 
iki katı ise, bu işletme için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Bu durum gelecek dönemlerde de devam ederse, bu 
işletmenin özkaynak kârlılığı düşecektir. 

B) Bu durum gelecek dönemlerde de devam ederse, bu 
işletmenin ticari borçları azalacaktır. 

C) Bu durum gelecek dönemlerde de devam ederse, 
işletmenin stok devir hızı düşecektir. 

D) Bu durum gelecek dönemlerde de devam ederse, bu 
işletmenin net işletme (çalışma) sermayesi azalacaktır. 

E) Bu durum gelecek dönemlerde de devam ederse, bu 
işletmenin ticari alacakları artacaktır. 

 
 
 

60. Net satışlarının tutarı 600.000 ₺ olan bir işletmede 
borçların toplamı 20.000 ₺, özkaynak toplamı 30.000 ₺ 
ise bu işletmenin aktif devir hızı oranı kaçtır? 

A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

61. Cari oranı 3 olan bir işletmede, duran varlıklar 70.000 ₺, 
dönen varlıklar 30.000 ₺, uzun vadeli yabancı kaynaklar 
40.000 ₺ ise özkaynaklarının toplam tutarı kaç ₺’dir? 

A) 20.000 B) 40.000 C) 50.000 D) 60.000 E) 110.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

62. Bir işletmenin gelir tablosu kalemlerinden bazıları şöyledir: 

Genel Yönetim Giderleri 6.000 ₺ 
Yurtiçi Satışlar 20.000 ₺ 
Satış İskontoları 2.000 ₺ 
Diğer İndirimler 1.000 ₺ 

Satılan Ticari Malların Maliyeti 8.000 ₺ 
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 3.000 ₺ 
Önceki Dönem Gelir ve Kârları 1.500 ₺ 
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 2.500 ₺ 

Buna göre, işletmenin faaliyet kârı kaç ₺’dir? 

A) 3.000 B) 5.000 C) 6.000 D) 9.000 E) 10.000 

63. Denetçi, ilişkili taraflarla ilgili aşağıdaki konulardan 
hangisinde yönetimi sorgulamaz? 

A) İşletmenin dönem içinde ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği 
işlemlerin türü ve amacı 

B) İşletme ile ilişkili taraflar arasındaki ilişkilerin niteliği 

C) İşletmenin ilişkili taraflarının kimliği 

D) İşletmenin dönem içinde ilişkili taraflarla herhangi bir 
işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği 

E) İşletmenin gelecek dönem içinde ilişkili taraflarla 
gerçekleştireceği işlemlerin türü ve amacı 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

65. Aşağıdakilerden hangisi kanıtların yeterliğini etkileyen 
faktörler arasında yer almaz? 

A) Önemlilik B) Nicelik 

C) Ana kütlenin büyüklüğü D) Risk 

E) Ekonomik etkenler 

 
 
 
 
 

 
66. Önleyici kontrollerde uygun belgeleme ve muhasebe 

kayıt düzeninin var olması ilkesi aşağıdakilerden 
hangisini kapsar? 

A) Muhasebe kayıtlarının fatura, tahsil fişi, tediye fişi gibi 
belgelere dayanması 

B) Bilgisayar sistemine girişin şifre sistemine bağlanması 

C) Bilgisayara kaydedilen muhasebe kayıtlarının düzenli 
yedeklenmesi, bilgi işlem sisteminin özel bir odada 
korunması 

D) İşletme iç ve dış denetçileri tarafından önceden haber 
vermeden, varlıkların muhasebe kayıtlarına 
uygunluğunun kontrol edilmesi 

E) Daha zor ve karmaşık işlemlerin, işletmenin tümünde 
değil belirli bölümlerinde yerine getirilmesi 

64. Satın alınan stoklara uygulanacak maddi doğruluk 
testleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Sevk irsaliyelerinden bir örneklem seçilerek satış 
faturaları, satış kayıtları ve müşteri hesapları incelenir. 

B) Satış faturalarından bir örneklem seçilerek satış 
faturalarındaki fiyatlar ile piyasa fiyatları karşılaştırılır. 

C) Satış faturalarındaki yatay ve dikey aritmetik işlemler 
yeniden hesaplanır. 

D) Satış fişleri ve sevk irsaliyesi; müşteri adı, gönderilen 
malın nitelikleri ve miktarı karşılaştırılır. 

E) Satış faturalarından örneklem seçilir ve yetki kullanımı 
açısından incelenir. 
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67. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kanıtı toplamanın maliyeti arttıkça toplanacak kayıt 
sayısı azalır. 

B) Doğal riskle toplanacak kanıt sayısı arasında doğrusal 
bir ilişki vardır. 

C) Hesap kalemleri düzeyindeki önemlilik düzeyi ile o 
hesapla ilgili toplanacak kanıt sayısı arasında ters bir 
ilişki vardır. 

D) Ortaya çıkaramama riski ile toplanacak kanıt sayısı 
arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

E) Önemli olan bir hesap için önemsiz olan bir hesaba göre 
daha fazla sayıda kanıt toplanmalıdır. 

 
 
 
 
 

68. Kasa hesabının denetimde denetçi, denetim yaptığı 
işletmede aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz? 

A) Kasa hesabında kayıtlı olan nakitlerin, kasa sayım 
tutanağı ile mutabakatının sağlanması 

B) Kasa sayımı sırasında tespiti yapılan nakit olmayan 
kalemlerin araştırılması 

C) Kasa hesabına yapılan kayıtların örnekleme yöntemiyle, 
belgelere uygunluğunun kontrol edilmesi 

D) Kasa sayımı sonucunda, sayım fazlalığı veya 
noksanlığının araştırılması 

E) Bilanço dönemi sonrası tarihlerdeki yüksek tutarlı tahsil 
ve ödeme kayıtlarının incelenmesi 

 
 
 
 
 

69. Denetçi, kasadan yapılan ödemelerin yasal sınırlar 
çerçevesinde olup olmadığını kontrol etmek için hesap 
muavinini gözden geçirmiş ve örnekleme usulü seçtiği 
işlemlere ilişkin belgeleri kontrol etmiştir. 

Bu çalışma, aşağıdaki denetim prosedürlerinden 
hangisini ifade eder? 

A) Analitik prosedür B) Sorgulama 

C) Yeniden uygulama D) Gözlem 

E) Tetkik 

 
 
 
 
 

 
70. ABC A.Ş.’nin bilançosunda Geliştirme Giderlerinin tutarı 

8.000.000 ₺’dir. Geliştirme Giderleri hesabının maddi 
doğruluk incelemesini yapan denetçi, söz konusu 
8.000.000 ₺’nin 3.500.000 ₺’lik kısmının aslında piyasa 
araştırması kapsamında yapılan harcamalardan 
kaynaklandığını saptamıştır. 

Bu durum ABC A.Ş.’nin hangi iddiası ile ilgilidir? 

A) Sınıflandırma B) Tamlık C) Değerleme 

D) Sunum E) Gerçekleşme 

71. Aşağıdakilerden hangisi standart bir bağımsız denetim 
raporunun, geçerli finansal raporlama çerçevesinin 
hükümleri açısından içermesi gereken hususlardan biri 
değildir? 

A) Seçilen ve uygulanan önemli muhasebe politikalarının 
finansal tablolarda yeterli bir şekilde açıklanıp 
açıklanmadığı 

B) Hedef kullanıcıların finansal tabloların düzenlenme tarihi 
sonrası meydana gelen tüm önemli işlem ve olaylar için 
finansal tablolarda yeterli açıklama yapılıp yapılmadığını 

C) Seçilen ve uygulanan önemli muhasebe politikalarının 
uygunluğu ile bu politikaların geçerli finansal raporlama 
çerçevesiyle tutarlı olup olmadığı 

D) Yönetim tarafından yapılan muhasebe tahminlerinin 
makul olup olmadığı 

E) Finansal tablolarda sunulan bilgilerin ihtiyaca uygun, 
güvenilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olup olmadığı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72. Denetimi yapılan ABC A.Ş.’de ortaklar tarafından kasadan 
çekilen ve kişisel olarak kullanılan tutarlar, banka hesabına 
yatırılmış gibi 102 Bankalar hesabına kaydedilmiştir. 

Bu durum ABC A.Ş.’nin hangi iddiası ile ilgilidir? 

A) Değerleme B) Varolma C) Tamlık 

D) Sunum E) Doğruluk 

 
 
 
 
 
 
 
 

73. Aşağıdaki kanıt türlerinden hangisi “nesnel kanıt” 
niteliğinde değildir? 

A) Denetim ekibi tarafından düzenlenen dönem sonu stok 
sayım tutanağı 

B) Denetim ekibi tarafından yapılan fiziki inceleme 
sırasında stoklarda gözlemlenen bozukluğun tutar olarak 
tespiti 

C) Kasa sayım sonucu tutanağı 

D) Büyük defter bakiyelerinin eşitliğini araştırmak amacıyla 
çeşitli borç hesaplarının bakiyelerini gösteren mizanın 
düzenlenmesi 

E) Alacakların ve banka hesaplarının mutabakatı 
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74. Denetim ekibinden birinin, işletmenin personeli 
tarafından yapılan stok sayımına katılması aşağıdaki 
kanıt toplama yordamlarından hangisinin kapsamına 
girmektedir? 

A) Soruşturma B) Dışsal doğrulama 

C) Yeniden hesaplama D) Gözlem 

E) Kontrol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim alanı ile 
ilgili örneklem birimlerinin seçiminde kullandığı 
tekniklerden biri değildir? 

A) Sistematik seçim 

B) Rassal seçim 

C) Homojen birimlerin seçimi 

D) Katmanlı seçim 

E) Blok seçim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76. Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin “görüş 
bildirmekten kaçınma” kararı vermesine neden olan 
durumlardan biri değildir? 

A) Denetçinin, tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal 
tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli 
olabileceği ancak yaygın olmayabileceği sonucuna 
varması 

B) Denetçinin, görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve 
uygun denetim kanıtı elde edememesi 

C) Denetçinin, tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal 
tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin yaygın 
olabileceği sonucuna varması 

D) Denetçinin, şirket hakkında açılmış olan tazminat 
davalarında zayıf görünmesi ve davanın aleyhte 
sonuçlanmasının finansal tablolar üzerindeki muhtemel 
etkilerinin önemli olabileceği sonucuna varması 

E) Denetçinin, tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal 
tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli 
olabileceği sonucuna varması 

77. Aşağıdakilerden hangisi standart bir bağımsız denetim 
raporunun içermesi gereken temel unsurlardan biri 
değildir? 

A) Bağımsız denetimi yapılan işletmenin finansal 
tablolarının önemli yanlışlık içerip içermediği hususuna 
yer verilmesi 

B) Bağımsız denetimi yapılan işletmenin iç kontrol 
sisteminin etkinliği hakkında görüş içermesi 

C) Bağımsız denetim raporunun sözleşmede belirtilen 
muhataba hitaben düzenlenmesi 

D) Bağımsız denetimi yapılan işletmenin finansal 
tablolarının finansal raporlama standartlarına uygun 
olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumuna 
ilişkin işletme yönetiminin sorumluluğunun belirtilmesi 

E) Bağımsız denetimi yapılan işletme ile söz konusu 
işletmenin finansal tablolarının bağımsız denetime tâbî 
tutulduğu hususunun belirtilmesi 

 
 
 

78. Aşağıdakilerden hangisi Kasa hesabının işlem 

döngülerinde yer alan hesaplardan biri değildir? 

A) İndirilecek KDV B) Alış iadeleri 

C) Karşılık giderleri D) Alıcılar 

E) Satıcılar 

 
 
 
 

 
79. İki tüketicinin yer aldığı bir piyasada 1. ve 2. kişinin bireysel 

talep fonksiyonları sırasıyla şu şekilde verilmiştir: 

𝒂𝒂 = 𝒂𝒂 − 𝒂 ve 𝒂𝒂 = 𝒂𝒂 − 𝒂𝒂. Ayrıca bu piyasa için arz 
miktarını belirleyen fonksiyonda 𝒂𝒂 = 𝒂𝒂 şeklinde 
ifade edilmiştir. 

Buna göre, piyasa denge fiyatı aşağıdakilerden 
hangisine eşit olur? (𝒂𝒂 ve 𝒂𝒂 sırasıyla 1. ve 2. 

kişinin bireysel talep miktarlarını, P malın fiyatını ve 𝒂𝒂 
malın piyasa arz miktarını göstermektedir.) 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. İki mallı bir ekonomi modelinde, bir malın üretim 
miktarı arttıkça diğer malın üretiminden giderek artan 
miktarlarda vazgeçilmesi durumu, aşağıdakilerden 
hangisi ile tanımlanmaktadır? 

A) Azalan marjinal verimlilik kanunu 

B) Ölçeğe göre azalan verim kanunu 

C) Azalan marjinal fayda kanunu 

D) Kâr oranlarının düşme eğilimi kanunu 

E) Artan fırsat maliyeti kanunu 
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81. Keynesyen tüketim fonksiyonu için ortalama tüketim 
eğiliminin marjinal tüketim eğiliminin iki katı olduğu 
varsayılsın. 

Bu durumda otonom tüketimin harcanabilir gelire olan 
oranı aşağıdakilerden hangisine eşit olur? 

(c: marjinal tüketim eğilimi) 

A) c B) 1+c C) 1/c D) 1-c E) 2c 

 
 
 
 
 

 
82. Basit bir kapalı ekonomi modelinde, hem mal 

piyasasında mal talebi fazlasını, hem para piyasasında 
para arzı fazlasını temsil eden bir noktanın IS ve LM 
eğrilerine göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) IS eğrisinin solunda LM eğrisinin sağındadır. 

B) Hem IS eğrisinin hem LM eğrisinin sağındadır. 

C) IS eğrisinin sağında LM eğrisinin üzerindedir. 

D) IS eğrisinin sağında LM eğrisinin solundadır. 

E) Hem IS eğrisinin hem LM eğrisinin solundadır. 

 
 
 
 
 
 

 
83. Merkez Bankasının enflasyon ve çıktı açığındaki 

gelişmelere göre faizi ne kadar değiştirmesi gerektiğini 
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sterilizasyon B) Taylor kuralı C) Stagflasyon 

D) Reeskont kredileri E) Verim eğrisi 

 
 
 
 
 
 

 
84. Uluslararası iktisat teorisinde “J eğrisi” olarak bilinen 

olguyu ortaya çıkaran neden aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kısa dönem ihracat ve ithalatın talep esneklikleri ile 
uzun dönem esneklikleri arasındaki farklılık 

B) Hükümet harcamalarının dış ticaret dengesi üzerindeki 

etkisi 

C) İthal malları tüketimini belirleyen eğilimlerin döviz 
kurundan etkilenmemesi 

D) Döviz kurundaki değişmelerin para arzındaki 
değişmelere yavaş tepki vermesi 

E) Dış ticaret açığının esas olarak döviz kuru dışında 
etkenler tarafından belirlenmesi 

85. Devletin ekonomiye müdahalesinin başarısızlıkla 
sonuçlandığını belirten ve minimal devleti savunan 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Marjinalist yaklaşım 

B) Piyasa aksaklıkları yaklaşımı 

C) Keynesyen yaklaşım 

D) Kamusal tercih yaklaşımı 

E) Refah devleti yaklaşımı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86. “Refah iktisadının birinci temel teoremi” aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? 

A) Bireylerin başlangıç varlıklarını yeniden dağıtarak bir 
rekabetçi dengeden başka bir rekabetçi dengeye piyasa 
koşulları içinde varılabilir. 

B) Toplumda kimsenin durumunu kötüleştirmeden bir 
kişinin durumu iyileştirilebiliyorsa başlangıç dağılımı 
Pareto etkindir. 

C) Belli varsayımlar altında tam rekabet koşulları altında 
varılan her rekabetçi denge aynı zamanda Pareto 
etkindir. 

D) Bir ekonomide birçok sektörde etkinlik koşulları 
gerçekleşmiyorsa bunların bazılarını düzeltmek etkinlik 
kaybına yol açar. 

E) Kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması için üretimde ve 
tüketimde etkinliğin sağlanması gerekir. 

 
 
 
 
 
 

 
87. Üç maldan A malının talebinin fiyat esnekliği -0.5, B malının 

-0.3 ve C malının -0.2’dir. Hükümet bu malların üreticileri 
üzerine aynı oranda dolaylı vergi koymayı düşünmektedir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) B malı üreticisinin tüketiciye yansıttığı vergi, A malı 
üreticisinin yansıttığından fazla olacaktır. 

B) Her üçünde de üretici verginin tamamını 
yansıtamayacaktır. 

C) C malı üreticisinin tüketiciye yansıttığı vergi, A malı 
üreticisinin yansıttığından fazla olacaktır. 

D) B malı üreticisinin tüketiciye yansıttığı vergi, C malı 
üreticisinin yansıttığından fazla olacaktır. 

E) Vergi yansıması oranı esnekliklerle birlikte değişecektir. 
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88. Milli Eğitim Bakanlığının yoksul hanelere yaptığı 
yardımlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Merkezî yönetim bütçesinde görünmezler. 

B) İşlevsel sınıflandırmaya göre eğitim harcamasıdır. 

C) Ekonomik sınıflandırmaya göre transfer harcamasıdır. 

D) Ekonomik sınıflandırma esaslarına göre ek talep 
yaratırlar. 

E) Millî gelir çarpanını değiştirmezler. 

 
 
 
 
 

 
89. Kamu borç tahvillerinin primli ihracı aşağıdaki 

sonuçlardan hangisine yol açmaz? 

A) Kamu borç tahvillerine talebi artırır. 

B) Kamu iç borç stoku artar. 

C) Tahvilin üzerine yazan nominal faiz değişir. 

D) Tahvil faizi piyasa faiz haddini etkileyebilir. 

E) Tahvilin gerçek faizi değişir. 

 
 
 
 
 
 

 
90. Aşağıdakilerden hangisi yarı kamusal mallar ile erdemli 

malların ortak yönüdür? 

A) Her ikisinde de dışsallık mevcuttur. 

B) Her ikisini de tüketicilerin hangi miktarda tükettiğinin 
tespiti mümkün değildir. 

C) Her ikisi de düşük maliyetle üretilir. 

D) Her ikisi de tekelci üretime tâbîdir. 

E) Her ikisinin de üretimi piyasa mekanizmasına 
bırakıldığında etkin üretim sağlanır. 

 
 
 
 
 
 

 
91. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek 
Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre, meslek mensuplarının, 
hizmet verdikleri firmaların ya da resmî mercilerin 
isteğine uyarak yaptıkları denetimler sonunda 
düzenledikleri ve aylık ya da üçer aylık bilgileri 
kümülatif olarak gösteren “dönemsel raporlar” 
aşağıdakilerden hangisine girer? 

A) Özet standart raporu B) Tali rapor 

C) Yardımcı rapor D) Özel amaçlı rapor 

E) Tasdik raporu 

92. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi 
meslek mensubunun ya da mesleki şirketlerin 
çalışanlar ya da şirketler listesinden silinmesini 
gerektiren hâller arasında yer almaz? 

A) Meslek mensubunun Kanun’a göre meslekten çıkarmayı 
gerektiren cezalara çarptırılması 

B) Mesleki şirketin üç yıl gayri faal durumda olduğunun 
tespit edilmesi 

C) Meslek mensubuna ruhsatnamenin verildiği tarihte, 
verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının 
sonradan tespit edilmiş olması 

D) Meslek mensubu olmak için Kanun’un aradığı şartların 
sonradan kaybedilmiş olması 

E) Mesleki şirketin, tasfiyesine karar verildiği hâlde tasfiye 
işlemlerinin bir yılda tamamlanmaması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 
Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, meslek 
mensubunun istihdam ettiği personel tarafından 
gerçekleştirilen haksız rekabet eylemleri ve 
uygulamalarından doğan sorumluluk aşağıdakilerin 
hangisinde doğru şekilde açıklanmıştır? 

A) Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya ve zarar 
görenlere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

B) Meslek mensubu, sadece zarar görenlere karşı 
sorumludur; bağlı bulunulan odaya karşı sorumluluk 
sadece istihdam edilen kişidedir. 

C) Meslek mensubu, sadece bağlı bulunduğu odaya karşı 
sorumludur; zarar görenlere karşı şahsi sorumluluk 
sadece istihdam edilen kişidedir. 

D) Meslek mensubu, sadece Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliğine karşı sorumludur. 

E) Meslek mensubu, bağlı bulunduğu odaya ve zarar 
görenlere karşı sorumludur. 
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94. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 
İlkeler Hakkında Yönetmelik düzenlemesinin ekinde yer 
alan “Etik İlkeler”e göre, aşağıdakilerden hangisi 
bağımsız çalışan meslek mensubu için yakınlık tehdidi 
yaratabilecek durumlara verilebilecek örnekler 
arasında yer almamaktadır? 

A) Üst düzey personel ile güvence sağlama müşterisi 
arasında uzun süreli arkadaşlık ilişkisinin olması 

B) Sözleşme ekibinin bir üyesinin, müşteri işletme ile 
yapılan sözleşmenin esas konusu üzerinde doğrudan ve 
önemli etki yapabilecek bir çalışanı ile yakın ya da birinci 
derece ailevi ilişkisinin olması 

C) Sözleşme ekibinin bir üyesinin, müşteri işletmenin bir 
yöneticisi ile yakın veya birinci derece ailevi ilişkiye 
sahip olması 

D) Bir müşteriden değeri önemsiz bile olsa hediye alınması 

E) Firmanın eski bir ortağının, müşterinin yöneticisi veya 
sözleşme konusu üzerinde direkt ve önemli bir etki 
yapabilecek çalışanı olması 

 
 
 
 
 
 

 
95. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, aşağıdaki 
suçlardan hangisinden dolayı verilen mahkûmiyet 
hükmü, affa uğramış olsa bile meslek mensubu olmaya 
engel teşkil etmez? 

A) Zimmet B) Dolandırıcılık 

C) Güveni kötüye kullanma D) Hileli iflas 

E) Taksirle yaralama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

96. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, 
aşağıdaki fillerden hangisinin gerçekleştirilmesi 
halinde meslek mensuplarına uyarma cezası 
uygulanır? 

A) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 

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

C) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan 
müşterilere, bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek 
mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması 

D) Reklam yasağına uyulmaması 

E) Büro Tescil Belgesi alınmaması 

97. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. maddesine göre, 
aşağıdakilerden hangisinde özel istihdam bürosu 
aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulamaz? 

A) Uzaktan çalışma yapılan işlerde 

B) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı 
olarak gördürülen işlerde 

C) Mevsimlik tarım işlerinde 

D) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları 

hâlinde 

E) Ev hizmetlerinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
98. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’nun 63. maddesine göre karar verilmiş veya 
başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt hangi 
hallerde ertelenemez? 

A) Hava taşımacılığı hizmetlerini bozucu nitelikte ise 

B) Genel sağlığı bozucu nitelikte ise 

C) Millî güvenliği bozucu nitelikte ise 

D) Büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma 
hizmetlerini bozucu nitelikte ise 

E) Bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı 
bozucu nitelikte ise 

 
 
 
 
 
 

 
99. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, süreli feshe ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İş sözleşmesini, fesih hakkını kötüye kullanarak sona 
erdiren işçinin, işverene bildirim süresine ait ücretin üç 
katı tutarında tazminat ödemesi gerekir. 

B) Belirli süreli iş sözleşmesini süresinden önce fesheden 
tarafın karşı tarafa ihbar tazminatı ödemesi gerekir. 

C) İhbar tazminatı ve bildirim sürelerine ait ücretin 
hesabında işçinin çıplak ücreti esas alınır. 

D) İş Kanununda düzenlenen bildirim süreleri mutlak 
emredicidir ve artırılamaz. 

E) İşveren bildirim sürelerine ait ücreti peşin ödeyerek iş 
sözleşmesini feshedebilir. 
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100. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, alt işveren ilişkisine 
ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Bir binanın tamamının yapımı işinin başkasına verilmesi 
hâlinde alt işveren ilişkisi oluşur. 

B) Yardımcı işlerin alt işverene verilmesinde muvazaa 
denetimi yapılmaz. 

C) Asıl işverenin, alt işveren işçilerinin ücret haricindeki 
alacaklarından müteselsil sorumluluğu yoktur. 

D) Bir ayakkabı fabrikasının çatısının onarımının 
üstlenilmesi alt işveren ilişkisi oluşturur. 

E) Bağımsız çalışan bir tesisat ustasının, bir lokantanın 
tesisatının bakım ve onarımını yapma işini, yanında 
başkasını çalıştırmaksızın tek başına üstlenmesi alt 
işveren ilişkisine vücut vermez. 

 
 
 
 
 

101. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi türlerine 
ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Deneme süreli iş sözleşmesi, deneme süresi içinde 
işveren tarafından feshedildiğinde, işçi deneme 
süresinin sonuna kadar elde edeceği ücrete hak kazanır. 

B) Meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinin kurulmasıyla geçici 
işçiyi çalıştıran işveren ve geçici işçi arasında iş 
sözleşmesi kurulmuş olur. 

C) Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmelerinde 
takım kılavuzunun ücreti, takıma dâhil işçilerin 
ücretlerinden kesintilerle ödenir. 

D) Çağrı üzerine çalışma sözleşmesiyle çalışan işçi, 
çalıştırılmak için belirlenen sürede çalıştırılsın veya 
çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. 

E) Belirli süreli iş sözleşmesinin ilk kez kurulmasında 
objektif koşulların varlığı aranmaz. 

 
 
 
 
 

102. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’na göre, iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kasdî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, 
meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya Kurumun 
yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul 
etmeyen sigortalıya, iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortasından herhangi bir ödeme yapılmaz. 

B) Bir işçinin, işverenin sağladığı servisle eve dönerken 
gerçekleşen trafik kazasında yaralanması iş kazasıdır. 

C) Ruhsal engellilik halleri de sigortalının çalıştığı veya 
yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple 
veya işin yürütüm şartları yüzünden meydana gelmişse 
meslek hastalığıdır. 

D) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık 
ve engellilik nedeniyle sürekli iş göremezlik gelirine hak 
kazanmak için meslekte kazanma gücünün en az %10 
oranında azalmış olması gerekir. 

E) Sigortalı, işe başladığı ilk gün bile iş kazasına uğrayacak 
olsa iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından 
sağlanan haklardan yararlanır. 

103. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi bilanço usulündeki değerleme ölçütlerinden biri 
değildir? 

A) Tasarruf değeri B) İtibari değer 

C) Rayiç bedeli D) Telif değeri 

E) Mukayyet değer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde hasılattan indirim konusu yapılamaz? 

A) Kuruluş ve örgütlenme giderleri 

B) Anonim Şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri adına 
bu sıfatları dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna 
doğrudan ödenen primler (Bağ-Kur Primleri) 

C) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler 

D) Menkul kıymet ihraç giderleri 

E) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde 
komandite ortağın kâr payı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

105. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, verginin ziyaa 
uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair 
yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili 
olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama 
talep edilmesi aşağıdaki müesseselerden hangisi ile 
ifade edilmektedir? 

A) Dönem sonu işlemleri B) Değerleme 

C) Vergi incelemesi D) Takdire sevk 

E) İzaha davet 
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106. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 
katma değer vergisinin indirim konusu yapılması ve 
indirimin belgelendirilmesine ilişkin aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Perakende satış fişlerinde katma değer vergisinin ayrıca 
gösterilmesi zorunlu olmayıp, vergili bedelin tek tutar 
hâlinde ifade edilmesi mümkündür. 

B) Katma değer vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar 
ile gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmelidir. 

C) Faturalar, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim 
yılı aşılmamak şartıyla kanuni defterlere kaydedilmelidir. 

D) Gider belgesi olarak kabul edilen yazar kasa fişlerinde 
ayrıca gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin 
kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel 
hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılır. 

E) Hakediş belgesinde gösterilen katma değer vergisi bu 
belgeye dayalı olarak indirim konusu yapılabilir. 

 
 
 
 
 
 

 
107. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden 
fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış 
olan kâğıtları ifade eder? 

A) Suret B) Resim C) Nüsha 

D) Nispet E) Fotokopi 

 
 
 
 
 

 
108. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi amme alacağını 
güvence altına alan önlemlerden biri değildir? 

A) İhtiyati haciz B) Tasarrufun iptali 

C) Rüçhan hakkı D) Teminat 

E) Uzlaşma 

 
 
 
 
 

109. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, aşağıdaki 
malvarlığı unsurlarından hangisi limited şirkete 
sermaye payı olarak getirilebilir? 

A) Şirket sözleşmesi imzalandığı tarihte vadesine üç ay 
kalmış, düzenleyeni üçüncü kişi olan bir bono (emre 
yazılı senet) 

B) Üzerinde üçüncü kişi lehine ipotek bulunan bir taşınmaz 

C) Bedelleri tamamen ödenmiş nama yazılı anonim şirket 
payları 

D) Şirkete verilecek muhasebecilik hizmeti 

E) Bir taşınmaz üzerindeki ipotek hakkı 

110. Aşağıdakilerden hangisinin anonim şirket olağan genel 
kuruluna katılma zorunluluğu yoktur? 

A) Kuruluş ve esas sözleşme değişiklikleri Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığının iznine tâbî anonim şirketlerde 
bakanlık temsilcisi 

B) Şirket esas sözleşmesinde paylar A ve B grubuna 
ayrılmışsa, her iki gruptan en az bir pay sahibi 

C) Murahhas yönetim kurulu üyeleri 

D) Bağımsız denetime tâbî şirketlerde denetçi 

E) En az bir yönetim kurulu üyesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111. Vadenin geçmesinden sonra yapılan ciroya ilişkin 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Alacağın temliki hükmündedir. 

B) Geçerli bir ciro hükmündedir. 

C) Yapılmamış sayılır. 

D) Senedi geçersiz kılar. 

E) Makbuz hükmündedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112. Aşağıdakilerden hangisi bir uyuşmazlıkta ticari 
defterlerin sahibi lehine delil olması için aranan 
şartlardan değildir? 

A) Defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yapılmış olması 

B) Uyuşmazlığın karşı tarafının da defter tutmakla yükümlü 
olması 

C) Defterlerini lehine delil olarak kullanan defter sahibinin 
yemin etmesi 

D) Uyuşmazlığın deftere geçirilmesi gereken bir husustan 
doğmuş olması 

E) Karşı tarafın, defter kayıtlarının içeriğini diğer kesin 
delillerle çürütememiş olması 
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113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, “görünüşe 
güven ilkesi” aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

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

116.  
I. Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından 

kaynaklanan zenginleşme 
II. Gerçekleşmemiş bir sebebe dayanan zenginleşme 

III. Sona ermiş bir sebebe dayanan zenginleşme 
kişilerin ilan edilen duruma olan güvenlerinin hukuken 
korunmasıdır. 

B) Bir hususun ticaret siciline tescil ile beraber derhâl 
üçüncü kişiler hakkında sonuç doğurması veya sürelerin 
derhal işlemeye başlamasıdır. 

C) Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya 
başlayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddialarının 
hukuken dinlenmemesidir. 

D) Bir hususun ticaret siciline gerçeğe aykırı olarak tescil 
edilmesi dolayısıyla zarar görenlerin tazminat haklarının 
mevcut olmasıdır. 

E) Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil 
edilip de ilanı zorunlu iken ilan olunmamış bir hususun, 
ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat 
edildiği takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülebilmesidir. 

 
 
 
 
 

 
114. Bir ticari temsilci (ticari mümessil), aşağıdaki 

işlemlerden hangisini müvekkil tacirden açık yetki 
almadan yapamaz? 

A) Tacire ait taşınmazı tacir adına kiraya vermek 

B) Tacir adına bankadan kredi çekmek 

C) Tacire ait taşınmazı tacir adına satmak 

D) Tacir adına çek düzenlemek 

E) Tacir adına taşınmaz satın almak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, korkutulma 
sonucunda sözleşme yapan taraf ne kadar süre içinde 
sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği 
şeyi geri istemezse sözleşmeyi onamış sayılır? 

A) Korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak 
bir yıl içinde 

B) Korkutmanın başladığı tarihten itibaren beş yıl içinde 

C) Korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak 
üç yıl içinde 

D) Korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak 
altı ay içinde 

E) Korkutmanın başladığı tarihten itibaren üç yıl içinde 

IV. Geçerli olmayan bir sebebe dayanan zenginleşme 
V. Ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından 

kaynaklanan zenginleşme 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan genel 
hükümlere göre, yukarıdaki hâllerin hangilerinde, 
malvarlığında azalma olan kişinin sebepsiz 
zenginleşme hükümlerine göre geri isteme hakkı 
doğmaz? 

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

D) III ve IV E) IV ve V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, taraflar 
arasında aksine bir anlaşma bulunmadığı durumlarda 
parça borçlarının ifa yeri kural olarak neresidir? 

A) Alacaklının ifa zamanındaki yerleşim yeri 

B) Alacaklının ifa zamanında tercih edeceği herhangi bir yer 

C) Borç konusunun sözleşmenin kurulduğu sırada 
bulunduğu yer 

D) Borçlunun sözleşmenin kurulduğu sıradaki yerleşim yeri 

E) Alacaklının sözleşmenin kurulduğu sıradaki yerleşim yeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, öneri ve 
kabul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

B) Telefon, bilgisayar gibi araçlarla doğrudan iletişim 
sırasında yapılan öneri, hazır olmayanlar arasında 
yapılmış sayılır. 

C) Fiyat göstererek mal sergilenmesi veya tarife 
gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça 
öneri sayılır. 

D) Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye 
yapılan öneri hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle 
bağlılıktan kurtulur. 

E) Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz ve 
bu şeyi alan kişi onu göndermekle yükümlü değildir. 
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119. Borçların ifasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde 
alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu, borcunu 
şahsen ifa etmekle yükümlü değildir. 

B) Sözleşmenin hükümlerinden veya özelliğinden tarafların 
aksini kastettikleri anlaşılmadıkça, borçlu edimini erken 
ifa edemez. 

C) Borcun tamamı belli ve muaccel ise, alacaklı kısmen 
ifayı reddedebilir. 

D) Ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş 
ve sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir 
ifade de bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç 
üzerinden ülke parasıyla da ödenebilir. 

E) Alacaklı, alacağın bir kısmı için kefalet, rehin veya başka 
bir güvence almış ise, borçlu kısmen yaptığı ödemeyi, 
güvence altına alınan veya güvencesi daha iyi olan 
kısma mahsup etme hakkına sahip değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca 

kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden 

anlaşılmadıkça hukuki işlemden doğan temsil 

yetkisinin sona erme hâllerinden biri değildir? 

A) Temsilcinin ölümü 

B) Temsilcinin fiil ehliyetini kaybetmesi 

C) Temsilcinin iflas etmesi 

D) Temsilci aleyhine icra takibi başlatılması 

E) Temsilcinin gaipliğine karar verilmesi 



 

 

 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş 
Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu (Yabancı dilden girmeyenler için 20 soru) 
ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan genel kültür-genel 
yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk (Yabancı dilden girmeyenler için toplam 
120 soru) 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 120 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli 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 15 dakikasında 

adayların sınav salonunu terk etmelerine izin 

verilmeyecektir. Sınav salonunu herhangi bir 

nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk 

eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

 

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik 

Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir 

şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması 

durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. 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 herhangi bir şekilde dışarı 

çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların 

sınavı geçersiz sayılır. 

8. Sınav binalarına; siyah kurşun kalem, silgi, 

kalemtıraş, kimlik ve sınava giriş belgesi dışında 

hiçbir eşya, çanta, cüzdan ya da malzeme ile 

GİRİLEMEYECEKTİR. 

9. 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. 

10. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları 

bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav İptal 

Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz 

sayılır. 

11. 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. 

12. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve 

tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına 

bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem 

vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi 

birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına 

yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

13. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, 

kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin 

durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye 

veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; 

sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap 

kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde 

tutmanız gerekmektedir. 

14. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri 

de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her 

şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

15. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik 

No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Türkiye 

Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Süresi Geçerli 

Pasaportunu bina ve salon girişinde ibraz edecektir. 

Sınav Giriş Belgeleri sınavın başlamasından sonra 

SALON BAŞKANI tarafından toplanacaktır. Bu 

belgeler dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız 

bile sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

16. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve 

optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi 

unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve 

hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir. 

17. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV 

BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız. 

18. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde 

kodlama yapınız. 

 

 



 

 

 

 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 

 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
03 MART 2018 - SAAT: 14.00 

KİTAPÇIK TÜRÜ 

A 
ADI : ……………………………………………………………… 

 

SOYADI : ……………………………………………………………… 
 

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

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

 
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, 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 kabullenmiş sayılır. 
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A 

1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 
 
 
 

1. Bu, öğrenci yurdundaki ilk gecemdi. Heyecanım geçmişti. 

Artık kalbim yerinden çıkacakmış gibi değildi. Korku ve 

telaşın sebep olduğu o ürperti, o üşüme duygusu 

kayboluyordu. Ama yine de sırtüstü yattığım yatakta 

gözlerimi kırpmadan öylece tavana bakıyor, sürekli olarak 

şu kısacık geçmişimi düşünüp duruyordum. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Özne ve yüklemden oluşan cümle 

B) Fiilden fiil yapma eki 

C) Birleşik kelime 

D) Tamlananı ortak ad tamlaması 

E) Durum bildiren zarf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

A) Çok kibar bir insandı; büyük küçük demez, herkesin 
hatrını sayardı. 

B) Çocuklarını büyütebilmek için verimsiz toprakda çok sıkı 
çalışıyorlardı. 

C) Önüne patates, samırsak ve lahanadan yapılmış 
çorbamsı bir yemek kondu. 

D) Her iki ailede de evlenmeler ve doğumlar aşağı yukarı 
aynı zamana raslamıştı. 

E) Fabrika büyücek bir kaplıca kentinin yakınında, bir 
tepenin eteğindeydi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Mutfakta, ocağa bakan yerde, yastıklı sedirden ta tavana 

kadar yükselen bir pencere vardır; kurşun yüzeye kakmalı, 

pırıl pırıl yanan küçücük çerçevelerle ayrılmıştır. 

Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından 

hangisinin örneği yoktur? 

A) Ünsüz Düşmesi B) Ünsüz Benzeşmesi 

C) Ünlü Düşmesi D) Ünsüz Türemesi 

E) Ünsüz Yumuşaması 

4. (I) Çocuk döşemede oturuyor ve yeleğinin düğmelerini 

ilikliyordu her şeyden habersiz. (II) Babası ise biraz ötede 

masa başında tıraş oluyordu. (III) Bir yandan da çocuğa 

bugün kanoyla yapılacak gezintiden söz ediyordu. 

(IV) Anne ise taze kesilmiş ekmek dilimlerini mavi bir 

tabağa yerleştirirken şarkılar mırıldanmaktaydı. 

(V) Mutfakta en ufak bir gölgesi yoktu üzüntünün. 

Bu paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde 

iyelik eki almış sözcük yoktur? 

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

 
 
 
 
 
 
 

5. Baktım, bazı çocuklar, duvarda açılan küçük bir delikten 

karınları üzerinde sürünerek bahçeye girmiş, bir taraftan da 

diğerleri girmeye devam ediyorlardı. (I) Girenler ağaçlara 

tırmanıp dallarına oturmuşlardı. (II) Pencereden görebildiği 

her ağacın dalında bir çocuk vardı. (III) Ağaçlar, baharın 

gelişini kutlamak için çiçeklerle donanmışlardı. 

(IV) Dallarını sevinçle, ağır ağır sallıyorlardı. (V) Her 

zamankinden daha fazla meyve vereceklerinin işaretiydi 

bütün bunlar. 

Bu parça, iki paragrafa ayrılmak istense, 
ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? 

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

 
 
 
 
 
 
 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı 

yanlıştır? 

A) Umduk, bekledik, düşündük. 

B) Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. 

C) Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli. 

D) Akşam, yine akşam, yine akşam… 

E) Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi. 

 
 
 
 
 
 
 

7. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü değişimine uğramış 

sözcük vardır? 

A) Değirmen misali döner başım. 

B) Yeter ki beni bana bırak. 

C) Önde zeytin ağaçları arkasında yâr. 

D) Ayrılık da sevdaya dâhildir. 

E) Yâr yollarına dökülmedik dilleri neyleyeyim? 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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A 

2 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

8. Denklemi nx + 2y - 4 = 0 olan doğru (-2,1) noktasından 

geçtiğine göre, n kaçtır? 

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

12. 𝒂(𝒂) = 𝒂𝒂 + 𝒂𝒂 − 𝒂𝒂𝒂 + 𝒂 fonksiyonunun grafiğine 𝒂 = 𝒂 

apsisli noktada çizilen teğetin eğimi kaçtır? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. 𝒂𝒂𝒂 
(𝒂𝒂𝒂+𝒂𝒂−𝒂)
𝒂 

 

 

𝒂→∞ 

(𝒂𝒂𝒂−𝒂𝒂𝒂𝒂+𝒂)𝒂 

 

limitinin değeri kaçtır? 

9. Fatma ile Hakan’ın aralarında bulunduğu 5 kişilik bir grup 

yan yana fotoğraf çektireceklerdir. 

Buna göre, Fatma ve Hakan yan yana olmak üzere, bu 

beş kişi kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilirler? 

A) 48 B) 55 C) 60 D) 62 E) 70 

A) 0 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16 

 
 
 
 

 

14. 

 
 
 
 
 

 

10. 𝒂(𝒂) = 𝒂𝒂 − 𝒂𝒂𝒂 + 𝒂 ise, (𝒂−𝒂)′(𝒂) değeri kaçtır? 

A) 1/7 B) 2/7 C) 3/7 D) 4/7 E) 5/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Reel (Gerçel) sayılarda tanımlı x∆y = x + y – 2xy 

işlemine göre, 2∆5 işleminin sonucu kaçtır? 

A) -13 B) -1 C) 5 D) 6 E) 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. 

 

 
Yukarıdaki grafik bir arabadaki benzinin zamana göre 
değişimini göstermektedir. 

Buna göre, kaç saat sonunda arabada 10 litre benzin 

kalır? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki integralin değeri kaçtır? 

A) -1/3 B) -1/6 C) 0 D) 1/6 E) 1/3 
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16. Aşağıdaki padişah-yenilik eşleştirmelerinden hangisi 

yanlıştır? 

A) II. Abdülhamit: Kanun-i Esasi’nin yürürlüğe girmesi 

B) Abdülaziz: Sened-i İttifak’ın imzalanması 

C) II. Mahmut: Harbiye’nin açılması 

D) Abdülmecit: Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi 

E) III. Selim: Nizam-ı Cedit’in kurulması 

 
 
 
 

 
17. TBMM Hükümeti, Sakarya Zaferi sonrasında 20 Ekim 

1921 tarihinde, Ankara Antlaşması’nı aşağıdakilerden 

hangisiyle imzalamıştır? 

A) Fransa B) Sovyet Rusya C) İtalya 

D) Yunanistan E) İngiltere 

 
 
 
 

 
18. Türk kadınına; 1930 yılında belediye, 1933 yılında muhtar 

ve ihtiyar heyeti ve 1934 yılında milletvekilli seçimlerinde 

seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu hakların 
tanınmasıyla ulaşılmak istenen amaçlar arasında 
yer almaz? 

A) Kadının toplumsal hayatta rolünü geliştirmek 

B) Ulusal egemenlik ilkesini güçlendirmek 

C) Tam ve kesin bağımsızlığa ulaşmak 

D) Siyasal yaşamda kadın-erkek eşitliğini sağlamak 

E) Siyasete katılımı artırmak 

 
 
 
 

 
19. Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra, 1924-1930 yılları 

arasında Türk-Yunan anlaşmazlığına neden olan sorun, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ahali Mübadelesi B) Osmanlı Borçları 

C) Savaş Tazminatı D) Ege Adaları 

E) Batı Trakya 

 
 
 
 

 
20. Birinci TBMM, varlığını ve otoritesini kabul ettirmek için 

birtakım yasal düzenlemeler yapmıştır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu dönemde 

çıkarılan kanunlardan biridir? 

A) Takrir-i Sükûn Kanunu B) Millî Korunma Kanunu 

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu D) Varlık Vergisi Kanunu 

E) Kabotaj Kanunu 

 
 

21. XYZ A.Ş.’nin genel kurul kararıyla ayrılması gereken yedek 

tutarı 20.000 ₺’dir. 

Buna göre, doğru muhasebe kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 
 

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ 

PRİMLERİ 

20.000  

20.000 

 
B) 

 

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 
540 YASAL YEDEKLER 

20.000  
20.000 

 
C) 

 

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 
331 ORTAKLARA BORÇLAR 

20.000  
20.000 

 
D) 

 

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 

20.000  
20.000 

 
E) 

 

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 
549 ÖZEL FONLAR 

20.000  
20.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda Dönem 

Kârı veya Zararı hesabının alacağına aktarılarak 

kapatılır? 

A) Özel Fonlar 

B) Satış İskontoları 

C) Diğer İndirimler 

D) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar 

ALAN BİLGİSİ 
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23. Stoklarını sürekli envanter yöntemi ile izleyen bir işletmenin 

dönem başı ticari mal mevcudu 300.000 ₺’dir. İşletme, 

dönem içinde 120.000 ₺ tutarında ticari mal almış, ticari 

mallarının bir kısmını %20 kârla 180.000 ₺’ye satmıştır. 

Satmış olduğu ticari malların alıcı işletmeye taşınması 

sebebiyle 10.000 ₺’lik ödeme gerçekleştirmiştir. İşletme, 

almış olduğu ticari malların 10.000 ₺’lik kısmını istenilen 

kalite koşullarına uygun olmaması sebebiyle iade etmiştir. 

Yapmış olduğu erken ödeme sebebiyle de işletmeye 

5.000 ₺ tutarında iskonto yapılmıştır (KDV ihmal 

edilecektir). 

Buna göre, işletmenin dönem sonunda Ticari Mallar 
hesabının kalanı kaç ₺’dir? 

A) 245.000 B) 255.000 C) 260.000 

D) 265.000 E) 270.000 

25.  
 
 
 
 
 

 
Kâr dağıtımına ilişkin yukarıdaki kayıtta hangi hesap 
yanlış kullanılmıştır? 

A) 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 
Karşılıkları 

B) 540 Yasal Yedekler 

C) 331 Ortaklara Borçlar 

D) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 

E) 570 Geçmiş Yıllar Kârları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24.  

 
 
 
 

 
Sermaye : 600.000 ₺ 

Birikmiş Amortismanlar :  25.000 ₺ 

Menkul Kıymetler İhraç Farkı : 40.000 ₺ 
Ödenmemiş Sermaye : 200.000 ₺ 

Hisse Senedi İptal Kârları :  35.000 ₺ 
Gelecek Aylara Ait Giderler :  30.000 ₺ 

Geçmiş Yıllar Zararları :  10.000 ₺ 
Olağanüstü Yedekler :  15.000 ₺ 

Buna göre, işletmenin özkaynakları toplamı kaç ₺’dir? 

A) 400.000 B) 425.000 C) 440.000 

D) 470.000 E) 480.000 

26. İşletmenin daha önce ihraç ettiği 2 yıl vadeli tahvillerin 

bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenmesi gereken 

anapara borç taksit tutarı 250.000 ₺’dir. 

Buna göre, yapılması gereken muhasebe kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

381 GİDER TAHAKKUKLARI 
304 TAHVİL ANAPARA BORÇ, 

TAKSİT VE FAİZLERİ 

250.000  

250.000 

 
B) 

 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 

250.000  
250.000 

 
C) 

 

304 TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE 
FAİZLERİ 

332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 

 

250.000 
 

250.000 

 

D) 
 

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
304 TAHVİL ANAPARA BORÇ, 

TAKSİT VE FAİZLERİ 

250.000  

250.000 

 
E) 

 

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
300 BANKA KREDİLERİ 

250.000  
250.000 

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 
331 ORTAKLARA BORÇLAR 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI 

540 YASAL YEDEKLER 

XX  

XX 
XX 

 

XX 
XX 
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27. 2017 yılında peşin tahsil edilen 24.000 ₺ kira gelirinin 

12.000 ₺’lik kısmının 2018 yılına, 4.000 ₺’lik kısmının ise 

2019 yılına ait olduğu belirlenmiştir. 

Buna göre, 31 Aralık 2018 tarihinde yapılacak kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 
380 GELECEK AYLARA AİT 

GELİRLER 

4.000  

4.000 

 
B) 

 

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE 

KÂRLAR 

4.000  

4.000 

 
C) 

 

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 16.000  

380 GELECEK AYLARA AİT   

GELİRLER  12.000 
480 GELECEK YILLARA AİT   

GELİRLER  4.000 

 
D) 

 

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 12.000  

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 4.000  

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE   

KÂRLAR  16.000 

 
E) 

 

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 12.000  

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 4.000  

480 GELECEK YILLARA AİT   

GELİRLER  16.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Gider Tahakkukları hesabı ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) İşletmenin içinde bulunulan döneme ilişkin, peşin 
ödenen giderleri ile ilgilidir. 

B) Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç 
kaydedilecek peşin ödenen giderler ile ilgilidir. 

C) Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen ancak henüz 
işletmeden istenebilir duruma gelmeyen giderler ile 
ilgilidir. 

D) Satın alınan ancak henüz ödemesi yapılmayan mal 
alımı ile ilgilidir. 

E) Aylık maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları ile 
ilgilidir. 

29. İşletme faaliyette bulunduğu işkolunda pazar payını 

artırmak için A işletmesini satın almış ve bu satın alma 

işlemi ile ilgili olarak 65.000 ₺ ödemiştir. A işletmesinin 

bilançosundaki bilgiler şöyledir: Kasa 2.000 ₺, Alacak 

Senetleri 23.000 ₺, Ticari Mallar 40.000 ₺, Demirbaşlar 

10.000 ₺, Birikmiş Amortismanlar 5.000 ₺, Banka Kredileri 

20.000 ₺, Sermaye 40.000 ₺ ve Geçmiş Yıllar Kârları 

10.000 ₺’dir. 

Buna göre, bu satın alma işleminin 
muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Banka Kredileri hesabının alacak tarafına 45.000 ₺ 
kaydedilir. 

B) Haklar hesabının borç tarafına 25.000 ₺ kaydedilir. 

C) Sermaye hesabının borç tarafına 50.000 ₺ kaydedilir. 

D) Şerefiye hesabının borç tarafına 15.000 ₺ kaydedilir. 

E) Kasa hesabının alacak tarafına 67.000 ₺ kaydedilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. Borsada işlem gören nominal değeri 5 ₺ olan hisse 

senetlerinden 10.000 adedi 60.000 ₺ ödenerek satın 

alınmıştır. Bu hisse senetlerinin yarısı, birim fiyatı 6,50 ₺’ye 

peşin olarak satılmıştır. 

Buna göre, satışa ilişkin kayıt ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabının alacak tarafına 
2.500 ₺ kaydedilir. 

B) Yurtiçi Satışlar hesabının alacak tarafına 32.500 ₺ 

kaydedilir. 

C) Komisyon Gelirleri hesabının alacak tarafına 5.000 ₺ 
kaydedilir. 

D) Kasa hesabının alacak tarafına 32.500 ₺ kaydedilir. 

E) Hisse Senetleri hesabının borç tarafına 30.000 ₺ 
kaydedilir. 
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31. Dönem Kârı veya Zararı hesabının alacak kalanının 

70.000 ₺, döneme ilişkin kanunen kabul edilmeyen 

giderlerin 10.000 ₺, vergi istisnalarının ise 30.000 ₺ olduğu 

belirlenmiştir. Döneme ilişkin Kurumlar Vergisi oranı 

%20’dir. 

Buna göre, işletmenin dönem net kârı veya zararının 
belirlenmesine ilişkin dönem sonunda yapılacak kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 

60.000  
60.000 

 
B) 

 

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 70.000  

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER   

YASAL YÜKÜMLÜLÜK   

KARŞILIKLARI  10.000 
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA   

ZARARI  60.000 

 
C) 

 

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA 

ZARARI 

70.000  

70.000 

 
D) 

 

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 70.000  

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE   

FONLAR  10.000 
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA   

ZARARI  60.000 

 
E) 

 

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL   

YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 70.000  

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE   

FONLAR  10.000 
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA   

ZARARI  60.000 

32. İşletme, mal alımı sırasında satıcı işletmeye malların 

taşınması ile ilgili gerekli olan kaplar için 30.000 ₺ depozito 

ödemiştir. Süresi içinde kaplar satıcı işletmeye iade edilmiş, 

ancak kaplarda oluşan hasar nedeniyle satıcı firma 

işletmeye 24.000 ₺ ödemiştir. 

Buna göre, kapların iadesine ilişkin doğru kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

100 KASA 
126 VERİLEN DEPOZİTO VE 

TEMİNATLAR 

24.000  

24.000 

 
B) 

 

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 30.000  

100 KASA  24.000 
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE   

KÂRLAR  6.000 

 
C) 

 

100 KASA 24.000  

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE   

ZARARLAR 6.000  

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI  30.000 

 
D) 

 

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 
100 KASA 

24.000  
24.000 

 
E) 

 

100 KASA 24.000  

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE   

ZARARLAR 6.000  

126 VERİLEN DEPOZİTO VE   

TEMİNATLAR  30.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi nazım hesaplarda izlenmez? 

A) 25.000 ₺ maliyetli mal, bedeli üç ay sonra alınmak üzere 
18.000 ₺’ye satılmıştır. 

B) 3.000 ₺ tutarındaki bilgisayar işletmeye emanet olarak 
bırakılmıştır. 

C) İşletmeden kredi alabilmek için, 10.000 ₺ tutarlı 
televizyon A işletmesi tarafından rehin bırakılmıştır. 

D) Bankadan alınan 40.000 ₺ tutarlı teminat mektubu, D 
işletmesine teslim edilmiştir. 

E) Müşteriden alınan 7.000 ₺ tutarlı, 6 ay vadeli bir senet 
ciro edilmiştir. 
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34. İşletme, vadesi gelen 40.000 ₺ tutarlı senetli borcu 

vadesinde ödeyemediğinden, 45.000 ₺ tutarlı yeni bir senet 

keşide etmiştir. 

Buna göre, bu işleme ilişkin doğru kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
321 BORÇ SENETLERİ 

5.000  
5.000 

 
B) 

 

321 BORÇ SENETLERİ 40.000  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 5.000  

321 BORÇ SENETLERİ  45.000 

 
C) 

 

321 BORÇ SENETLERİ 40.000  

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU 5.000  

321 BORÇ SENETLERİ  45.000 

 
D) 

 

320 SATICILAR 40.000  

121 ALACAK SENETLERİ 5.000  

642 FAİZ GELİRLERİ  45.000 

 
E) 

 

321 BORÇ SENETLERİ 40.000  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 5.000  

121 ALACAK SENETLERİ  45.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi fatura yerine geçen 

belgelerden biri değildir? 

A) Yolcu biletleri B) Müstahsil makbuzu 

C) Gider pusulası D) Tahsilat makbuzu 

E) Perakende satış belgeleri 

 
 
 
 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda yapılan 

kapanış kaydında alacaklandırılarak kapatılan 

hesaplardan biri değildir? 

A) Borç Senetleri Reeskontu 

B) Menkul Kıymet İhraç Farkları 

C) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 

D) Dönem Net Zararı 

E) Gelecek Aylara Ait Giderler 

37. İşletme, dağıtım faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 

100.000 ₺ + %18 KDV’ye bir taşıt satın almıştır. Taşıtın 

ekonomik ömrü 10 yıl olup, eşit tutarlar yöntemine göre 

amorti edilmektedir. Söz konusu taşıt, 3. yıl içinde kaza 

sonucu kullanılamaz hâle gelmiştir. 

Buna göre, yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Taşıtlar hesabı 80.000 ₺ alacaklandırılır. 

B) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı 80.000 ₺ 
borçlandırılır. 

C) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 80.000 ₺ 
borçlandırılır. 

D) Taşıtlar hesabı 100.000 ₺ borçlandırılır. 

E) Birikmiş Amortismanlar hesabı 20.000 ₺ alacaklandırılır. 

 
 

 

 
 

39. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre, 

tam bir finansal tablolar seti aşağıdakilerden hangisini 

içermez? 

A) Önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı 
bilgileri içeren dipnotlar 

B) Döneme ait özkaynak değişim tablosu 

C) Dönem sonu finansal durum tablosu 

D) Döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi 

E) Döneme ait nakit akış tablosu 

 
 
 
 

40. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına 

göre, aşağıdakilerden hangisi yatırım amaçlı 

gayrimenkul değildir? 

A) İşletmenin sahip olduğu (veya finansal kiralama işlemi 
çerçevesinde işletme tarafından elde tutulan) ve bir veya 
daha fazla faaliyet kiralamasına konu edilen binalar 

B) Bir veya daha fazla faaliyet kiralama sözleşmesi 
çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boş bir bina 

C) Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede satılmaktan 
ziyade, uzun vadede sermaye kazancı elde etmek 
amacıyla elde tutulan arsalar 

D) Gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak 
üzere inşa edilmekte veya geliştirilmekte olan 
gayrimenkuller 

E) Başka bir işletmeye finansal kiralama sözleşmesi 
çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller 

38. Aşağıdakilerin hangisinde bir gelir tablosu hesabı 

kullanılmaz? 

A) Cari döneme ait kira ödemesi yapılması 

B) Kredili (vadeli) mal satışı 

C) Satın alınan malların nakliyesi için ödeme yapılması 

D) Bankadan çekilen kredi için dönem sonu tahakkuk kaydı 
yapılması 

E) Müşterilere satış sonrası indirim yapılması 
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41. Aşağıdakilerden hangisi Kâr veya Zarar ve Diğer 

Kapsamlı Gelir Tablosunda yer almaz? 

A) Ertelenmiş gelirler 

B) Değer düşüklüğü zararları 

C) Durdurulan faaliyetler toplam tutarı 

D) İştirak ve iş ortaklıklarının kâr veya zarar payları 

45.  

I. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 

II. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KGK) 

III. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

E) Vergi gideri 

 
 
 
 

42. X şirketi performans gösterileri organize etmekte ve gösteri 

biletlerini internet sitesi aracılığı ile satışa sunmaktadır. 

TMS 18 Hasılat standardına göre, X şirketi düzenlediği 
organizasyondan kaynaklanan hasılatı ne zaman 
tahakkuk ettirir? 

A) Bilet bedelleri nakit olarak tahsil edildiğinde 

B) Biletler müşteriler tarafından satın alındığında 

C) Sanatçılara ödeme yapıldığında 

D) Performans gösterisi gerçekleştiğinde 

E) Biletler web sitesinde satışa sunulmaya başladığında 

 
 
 
 

 
43. TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi raporlayan işletme ile ilişkili 

taraf değildir? 

A) Şirket ile aynı grupta yer alan başka bir bağlı ortaklık 

B) Şirkete finansman sağlayan kurum 

C) Şirketin CEO’sunun oğlu 

D) Şirketin kilit yönetici personeli 

E) Şirketin ana ortaklığı 

 
 
 
 

44. Geçmiş dönemlerde stok değerleme yöntemi olarak ağırlıklı 

ortalama maliyet yöntemini uygulayan A şirketi, cari 

dönemde İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) yöntemini uygulamaya 

karar vermiştir. 

Buna göre; TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe 
Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar standardı 
kapsamında bu karar için yapılacak uygulama 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bu bir hatadır ve ileriye dönük düzeltme yapılması 
gerekir. 

B) Bu bir tahmin değişikliğidir ve geriye dönük uygulama 
yapılması gerekir. 

C) Bu bir tahmin değişikliğidir ve ileriye dönük düzeltme 
yapılması gerekir. 

D) Bu bir muhasebe politikası değişikliğidir ve ileriye dönük 
uygulama yapılması gerekir. 

E) Bu bir muhasebe politikası değişikliğidir ve geriye dönük 
uygulama yapılması gerekir. 

IV. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri IFAC’a üye olan 

kuruluşlardandır? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV 

D) II ve III E) III ve IV 

 
 
 
 
 
 

 
46. Bir sistem olarak muhasebe bilgi sisteminde 

aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

A) Girdi B) Uyumlaştırma C) İşlem 

D) Çıktı E) Geri besleme 

 
 
 
 
 
 

 
47. İşletmede 100 adetlik bir siparişin toplam maliyeti 10.000 ₺ 

olarak gerçekleşmiştir. Üretilen mamullerden 10 adedinin 

kusurlu olduğu tespit edilmiş ve söz konusu mamullerin 

kusurunun giderilmesi için aşağıdaki maliyetlere 

katlanılarak düzeltme yapılmıştır. 
 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 2.000 ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri 1.500 ₺ 

Genel Üretim Giderleri 500 ₺ 

Buna göre, düzeltme işlemi sonrası bu siparişe ilişkin 
birim başına üretim maliyeti kaç ₺’lik artış 
göstermiştir? 

A) 10 B) 30 C) 40 D) 100 E) 140 
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48. İşletme üretim maliyetlerinin hesaplanmasında evre 

maliyetleme sistemini kullanmaktadır. Ocak dönemine ait 

miktar hareketleri ve direkt ilk madde ve malzeme 

giderlerine ait veriler aşağıda verilmiştir: 

Miktar Hareketleri 
 

Dönem Başı Yarı Mamul Stok (1 Ocak) 100 birim 

Üretime Başlanan 600 birim 

Ocak Döneminde Üretimi Tamamlanan 500 birim 

Dönem Sonu Yarı Mamul Stok (31 Ocak) 200 birim 

 
 Direkt İlk Madde ve 

Malzeme 
Tamamlanma 
Dereceleri Açısından 

Dönem Başı Yarı Mamul ? 

Dönem Sonu Yarı Mamul %50 

 
Maliyet Bilgileri (Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri) 

 

 Direkt İlk Madde ve 
Malzeme Maliyeti 

Dönem Başı Yarı Mamul 

Maliyeti İçinde 

5.000 ₺ 

Dönemin Üretim Maliyeti 
İçinde 

56.000 ₺ 

Bu dönem ilk giren ilk çıkar (FIFO) maliyet yöntemine göre 
direkt ilk madde ve malzeme giderleri açısından birim 
üretim maliyetinin 100 ₺ olduğu belirlenmiştir. 

Buna göre, dönem başı yarı mamul stoklarının direkt ilk 
madde ve malzeme açısından tamamlanma derecesi 
yüzde kaçtır? 

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

49. İşletmenin ürettiği X mamulü için ilgili dönemde ortaya 

çıkan veriler aşağıda verilmiştir: 
 

Dönemde Üretime Yüklenen Maliyet 30.000 ₺ 

Satılan Mamüller Maliyeti 30.000 ₺ 

Dönem Sonu Mamul Stok 10.000 ₺ 

Dönem Başı Mamul Stok 8.000 ₺ 

Dönem Başı Yarı Mamul Stok 5.000 ₺ 

Buna göre, dönem sonunda stoklarda kalan yarı 
mamullerin maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 1.000   B) 2.000 C) 3.000 D) 4.000 E) 5.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50. Genel üretim giderlerini tahmini olarak mamullere yükleyen 

bir mobilya üretim işletmesinde faaliyet ölçüsü olarak direkt 

işçilik giderleri kullanılmaktadır. İşletmede Mart ayında 

100.000 ₺ direkt işçilik gideri için 500.000 ₺ genel üretim 

gideri bütçelenmiştir. İşletmede yemek odası takımları için 

Mart ayında 30.000 ₺ direkt işçilik gideri gerçekleşmiştir. 

Buna göre, yemek odası maliyetine yüklenecek genel 
üretim gideri tutarı kaç ₺’dir? 

A) 30.000 B) 100.000 C) 120.000 

D) 150.000 E) 500.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. Ortak maliyetlerini üretim miktarı yöntemine göre dağıtan 

ve A, B, C isimli üç tip ana mamul üreten bir işletmede 

maliyet dönemi sonunda ortak maliyet 120.000 ₺ olarak 

hesaplanmıştır. Dönemde üretilen 2.000 adet A mamulü 

ortak maliyetlerden 40.000 ₺, 1.000 adet üretilen B mamulü 

ortak maliyetlerden 20.000 ₺ pay almaktadır. 

Buna göre, C mamulünün üretim miktarı kaç birimdir? 

A) 3.000 B) 4.000 C) 5.000 

D) 6.000 E) 7.000 
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52. Standart maliyet yöntemini uygulayan bir işletmede maliyet 

dönemi sonunda bazı hesaplara ilişkin bilgiler aşağıda 

verilmiştir: 

Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları 12.000 ₺ OLUMLU 
Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 5.000 ₺ OLUMLU 
Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 20.000 ₺ OLUMSUZ 

Buna göre, yukarıdaki farkların kapatılmasına ilişkin 
muhasebe kaydıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları hesabı ve Genel 
Üretim Giderleri Verimlilik Farkları hesabı ALACAKLI, 
Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları hesabı 
BORÇLU çalışır. 

B) Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları hesabı ve Genel 
Üretim Giderleri Verimlilik Farkları hesabı BORÇLU, 
Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları hesabı 
ALACAKLI çalışır. 

C) Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları hesabı 
ALACAKLI, Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 
hesabı ve Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 
hesabı BORÇLU çalışır. 

D) Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları hesabı, Genel 
Üretim Giderleri Verimlilik Farkları hesabı ve Genel 
Üretim Giderleri Kapasite Farkları hesabı ALACAKLI 
çalışır. 

E) Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları hesabı BORÇLU, 
Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları hesabı ve 
Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları hesabı 
ALACAKLI çalışır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Kapasite kullanım oranı %50 olan bir işletmede maliyet 

döneminde 1.000 adet mamul üretilmiştir. Mamul birim 

maliyeti tam maliyet yöntemine göre 18 ₺, değişken maliyet 

yöntemine göre 16 ₺ hesaplanmıştır. 

Normal maliyet yöntemine göre mamul birim maliyeti 
kaç ₺’dir? 

A) 13 B) 15 C) 17 D) 19 E) 21 

54. Maliyet döneminde 1.000 birim üretim yapmış bir işletmenin 

gelir tablosu ile satışların maliyeti tablosundan alınan bazı 

bilgiler aşağıda verilmiştir: 

Brüt Satışlar : 400.000 ₺ 
Mamul Stoklarında Değişim : 50.000 ₺ 
Brüt Satış Kârı  : 70.000 ₺ 

Buna göre, birim üretim maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 180 B) 230 C) 280 D) 330 E) 380 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. Bir işletme aşağıdakilerden hangisini yaparak 

Borç / Toplam Varlık oranını azaltır? 

A) Uzun vadeli borçların vadesini kısaltarak 

B) Tahvil ihraç ederek 

C) Banka kredisi kullanarak 

D) Hisse senedi ihraç ederek 

E) Kısa vadeli borçların vadesini uzatarak 

 
 
 
 
 
 
 

56. Net satışları 7.200.000 ₺, duran varlıkları 3.000.000 ₺ ve 

uzun vadeli borçları 1.400.000 ₺ olan bir işletmenin 

özsermaye devir hızı 2 ise, net işletme sermayesi 

kaç ₺’dir? 

A) 1.600.000 B) 2.000.000 C) 2.200.000 

D) 3.600.000 E) 4.400.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Aşağıdakilerden hangisi Diğer Faaliyetlerden Olağan 

Gelir ve Kârlar hesap grubunun içinde yer alır? 

A) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

B) Diğer Gelirleri 

C) Yurtdışı Satışlar 

D) Önceki Dönem Gelir ve Kârları 

E) Komisyon Gelirleri 
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58. Aşağıdakilerin hangisinde tahakkuk esasının dışında 

bir yaklaşım benimsenmiştir? 

A) Satışların Maliyeti Tablosu B) Fon Akış Tablosu 

C) Gelir Tablosu D) Nakit Akış Tablosu 

E) Bilanço 

 
 
 
 

 
59. Cari dönemdeki dönen varlıkları önceki yıla göre 50.000 ₺ 

ve %10 oranında azalan bir işletmede, kısa vadeli yabancı 

kaynaklar 10.000 ₺ ve %40 oranında azalmıştır. 

Buna göre, bu işletme için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Cari yıldaki net işletme (çalışma) sermayesinin tutarı 
400.000 ₺’dir. 

B) Cari yıldaki net işletme (çalışma) sermayesinin tutarı 
435.000 ₺’dir. 

C) Cari yıldaki net işletme (çalışma) sermayesinin tutarı 
465.000 ₺’dir. 

D) Önceki yıldaki net işletme (çalışma) sermayesinin tutarı 
405.000 ₺’dir. 

E) Önceki yıldaki net işletme (çalışma) sermayesinin tutarı 

415.000 ₺’dir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Net satışları 180.000 ₺ olan bir işletmenin, brüt satış kârı 

30.000 ₺ ve ortalama stok tutarı 10.000 ₺’dir. 

Buna göre, bu işletmenin stoklarının ortalama stokta 

bekleme süresi kaç gündür? (Bir yıl 360 gün kabul 

edilecektir.) 

A) 12 B) 16 C) 18 D) 22 E) 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

61. Aktif devir hızı 8 olan bir işletmenin, dönem net kârı 2.000 ₺, 

net satışları 800.000 ₺ ve özkaynak kârlılığı %10’dur. 

Buna göre, bu işletmenin Borç / Toplam Varlık oranı 
yüzde kaçtır? 

A) 20 B) 30 C) 50 D) 75 E) 80 

62. Bir işletmenin cari oranı 2, kısa vadeli yabancı 

kaynaklarının devamlı sermayeye oranı ise 0,25’tir. 

Buna göre, işletmenin duran varlıklarının devamlı 
sermayeye oranı kaçtır? 

A) 0,20 B) 0,60 C) 0,75 D) 1,25 E) 1,75 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64. Aşağıdakilerden hangisi denetim işlemlerinden biri 

olan tutar aktarmalarının denetimi kapsamında yapılan 

çalışmalardan biri değildir? 

A) Yevmiye maddesindeki tutarların doğru hesaplara 
kaydedilip edilmediğinin incelenmesi 

B) Yevmiye maddesindeki tutarların borç ve alacak kayıtları 
açısından doğru kaydedilip edilmediğinin incelenmesi 

C) Yevmiye maddesindeki tutarların gerekli yardımcı defter 
kayıtlarının yapılıp yapılmadığının incelenmesi 

D) Kapanış bilançosundaki tutarların izleyen yılın açılış 
bilançosuna doğru geçirilip geçirilmediğinin incelenmesi 

E) Yevmiye maddesindeki tutarların, ilgili işlemin 
belgelerindeki tutarlarla karşılaştırılması 

63. Aşağıdakilerden hangisi denetçi raporunun giriş 

paragrafında yer almaz? 

A) Denetçinin etik hükümler uyarınca, denetimini yaptığı, 
işletmeden bağımsız olduğu ve etiğe ilişkin diğer 
sorumluluklarını bu hükümlere uygun olarak yerine 
getirdiğine ilişkin açıklama 

B) Finansal tablolar setini oluşturan her bir finansal 
tablonun tarihi veya dönemi 

C) Finansal tabloları denetlenmiş olan işletme adı 

D) Önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak 
üzere dipnotlara yapılan atıflar 

E) Finansal tabloları oluşturan her bir tablonun başlığı 
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65. Finansal Durum Tablosunda, finansal yatırımlar 

grubunu denetleyen bir denetçi, aşağıdakilerden 

hangisi ile ilgilenmez? 

A) Türev araçların yeniden incelenmesi 

69.  

I. Önemlilik 

II. Risk 

III. Maliyet 

B) 3 aydan uzun vadeli banka hesaplarının incelenmesi 

C) 3 aydan kısa vadeli banka hesaplarının incelenmesi 

D) Hisse senedi alımlarının incelenmesi 

E) Vadeye kadar elde tutulacak tahvillerin incelenmesi 

 
 
 
 
 
 

66. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan 

işletmede, 10.000 ₺ peşin fiyatlı bir yazılım, 6 ay vadeli 

fiyata 12.000 ₺’ye satın alınmıştır. Ayrıca, yazılımın 

kurulumu için 1.000 ₺ masraf yapılmıştır. Kayıtlarda yapılan 

incelemede, yazılımın kayıtlara 13.000 ₺ maliyetle 

kaydedildiği tespit edilmiştir. 

Buna göre, maddi olmayan duran varlıkların 
denetiminde, yazılımın kayıtlı değerinin doğruluğuna 
yönelik kanıt toplamak isteyen denetçi, aşağıdakilerden 
hangisini kullanmaz? 

A) Sorgulama B) Yeniden hesaplama C) Tetkik 

D) Dış teyit E) Belge inceleme 

 
 
 
 
 

 
67. Aşağıdakilerden hangisi denetim planlaması esnasında 

yapılması gereken işlemlerden değildir? 

IV. Zamanlılık 

V. Objektiflik 

VI. İlgililik 

Yukarıdakilerden hangileri denetimde toplanan 
kanıtların yeterliliğini etkileyen unsurlardır? 

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

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

 
 
 
 
 

70. Ana kitledeki örnekleme birim sayısı, bir örnekleme aralığı 

(örneğin 50) oluşturmak için örneklem büyüklüğüne bölünür 

ve ilk 50 birim içinde bir başlangıç noktası belirlendikten 

sonra, her 50’nci birim örnekleme birimi seçilir. 

Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen örnek seçim 
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rastgele B) Kolayda C) Sistematik 

D) Gelişigüzel E) Blok 

 
 
 
 
 
 
 

71. Aşağıdakilerden hangisi kasa hesabının denetiminde 

maddilik testi yapmak isteyen bir denetçinin yapacağı 

bir eylem olamaz? 

A) Kasanın fiziki sayımını yapmak 

B) Kasa güvenliğini kontrol etmek 

C) Kasa hesabındaki nakit hareketleri, tahsilat ve ödeme 
makbuzları ile karşılaştırmak 

D) Fiilî sayım sonucu ile kaydı envanter sonucunu 
karşılaştırmak 

E) Kasadaki yabancı paraları değerlemek 

 
 
 
 

 

68. 

I. Kanıtların kaynağı 

II. İç Kontrol sisteminin etkinliği 

III. Kanıtların objektifliği 

IV. Kanıtların elde edilme zamanı 

V. Önemlilik 

VI. Kanıtların ilgili olması 

Yukarıdakilerden hangileri denetimde kullanılacak 
kanıtların güvenilirliğini etkileyen unsurlardan değildir? 

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

D) IV ve V E) V ve VI 

A) Kontrol testleri yapmak 

B) Önemlilik düzeylerini belirlemek 

C) Önceki denetçilerle görüşmek 

D) Denetim alanlarını belirlemek 

E) İç kontrol sistemini incelemek 

Sorunun doğru cevabı "A" seçeneği olarak düzeltilmiş ve 
değerlendirme buna göre yapılmıştır. 
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72. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını kullanarak mali 

tablo hazırlayan bir işletmenin, maddi duran varlıklar grubu 

altında görünen, binalar hesabı denetlenmektedir. Yapılan 

sorgulamada, 1.000.000 ₺ kayıtlı değerli binanın yıl 

başında finansal kiralama sözleşmesi ile kiraya verilmiş 

olduğu ve gerçeğe uygun değerleri ile takip edilmelerine 

karar verildiği öğrenilmiştir. Yapılan incelemede, kiraya 

verilmiş bina için yıl sonunda 100.000 ₺ amortisman 

ayrıldığı, faydalı ömrün 5 yıl olduğu ve normal amortisman 

yönteminin kullanıldığı belirlenmiştir. 

Buna göre, denetçi için aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Kiraya verilmiş bu binanın, işletmeye ait olup 
olmadığının sorgulanması gerekir. 

B) Kiraya verilmiş binanın piyasa değerinin belirlenerek, 
gerçeğe uygun değer artışının yapılması gerekir. 

C) Kiraya verilmiş binanın Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
hesabı adı altında izlenmesi gerekir. 

D) Kiraya verilmiş binayla ilgili 100.000 ₺’lik amortismanın 
iptal edilmesi gerekir. 

E) Kiraya verilmiş binaya ait amortismanın 100.000 ₺ daha 
artırılması gerekir. 

 
 
 
 
 
 

 
73. Denetimi yapılan işletmede konsinye olarak bulunan 

malların işletmenin varlığıymış gibi gösterilmesi, 

işletmenin finansal tablo ile ilgili iddialarından hangisi 

ile ilgilidir? 

 
 
 
 
 
 
 
 

74. Denetimi yapılan ABC A.Ş.’de yıl içinde gerçekleştirilen 

araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 600.000 ₺ harcanmış 

ve tutarın tamamı geliştirme gideri olarak aktifleştirilmiştir. 

Yapılan denetim neticesinde söz konusu harcamanın 

400.000 ₺’lik kısmının araştırma niteliğindeki faaliyetler için 

yapıldığı ve aslında gider kaydedilmesi gerektiği tespit 

edilmiştir. 

Buna göre, ABC A.Ş.’nin yapmış olduğu yanlış kayıt, 
aşağıdakilerden hangisini etkilememektedir? 

A) Haklar ve yükümlülükler B) Değerleme 

C) Açıklama D) Sunum 

E) Sınıflandırma 

75. Kanıtın yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Denetçi, toplayacağı kanıtların sayısını belirlerken ilgili 
kalemin risk derecesini göz önünde bulundurur. 

B) Denetçinin belirlediği genel önemlilik seviyesi, 
toplanacak kanıtın sayısını etkiler. 

C) Kanıtın yeterliliğine mesleki kanaatini kullanarak denetçi 
kendisi karar verir. 

D) Ana kütlenin büyüklüğü ile toplanacak kanıtın sayısı 
arasında doğru orantı vardır. 

E) Kanıtın miktarı ile denetimi yapılan şirketin iç kontrol 
sisteminin etkinliği arasında ilişki yoktur. 

 
 
 
 

76. Denetimde örnekleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Parasal birim örneklemesinde parasal birimin seçilme 
şansı parasal tutarın büyüklüğü ile orantılıdır. 

B) İstatistiksel örnekleme yönteminde, örnekleme riski için 
en uygun örnek büyüklüğü belirlenebilir. 

C) İstatistiksel örnekleme yönteminde kanıtların yeterliliği 
bilimsel olarak ölçülebilir. 

D) İstatistiksel olmayan örnekleme yöntemi denetçinin 
öznel yargısına bağlı değildir. 

E) Denetçinin görüş oluşturmak ve değerlendirme yapmak 
istediği veri setinin tamamı ana kütleyi oluşturur. 

 
 
 
 

77. Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin denetimi ile ilgili 

cari dosyada yer alması gereken bilgi/belgelerden biri 

değildir? 

A) Zaman bütçeleri 

B) İç kontrol sistemini değerlendirme formları 

C) Denetlenen işletme ve sektörü ile ilgili genel ve tanıtıcı 
bilgiler 

D) İş akış şemaları 

E) Denetim anlaşma mektubu 

 
 
 
 

78. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin, denetimi 

tamamlama çalışmalarını yaparken bilanço tarihinden 

sonraki önemli olayların gözden geçirilmesi 

kapsamında yapması gereken işlemlerden biri değildir? 

A) İşletme tarafından düzenleniyorsa ara mali tabloların 
incelenmesi 

B) Bilanço tarihi öncesinde başlamış davalarla ilgili olarak 
avukatlardan bilgi alınması 

C) Yönetim kurulu kararları ve toplantı tutanaklarının 
incelenmesi 

D) Yönetimden beyan mektubu istenmesi 

E) Dönem sonundan (31 Aralık) sonra yapılmış kayıtların 
incelenmesi 

A) Yükümlülük B) Tam olma 

D) Var olma 

C) Haklar 

E) Açıklama 

Sorunun doğru cevabı "C" seçeneği olarak düzeltilmiş ve 
değerlendirme buna göre yapılmıştır. 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
3 Mart 2018 

A 

14 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

79. Arz yönlü iktisat anlayışına göre, bütçe açığını 

kapatmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak 

gereklidir? 

A) Dış ticareti serbestleştirmek 

B) Vergi oranını düşürmek 

C) Vergi oranını yükseltmek 

D) Kamu harcamalarını artırmak 

E) Para arzını artırmak 

83.  

I. Yapışkan ücret varsayımı 

II. Piyasaların sürekli temizlendiği varsayımı 

III. Uyarlayıcı bekleyişler varsayımı 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Yeni Keynesyen 
modelin varsayımları arasında yer almaz? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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

 
 
 

84. Bir Merkez Bankası 𝒂 = 
𝒂 
�(𝒂 − 𝒂∗ )𝒂 + 

𝒂 
(
𝒂−𝒂∗

)𝒂� kayıp 

 
80. Bir ülkede malların fiyatları sabit iken emek miktarı 

𝒂 

fonksiyonunu minimize etmektedir. 
𝒂 𝒂∗  

artınca, emek yoğun malın üretiminin artmasını ve aynı 

zamanda sermaye yoğun malın üretiminin azalmasını 

ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Stolper-Samuelson teoremi B) Birinci refah teoremi 

C) Lokomotif teorisi D) Linder hipotezi 

E) Rybczynski teoremi 

 
 
 
 
 
 
 

81. Monopol piyasasında piyasa talep eğrisi Q=105-P ve kısa 

dönem toplam maliyet eğrisi SRTC=10+5Q şeklinde 

verilmiştir. 

Buna göre, monopolcünün denge üretim düzeyi 
aşağıdakilerden hangisidir? (Q: Üretim miktarı, P: Fiyat, 

SRTC: Kısa dönem toplam maliyet eğrisi) 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

82. Bir tüketicinin, X ve Y mal sepetleri arasında kayıtsız 

iken, bu iki sepetin ağırlıklı ortalamasından oluşan bir 

üçüncü sepeti X ve Y mal sepetlerine tercih etmesine 

verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tercihlerin kesinlikle dışbükeyliği 

B) Tercihlerin bütünlüğü 

C) Tercihlerin geçişliliği 

D) Tercihlerin doymazlığı 

E) Tercihlerin sürekliliği 

Buna göre, Merkez Bankasının uyguladığı bu politika 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (𝒂: Enflasyon 

oranı, 𝒂∗ : Enflasyon oranı hedefi, Y: Hasıla, 𝒂∗ : Hasıla 
hedefi, L: Kayıp fonksiyonu) 

A) Merkez Bankası enflasyon hedefine öncelik vermektedir. 

B) Merkez Bankası tam enflasyon hedeflemesi 
uygulamaktadır. 

C) Merkez Bankası esnek enflasyon hedeflemesi 
uygulamaktadır. 

D) Merkez Bankasının döviz kuru hedefi yoktur. 

E) Merkez Bankasının çifte misyonu vardır. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
86. Vadesi gelmiş borçların ya da kısa vadeli borçların 

uzun süreli borca çevrilmesine verilen ad 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Konversiyon B) Borcun reddi C) Moratoryum 

D) Rachat E) Konsolidasyon 

85. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının 

görünüşte artış nedenlerinden biri değildir? 

A) Teknolojinin gelişmesi 

B) Nüfusun artması 

C) Bütçe usullerinin değişmesi 

D) Para değerinin değişmesi 

E) Para ekonomisinin yaygınlaşması 
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87. Devletin ekonomideki işlevlerini etkinlik, adalet ve 

istikrar olarak üç başlık altında sınıflandırmasıyla 

tanınan maliyeci aşağıdakilerden hangisidir? 

A) R. Musgrave B) R. Wagner C) P. Samuelson 

D) J. Stiglitz E) J. Buchanan 

 
 
 
 
 
 
 

88. “Vergilemede etkinlik”in tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Vergi toplamak için yapılan masrafların mümkün olduğu 
kadar düşük olmasıdır. 

B) Vergi hasılatının ekonomideki dalgalanmaları yakından 
izlemesidir. 

C) Vergi toplama maliyetlerine oranla vergi hasılatının en 
yüksek düzeyde olmasıdır. 

D) Vergilerin ekonomideki kaynak tahsisini ve nispî fiyat 
yapısını değiştirmemesidir. 

E) Vergi tahsilatının yükümlüler için en uygun zamanda 
yapılmasıdır. 

 
 
 
 
 

89. Kısa vadeli kamu borçları ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Dalgalı borçlar olarak da adlandırılır. 

B) Kısa vadeli borçlar toplamı, yıl içerisinde sabittir. 

C) Vadesi bir yıl veya daha kısa süreli borçlardır. 

D) Kısa vadeli olarak borçlanılan piyasa genellikle para 

piyasası olarak tanımlanır. 

E) Bütçe açığını kapatmak için kısa vadeli borçlanmaya 
başvurulabilir. 

 
 
 
 
 
 
 

90. Enflasyonist açık var iken aşağıdaki maliye 

politikalarından hangisi açığı kapatma anlamında daha 

etkindir? 

A) Spesifik vergilerin kaldırılması 

B) Düşük gelir gruplarına vergi indirimine gidilmesi 

C) Harcamalar üzerinden alınan vergilerin oranlarının 

indirilmesi 

D) Üst gelir gruplarından verginin alınmaması 

E) Düşük gelir gruplarına verilen transfer harcamasının 
kesilmesi 

91. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi meslek 

mensubunun adının yönetim kurulu kararıyla çalışanlar 

listesinden silineceği hâllerden biri değildir? 

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

B) Meslek mensubunun çalışma bürosunu oda bölgesi 
dışına nakletmiş bulunması 

C) Meslek mensubu olmak için Kanun’un aradığı şartların 
sonradan kaybedilmiş olması 

D) Meslek mensubunun uyarma cezasına çarptırılması 

E) Meslek mensubuna ruhsatnamenin verildiği tarihte, 
verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının 
sonradan tespit edilmiş olması 

 
 
 
 

92. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, serbest 

muhasebeci mali müşavirlere uygulanabilecek disiplin 

cezaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Disiplin kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif 
disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilirler. 

B) Mükellefle birlikte kasten vergi ziyaına sebebiyet 
verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek 
mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir. 

C) Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin 
cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek 
mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır 
ceza uygulanabilir. 

D) Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle 
yapmayan meslek mensupları için geçici olarak mesleki 
faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. 

E) Disiplin cezaları disiplin suçunun işlendiği tarihinden 
itibaren uygulanır. 

 
 
 
 

93. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik’e göre, meslek mensuplarının ticari 

faaliyette bulunamamaları ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Meslek mensupları esnaf sayılmalarını gerektirecek bir 

faaliyette bulunabilirler. 

B) Meslek mensupları ticari vekillik yapabilirler. 

C) Meslek mensupları komandit şirketlerde komanditer 
ortak olabilirler. 

D) Meslek mensupları ticari mümessillik (ticari temsilcilik) 
yapabilirler. 

E) Meslek mensupları acentelik yapabilirler. 
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94. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik’e göre, işyerini veya ikamet adresini 

değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları 

ortaklık büroları ve şirketler, kaç gün içinde yeni 

adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek 

zorundadırlar? 

A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 E) 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

95. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 

İlkeler Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensubunun gizlilik sorumluluğu müşteri ya da 
işveren ile ilişkisi sona erdiği zaman bile devam eder. 

B) Yasal olarak izin verilmediği sürece bağımsız çalışan 
meslek mensubu, müşterisine ait para veya diğer 
varlıkları, emanet olarak alabilir. 

C) Meslek mensubunun bir müşteri ile ilgili olarak müşteri 
gönderme bedeli veya komisyon alması etik ilkelere 
uygun değildir. 

D) Bağımsız çalışan bir meslek mensubu bilgileri manipüle 
edemez ve gizli bilgileri kişisel çıkarı için kullanamaz. 

E) Güvence sağlamaya yönelik bir hizmet sunan meslek 
mensubu güvence sağlama sözleşmesi müşterisinden 
bağımsız olmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 

96. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 

Yönetmelik’e göre, ücret sözleşmesi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Süreli olarak yapılan ücret sözleşmesinin en az 2 yıllık 
olması şarttır. 

B) Yabancı firmalarla yapılan ücret sözleşmelerinin mutlaka 
Türkçe yapılması gerekmektedir. 

C) Ücret sözleşmelerine; ücrete mahsuben avans 
verileceğine dair hüküm konulamaz. 

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

E) Ücret sözleşmesinin sözlü yapıldığının belirlenmesi 
durumunda, meslek mensubu hakkında disiplin cezası 
uygulanır. 

97. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

kapsamı dışındadır? 

A) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya 
ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri 

B) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işleri 

C) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit 
yapı işleri 

D) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi 
durumunda olan park ve bahçe işleri 

E) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının 
yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler 

 
 
 
 

98. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, belirli ve belirsiz süreli 

iş sözleşmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayrımı haklı 
kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli 
olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 
çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. 

B) İş güvencesi hükümlerinden yararlanma konusunda 
belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiler 
arasında fark yoktur. 

C) Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması 
veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif 
koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı 
şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş 
sözleşmesidir. 

D) Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, 
birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi hâlde 
iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul 
edilir. 

E) İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hâlde 
sözleşme belirsiz süreli sayılır. 

 
 
 
 

99. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. maddesine göre, 

aşağıdaki işverenlerden hangisinin işyerini bildirme 

yükümlülüğü bulunmamaktadır? 

A) Bu Kanun kapsamına giren nitelikte bir işyerindeki işin 
bir bölümünü alt işverene veren 

B) Bu Kanun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran 

C) Bu Kanun kapsamına giren nitelikte bir işyerini devralan 

D) Bu Kanun kapsamına giren nitelikte bir işyerinin çalışma 
konusunu kısmen veya tamamen değiştiren 

E) Bu Kanun kapsamına giren nitelikte bir işyerinin 
herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini 
kapatan 
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100. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre, toplu iş sözleşmesinden yararlanma 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına üye olmayan 
işçiler de dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş 
sözleşmesinden yararlanabilir. 

B) Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla 
olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenir. 

C) Grev sonunda yapılan toplu iş sözleşmesinden, 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre 
zorunlu olarak çalışanlar dışında işyerinde çalışmış 
olanlar aksine hüküm bulunmadıkça yararlanamaz. 

D) Taraf işçi sendikasına üye olmayan bir işçinin toplu iş 
sözleşmesinden dayanışma aidatı ödeyerek 
yararlanabilmesi işçi sendikasının onayına bağlıdır. 

E) Toplu iş sözleşmesinden kural olarak taraf işçi 
sendikasının üyeleri yararlanır. 

 
 
 
 
 

101. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun kısa ve uzun 

vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı 

sayılmaz? 

A) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta 
olan veya rehabilite edilen, hasta veya maluller 

B) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından 
çalıştırılanlar 

C) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline 

kayıtlı olanlar 

D) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle 
gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar 

E) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları 

 
 
 
 
 
 

 
102. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesinin feshi 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşverenin iş sözleşmesindeki esaslı değişiklik yapma 
önerisini 6 iş günü içerisinde kabul etmeyen işçi, iş 
sözleşmesini kendisi feshetmiş sayılır. 

B) Yüzüne hakaret eden bir işçinin iş sözleşmesini haklı 
nedenle derhal feshetmek için, işverenin bir aylık hak 
düşürücü süresi vardır. 

C) İş güvencesinden yararlanmak için altı aylık kıdem ve iş 
yerinde otuz işçi çalışması şartları, iş sözleşmeleri veya 
toplu iş sözleşmeleriyle hafifletilebilir veya kaldırılabilir. 

D) İş sözleşmesini kötü niyetle fesheden işçiden, bildirim 
sürelerinin üç katı tutarındaki götürü kötü niyet tazminatı 
işveren tarafından talep edilebilir. 

E) İş sözleşmesinin süreli feshinde, işçiye yeni iş arama 
izni verilmesi için işçinin bu yönde talebi gerekir. 

103. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın 

vergilendirilmesinde safi kazancın tespit edilmesi için 

indirimi kabul edilen giderler arasında değildir? 

A) Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için 
yapılan genel giderler 

B) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, 
damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni 
vergi, resim ve harçlar 

C) İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama 
veya kanun emrine istinaden ödenen zarar; ziyan ve 
tazminatlar 

D) Teşebbüs sahibinin kendisine işletmeden ödenen 
aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar 

E) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik 
sistemine ödenen katkı payları 

 
 
 
 
 
 

104. Aşağıdakilerden hangisi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun mükellefi değildir? 

A) Adi ortaklık B) Limited şirket 

C) Derneklere ait iktisadi işletme   D) Anonim şirket 

E) Kooperatif 

 
 
 
 

105. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve 

ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan 

unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim 

vergisi hariç) teşekkül eden değerdir? 

A) Brüt satış fiyatı B) Motorlu taşıtlar vergisi 

C) Taşıt değeri D) Net değer 

E) Beyan 

 
 
 
 
 

106. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi istisna kapsamına girmez? 

A) İktisadi işletmelere dâhil bulunan gayrimenkullerin 

kiralanması işlemleri 

B) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava 
meydanlarında yapılan hizmetler 

C) Serbest bölgelerde verilen hizmetler 

D) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren 
işler 

E) Basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından 
yapılan teslim ve hizmetler 
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107. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacakları için 

oluşturulan güvence önlemlerinden biri değildir? 

A) İhtiyati haciz B) Ödeme emri 

C) Tasarrufun iptali D) Rüçhan hakkı 

E) İhtiyati tahakkuk 

 
 
 
 
 

108. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, 2017 yılı Aralık 

ayında satın aldığı binek otomobili için kıst amortisman 

uygulamak yerine yıllık olarak hesaplanan 

amortismanın tamamını 2017 yılı kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde gider olarak dikkate alan bir 

inşaat şirketinde, bu durumun izleyen yıllarda yapılan 

bir vergi incelemesinde ortaya çıkması durumunda 

yapılacak olan tarhiyatın türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) İdarece tarhiyat 

B) Düzeltme yoluyla tarhiyat 

C) Beyana dayanan tarhiyat 

D) Re’sen tarhiyat 

E) İkmalen tarhiyat 

 
 
 
 
 
 

109. Muhatap banka kendisine ödenmek üzere ibraz edilen 

emre yazılı bir çeki ödemeden önce aşağıdakilerden 

hangisini kontrol etmek zorunda değildir? 

A) Düzenleme tarihinin gelip gelmediğini 

B) Ciro zincirinin düzgün olup olmadığını 

C) Çekin Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan zorunlu unsurları 
taşıyıp taşımadığını 

D) Cirantaların imzalarının sahte olup olmadığını 

E) Düzenleyenin imzasının sahte olup olmadığını 

 
 
 
 
 
 

110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi geçerli bir ticaret unvanıdır? 

A) Ahmet Ökmen Turizm Şirketi 

B) Ahmet Ökmen Turizm Anonim Şirketi 

C) Ahmet Ökmen A.Ş. 

D) Ahmet Ökmen Anonim Şirketi 

E) Ahmet Ökmen Turizm A.Ş. 

111. Aşağıdakilerden hangisinin ticaret siciline tescili, 

tescilin olumlu etkisini haiz değildir? 

A) Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisinin şube işleri ile 
sınırlandırılması 

B) Ticari temsilcinin azli 

C) İki anonim şirketin birleşmesi 

D) Anonim şirketin esas sözleşmesinin işletme konusuna 
ilişkin maddesi 

E) Limited şirket esas sermaye payının devri 

 
 
 
 
 

112. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi geçerli bir şirket birleşmesi 

değildir? 

A) Bir kollektif şirketin devralan olmak şartıyla bir limited 
şirketle birleşmesi 

B) Bir kooperatifin devralan olmak şartıyla bir kollektif 
şirketle birleşmesi 

C) Bir kollektif şirketin devrolunan şirket olmak şartıyla bir 
anonim şirketle birleşmesi 

D) Bir limited şirketin devralan şirket olmak şartıyla bir 
kollektif şirketle birleşmesi 

E) Bir kollektif şirketin başka bir kollektif şirketle birleşmesi 

 
 
 

113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunun 

devredilmez görev ve yetkilerinden biri değildir? 

A) Kanun’da öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi 

B) Yönetim kurulu başkanının seçimi 

C) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı 

D) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması 

E) Esas sözleşmenin değiştirilmesi 

 
 
 
 
 
 
 

114. Kambiyo senetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Kambiyo senedi sadece tacirler tarafından 
düzenlenebilir. 

B) Kambiyo senetleri ödenmediği takdirde, özel bir icra 
takip usulü ile tahsil edilebilir. 

C) Kambiyo senetleri; poliçe, bono ve çekten oluşur. 

D) Bonolar ve poliçeler, hâmile yazılı olarak düzenlenemez. 

E) Kambiyo senetleri, kanunen emre yazılı senetlerdir. 
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115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, genel işlem 

koşulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

C) Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye veya ayrı bir 
sözleşmeye konulan bu koşulların her birinin tartışılarak 
kabul edildiğine ilişkin kayıtlar, tek başına, onları genel 
işlem koşulu olmaktan çıkarmaz. 

D) Genel işlem koşullarının sözleşme metninde veya 
ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli, 
nitelendirmede önem taşımaz. 

E) Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken 
düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede 
kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak 
karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. 

118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmenin 

kurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını 
öneren, bu süre içinde kabul kendisine ulaşmazsa; 
önerisiyle bağlılıktan kurtulur. 

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

C) Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine 
uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. 

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

E) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla 
doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır 
olmayanlar arasında yapılmış sayılır. 

 
 
 
 
 

116. 

 
 

 
I. Adam çalıştıranın sorumluluğu 

II. Hayvan bulunduranın sorumluluğu 

III. Yapı malikinin sorumluluğu 

 
119. Borçların ifası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme 
yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme 
veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, 

IV. Ev başkanının sorumluluğu 

V. Motorlu araç işletenin sorumluluğu 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yukarıda yer alan 

kusursuz sorumluluk hâllerinden hangileri 

düzenlenmiştir? 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, takas ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Alacaklardan biri çekişmeli olduğu takdirde takas ileri 
sürülemez. 

B) Takas borcu sona erdiren bir nedendir. 

C) Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası hiçbir şekilde 
ileri sürülemez. 

D) Sadece para borçları bakımından takas ileri sürülebilir. 

E) Takas edilecek borçların karşılıklı olması gerekmez. 

ödeme günündeki rayiç üzerinden ülke parasıyla da 
ödenebilir. 

B) Faiz veya kira bedeli gibi dönemsel edimlerden biri için, 
alacaklı tarafından çekince belirtilmeksizin makbuz 
verilmişse, önceki dönemlere ait edimler de ifa edilmiş 
sayılır. 

C) Alacaklı kısmen ifayı kabul ederse borçlu, borcun 
kendisi tarafından ikrar olunan kısmını ifadan 
kaçınamaz. 

D) Borçlu, faiz veya giderleri ödemede gecikmiş olsa da, 
kısmen yaptığı ödemeyi ana borçtan düşme hakkına 
sahiptir. 

E) Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir borcun 
doğumundan sonra alacaklının yerleşim yerini 
değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmişse 
borç, alacaklının önceki yerleşim yerinde ifa edilebilir. 

 
 
 
 

120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi hukuki işlemden doğan temsil 

yetkisini sona erdiren hâllerden biridir? 

A) Temsil olunanın adres değiştirmesi 

B) Temsil olunanın evlenmesi 

C) Temsil olunanın temerrüde düşmesi 

D) Temsil olunanın boşanması 

E) Temsil olunanın iflas etmesi 



 

 

 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş 
Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu (Yabancı dilden girmeyenler için 20 soru) 
ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan genel kültür-genel 
yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk (Yabancı dilden girmeyenler için toplam 
120 soru) 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 120 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli 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 15 dakikasında 

adayların sınav salonunu terk etmelerine izin 

verilmeyecektir. Sınav salonunu herhangi bir nedenle 

(tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, 

tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

 

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik 

Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir 

şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması 

durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. 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 herhangi bir şekilde dışarı 

çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların 

sınavı geçersiz sayılır. 

8. Sınav binalarına; siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, 

şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj 

içerisinde veya ambalajsız), kimlik ve sınava giriş 

belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan ya da 

malzeme ile GİRİLEMEYECEKTİR. 

 
 

9. 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. 

10. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya 

cihazları bulundurduğu tespit edilen adayların durumu 

Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları 

geçersiz sayılır. 

11. 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. 

12. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak 

ve tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına 

bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, 

kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan 

herhangi birini yapan adayların durumu Sınav İptal 

Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz 

sayılır. 

13. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, 

kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin 

durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye 

veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; 

sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik 

cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek 

şekilde tutmanız gerekmektedir. 

14. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz 

yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, 

her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

15. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. 

Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Süresi Geçerli 

Pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik 

Belgesini bina ve salon girişinde ibraz edecektir. Sınav 

Giriş Belgeleri sınavın başlamasından sonra SALON 

BAŞKANI tarafından toplanacaktır. Bu belgeler 

dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile 

sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

16. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve 

optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi 

unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır 

ve hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir. 

17. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV 

BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız. 

18. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama 

yapınız. 
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1. Şehre yağan son yağmur evlerin sıvalarını bozmuş, beyaz 
duvarlıları da alacalı bulacalı bir hâle getirmişti. 

Yukarıdaki cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yağmur şehirde olumsuzluklara daha önce de yol 
açmıştır. 

B) Daha önce de şehre en az bir kez yağmur yağmıştır. 

C) Şehirdeki tüm evler beyaz duvarlıdır ve yağmurdan 
etkilenmektedir. 

D) Şehre her yağmur yağdığında sadece evlerin sıvaları 

bozulmaz. 

E) Şehre tüm bahar aylarında aralıksız yağmur 
yağmaktadır. 

 
 
 
 
 

2. Hayatta pek az kimsenin başarabildiği iki zorlu iş vardır: 
I II 

Düşman kazanmadan yaşamak ve şu yeryüzünün en 
III IV V 

büyük gücü olan paranın boyunduruğundan kurtulmak. 
VI 

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden 
hangileri kendinden sonraki bir sözcüğü nitelemez? 

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

D) III ve VI E) III ve V 

 
 
 

3. (I) Dolaplarımın raflarına üst üste yığılan, yazı masamın 
gözlerini dolduran, geçen yıllar içinde biriken binlerce kâğıt 
parçasını ve ıvır zıvırı başımdan atmak istiyordum. (II) Evi 
böylesine baştan başa temizleme krizimin tutmasının 
sayısız nedenleri vardı. (III) Bunların arasında en başta 
geleni, yaşantımda yaratacağım bir parçacık yeniliğe 
duyduğum özlemdi. (IV) Sanki her şey birdenbire 
yıpranmış, eski püskü oluvermişti. (V) Zaten odada da 
adım atacak yer bile kalmamıştı. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede yazar, yılların üzerinde meydana getirdiği 
yorgunluktan yakınmaktadır. 

B) II. cümlede yazar, yaşadığı krize ilişkin açıklama 
yapmaya çalışmaktadır. 

C) III. cümlede yazar, yaşadığı krizin nedenleri arasında bir 
karşılaştırma yapmaktadır. 

D) IV. cümlede yazar, yaşadığı mekânla ilgili algısı üzerine 
bir olasılıktan söz etmektedir. 

E) V. cümlede yazar, özlem duyduğu yenilik için somut bir 
gerekçe sunmaktadır. 

4. Her şeyi planlamıştık amma velakin hiç bir şey 
planladığımız gibi gitmedi. Birtakım olumsuzluklar 
karşısında enerjimiz çabucak düştü. Etkinliğimizi bu 
sebeple olması gerekenden bir kaç saat öncesinde 
tamamladık. 

Yukarıdaki parçada yazım yanlışları aşağıdakilerden 
hangisiyle giderilebilir? 

A) “Her şeyi” ve “hiç bir şey” yerine sırasıyla “Herşeyi” ve 
“hiçbir şey” yazılarak 

B) “çabucak” ve “hiç bir şey” yerine sırasıyla “çabukçak” ve 
“hiç birşey” yazılarak 

C) “amma velakin” ve “Her şeyi” yerine sırasıyla “ama ve 
lakin” ve “Herşeyi” yazılarak 

D) “hiç bir şey” ve “bir kaç” yerine sırasıyla “hiçbir şey” ve 
“birkaç” yazılarak 

E) “birtakım” ve “bir kaç” yerine sırasıyla “bir takım” ve 
“birkaç” yazılarak 

 
 

5. Kafama takılan bir şey vardı() sordum() ()Baba() ben de 
seninle gelebilir miyim() senin kanonda()() 

Yukarıdaki parçada ayraçlarla bırakılmış boşluklara 
sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 

A) (,) (:) (“) (,) (,) (?) (”) B) (,) (.) (“) (,) (?) (…) (”) 

C) (,) (.) (“) (!) (,) (,) (?) D) (,) (:) (-) (!) (,) (…) (?) 

E) (.) (.) (-) (,) (?) (…) (?) 

 
 

6. Türkçede kulak sözcüğü ile oluşturulmuş pek çok deyim 
vardır. Örneğin; çok sevinmek anlamında ağzı kulaklarına 
varmak (I), bir şeyi duymazlıktan gelmek için 
kulak tıkamak (II), bir sorun karşısında dikkatli davranılması 
için uyarıda bulunmak anlamında 
(birinin) kulağını bükmek (III), bir konu hakkında aydınlatıcı, 
nesnel bilgiler vermek anlamında kulağını doldurmak (IV), 
gürültü yüzünden rahatsız olmak anlamında kulağının zarı 
patlamak (V) deyimleri kullanılır. 

Yukarıdaki numaralanmış deyimlerden hangisinin 
açıklaması yanlıştır? 

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

 
 

7. Bilgelik bir anlamda, bir insanın kendi düşüncesine bütün 
öbür düşünceleri hiçe sayarcasına önem vermesini hor 
gören bir tutumdur. Bilge insan, kendi düşüncesine, kendi 
düşüncesi olduğu için önem vermemesi, kuşkuyla bakması 
gereken insandır. Ne diyor Valery, “Bizim düşüncemize 
kendi düşüncemiz olduğu için inanmamayı öğrenmeliyiz. 
Tersine onu kuşkuyla karşılamamız gerekir.” 
“Düşüncelerinin karşısındayım ama senin düşüncelerini 
savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim.” diyen 
Voltaire’in bilgelik formülüne varmak gerekir. 

Yukarıdaki parçada başvurulan düşünceyi geliştirme 
yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Benzetme 

B) Karşılaştırma 

C) Sayısal verilerden yararlanma 

D) Örnekleme 

E) Tanık gösterme 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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𝒂=𝒂 𝒂 
8. ∑∞ 

𝒂 
serisinin toplamı kaçtır? 
𝒂 

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

3 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. 𝒂(𝒂) = 𝒂𝒂𝒂 

𝒂 
fonksiyonunun grafiğine, 𝒂 = 𝒂 

apsisli 
𝒂 

noktadan çizilen normalin eğimi kaçtır? 

A) -6 B) -3 C) 0 D) 3 E) 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 𝒂 + 𝒂 + 𝒂𝒂 + ⋯ + 𝒂𝒂 toplamında her bir terim üç 
azaltılırsa toplam kaç azalır? 

A) 72 B) 75 C) 78 D) 81 E) 84 

12. 𝒂: [−𝒂, ∞) → [−𝒂𝒂, ∞) ve 𝒂(𝒂) = 𝒂𝒂 + 𝒂𝒂 − 𝒂 

biçiminde tanımlanan 𝒂 fonksiyonu için 𝒂−𝒂(𝒂) değeri 
kaçtır? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Reel (gerçel) sayılarda tanımlanan x∆y = 2x-y+xy 
işlemine göre 3∆a = 8 eşitliğini sağlayan a değeri 
kaçtır? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 𝒂𝒂. 𝒂𝒂 + 𝒂𝒂. 𝒂𝒂 + 𝒂𝒂. 𝒂𝒂 + 𝒂𝒂. 𝒂𝒂 işleminin 
sonucu kaçtır? 

A) 100 B) 101 C) 102 D) 103 E) 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. 𝒂(𝒂) = 
𝒂 

𝒂𝒂 − 
𝒂 

𝒂 − 𝒂 fonksiyonu birim fonksiyon ise, 
  

15.

 
𝒂

 

+
 
𝒂 

 
işleminin sonucu kaçtır? 

𝒂 𝒂 √𝒂−𝒂 √𝒂+𝒂 

𝒂 + 𝒂 + 𝒂 değeri kaçtır? 

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

 
    

A) -2√2 B) -√2 C) 1 D) √2 E) 2√2 
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16. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1930’lu yıllarda, ekonomik 
politikada Devletçilik sistemine geçmesindeki neden, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın ekonomiyi olumsuz 
yönde etkilemesi 

B) Lozan Barış Antlaşması’nda Batılı devletlerin bu yönde 
taleplerinin bulunması 

C) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun yeni bir sistem öngörmüş 
olması 

D) Özel sektörün ülkenin kalkınmasında yetersiz olduğunun 
anlaşılması 

E) Tarımsal ürünlerdeki çeşitliliğin önceki yıllara göre 
azalması 

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yapılan 
yasal düzenlemelerden biri değildir? 

A) Aile Hukuk Kararnamesi B) Vilayet Nizamnamesi 

C) Ceza Kanunu D) Arazi Kanunnamesi 

E) Ticaret Kanunu 

 
 
 
 

18. Atatürk’ün Halkçılık ilkesini benimsemiş bir kişi 
aşağıdaki düşüncelerden hangisini taşımaz? 

A) Halkı bir bütün olarak görür. 

B) Sosyal adaleti benimser. 

C) Sınıfsal ayrılıkları savunur. 

D) Kanun önünde eşitlikçidir. 

E) Vatandaşlık haklarına bağlıdır. 

 
 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele yıllarında, 
işgallere karşı direnişte görev alan komutanlardan biri 
değildir? 

A) Nurettin Paşa B) Fevzi Paşa 

C) Yakup Şevki Paşa D) Mahmut Şevket Paşa 

E) Kâzım Karabekir Paşa 

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı 
döneminde Türk dış politikasında yaşanan 
gelişmelerden biri değildir? 

A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması 

B) Birleşmiş Milletlere üye olunması 

C) Etabli Sorunu’nun çözümlenmesi 

D) Balkan Antantı’nın oluşturulması 

E) Sadabat Paktı’nın kurulması 

 
 

21. X Bankası’ndan 200.000 ₺ tutarlı kredi kullanılmıştır. 12 ay 
vadeli ve aylık ödemeli bu kredinin ilk taksiti olarak 18.182 ₺ 
ödenmiştir. Bu tutarın 15.452 ₺’si anapara, 2.730 ₺’si ise faiz 
ve vergilerdir. 

Buna göre, ilk taksidin ödenmesine ilişkin doğru kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

102 BANKALAR 
300 BANKA KREDİLERİ 

18.182  
18.182 

 
B) 

 

300 BANKA KREDİLERİ 15.452  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 2.730  

100 KASA  15.452 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  2.730 

 
C) 

 

300 BANKA KREDİLERİ 18.182  

100 KASA  15.452 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ  2.730 

 
D) 

 

300 BANKA KREDİLERİ 15.452  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 2.730  

100 KASA  18.182 

 
E) 

 

102 BANKALAR 15.452  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 2.730  

300 BANKA KREDİLERİ  18.182 

 
 
 
 

22. 31 Aralık 2017 tarihinde Gelecek Yıllara Ait Giderler 
hesabında kayıtlı olan satış mağazasının kira bedelinin, 
yapılan inceleme sonucunda 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 
2018 dönemine ait olduğu belirlenmiştir. 

Buna göre, 31 Aralık 2017 tarihinde yapılacak kayıtta 
aşağıdakilerden hangisinin borç tarafına kayıt yapılır? 

A) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 

B) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 

C) Genel Yönetim Giderleri hesabı 

D) Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabı 

E) Gider Tahakkukları hesabı 

ALAN BİLGİSİ 
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23. Devlete ait bir maden ocağının 49 yıllık işletme hakkı 
400.000 ₺ + 72.000 ₺ KDV tutarında nakit ödeme yapılarak 
satın alınmıştır. 

Buna göre, bu işleme ilişkin doğru kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

264 ÖZEL MALİYETLER 400.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 72.000  

100 KASA  472.000 

 
B) 

 

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 400.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 72.000  

100 KASA  472.000 

 
C) 

 

260 HAKLAR 400.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 72.000  

100 KASA  472.000 

 
D) 

 

261 ŞEREFİYE 400.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 72.000  

100 KASA  472.000 

 
E) 

 

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 400.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 72.000  

100 KASA  472.000 

24. İşletme, alış fiyatı 6 ₺ olan ve her bir hisse senedi için 4 ₺ 
değer düşüklüğü karşılığı kaydı yapılmış olan hisse 
senetlerinin 2.000 adedini her biri 3 ₺’den banka 
aracılığıyla satmıştır. 

Buna göre, satışa ilişkin doğru kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 
 

102 BANKALAR 8.000  

654 KARŞILIK GİDERLERİ 4.000  

110 HİSSE SENETLERİ  12.000 

 
B) 

 

102 BANKALAR 6.000  

119 MENKUL KIYMETLER DEĞER   

DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 8.000  

110 HİSSE SENETLERİ  12.000 
653 KOMİSYON GİDERLERİ  2.000 

 
C) 

 

102 BANKALAR 
110 HİSSE SENETLERİ 

12.000  
12.000 

 
D) 

 

102 BANKALAR 6.000  

654 KARŞILIK GİDERLERİ 8.000  

644 KONUSU KALMAYAN   

KARŞILIKLAR  12.000 
110 HİSSE SENETLERİ  2.000 

 
E) 

 

102 BANKALAR 6.000  

119 MENKUL KIYMETLER DEĞER   

DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 8.000  

110 HİSSE SENETLERİ  12.000 
644 KONUSU KALMAYAN   

KARŞILIKLAR  2.000 
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25. Daha önce tamamı kredili olarak satılan malların 
2.000 ₺ + 360 ₺ KDV tutarlı kısmı müşterinin isteği üzerine X 
İşletmesi tarafından geri alınmıştır. 

Buna göre, X İşletmesi’nin yapacağı kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

610 SATIŞTAN İADELER 2.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 360  

153 TİCARİ MALLAR  2.360 

 
B) 

 

153 TİCARİ MALLAR 
621 SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYETİ 

2.000  

2.000 

 
C) 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 2.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 360  

120 ALICILAR  2.360 

 
D) 

 

610 SATIŞTAN İADELER 2.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 360  

120 ALICILAR  2.360 

 
E) 

 

610 SATIŞTAN İADELER 2.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 360  

621 SATILAN TİCARİ MALLAR   

MALİYETİ  2.360 

26. İşletme çalışanına, işletmenin satış faaliyetlerinde 
kullandığı kamyonun tamir işleri için 20.000 ₺ avans 
ödemesi yapılmıştır. İşletme çalışanı, 15.000 ₺ + 2.700 ₺ 
KDV tutarlı tamir faturasını işletmeye getirmiş ve avans 
kalanını nakden ödemiştir. 

Buna göre, avans mahsubuna ilişkin doğru kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

100 KASA 2.300  

760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM   

GİDERLERİ 15.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 2.700  

195 İŞ AVANSLARI  20.000 

 
B) 

 

100 KASA 2.300  

135 PERSONELDEN ALACAKLAR 17.700  

195 İŞ AVANSLARI  20.000 

 
C) 

 

100 KASA 2.300  

760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM   

GİDERLERİ 17.700  

195 İŞ AVANSLARI  20.000 

 
D) 

 

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 2.300  

760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM   

GİDERLERİ 15.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 2.700  

195 PERSONEL AVANSLARI  20.000 

 
E) 

 

254 TAŞITLAR 
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 

20.000  
20.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27. İşletme, bankadaki ticari mevduat hesabına 20.000 ₺ 

yatırmıştır. 

Buna göre, bu işlem bilanço eşitliği üzerinde hangi 
değişimlere neden olur? 

A) Bir varlık unsuru artarken, bir kaynak unsuru azalmıştır. 

B) Varlık ve kaynak unsurlarında herhangi bir değişme 
olmamıştır. 

C) Bir kaynak unsuru artarken, bir diğer kaynak unsuru 
azalmıştır. 

D) Bir varlık unsuru artarken, bir diğer varlık unsuru 
azalmıştır. 

E) Bir varlık unsuru azalırken, bir kaynak unsuru artmıştır. 
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28. 2016 yılında satın alınan makinenin faydalı ömrü beş yıl ve 
alış bedeli 50.000 ₺’dir. 2017 yılı sonu itibarıyla normal 
amortisman yöntemine göre toplam 20.000 ₺ amortisman 
payı gider olarak kaydedilmiştir. Yaşanan teknolojik 
gelişmeler nedeniyle 2018 yılında bu makineye 15.000 ₺ 
maliyetli bir parça eklenerek kapasitesi %70 oranında 
artırılmıştır. 

Buna göre, 2018 yılı amortisman gideri tutarı kaç ₺’dir? 

A) 10.000   B) 13.000   C) 15.000    D) 18.000    E) 25.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. X A.Ş.’nin hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil 
sahiplerinden bir tanesi 2017 yılında değiştirme hakkını 
kullanmıştır. Bu amaçla 100.000 ₺ tutarlı tahvili ile hisse 
senedini değiştirmiştir. 

Buna göre, X A.Ş.’nin yapacağı kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 
 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 

100.000  
100.000 

 
B) 

 

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
540 YASAL YEDEKLER 

100.000  
100.000 

 
C) 

 

500 SERMAYE 
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET 

VE BONOLARI 

100.000  

100.000 

 
D) 

 

102 BANKALAR 
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 

100.000  
100.000 

 
E) 

 

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
500 SERMAYE 

100.000  
100.000 

30. X A.Ş.’nin kâr dağıtımı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: 
I. Tertip Temettü (Brüt) 3.000 ₺; II. Tertip Temettü (Brüt) 
27.000 ₺; I. Tertip Yasal Yedek 5.500 ₺; II. Tertip Yasal 
Yedek 6.250 ₺; Geçmiş Yıllar Zararı 4.000 ₺; Gelir Vergisi 
Kesintisi Tutarı 4.500 ₺’dir. Temettü tutarları, ortaklara 
işletmenin bankadaki mevduat hesabından ödenmiştir. 

Buna göre, temettü tutarının ödenmesine ilişkin doğru 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.500  

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 25.500  

102 BANKALAR  30.000 

 
B) 

 

331 ORTAKLARA BORÇLAR 30.000  

102 BANKALAR  25.500 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  4.500 

 
C) 

 

331 ORTAKLARA BORÇLAR 30.000  

540 YASAL YEDEKLER 11.750  

102 BANKALAR  30.000 
500 SERMAYE  11.750 

 
D) 

 

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLAR 41.750  

331 ORTAKLARA BORÇLAR  25.500 
540 YASAL YEDEKLER  11.750 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  4.500 

 
E) 

 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
102 BANKALAR 

4.500  
4.500 

 
 
 
 
 
 
 

 
31. Genellikle sipariş üzerine satış gerçekleştiren işletmelerde 

satış tutarının belirli bir kısmı satış öncesinde ön ödeme 
olarak alıcılardan tahsil edilmektedir. Tahsil edilen bu tutar 
satıcı işletme açısından bir yükümlülük doğurmaktadır. 

Buna göre gerçekleştirilen bir işlemde, aşağıdaki 
hesaplardan hangisi kullanılmalıdır? 

A) Alınan Sipariş Avansları 

B) Diğer Ticari Alacaklar 

C) Verilen Depozito ve Teminatlar 

D) Verilen Avanslar 

E) Alınan Depozito ve Teminatlar 
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32. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen 
hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek 
dönemlerde ödenecek olan giderlerin kayıt ve 
tespitinin yapılarak bilançoda gösterilmesi aşağıdaki 
muhasebe ilkelerinden hangisinin gereğidir? 

A) Özkaynaklara İlişkin İlkeler 

B) Gelir Tablosu İlkeleri 

C) Varlıklara İlişkin İlkeler 

D) Gelirlere İlişkin İlkeler 

E) Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler 

 
 
 
 
 
 

33. Bir işletmenin belirli bir döneme ilişkin gelir tablosu 
hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? 

A) İştiraklerden Temettü Gelirleri 

B) Hisse Senedi İptal Kârları 

C) Konusu Kalmayan Karşılıklar 

D) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 

E) Diğer İndirimler 

 
 
 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi bilanço toplamında değişime 
neden olur? 

A) Kâr yedeklerinin sermayeye ilave edilmesi 

B) Senetlerin teminat olarak bankaya verilmesi 

C) Çek düzenleyerek ticari mal alımı 

D) Senet ciro ederek demirbaş alımı 

E) Çek düzenleyerek borç ödenmesi 

 
 
 
 
 
 

35. Bir ticari işlemde aşağıdakilerden hangisi malı ya da 
hizmeti alan kişi tarafından düzenlenir? 

A) Yolcu biletleri 

B) Fatura 

C) Gider pusulası 

D) Serbest meslek makbuzu 

E) Perakende satış belgeleri 

36. A İşletmesi, kendi lehine ve ticari ilişki içinde olduğu 
B İşletmesi üzerine 5.000 ₺’lik bir poliçe düzenlemiş ve 
poliçe B İşletmesi tarafından kabul edilmiştir. 

Buna göre, poliçenin kabulüyle ilgili B İşletmesi’nin 
yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

121 ALACAK SENETLERİ 
321 BORÇ SENETLERİ 

5.000  
5.000 

 
B) 

 

120 ALICILAR 
320 SATICILAR 

5.000  
5.000 

 
C) 

 

320 SATICILAR 
321 BORÇ SENETLERİ 

5.000  
5.000 

 
D) 

 

121 ALACAK SENETLERİ 
120 ALICILAR 

5.000  
5.000 

 
E) 

 

320 SATICILAR 
120 ALICILAR 

5.000  
5.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Dönem başı stok 10.000 ₺ 

Dönem içi alışlar 40.000 ₺ 

Alış iadeleri 3.000 ₺ 

Satıştan iadeler 5.000 ₺ 

Alış giderleri 7.000 ₺ 

Alış iskontoları 4.000 ₺ 

Yurtiçi satışlar 35.000 ₺ 

 

Dönem sonu envanter sürecinde maliyet bedeli 10.000 ₺ 
olan stoğun %50 oranında değer kaybettiği, bunun dışında 
depoda fiilen 25.000 ₺ tutarında stok bulunduğu tespit 
edilmiştir. 

Buna göre, işletmenin satılan ticari mallar maliyeti 
kaç ₺’dir? 

A) 10.000 B) 15.000 C) 20.000 D) 25.000 E) 32.000 
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38. İşletme, 2017 yılında pazarlama faaliyetinde kullandığı 
ticari taşıtının yenileme amacıyla satışından 20.000 ₺ kâr 
etmiştir. Bu taşıtın yerine yenisi 2018 yılı içinde 80.000 ₺’ye 
satın alınmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Yeni taşıtın 
ekonomik ömrü 5 yıl olup, normal (eşit tutarlı) yönteme 
göre amorti edilecektir (KDV ihmal edilecektir.). 

Buna göre, yeni taşıta ayrılacak amortisman kaydıyla 
ilgili aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Özel Fonlar hesabı 16.000 ₺ borçlandırılır. 

B) Önceki Dönem Gelir ve Kârlar hesabı 4.000 ₺ 
alacaklandırılır. 

C) Özel Fonlar hesabı 20.000 ₺ borçlandırılır. 

D) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 16.000 ₺ 
borçlandırılır. 

E) Birikmiş Amortismanlar hesabı 16.000 ₺ borçlandırılır. 

 
 
 
 
 
 

39. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre, 
netleştirme (mahsup etme) ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) İşletme, varlıkları ve borçları netleştiremez, fakat gelirleri 
ve giderleri netleştirebilir. 

B) İşletme, varlıkları ve borçları ya da gelirleri ve giderleri 
hiçbir zaman netleştiremez. 

C) İşletme, varlıkları ve borçları ya da gelirleri ve giderleri 
uygun gördüğü zaman netleştirebilir. 

D) İşletme, varlıkları ve borçları netleştirebilir, fakat gelirleri 
ve giderleri netleştiremez. 

E) İşletme, bir TFRS zorunlu kılmadıkça veya izin 
vermedikçe, varlıkları ve borçları ya da gelirleri ve 
giderleri netleştiremez. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

41. TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 
standardına göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Önemli etki kavramı, yatırım yapılan işletmenin finansal 
ve faaliyetle ilgili politikalarını tek başına kontrol etme 
gücünü ifade etmektedir. 

B) Özkaynak yöntemine göre, iştirak veya iş ortaklığı 
yatırımı başlangıçta elde etme maliyeti ile 
muhasebeleştirilir. 

C) Özkaynak yönteminde, yatırım yapılan bir iştirakten elde 
edilen kâr payları yatırımın defter değerini azaltır. 

D) Bir işletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak yatırım 
yapılan işletmenin yönetime katılma gücünün en az 

%20’sini elinde tutması durumunda, aksi açıkça ortaya 
konulamadığı sürece, önemli etkisinin bulunduğu kabul 
edilir. 

E) Müşterek anlaşma; iki veya daha fazla tarafın üzerinde 
müşterek kontrole sahip olduğu anlaşmadır. 

 
 
 
 

 
42. TMS 10 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar 

standardına göre, raporlama tarihinden sonraki olaylar, 
hangi tarih aralığında ortaya çıkan olayları ifade eder? 

A) Raporlama dönemi sonu ile finansal tabloların kamuya 
açıklandığı tarih aralığı 

B) Raporlama dönemi sonu ile finansal tabloların 
düzenleyici kuruluşa iletildiği tarih aralığı 

C) Raporlama dönemi sonu ile ortakların finansal tabloları 
onayladığı tarih aralığı 

D) Raporlama dönemi sonu ile yönetim kurulunun finansal 
tabloların yayımını onayladığı tarih aralığı 

E) Raporlama dönemi sonu ile genel kurul arasındaki tarih 
aralığı 

 
 
 
 

 
43. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardına 

göre, çalışanların cari dönemdeki hizmetleri sonucu 
ortaya çıkan tanımlanmış fayda yükümlülüğünün 
bugünkü değerinde meydana gelen artışa verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aktüeryal kazanç ve kayıplar 

B) Cari dönem hizmet maliyeti 

C) Faiz maliyeti 

D) Tanımlanmış net fayda borcuna (varlığına) ilişkin net 
faiz 

E) Kıdem tazminatı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44. TMS 7 Nakit Akış Tablosu standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunun İşletme 

40. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardına göre, 
değer düşüklüğü zararının tanımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) veya nakit yaratan birimin birikmiş amortisman tutarı ve 
varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten 
sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarıdır. 

B) Bir varlığın veya nakit yaratan birimin geri kazanılabilir 
tutarının defter değerini aşan kısmıdır. 

C) Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir 
işlemde, bir varlığın veya nakit yaratan birimin 
satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde 
ödenecek tutardır. 

D) Finansman maliyetleri ve gelir vergisi gideri hariç, 
doğrudan bir varlığın veya nakit yaratan birimin elden 
çıkarılması ile ilgili maliyetlerdir. 

E) Bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri 
düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden 
yüksek olanıdır. 
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Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları bölümünde 
yer alan kalemlerden biri değildir? 

A) Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden 
kaynaklanan nakit çıkışları 

B) Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden (satışlardan) 
elde edilen nakit girişleri 

C) Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili 
nakit girişleri ve çıkışları 

D) Sigorta şirketlerine ödenen primler nedeniyle oluşan 
nakit çıkışları 

E) Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak 
üzere, üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin 
nakit çıkışları 

 
 
 
 

 
45. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International 

Federation of Accountants – IFAC) hangi tarihte 
kurulmuştur? 

A) 1977 B) 1981 C) 1989 D) 1994 E) 1998 

 
 
 
 
 

46. Aşağıdakilerden hangisi bir sisteme ait özelliklerden 
biri değildir? 

A) Sistemin sınırları olmalıdır. 

B) Sistem bir amaca yönelik olarak kurgulanır. 

C) Sistemin öğeleri birlikte bir bölümü oluşturur. 

D) Sistemin öğeleri arasında iletişim olmalıdır. 

E) Sistemin her öğesi bir alt sistemdir. 

 
 
 
 

 
47. Bir üretim işletmesi, ilk giren ilk çıkar yöntemi ile evre 

maliyet sistemini kullanmaktadır. İlgili döneme ait bilgiler 
aşağıdaki gibidir: 

 

Dönem Başı Yarı Mamul 200 birim 

Üretime Başlanan 1.000 birim 

Üretimi Tamamlanan 900 birim 

Dönem Sonu Yarı Mamul 300 birim 

I. Doğrudan dağıtım yönteminde, hizmet üretim gider yerleri 
birbirine doğrudan dağıtım yapar. 

II. Kademeli dağıtım yönteminde, hizmet üretim gider yerleri 
arasındaki ilişki dikkate alınmaz. 

III. İkinci dağıtımda, hizmet ve yardımcı üretim gider 
yerlerindeki endirekt maliyetler esas üretim gider yerlerine 
dağıtılır. 

IV. Üçüncü dağıtımda, esas üretim gider yerlerindeki endirekt 
maliyetler uygun yükleme oranlarıyla mamullere yüklenir. 

Buna göre, genel üretim giderlerinin dağıtımı ile ilgili 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

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

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

 
 
 
 
 

49. Sipariş maliyet sistemini kullanan işletme, dönemde 
katlanılan genel üretim maliyetlerini fiilî maliyetlerle ve 
yükleme oranı olarak da direkt işçilik saatini kullanarak 
siparişlere yüklemektedir. Dönemde ortaya çıkan fiilî genel 
üretim maliyetleri toplamı 20.000 ₺’dir ve siparişlere ilişkin 
direkt işçilik saatleri ve üretim miktarları ise aşağıdaki 
gibidir: 

 

Sipariş 
No 

Direkt İşçilik 
Saati (dis) 

Üretim 
Miktarı (br) 

Sipariş 1 1.000 100 

Sipariş 2 2.500 500 

Sipariş 3 1.500 400 

Bütün siparişler tamamlandığına göre, üretimi 
tamamlanan Sipariş 2 için birim başına genel üretim 
maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

50. Aylık üretim kapasitesi 4.000 birim olan bir işletmede 
temmuz ayında 1.000 birim mamul üretilmiştir. Temmuz 
ayında mamul birim maliyetleri tam maliyet yöntemine göre 
45 ₺, değişken maliyet yöntemine göre 35 ₺’dir. 

Buna göre, işletme tam kapasite çalışsaydı normal 
maliyet sistemine göre temmuz ayı toplam üretim 
maliyeti kaç ₺ olurdu? 

A) 37.500 B) 45.000 C) 120.000 

D) 150.000 E) 180.000 

 
 

 
 
 
 
 
 

48. 

Dönemde üretimi tamamlanan bir birim mamulün direkt 
ilk madde ve malzeme maliyeti 10 ₺ ise, bu dönemde 
üretime yüklenen toplam direkt ilk madde ve malzeme 
maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 8.000   B) 9.000 C) 10.000 D) 11.000 E) 13.000 

 
 
 
 
 

 
51. Bir işletmenin gelir tablosu ile satışların maliyeti 

tablosundan alınan bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Tamamlanma 
Dereceleri 

Direkt İlk 
Madde ve 
Malzeme 

Şekillendirme 

Dönem Başı 
Yarı Mamul 

%20 %30 

Dönem Sonu 
Yarı Mamul 

%80 %90 
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Buna göre, dönem sonu mamul stok tutarı kaç ₺’dir? 

A) 140.000 B) 150.000 C) 160.000 

D) 170.000 E) 180.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
52. Stok değerleme yöntemi olarak hareketli ortalama maliyet 

yöntemi kullanılan bir malzemeye ait stok kartının kalanlar 
kısmından alınan bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

Kalanlar 

Tarih Miktar (adet) Ortalama Birim 
Fiyat (₺) 

Tutar (₺) 

7 Temmuz 200 11 2.200 

20 Temmuz tarihinde de 100 adet malzeme alındığı 
bilinmektedir ancak stok kartının girenler kısmına işlenmesi 
unutulmuştur. 25 Temmuz tarihinde 200 adet malzeme 
üretime sevk edilmiş ve üretime sevk maliyeti 2.800 ₺ 
olarak hesaplanmıştır. 

Buna göre, 20 Temmuz tarihinde alınan 100 adet 
malzemenin birim maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 

 
 
 
 
 
 

53. İşletme tek hammaddeden birden çok mamulü (ortak ürün) 
zorunlu olarak üretmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan 
ortak (birleşik) maliyet toplamı 34.000 ₺’dir. Dönemde 
üretilen mamuller ve bunların piyasa satış değerleri 
aşağıdaki gibidir: 

 

A Mamulü 6.000 br 3,00 ₺/br 

B Mamulü 4.000 br 5,50 ₺/br 

Bu dönemde 4.000 kg yan mamul ortaya çıkmıştır ve 
herhangi bir ek işleme tabi tutulmadan 1 ₺/br fiyattan 
satılabilmektedir. İşletme ortak maliyetlerin dağıtımında 
mamullerin beklenen satış değerlerini dikkate almakta ve 
yan mamullerin emsal değerini birleşik maliyetten 
çıkararak aktifleştirmektedir. 

Buna göre, A mamulünün ortak maliyetten alacağı pay 
kaç ₺’dir? 

A) 13.500 B) 15.300 C) 18.000 D) 18.700 E) 20.400 

 
 

 
54. Mamullerini maliyetlemede standart maliyet yöntemini 

kullanan işletmenin standart maliyet kartı aşağıdaki gibidir: 

Bu dönemde üretilen mamul miktarı 14.000 birimdir. Bu 
üretim için 60.000 kg direkt ilk madde ve malzeme birim 
fiyatı 12 ₺’den satın alınmış ve bunun karşılığında 720.000 ₺ 
tutarında müşteri çeki ciro edilmiştir. Satın alınan direkt ilk 
madde ve malzemenin 55.000 kg’si kullanılmıştır. 

Buna göre, direkt ilk madde miktar sapması kaç ₺’dir? 

A) 10.000 B) 12.000 C) 48.000 

D) 110.000 E) 112.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

55. Net satışları 100.000 ₺ olan bir işletmede aktif devir hızı 2, 
özkaynak devir hızı 4’tür. 

Buna göre, bu işletmenin finansal kaldıraç oranı kaçtır? 

A) 0,25 B) 0,33 C) 0,50 D) 1,25 E) 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

56. Faaliyet kârı bilinen bir işletmede dönem kârı veya 
zararının kaç ₺ olduğunu hesaplayabilmek için 
aşağıdaki hesaplardan hangisine ihtiyaç yoktur? 

A) Konusu Kalmayan Karşılıklar 

B) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

C) Komisyon Gelirleri 

D) İştiraklerden Temettü Gelirleri 

E) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 

 
 
 
 
 
 

57. Bir işletmenin cari yıldan önceki beş yılın ortalamaları 
ile cari yıla ait analiz bulgularını karşılaştırmak amacı 
ile yapılacak oran analizinde, aşağıdakilerden hangisi 
referans olarak kullanılmalıdır? 

A) Sektör Standart Oranları 

B) İdeal Standart Oranlar 

C) Sanayi Standart Oranları 

D) Bütçe Standart Oranları 

E) Tarihi Standart Oranlar 

58. İki farklı tarihte yapılan hesaplamada, işletmenin 
özkaynaklarında azalma olduğu görülmüştür. 

Direkt ilk madde ve malzeme 
maliyeti 

4 kg x 10 ₺ = 40 ₺ 

Direkt işçilik maliyeti 2 dis x 12 ₺ = 24 ₺ 

Genel üretim maliyeti 2 dis x 14 ₺ = 28 ₺ 

 

Brüt Satışlar 500.000 ₺ 

Üretilen Mamul Maliyeti 600.000 ₺ 

Brüt Satış Zararı 40.000 ₺ 

Dönem Başı Mamul Stok 110.000 ₺ 
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Buna göre, işletme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) İşletmenin cirosu düşmüştür. 

B) İşletmenin borçları artmıştır. 

C) İşletmenin amortisman hesaplama yöntemi değişmiştir. 

D) İşletme zarar etmiştir. 

E) İşletmenin duran varlık yatırımları artmıştır. 

 
 
 
 
 
 

59. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosu hazırlama 
yöntemlerinden biridir? 

A) Stoklama B) Direkt C) Kıst 

D) Hızlandırılmış E) Birikimli 

 
 
 
 
 
 

60. Dönen varlık toplamı 100 ₺, kısa vadeli yabancı kaynaklar 
toplamı 50 ₺ olan bir işletmede; dönen varlık toplamında 
%20 oranında artış, kısa vadeli yabancı kaynaklar 
toplamında %4 oranında azalış olmuştur. 

Buna göre, değişimler sonucunda bu işletmenin net 
işletme sermayesi kaç ₺ olmuştur? 

A) 64 B) 66 C) 68 D) 70 E) 72 

 
 
 
 
 
 
 
 

61. Dönen varlık toplamı 150.000 ₺, satışlarının maliyeti 
100.000 ₺ olan bir işletmede stok devir hızı 4 ve bu 
işletmenin cari oranı 3 ise, asit-test oranı kaçtır? 

(Dönem sonu stok tutarı, ortalama stok tutarı olarak dikkate 
alınmıştır.) 

A) 1,50 B) 1,75 C) 2,00 D) 2,50 E) 2,75 

 
 
 
 
 
 

62. Brüt kâr tutarı 200.000 ₺, brüt kârlılık oranı %25 olan bir 
işletmede; ortalama ticari alacaklar tutarı 100.000 ₺ ise 
bu işletmede ortalama tahsilat süresi kaç gündür? (Bir 

yıl 360 gün olarak kabul edilecektir.) 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 

63. Aşağıdakilerden hangisi, finansal tablo düzeyinde 
önemli yanlışlık riski olarak değerlendirilen risklere 
karşı yapılacak denetim işlemlerinden biri değildir? 

A) Denetim kapsamına dâhil edilecek yerlerin ve birimlerin 
sayısının artırılması 

B) Denetim prosedürlerinin niteliği, zamanlaması ve 
kapsamıyla ilgili genel değişiklikler yapılması 

C) Denetim ekibinde daha deneyimli personel ve/veya 
uzmanların görevlendirilmesi 

D) Bazı denetim işlemlerinin dönem sonu yerine ara 
döneme uygulanmasına imkân sağlanması 

E) Önceki denetimlerden elde edilen denetim kanıtlarının 
kullanılması 

 
 
 
 
 
 

 
64. Denetçi, yönetimin faydalandığı uzmanın yetkinliği, 

kabiliyeti ve tarafsızlığına ilişkin bilgilerin elde 
edilmesinde aşağıdakilerden hangisine başvurmaz? 

A) Uzmanın bir meslek örgütüne veya sektörel kuruluşa 
üyeliği 

B) Uzmanla yapılan müzakereler 

C) Uzmanın basılı, elektronik ortamda ya da başka bir 
ortamda çalışmalarını muhafaza şekli 

D) Uzmanın yaptığı çalışma hakkında bilgili üçüncü kişilerle 
yapılan müzakereler 

E) Uzmanın önceki çalışmalarıyla ilgili deneyimleri 

 
 
 
 
 
 
 
 

65. Denetim kanıtlarının yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Kanıtların elde edilmesinde uzmandan faydalanılması 
durumunda, uzmanın tarafsızlığı da değerlendirilmelidir. 

B) Kanıt olarak kullanılacak bilgilerin, yönetimin 
faydalandığı bir uzmanın çalışması kullanılarak 
hazırlanmış olması durumunda denetçi, bu çalışmaların 
önemini de dikkate alır. 

C) Denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek 
amacıyla içinde bulunulan koşullara uygun olan denetim 
prosedürlerini seçer ve uygular. 

D) Müşteri işletme tarafından oluşturulan bir bilginin 
kullanılması durumunda bunun doğru ve tam olduğu 
kabul edilir. 

E) İhtiyaç duyulan denetim kanıtı miktarı, denetçinin önemli 
yanlışlık risklerine ilişkin değerlendirmesinden ve ilgili 
denetim kanıtının kalitesinden etkilenir. 
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66. Aşağıdakilerden hangisi denetim çalışma kâğıtlarının 
biçimi, içeriği ve kapsamını etkileyen unsurlardan biri 
değildir? 

A) Kullanılan denetim metodolojisi ve araçları 

B) Uygulanacak denetim prosedürlerinin niteliği 

C) Denetim ekibi üyeleriyle müzakere edilen denetim 
kanıtları 

D) İşletmenin büyüklüğü ve karmaşıklığı 

E) Elde edilen denetim kanıtlarının önemi 

 
 
 
 
 
 

 
67. Aşağıdakilerden hangisi denetim çalışmalarının 

tamamlanması aşamasında yapılacak işlerden biri 
değildir? 

A) Gerçekleştirilen denetimin gözden geçirilerek atlanılan 
bir husus olup olmadığının değerlendirilmesi 

B) Finansal tabloların uygulanabilir finansal raporlama 
çerçevesi ile uyumlu hazırlanıp hazırlanmadığının 
değerlendirilmesi 

C) Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların gözden 
geçirilmesi 

D) Yönetim teyit/beyan mektubu alınması 

E) Gelecekteki olası belirsizliklerin değerlendirilmesi 

 
 
 
 
 
 

68. Kilit denetim konuları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) İstisnai durumlar haricinde denetçi kilit denetim 
konusunu denetçi raporunda açıklar. 

B) Kilit denetim konuları denetçinin mesleki yargısına göre, 
gerçekleştirilen denetimde en çok önem arz eden 
konulardır. 

C) Denetçi kilit denetim konuları hakkında ayrı bir görüş 
verir. 

D) Kilit denetim konularının bildirilmesinin amacı, denetimin 
iletişim değerinin artırılmasıdır. 

E) Kilit denetim konularının belirlenmesi, cari döneme ait 
finansal tabloların denetimine ilişkindir. 

 
 
 
 
 
 

69. İç kontrolün zayıf ve dönemsonu nakit tutarının önemli 
olduğu bir işletmede henüz bankaya yatırılmamış 
tahsilatın denetimi sırasında aşağıdakilerden 
hangisinin kullanılması uygundur? 

A) Yeniden hesaplama B) Doğrulama 

C) Analitik inceleme D) Soruşturma 

E) Fiziki inceleme 

70. Aşağıdakilerden hangisi alınan çeklerin denetimi 
sırasında uygulanan kontrol testlerinden biridir? 

A) Çeklerin fiziki incelemesi ve doğrulamasının yapılması 

B) Tüm çeklerin kaydedilip kaydedilmediğinin tespit 
edilmesi 

C) Satışı yapılan malların sevk edilip edilmediğinin tespit 
edilmesi 

D) Müşteriler için kredilendirme ölçütleri belirlenip 
belirlenmediğinin sorgulanması 

E) Çeklerle ilgili bakiyenin doğruluğunun araştırılması 

 
 
 
 
 
 

71. Aşağıdakilerden hangisi alacakların denetimi sırasında 
uygulanan maddi doğruluk testlerinden biridir? 

A) Alacakların yaşlandırılmasının incelenmesi 

B) İade alınan mallar için uygun prosedürlerin işletilip 
işletilmediğinin sorgulanması 

C) Satış toplamının aritmetik doğruluğunun araştırılması 

D) Satışlar ve alacaklar hesabına yapılan her kayıt için 
mahsup fişlerinin sıra numarası izleyip izlemediğinin 
kontrolü 

E) Mükerrer satışların kayda alınmasını önlemeye ilişkin 
önlemlerin varlığının kontrolü 

 
 
 
 
 
 

72. Aşağıdakilerden hangisi, yönetim tarafından önceden 
belirlenmemiş veya denetçiye açıklanmamış ilişkili 
taraf ilişkilerinin veya işlemlerinin mevcut olduğunun 
belirlenmesi durumunda denetçinin uygulayacağı 
uygun denetim yaklaşımlarından biri değildir? 

A) Yeni belirlenen taraf veya işlemlere ilişkin uygun maddi 
doğrulama prosedürlerini uygulamak 

B) Yönetimden, yeni belirlenen ilişkili taraflarla 
gerçekleştirilmiş tüm işlemlerin belirlenmesini istemek 

C) Bu durumun kasıtlı olduğundan şüphelenilmesi 
durumunda, denetimin üzerindeki etkilerini 
değerlendirmek 

D) İlgili bilgileri denetim ekibinin diğer üyelerine iletmek 

E) Söz konusu durum sebebiyle olumlu görüş dışında bir 
görüş vermek 
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73. Üçüncü bir tarafın emaneti ve kontrolü altındaki 
stokların finansal tablolara etkisinin önemli olmaması 
ve yaygın olmaması durumunda denetçinin yaklaşımı 
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Mümkün olması durumunda, üçüncü tarafın yapacağı 
fiziki stok sayımına katılım sağlanması 

B) Üçüncü tarafların elinde bulundurduğu stoklara ilgili 
ambar fişlerinin tetkik edilmesi 

C) Stokların durumu hakkında bilgiye sahip olan 
yöneticilerden yazılı beyan talep edilmesi 

D) İçinde bulunulan şartlar altında uygun olan tetkik veya 
alternatif denetim prosedürlerinin uygulanması 

E) Üçüncü taraftan, işletme adına elde bulundurulan stokun 
miktarı ve durumuyla ilgili bilgi talep edilmesi 

 
 
 
 
 

74. Menkul değerlere yapılan yatırımların denetiminde, 
menkul değerlerin işletme adına düzenlenmiş olup 
olmadığının sorgulanması hangi denetim amacına 
yöneliktir? 

A) Tamlık B) Gerçeklik C) Sınıflandırma 

D) Sahiplik E) Doğruluk 

 
 
 
 
 

75. Aşağıdakilerden hangisi, maddi duran varlıkların 
denetiminde kontrol riskini etkileyecek unsurlardan biri 
değildir? 

A) Dönem içinde elden çıkarmalar ve satın almalar olup 
olmadığı 

B) Üretim tesislerine giriş çıkışların kontrollü yapılıp 
yapılmadığı 

C) Duran varlık alım satımı için bir onay mekanizmasının 
mevcut olup olmadığı 

D) Yapılan harcamaların aktifleştirilmesi ya da gider 
yazılması ile ilgili politikaların var olup olmadığı 

E) Çalışılmayan saatlerde uygun koruma önlemlerinin 
alınmış olup olmadığı 

 
 
 
 
 
 

76. Denetlenen işletmenin iç kontrol sistemi yeterince 
güvenilir olmadığı hâlde, denetçinin örnekten elde 
ettiği sonuca dayanarak iç kontrol sisteminin güvenilir 
olduğu sonucuna varması durumunda karşılaştığı 
örnekleme riski aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Denetim B) Yanlış Kabul C) Alfa 

D) Yanlış Ret E) Beta 

77. Stokların değerlemesinin denetiminde denetçi, müşteri 
işletmenin uyguladığı stok fiyatlama temelinin genel kabul 
görmüş muhasebe ilkeleri ile uyum içinde bulunduğunu ve 
bu konuda devamlılık ilkesine uyulduğunu araştırmalıdır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu amaçlara 
ulaşmak için izlenmesi gereken prosedürlerden biri 
değildir? 

A) Yarımamul ve mamullerin fiyatlamasının incelenmesi 

B) Stok sayımının gözlemlenmesi 

C) Fiyat testi yapmak amacıyla örnek seçimi 

D) Stok fiyatlaması ve maliyetleme sistemlerinin 
incelenmesi 

E) Satın alınan parça ve maddelerle ilgili fiyatlamanın 
incelenmesi 

 
 
 
 
 
 

78. Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin denetimi ile ilgili 
cari dosyada yer alması gereken bilgi/belgelerden biri 
değildir? 

A) İlk önemlilik belirleme notları 
 

 
 
 

79. Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin modelinin 
varsayımları arasında yer almaz? 

A) Her iki ülkede üretim ölçeğe göre artan getiriye tabidir. 

B) Her iki ülkede zevk ve tercihler aynıdır. 

C) Her iki ülkede tam istihdam vardır. 

D) Her iki ülkedeki üretim teknolojisi aynıdır. 

E) Her iki ülkede mal ve faktör piyasalarında tam rekabet 
vardır. 

 
 
 
 
 
 

80. Belirli sayıda girdi ile belirli sayıda çıktı elde etmek 
mümkün ise aynı miktarda girdiyle daha az sayıda çıktı 
da elde etmenin mümkün olduğunu ifade eden 
varsayım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üretimin bölünebilirliliği 

B) Üretimin tersine çevrilemezliği 

C) Üretimin toplanabilirliliği 

D) Üretimin dışbükeyliği 

E) Üretimin bedava yok edilebilirliliği 

B) Müşterinin organizasyon şeması 

C) İç kontrol soru listesi ve soru analizleri 

D) Kalanları birkaç yıl devredilen hesapların listesi 

E) Ön risk belirleme notları 

Sorunun doğru cevabı "B" seçeneği olarak düzeltilmiş 
ve değerlendirme buna göre yapılmıştır. 
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81. 𝒂 = 

𝒂𝒂 

𝒂𝒂 
+ 𝒂𝒂 şeklindeki bir tüketim fonksiyonunda türev 

𝒂𝒂 

86. Toplam talebi ilk hamlede ve dolaysız bir şekilde 
etkilemeyen kamu harcamalarına verilen ad 

değeri 0,5 ve tüketim değeri 900’dür. Ayrıca harcanabilir 
gelir yok iken tüketim için 100 birim borç alınmaktadır. 

Buna göre, harcanabilir gelir düzeyi kaç birimdir? 

(C: Tüketim, 𝒂0: Otonom tüketim, c: Marjinal tüketim 
eğilimi, 
Y: Harcanabilir gelir) 

A) 400 B) 800 C) 1.200 D) 1.600 E) 2.000 

 
 
 
 

82. İktisat teorisindeki klasik model ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Maliye politikası ile hasıla artırılamaz. 

B) Paranın yansızlık özelliği geçersizdir. 

C) Parasal bir değişken refah düzeyini etkilemez. 

D) Ekonomide işsizlik yoktur. 

E) Para politikası ile hasıla artırılamaz. 

 
 
 
 
 

 
83. Bir ekonomide servet artışı gerçekleştiğinde tahvil 

piyasasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 

A) Tahvilin denge fiyatı değişmez. 

B) Tahvil arzı artar. 

C) Tahvil talebi düşer. 

D) Tahvilin denge fiyatı düşer. 

E) Tahvilin faizi düşer. 

 
 
 
 
 
 

84. Geriye bükük bireysel emek arz eğrisini doğuran ilişki, 
aşağıdakilerden hangisi arasındadır? 

A) Ücret ile marjinal fayda 

B) Emek arzı ile genel fiyat seviyesi 

C) Ücret ile boş zaman talebi 

D) Emek arzı ile emek talebi 

E) Ücret ile emek talebi 

 
 
 
 

85. Aşağıdakilerden hangisi verginin yansımasını etkileyen 
mikro ekonomik faktörlerden biri değildir? 

A) Vergilendirilen malın türü 

B) Arz ve talebin fiyat esnekliği 

C) Piyasanın yapısı 

D) Mükelleflerin vergileri finansman yöntemi 

E) Verginin yüksekliği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Transfer B) Yatırım C) Cari 

D) Reel E) Kalkınma cari 

 
 
 
 
 
 

87. Kamu harcamalarının uzun dönemdeki artış nedenini 
ülkelerin kişi başına gelir seviyelerindeki artışla 
açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Musgrave modeli 

B) Peacock ve Wiseman modeli 

C) Ricardocu Artış teoremi 

D) Baumol modeli 

E) Wagner yasası 

 
 
 
 
 

88. Yansıtılmayan bir vergi nedeniyle verginin, taşınmazın 
sermaye değerini düşürmesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Verginin geriye yansıması 

B) Verginin kapitalizasyonu 

C) Verginin ileri yansıması 

D) Mali yanılsama 

E) Verginin telafisi 

 
 
 
 
 
 

89. Türkiye’de kamu borç yönetimi ile görevli kuruluş 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hazine Müsteşarlığı 

B) Dış Ticaret Müsteşarlığı 

C) Gelir İdaresi Başkanlığı 

D) Merkez Bankası 

E) Maliye Bakanlığı 

 
 
 
 

90. Devlet tahvillerinin başa başın altında ihracı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Devlet tahvillerini çekici hâle getirir. 

B) Genellikle piyasa faiz haddinin yükselmesini engellemek 

için başvurulan bir yöntemdir. 

C) Gerçek faiz oranı düşürülmüş olur. 

D) Tahvilin fiilî satış fiyatı düşürülür, ancak üzerinde yazan 
fiyat değişmez. 

E) Vadesi geldiğinde tahvil sahibine üzerinde yazan faiz 
üzerinden ödeme yapılır. 
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91. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi muhasebecilik ve mali 
müşavirlik mesleğinin konusu değildir? 

A) Finans alanında bilirkişilik yapmak 

B) Kamu idarelerinin bütçe uygulaması hakkında görüş 
bildirmek 

C) Muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların 
uygulamaları ile ilgili müşavirlik yapmak 

D) Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin 
muhasebe sistemlerini kurmak 

E) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri gereğince 
gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin 
kâr-zarar tablosunu düzenlemek 

 
 
 
 
 
 

92. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarına 
verilebilecek disiplin cezalarından biri değildir? 

A) Yeminli sıfatını kaldırma 

B) Uyarma 

C) Meslekten çıkarma 

D) İki yıl geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

E) Kınama 

 
 
 
 
 

93. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, serbest 
muhasebeci mali müşavirlere verilebilecek disiplin 
cezalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Mükellefle birlikte kasten vergi ziyaına sebebiyet 
verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek 
mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir. 

B) Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle 
yapmayan meslek mensupları için geçici olarak mesleki 
faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. 

C) Meslek mensubu hakkında ceza davası açılması disiplin 
cezası verilmesine engeldir. 

D) Disiplin kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif 
disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilirler. 

E) Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan 
disiplin cezası verilemez. 

94. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, mesleğe 
ilişkin yasaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Birden çok meslek mensubu çalışmalarını serbest 
muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik 
ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştiremez. 

B) Serbest muhasebeci mali müşavirler, iş elde etmek için 
reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. 

C) Serbest muhasebeci mali müşavirler, tabela veya basılı 
kâğıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanları 
dışında başka sıfat kullanamazlar. 

D) Serbest muhasebeci mali müşavirler unvanlarıyla ilgili 
işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzelkişilere tabi 
ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile 
çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar. 

E) Yeminli mali müşavirler, eşi (boşanmış dahi olsa) usul 
ve füruundan biri ve 3’üncü dereceye kadar (bu derece 
dâhil) kan ve sıhri hısımları olan serbest muhasebeci 
mali müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler. 

 
 
 
 
 
 

95. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi meslek mensubu olabilmenin 
genel şartlarından biri değildir? 

A) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda 
memuriyetten çıkarılmış olmamak 

B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak 

C) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

D) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları 
bulunmamak 

E) Devlet memuru olma koşullarını taşımak 

 
 
 
 
 
 

 
96.  

I. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
II. Yeminli Mali Müşavir 
III. Serbest Muhasebeci 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj 
Yönetmeliği’ne göre, serbest muhasebeci mali müşavir 
adayları yukarıdakilerden hangisi/hangilerinin yanında 
ve/veya denetim ve gözetiminde staj yapabilirler? 

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
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97. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımı süresi 
bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) İş kazasına bağlı maddi tazminat 

B) Kıdem tazminatı 

C) İhbar tazminatı 

D) Eşit işlem yapma borcuna aykırılık tazminatı 

E) Kötüniyet tazminatı 

 
 
 
 

98. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’na göre, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları 
bakımından sigortalılığın sona erme tarihi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından 
çalıştırılanların hizmet akdinin sona erdiği tarihten 
itibaren sona erer. 

B) Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin 
sona erdiği tarihten itibaren sona erer. 

C) Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke 
mevzuatı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya 
başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke 
sosyal güvenlik sistemine dâhil olduğu tarihten itibaren 
sona erer. 

D) Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi 
mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi 
ile çalışanların sigortalılığı çalışmaya başladığı tarihten 
bir gün öncesinden itibaren sona erer. 

E) 6132 sayılı Kanun’a tabi jokey ve antrenörler için, 
lisansları yenilenmeyenlerin lisanslı oldukları yılın 
sonundan itibaren sona erer. 

100. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, çalışma ve dinlenme 
süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Günde yedi buçuk saat çalışan bir işçiye en az bir buçuk 
saat ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. 

B) İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer 
ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık 
izinleri yıllık izinden düşülebilir. 

C) Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal 
çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 
yüz yükseltilmesi suretiyle ödenir. 

D) İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine 
götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre 
çalışma süresine dâhildir. 

E) Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu 
hâllerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli 
işçilere çalışılmayan hafta tatili için ayrıca ücret 
ödenmez. 

 
 
 
 

101. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücret ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ücretin kırk beş günde bir ödeneceği iş sözleşmeleri 
veya toplu iş sözleşmeleri ile geçerli olarak 
kararlaştırılabilir. 

B) Asgari ücret 4857 sayılı İş Kanunu dışındaki yasalara 
tabi olan işçilere uygulanmaz. 

C) Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan 
en yüksek faiz oranı uygulanır. 

D) İşçilere uygulanan ücret kesme cezaları sebebiyle 
biriken paralar işveren tarafından işyerinde iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerinin alınmasında kullanılır. 

E) Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi on yıldır. 

 
 
 

 

99.  
 

I. İşe başlatma tarihi 
II. İşçinin çalıştırılmadığı süre için doğmuş bulunan en çok 

dört aya kadar ücret ve diğer haklarının parasal miktarı 
III. İşçinin işe başlatılmaması durumunda işçinin en az dört 

aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki tazminatın 
parasal miktarı 

IV. İşçinin işe başlatılmaması durumunda, geçersiz fesih 
tarihinde işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim 
süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait 
ücret miktarı 

V. İşçinin işe başlatılmaması durumunda, bir yıldan fazla 
kıdemi de mevcutsa kıdem tazminatı veya kıdem 
tazminatı farkının parasal miktarı 

İş sözleşmesi sona erdirilen işçinin işe iade istemiyle 
zorunlu arabulucuya başvurması hâlinde, arabuluculuk 
faaliyeti sonunda tarafların anlaşmış sayılması ve 
geçerli bir arabulucu son tutanağından söz 
edilebilmesi için, arabulucu huzurunda yapılan 
anlaşmanın yukarıdakilerden hangilerini içermesi 
zorunludur? 

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

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

 
 
 
 

102. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi, ölüm 
sigortasından yararlanmak için gerekli koşulları 
sağlayan sigortalının geçirdiği iş kazası nedeniyle 
hayatını kaybetmesi durumunda hak sahibi sıfatıyla 
kendisine ölüm aylığı bağlanması talebinde 
bulunamaz? 

A) Sigortalının 35 yaşındaki herhangi bir işte çalışmayan ve 
evli olmayan kızı 

B) Sigortalının kendi çalışması nedeniyle gelir veya aylık 
almakta olan sağ kalan dul eşi 

C) Sigortalının lise eğitimi görmekte olan 17 yaşındaki oğlu 

D) Sigortalının, kendi çalışmasından ötürü gelir veya aylık 
almayan, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu 
geliri asgari ücretin altında kalan 71 yaşındaki annesi 

E) Sigortalının, çalışma gücünü en az %60 oranında yitirip 
malûl olduğu anlaşılan kardeşi 
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103. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, mal ve hakların 
kiraya verilmesi yoluyla gerçek kişilerin elde ettiği 
gayrimenkul sermaye iradı için gayrisafi hasılat 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir takvim yılı içinde sadece o yıla ve gelecek yıllara ait 
olarak nakden veya aynen elde edilen kira bedellerinin 
tutarı 

B) Bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak 
nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarı 

C) Bir takvim yılı içinde sadece o yıla ait olarak aynen elde 
edilen kira bedellerinin tutarı 

D) Bir takvim yılı içinde sadece o yıla ait olarak nakden 
elde edilen kira bedellerinin tutarı 

E) Bir takvim yılı içinde sadece geçmiş yıllara ait olarak 
nakden elde edilen kira bedellerinin tutarı 

 
 
 
 
 
 
 
 

104. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre, bir 
mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına 
hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere 
devredilmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İstisna B) İlk iktisap C) İthalat 

D) Kayıt ve tescil E) Teslim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

105. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun’a göre, kendisine ödeme emri tebliğ olunan 
kişinin bu ödeme emrine karşı dava açma süresi kaç 
gündür? 

A) 3 B) 7 C) 15 D) 30 E) 60 

 
 
 
 
 
 
 
 

106. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukundaki yorum 
çeşitlerinden biri değildir? 

A) İdari B) Amaçsal C) Yargısal 

D) Yasama E) Bilimsel 

107. Türkiye’de gerçekleşen, aşağıdaki iktisadî 
faaliyetlerden hangisi kapsamındaki teslim ve hizmetler 
katma değer vergisinin konusuna girmez? 

A) Ücret B) Sınai C) Zirai 

D) Ticari E) Serbest meslek 

 
 
 
 
 
 
 

 
108. Aşağıdakilerden hangisi, Banka ve Sigorta Muameleleri 

Vergisi’nin yükümlüsü olamaz? 

A) Bankalar 

B) Faktoring şirketleri 

C) İkrazatçılar 

D) Sigorta şirketleri 

E) Finansal kiralama (leasing) şirketleri 

 
 
 
 
 
 
 
 

109. Aşağıdakilerden hangisi tacirdir? 

A) Bir kollektif şirketin ortağı ve idarecisi 

B) İzin almaksızın ticari işletme işleten devlet memuru 

C) Ticari işletme işleten Bodrum Belediyesi 

D) Bir limited şirketin sermayesinin yüzde yirmisine sahip 
gerçek kişi 

E) Bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi gerçek kişi 

 
 
 
 
 
 
 
 

110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bononun 
unsurları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Vadesi gösterilmemiş bono geçersizdir. 

B) Bono, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedel ödemek vaadini 
içermelidir. 

C) Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin 
adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır. 

D) Açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer, 
ödeme yeri ve aynı zamanda düzenleyenin yerleşim yeri 
sayılır. 

E) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını 
içermeyen bono geçersizdir. 
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111.  

 

Yukarıda düzenleyeni “Demir Sert”, lehtarı “Mehmet 
Merdoğlu” olan bir bononun (emre yazılı senedin) arka 
yüzü verilmektedir. Bono, Zeynep Şahinsoy’un elindedir. 

Buna göre, bonodaki ciro zincirinin düzgün olması için 
boşluklara yazılması gereken isimler aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (1) Mehmet Merdoğlu’na (2) Demir Sert (3) Ceylin 
Canoğlu’na 

B) (1) Ceylin Canoğlu’na (2) Demir Sert (3) Zeynep 
Şahinsoy’a 

C) (1) Ceylin Canoğlu’na (2) Mehmet Merdoğlu 
(3) Zeynep Şahinsoy’a 

D) (1) Demir Sert’e (2) Mehmet Merdoğlu (3) Ceylin 
Canoğlu’na 

E) (1) Zeynep Şahinsoy’a (2) Demir Sert (3) Mehmet 
Merdoğlu’na 

 
 
 

112. Aşağıdakilerden hangisi ticari iş değildir? 

A) Memur (A)’nın işçi (Y)’den otomobil satın alması 

B) Memur (A)’nın market işleten (X) Limited Şirketi’nden bir 
ekmek satın alması 

C) Memur (A)’nın mağaza işleten tacir (B)’den çocuğu için 
okul giysisi satın alması 

D) Memur (A)’nın (C) Bankası Anonim Şirketi ile kredi kartı 
sözleşmesi yapması 

E) Memur (A)’nın ev sahibi öğretmen (Z) lehine bir bono 
düzenlemesi 

114. Anonim şirketin organları aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yönetim kurulu-Denetçi-Genel kurul-Ticari vekil 

B) Yönetim kurulu-Genel kurul 

C) Yönetim kurulu-Ticari vekil 

D) Yönetim kurulu-Denetçi-Genel kurul 

E) Denetçi-Genel kurul 

 
 
 
 

115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, ifa yeri ve 
zamanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İfa zamanı veya sürenin son günü, kanunlarda tatil 
olarak kabul edilen bir güne rastlarsa, kendiliğinden bu 
günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer. 

B) Borcun ifası için ayın ortası belirlenmişse, bundan ayın 
on beşinci günü anlaşılır. 

C) Aksine bir anlaşma yoksa parça borçları, alacaklının 
ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilir. 

D) Aksine bir anlaşma yoksa borç, alışılmış iş saatlerinde 
ifa ve kabul edilir. 

E) İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hukuki 
ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her borç, doğumu 
anında muaccel olur. 

 
 
 
 
 

116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran hakların 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Devredilmesi mümkün olmayan haklardandır. 

B) Yenilik doğuran haklardan, kullanıldıktan sonra dönmek 
mümkün değildir. 

C) İlke olarak şarta bağlanamazlar. 

D) İlke olarak zamanaşımına bağlı olmayıp, hak düşürücü 
süreye tabidirler. 

E) Bir defa kullanılmakla tükenen, sona eren haklardır. 

 
 
 
 
 

 
113. Aşağıdakilerden hangisi, anonim şirkette genel kurul 

kararları aleyhine iptal davası açma hakkına sahip 
değildir? 

A) Kararların yerine getirilmesi kişisel sorumluluğuna sebep 
olacaksa, şirketin pay sahibi olmayan yönetim kurulu 
üyesi 

B) Genel kurulda olumsuz oy verip, muhalefetini tutanağa 
geçirmiş olan pay sahibi 

C) Şirketin denetçisi 

D) Kararların yerine getirilmesi kişisel sorumluluğuna sebep 
olacaksa, şirketin pay sahibi olan yönetim kurulu üyesi 

E) Şirketin yönetim kurulu 

117.  
 

I. Zarar verenin davranışının haklı savunma niteliği taşıması 
hâlinde, fiil hukuka aykırı sayılmaz. 

II. Üçüncü kişilere karşı da savunmada bulunulabilir. 
III. Muhtemel, gelecekteki bir tehlikeyi önlemek için de 

savunma yapılabilir. 

IV. Haklı savunmadan söz edebilmek için, kişinin kendisinin 
ya da üçüncü bir kişinin şahıs veya malvarlığına yönelmiş 
hukuka aykırı bir saldırı olmalıdır. 

V. Haklı savunmada bulunan, yalnızca saldıranın mallarına 
verdiği zarardan sorumlu tutulamaz. 

Haklı savunma hâli ile ilgili, yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız V C) I ve IV 

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

  (1)  ödeyiniz. 
 

  (2)  (imza) 

ödeyiniz. 

Ceylin Canoğlu (imza) 
 

  (3)  ödeyiniz. 
 

Yağmur Durusu (imza) 
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118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, alacağın 
devrinin geçerlilik şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Noter tarafından onaylanması gereken yazılı şekil 

B) Adi yazılı şekil 

C) Noter tarafından düzenlenmesi gereken yazılı şekil 

D) Sözlü şekil 

E) Şekil serbestisi ilkesine tabi olup, tarafların istediği şekil 

 
 
 
 
 
 

119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi sözleşmelerde kesin 
hükümsüzlük sebebi değildir? 

A) Kanunun emredici hükümlerine aykırılık 

B) Kişilik haklarına aykırılık 

C) Örf ve âdet kurallarına aykırılık 

D) Kamu düzenine aykırılık 

E) Ahlaka aykırılık 

 
 
 
 
 

 
120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi borçlu temerrüdünün kusuru 
gerektirmeyen sonuçlarından biridir? 

A) Temerrüt faizi 

B) Gecikme tazminatı 

C) Olumsuz (menfi) zarardan sorumluluk 

D) Aşkın zarardan sorumluluk 

E) Beklenmedik hâlden sorumluluk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Test bitti. 



 

 

 

 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 

 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
13 EKİM 2018 - SAAT: 14.00 

KİTAPÇIK TÜRÜ 

A 
ADI : ……………………………………………………………… 

 

SOYADI : ……………………………………………………………… 
 

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

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

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

EKONOMİ ve MALİYE 

HUKUK 

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

2. Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik No, Salon Kodu ve 

Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 

yazınız. T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık 

Türünüzü Optik Cevap 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 kabullenmiş sayılır. 
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1. İbni Sina ( ) Batılı adıyla Avicenna ( ) çocuğun bünyesini 
güçlendirmek için yararlı olacak iki şeyden söz eder ( ) 
Bunlardan birincisi ( ) çocuğun yumuşak bir biçimde 
hareket ettirilmesi ( ) ikincisi de çocuğu uyuturken ninni 
söylenmesidir ( ) 

Yukarıdaki parçada boş bırakılmış yerlere sırasıyla 
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 

A) (-) (-) (“) (,) (,) (”) B) (;) (,) (;) (:) (,) (…) 

C) (“) (”) (…) (,) (;) (.) D) (,) (-) (.) (;) (;) (.) 

E) (,) (,) (:) (,) (;) (.) 

 

 
2. (I) Yakın zamanlarda klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı 

çalışan bilgisayarlar geliştirmek için çalışmalar yapan 
araştırma grupları, yeni kuantum devreleri geliştirdi. (II) Bu 
devrelerin en önemli özelliği, içlerinde meydana gelen 
fiziksel süreçler arasında belirli bir sebep-sonuç ilişkisi 
olmaması. (III) Sağduyu birbiriyle ilişkili iki olaydan birinin 
diğerinden önce olması gerektiğini söyler. (IV) Fiziksel 
süreçlerde sebebin sonuçtan önce gelmesi gerektiğini 
söyleyen ilke, nedensellik olarak adlandırılır. (V) Ancak 
yakın zamanlarda yapılan deneylerdeki süreçler arasında 
belirli bir nedensellik sıralaması yok. 

Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünürse ikinci 
paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur? 

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

 
 
 

3. Okyanuslar Dünya’ya yaşam kıpırtısı verdi, gezegenimizin 
I II 

“canlanmasını” sağladı. Gök bilimciler okyanusların varlığını, 
III 

yaşamın başlangıç aşaması olarak değerlendiriyor. Öyleyse 
 

okyanusları olan diğer gezegenlerde Dünyadışı yaşama 
IV 

ev sahipliği yapıyor olabilir mi? NASA araştırmacıları bu 
V 

sorunun cevabını arıyor. 

Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerden hangisinde 
yazım yanlışı vardır? 

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

 
 

4. Kemal Baysal’ı, babası Nâzım Baysal’ın Zonguldak’taki 
fotoğraf stüdyosunda çocukken başladığı fotoğraf merakı, 
lise eğitimi için geldiği İstanbul’da okulu bırakarak Berlin’e 
doğru yola çıkardı. 

Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğu, 
aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 

A) “Kemal Baysal’ı” yerine “Kemal Baysal’ın” getirilerek 

B) “başladığı” yerine “başlayan” sözcüğü getirilerek 

C) “lise eğitimi” yerine “lise öğrenimi” sözü getirilerek 

D) “çocukken” sözcüğü atılarak 

E) “yola çıkardı” yerine “yola çıktı” sözü getirilerek 

A 
5. 

I. Nasıl kesildi köpüren, taşan sular? 
II. Kim bana söyleyebilir? 
III. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? 

IV. Bu sabah beni düşündüren ne? 
V. Bu yükü sen omuzlayabilir misin? 

Yukarıdaki cümlelerde kaç farklı ögeyi buldurmaya 
yönelik soru sorulmuştur? 

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

 
 
 
 
 
 
 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler 
gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Senin borun artık burada ötmez! 

B) Sermayeyi kediye yüklediğini fark etmedin mi? 

C) Bu son olaydan sonra tutunacak dalım kalmadı. 

D) Onu gözümde büyüttüğümü anladım; ama geç oldu. 

E) Merak etme; işlerin çoğu bitti, azı kaldı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Kast ve asalet ayrımının yanı sıra, yüzyıllar boyunca 
insanlığa zulmeden ve insanlığı utandıran ırk ayrımı, 
cinsiyet ayrımı, her türlü kabalığın, haksızlığın 
başlangıcıdır, en hafifinden nezaketsizliktir. Bu iki 
ayrımcılık, bazen en umulmadık şekillerde çıkar karşımıza. 
Bazı dillerde (üstelik bunlar Avrupa ülkelerine ait diller), 
erkeklerin kadınlardan üstün olduğu inanışı bir dil kuralına 
dönüşmüştür. Konuşmacı, kırk dokuz kadın bir erkekten 
oluşan gruba sesleniyor bile olsa konuşmasına “Baylar…” 
diye başlar. 

Yukarıdaki parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

A) Erkek ve kadın eşitliği bazı durumlarda görmezden 
gelinebilir. 

B) Kast, asalet, ırk ve cinsiyet ayrımı insanlar için 
haksızlıktır. 

C) Irk ve cinsiyet ayrımcılığı, kast ve asalet ayrımından 
daha nezaketsizdir. 

D) Konuşma sırasında erkeklere öncelik verilmesi gerekir. 

E) Irk ve cinsiyet ayrımcılığı bütün dillerde görülmektedir. 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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8. 𝒂(𝒂) = 𝒂𝒂𝒂 − 𝒂𝒂𝒂 + 𝒂 fonksiyonunun grafiğinin A(1,0) 

noktasında x eksenine teğet olması için 𝒂 + 𝒂 kaç 

 
 

12. �𝒂 − 

 
√𝒂�

𝒂𝒂𝒂𝒂

. 

 
 
 

𝒂𝒂𝒂𝒂 

�𝒂 + √𝒂� 

A 
işleminin sonucu kaçtır? 

olmalıdır? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 𝒂(𝒂 + 𝒂) = 𝒂𝒂 − 𝒂 olduğuna göre 𝒂(𝒂) + 𝒂(𝒂) değeri 
kaçtır? 

A) -18 B) -16 C) -12 D) -10 E) -8 

 
 

A) 1 B) 2 C) 2 + √2 
 

  

D) 2 + √3 E) 2 + √5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. x + y + 2 = 0, 2x – y + 4 = 0 doğruları ile y ekseni 
arasında kalan bölgenin alanı kaç br2’dir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. x gerçel ve sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere 𝒂 − 
𝒂 

= 𝒂 
𝒂 

 10. 
𝒂 

𝒂𝒂𝒂(𝒂)𝒂𝒂 = 𝒂𝒂 − 𝒂𝒂𝒂 olduğuna göre 𝒂(𝒂) 
değeri 

olduğuna göre, 𝒂𝒂 + 
𝒂

 
𝒂𝒂 

ifadesinin değeri kaçtır? 

∫𝒂 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -7 B) -6 C) -5 D) 0 E) 1 

A) 14 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 𝒂𝒂+𝒂 + 𝒂. 𝒂𝒂+𝒂 + 𝒂. 𝒂𝒂+𝒂 = 𝒂𝒂𝒂 olduğuna göre, 𝒂 kaçtır? 

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

 

11. 𝒂(𝒂) = 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 
ise, 

𝒂 
𝒂′ � � 

𝒂 
değeri kaçtır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
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16. 

 
 
 

I. Sivas 
II. Amasya 

III. Ankara 

Millî Mücadele yıllarında, Heyet-i Temsiliye’nin merkezi 
olan şehirler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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

A 

 

21. ABC A.Ş.’de 60.000 ₺’lik sermaye taahhüdünde bulunan 
ortak, taahhüdünü yerine getirmemiştir. Bunun sonucunda 
ortağın sermaye taahhüdü iptal edilmiş ve bu payın yerine 
ihraç edilen hisse senetleri 75.000 ₺’ye banka aracılığı ile 
satılmıştır. 

Yukarıdakilere göre yapılacak muhasebe kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

102 BANKALAR 75.000  

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  60.000 
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI  15.000 

 

 
17. 1935 yılında İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi, 

Almanya’nın silahlanarak Ren bölgesine girmesi ve 
Japonya’nın da Mançurya’ya saldırması, Türkiye’nin 
aşağıdaki sorunlardan hangisini gündeme 
getirmesinde etkili olmuştur? 

A) Etabli B) Musul C) Patrikhane 

D) Boğazlar E) Yabancı Okullar 

 
 
 
 
 

 
18. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, kanun önünde 

eşitliği ve sınıfsız, ayrıcalıksız ve kaynaşmış bir toplum 
oluşturmayı amaçlamaktadır? 

A) Halkçılık B) Laiklik C) Milliyetçilik 

D) İnkılapçılık E) Cumhuriyetçilik 

 
 
 
 
 

 
19. Birinci Dünya Savaşı’nda, 1916 yılında Basra 

yakınlarında gerçekleşen Kut-ül Amare Muharebesi’nde, 
Osmanlı Birlikleri aşağıdaki devletlerin hangisinin 
ordusuna karşı zafer kazanmıştır? 

A) Fransa B) Rusya C) İngiltere 

D) İtalya E) Yunanistan 

 
 
 
 
 

 
20. Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı hanedanı, devlet 

yönetiminden uzaklaştırılmış ve egemenliğin kaynağı 
olmaktan çıkarılmıştır? 

A) Cumhuriyetin ilanı 

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması 

C) Halifeliğin kaldırılması 

D) Ankara’nın başkent olması 

E) Saltanatın kaldırılması 

B) 
 

102 BANKALAR 75.000  

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  60.000 
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ   

PRİMLERİ  15.000 

 
C) 

 

102 BANKALAR 75.000  

500 SERMAYE  60.000 
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI  15.000 

 
D) 

 

102 BANKALAR 75.000  

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  60.000 
645 MENKUL KIYMET SATIŞ   

KÂRLARI  15.000 

 
E) 

 

102 BANKALAR 75.000  

500 SERMAYE  60.000 
645 MENKUL KIYMET SATIŞ   

KÂRLARI  15.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. Dönem sonunda yapılan muhasebe işlemlerinde daha önce 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabında 
kaydedilen 5.000 ₺ tutarındaki kırtasiye malzemesinin 
2.000 ₺’lik kısmının tüketildiği anlaşılmaktadır. 

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki 
hesapların hangisi borç tarafından kayıt alır? 

A) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

B) Gelecek Yıllara Ait Giderler 

C) Gelir Tahakkukları 

D) Gider Tahakkukları 

E) Gelecek Aylara Ait Giderler 

ALAN BİLGİSİ 
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A 
23. 26. 

 

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE 

KÂRLAR 

XX  

XX 
 

 
 
 
 

Yukarıdakilere göre işletmenin ödenmiş sermaye ve 
kâr yedekleri toplamı kaç ₺’dir? 

A) 580.000 B) 590.000 C) 610.000 

D) 645.000 E) 665.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. İşletme, bir kamu kuruluşunun açtığı inşaat ihalesine 
katılabilmek için 250.000 ₺ tutarındaki teminatı banka 
aracılığı ile ilgili kurumun hesabına daha önce yatırmıştır. 
Ancak, daha sonra ortaya çıkan şartlar nedeniyle ihale 
konusu işi yapmaktan vazgeçmiştir. Sözleşme gereği 
250.000 ₺ kamu kuruluşu tarafından iade edilmemiştir. 

Bu durumda işletme tarafından yapılacak kayıtta 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kayıt 
yapılır? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar 

B) Verilen Depozito ve Teminatlar 

C) Diğer Çeşitli Alacaklar 

D) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 

E) Verilen Sipariş Avansları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Statü Yedekleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeler dikkate alınarak 
kârdan ayrılan yedeklerdir. 

B) Şirketin ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde ayrılan 
yedeklerdir. 

C) Maddi duran varlık satışı sonucu elde edilen kârdan 
ayrılan yedeklerdir. 

D) Şirketin genel kurulu tarafından ayrılmasına karar 
verilen yedeklerdir. 

E) Varlıkların borçlardan fazla olan kısmı üzerinden ayrılan 
yedeklerdir. 

Yukarıdaki kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Döneme ait gelir tutarının dönem sonunda Dönem Kârı 
veya Zararı hesabına aktarılması 

B) Döneme ait gelir tutarının iptal edilmesi 

C) İzleyen yıla ait gelir tutarının, izleyen yıla ait gider tutarı 

ile mahsup edilmesi 

D) İçinde bulunulan döneme ait peşin tahsil edilmiş gelir 
tutarının gelir tablosu hesabına aktarılması 

E) İzleyen yıla ait peşin tahsil edilmiş gelir tutarının kısa 
vadeli yabancı kaynak hesabına aktarılması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27. Veli Şen ve Ortakları Kollektif Şirketi’nin sermayesi 

80.000 ₺’dir. Ortakların sermaye payları şöyledir: 

Veli Şen 30.000 ₺ 
Ayşen Duru 50.000 ₺ 
Ahmet Kalem Emek 

Şirketin 2017 yılı kârı 35.000 ₺’dir. Şirket sözleşmesine 
göre kâr dağıtımında önce sermaye paylarına %25 faiz 
hesaplanacak, kalan kâr tutarı üç ortağa eşit olarak 
dağıtılacaktır. 

Buna göre, ortak Ahmet Kalem’in kâr payı tutarı kaç ₺’dir? 

A) 5.000   B) 7.500 C) 12.500 D) 15.000 E) 20.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi İşletme Hesabı Esasına göre 
defter tutan bir işletmenin İşletme Hesabı Defteri 
kayıtlarından elde edilecek bilgilerden biri değildir? 

A) Dönem başı mal mevcudu tutarı 

B) Satın alınan mal bedeli 

C) Mal satışından doğan alacaklar 

D) Hesaplanan KDV tutarı 

E) Alınan ücret ve diğer gelirler 

Sermaye: 700.000 ₺ Yasal Yedekler: 25.000 ₺ 

Hisse Senetleri İhraç 
Primleri: 20.000 ₺ 

Ödenmemiş Sermaye: 
150.000 ₺ 

Hisse Senedi İptal 
Kârları: 35.000 ₺ 

Özel Fonlar: 15.000 ₺ 

Geçmiş Yıllar 
Zararları: 10.000 ₺ 

Gelecek Yıllara Ait Gelirler: 
20.000 ₺ 
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29. İşletmenin önceki bir tarihte 47 ₺ birim fiyatla satın aldığı 

5.000 adet hazine bonosunun vadesi gelmiştir. Hazine 
bonolarının nominal değeri 50 ₺’dir. Hazine bonolarının 
nominal değeri banka aracılığı ile tahsil edilmiştir. (Vergi ve 
komisyon bedeli göz ardı edilmiştir.) 

Buna göre, bu işleme ilişkin doğru kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

102 BANKALAR 250.000  

112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET   

VE BONOLARI  235.000 
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE   

KÂRLARI  15.000 

 
B) 

 

102 BANKALAR 250.000  

112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET   

VE BONOLARI  235.000 
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER   

DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI  15.000 

 
C) 

 

102 BANKALAR 235.000  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 15.000  

112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET   

VE BONOLARI  250.000 

 
D) 

 

102 BANKALAR 250.000  

112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET   

VE BONOLARI  235.000 
642 FAİZ GELİRLERİ  15.000 

 
E) 

 

102 BANKALAR 
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET 

VE BONOLARI 

235.000  

235.000 

A 
30. Vadesi gelen 20.000 ₺ tutarlı senetli alacak tahsil 

edilemediği için protesto ettirilmiş ve 410 ₺ protesto bedeli 
ödenmiştir. 

Bu durumda yapılacak muhasebe kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

121 ALACAK SENETLERİ 20.410  

120 ALICILAR  20.000 
100 KASA  410 

 
B) 

 

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 20.410  

121 ALACAK SENETLERİ  20.000 
100 KASA  410 

 
C) 

 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 20.000  

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 410  

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR   

KARŞILIĞI  20.410 

 
D) 

 

121 ALACAK SENETLERİ 20.000  

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 410  

121 ALACAK SENETLERİ  20.000 
100 KASA  410 

 
E) 

 

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE   

ZARARLAR 20.410  

121 ALACAK SENETLERİ  20.000 
100 KASA  410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.  
 

320 SATICILAR 
153 TİCARİ MALLAR 
391 HESAPLANAN KDV 

XX  
XX 
XX 

 

Yukarıdaki kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Alış iskontosu B) Satış iskontosu 

C) Peşin mal satışı D) Kredili mal alışı 

E) Alış gideri 
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32. Bilançonun pasifinde yer alan hesapların işleyişine 

yönelik aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Pasif hesaplar ya alacak kalanı verir ya da kalan 
vermez. 

B) Pasifte yer alan bir düzenleyici hesaptaki azalış, hesabın 
borç tarafına kaydedilir. 

C) Pasif hesapların kalanını azaltmak için hesabın borç 
tarafına kayıt yapılır. 

D) Pasif hesaplardaki açılış kaydı, hesabın alacak 
tarafından yapılır. 

E) Pasif hesaplardaki artış, hesabın alacak tarafına 
kaydedilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33. Köy yumurtası alım satımı ile uğraşan bir işletmenin, 

gerçek usulde vergiye tabi olmayan köylülerden 
yumurta satın alması durumunda düzenlenmesi 
gereken belge aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fatura 

B) Serbest meslek makbuzu 

C) Kasa tahsil fişi 

D) Perakende satış fişi 

E) Müstahsil makbuzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34. İşletme, nominal değeri 1 ₺ olan 10.000 adet hisse senedini 

15.000 ₺ ödeyerek satın almıştır. İlgili yılın sonunda hisse 
senetlerinin borsa değeri 2 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 
İşletme, izleyen dönemde hisse senetlerinin yarısını 

4 ₺’den peşin satmıştır. 

Buna göre, yapılacak satış kaydıyla ilgili aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı 12.500 ₺ 

B) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı 10.000 ₺ 

C) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 2.500 ₺ 

D) Hisse Senetleri hesabı borçlu 7.500 ₺ 

E) Hisse Senetleri hesabı alacaklı 10.000 ₺ 

A 
35. Bir işletmenin 2017 yılına ait Ticari Mallar hesabına ilişkin 

hesap hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

Dönem başı stok 80.000 ₺ 

Dönem içi alışlar 120.000 ₺ 

Alış iadeleri 6.000 ₺ 

Brüt satış kârı 15.000 ₺ 

Net satışlar 180.000 ₺ 

Alış iskontoları 4.000 ₺ 

Buna göre, dönem sonunda depoda kalan ticari 
malların değeri kaç ₺’dir? 

A) 5.000   B) 20.000 C) 25.000 D) 35.000 E) 45.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. K İşletmesi, net varlıkları 800.000 ₺ olan L İşletmesi’ni 2018 
yılı içinde 920.000 ₺’ye satın almıştır. 

Buna göre, K İşletmesi’nin satın alma sırasında oluşan 
farkın 31.12.2018 tarihindeki itfasıyla ilgili yapacağı 
kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 257 Birikmiş Amortismanlar hesabı 24.000 ₺ 
borçlandırılır. 

B) 261 Şerefiye hesabı 120.000 ₺ alacaklandırılır. 

C) 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı 120.000 ₺ 
borçlandırılır. 

D) 261 Şerefiye hesabı 24.000 ₺ borçlandırılır. 

E) 268 Birikmiş Amortismanlar hesabı 24.000 ₺ 
alacaklandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. İşletme, bankadan çektiği kredi için teminat olarak verilen 
senetlerden 25.000 ₺’lik kısmının banka tarafından 
hesaben tahsil edildiğini tespit etmiştir. 

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydıyla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Borç Senetleri hesabı alacaklandırılır. 

B) Banka Kredileri hesabı borçlandırılır. 

C) Bankalar hesabı borçlandırılır. 

D) Kasa hesabı borçlandırılır. 

E) Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır. 
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38. İşletme, 01.02.2018 tarihinde yurtdışına kredili olarak 

10.000 $’lık satış gerçekleştirmiştir. Satış tarihinde 
1 $ = 4,00 ₺’dir. 15.02.2018 tarihinde ise satış bedeli $ olarak 
tahsil edilmiştir. Tahsil tarihinde 1 $ = 5,00 ₺’dir. 

İşletmenin 15.02.2018 tarihinde yapacağı kayıtla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kambiyo Kârları hesabı 50.000 ₺ alacaklandırılır. 

B) Kambiyo Kârları hesabı 10.000 ₺ borçlandırılır. 

C) Yurtdışı Satışlar hesabı 10.000 ₺ alacaklandırılır. 

D) Alıcılar hesabı 10.000 ₺ alacaklandırılır. 

E) Alıcılar hesabı 40.000 ₺ borçlandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standardı 
için Kavramsal Çerçeve kapsamında düzenlenen 
konulardan biri değildir? 

A) Finansal tabloları oluşturan unsurların tanım, tahakkuk 
ve ölçümleme esasları 

B) Faydalı finansal bilginin niteliksel özellikleri 

C) Vergi beyannamesinde olması gereken asgari unsurlar 

D) Sermaye ve sermayenin devamlılığı (korunması) 
kavramları 

E) Finansal raporlamanın amacı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. ABC İşletmesi’nin ürettiği günlük sütlerden alan bir müşteri 
besin zehirlenmesi tanısıyla rapor almış ve sonrasında 
ABC İşletmesi aleyhine tazminat davası açmıştır. ABC 
İşletmesi, bu hususun etkilerinin finansal raporlarında yer 
alıp almaması gerektiği konusunda şüpheye düşmüştür. 

Buna göre, bu konuda başvurulması gereken standart 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları 

B) TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 

C) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 

D) TMS 2 Stoklar 

E) TMS 23 Borçlanma Maliyetleri 

A 
41. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre, 

işletmenin ortaklarıyla gerçekleştirdiği ve ortakların 
ortaklık sıfatıyla taraf oldukları işlemlerden 
kaynaklanan değişimler hariç olmak üzere, bir dönem 
boyunca işlem ve diğer olaylar sonucunda özkaynakta 
meydana gelen değişime verilen ad aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kâr veya zarar 

B) Yeniden değerleme fazlasındaki değişimler 

C) Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri 

D) Diğer kapsamlı gelir 

E) Toplam kapsamlı gelir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardına 
göre, maddi olmayan duran varlıklara ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Sınırlı yararlı ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar 
itfaya tabi tutulur, değer düşüklüğü testi yapılmaz. 

B) Sınırlı yararlı ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar 
itfaya tabi tutulmaz, değer düşüklüğü testi yapılır. 

C) Sınırsız yararlı ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar 
itfaya tabi tutulmaz, değer düşüklüğü testi yapılır. 

D) Sınırsız yararlı ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar 
itfaya tabi tutulur, değer düşüklüğü testi yapılır. 

E) Sınırsız yararlı ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar 
itfaya tabi tutulur, değer düşüklüğü testi yapılmaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardına göre, 
bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi 
beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü 
değerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelecekteki değer 

B) Kayıtlı değer 

C) Net gerçekleşebilir değer 

D) Piyasa değeri 

E) Kullanım değeri 
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44. TMS 21 Kur Değişim Etkileri standardına göre, elde 

tutulan para ile sabit veya belirlenebilir bir tutarda para 
olarak alınacak veya ödenecek varlık ve borçlara 
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Opsiyon B) Yabancı para C) Spot kur 

D) Parasal kalem E) Döviz kuru 

 
 
 
 

 
45. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin 

kuruluş ve geliştirme ilkelerinden biri değildir? 

A) Otonom Sistem İlkesi 

B) İnsan Faktörü İlkesi 

C) Örgüt Yapısı İlkesi 

D) Uygun Maliyet İlkesi 

E) Esnek Olma İlkesi 

 
 
 
 

 
46. 1986 yılında kurulan ve üyeleri arasında TÜRMOB'un 

da bulunduğu Avrupa muhasebe örgütü hangisidir? 

A) Accountancy Europe 

B) European Accountancy Association 

C) European Accountancy Federation 

D) International Federation of Accountants 

E) Association of Chartered Certified Accountants 

 
 
 
 
 
 

47. İşletmenin ürettiği mamule ait üretim dönemi verileri 
aşağıdaki gibidir: 

A 
48. Sipariş başına sipariş verme maliyeti 50.000 ₺, yıllık talebi 

4.000 birim olan bir malzemenin ekonomik sipariş miktarı 
1.000 birim olarak hesaplanmıştır. 

Buna göre, malzemenin toplam sipariş verme maliyeti 
kaç ₺’dir? 

A) 25.000 B) 75.000 C) 150.000 D) 175.000 E) 200.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Standart maliyet sistemini kullanan işletmede dönem başı 
ve dönem sonu yarı mamul ve mamul stoku 
bulunmamaktadır. Dönem sonu itibarıyla olumlu sapmalar 
toplamını 500.000 ₺, olumsuz sapmalar toplamını 
1.400.000 ₺ olarak hesaplayan işletmenin dönem sonunda 
Satılan Mamuller Maliyeti hesabı 10.000.000 ₺ kalan 
vermektedir. 

Buna göre, fark hesaplarının kapatılması amacıyla 
yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı ve olumlu fark veren 
hesaplar alacaklandırılır. 

B) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı ve olumsuz fark veren 
hesaplar alacaklandırılır. 

C) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı ve olumsuz fark veren 
hesaplar borçlandırılır. 

D) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı ve olumlu fark veren 
hesaplar borçlandırılır. 

E) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı borçlandırılır, olumlu 
ve olumsuz fark veren hesaplar alacaklandırılır. 

 

Genel Üretim Giderleri 20.000 ₺ 

Direkt İlk Madde ve Malzeme 
Giderleri 

 
25.000 ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri 15.000 ₺ 

Dönem Sonu Yarı Mamul 
Stoklarının Değeri 

 
10.000 ₺ 

Dönem Başı Mamul Stoklarının 
Değeri (1000 birim) 

 

8.000 ₺ 
 

Dönem başında işletmenin elinde yarı mamul stoku 
bulunmamaktadır. Bu dönem işletme 5.000 birim 
mamulünün üretimini tamamlamış ve 4.000 birim mamulün 
satışını gerçekleştirmiştir. 

İlk giren ilk çıkar yöntemine göre, bu dönem satışı 
gerçekleştirilen mamullerin maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 20.000 B) 28.000 C) 38.000 D) 42.000 E) 50.000 

50.   
 

I. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 
II. Direkt İşçilik Giderleri 

III. Genel Üretim Giderleri 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri evre (safha) maliyet 
sisteminde esas üretim gider yerlerine kısmen 
doğrudan kısmen de dağıtım yoluyla yüklenen 
giderlerdir? 

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

D) I ve II E) II ve III 
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51. İşletme evre (safha) maliyet sistemini ortalama maliyet 

yöntemiyle kullanmaktadır. Eylül ayına ilişkin miktar 
hareketleri aşağıdaki gibidir: 

Dönem başı yarı mamul 5.000 birim 
Üretime başlanan 25.000 birim 
Üretimi tamamlanan 28.000 birim 
Dönem sonu yarı mamul 2.000 birim 

Dönem başı ve dönem sonu yarı mamuller direkt ilk madde 
ve malzeme açısından %100; şekillendirme açısından %60 
tamamlanmıştır. 

Buna göre, direkt ilk madde ve malzeme açısından 
eşdeğer birim miktarı ne kadardır? 

A) 20.000 B) 25.000 C) 28.000 

D) 29.200 E) 30.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. İşletme, tek hammaddeden birden çok mamulü (ortak ürün) 
zorunlu olarak üretmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan 
ortak (birleşik) maliyet toplamı 41.000 ₺’dir. Dönemde 
üretilen K mamulünün piyasa satış değeri 24.000 ₺, 
L mamulünün piyasa satış değeri 26.000 ₺’dir. 

Bu mamullerin üretimi sırasında piyasa değeri 1.200 ₺ olan 
Z yan mamulü üretilmiştir. İşletme, yan mamulleri satılabilir 
hâle getirebilmek için 200 ₺ ek maliyete katlanmaktadır. 
İşletme, ortak maliyetlerin dağıtımında mamullerin 
beklenen satış değerlerini dikkate almakta ve yan 
mamullerin net gerçekleşebilir değerini ortak maliyetten 
çıkararak hesaplama yapmaktadır. 

Buna göre, K mamulünün ortak maliyetten alacağı pay 
kaç ₺’dir? 

A) 19.200 B) 20.200 C) 20.400 

D) 20.800 E) 24.000 

A 
53. Otomobillere radyatör üreten bir işletmenin Eylül ayında 

gerçekleşen bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Üretilen Radyatör Miktarı 400 birim 

Satılan Mamul Miktarı 300 birim 

Birim Satış Fiyatı 250 ₺ 

Değişken Üretim Maliyetleri 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti 25.000 ₺ 

Direkt İşçilik Maliyeti  5.000 ₺ 

Genel Üretim Maliyeti 20.000 ₺ 

Sabit Maliyetler 

Sabit Genel Üretim Maliyeti 12.500 ₺ 

Sabit Pazarlama ve Yönetim Maliyetleri  8.000 ₺ 

İşletmenin yıllık normal üretim kapasitesi 6.000 birimdir. 

Buna göre, Eylül ayında üretilen radyatörlerin normal 
maliyet yöntemine göre toplam üretim maliyeti kaç 
₺’dir? 

A) 45.000 B) 60.000 C) 62.500 

D) 66.400 E) 70.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. Bir üretim işletmesinin Eylül ayı M-1 malzemesi stok 
hareketleri ve malzemenin birim maliyet bilgileri aşağıdaki 
gibidir: 

Dönem Başı Stok 100 birim x 10 ₺ = 1.000 ₺ 

05 Eylül Alış 120 birim x 12 ₺ = 1.440 ₺ 
14 Eylül Alış 110 birim x 13 ₺ = 1.430 ₺ 
23 Eylül Alış 105 birim x 15 ₺ = 1.575 ₺ 

30 Eylül tarihinde yapılan sayımda işletmede 115 birim stok 
olduğu belirlenmiştir. 

İşletmenin stoklarını izlemede ilk giren ilk çıkar 
yöntemini kullandığı kabul edildiğinde, üretimde 
kullanılan malzemenin maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 1.360   B) 1.705 C) 3.740 D) 4.085 E) 5.445 
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55. 2016 yılı gelir tablosu verilerine göre bir işletmenin faaliyet 

kârına ilişkin dikey yüzdesi %40 ve net satışları 
2.500.000 ₺’dir. 

2017 yılında ise işletmenin faaliyet kârına ilişkin dikey 
yüzdesi %30 ve net satışları 4.000.000 ₺ olduğuna göre, 
işletmenin faaliyet kârı 2017 yılında 2016 yılına göre 
nasıl değişmiştir? 

A) %10 azalmıştır. B) %10 artmıştır. 

C) %20 azalmıştır. D) %20 artmıştır. 

E) %60 artmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 

56. Net satışları 2.000.000 ₺, ortalama stok bulundurma 
süresi 40 gün ve ortalama ticari alacakları 100.000 ₺ 
olan bir işletmenin ortalama alacak tahsilat süresi kaç 
gündür? (1 yıl = 360 gün olarak kabul edilecektir.) 

A) 9 B) 18 C) 22 D) 30 E) 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunda 
“finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı”na 
örnektir? 

A) Hisse senedi ihracından kaynaklanan nakit girişleri 

B) Başka işletmelerin hisse senetlerinin satılması sonucu 
elde edilen nakit girişleri 

C) Satılan mallardan ve hizmetlerden elde edilen nakit 
girişleri 

D) Maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan 
nakit girişleri 

E) Mal ve hizmetler için tedarikçilere yapılan ödemeler 

 
 
 
 
 
 
 
 

58. İşletmenin planladıkları ile gerçekleşen fiilî finansal 
durumunu karşılaştırmak üzere bir analiz yapılacaksa, 
bu amaçla aşağıdaki referans oranlardan hangisi 
kullanılmalıdır? 

A) İdeal Standart Oranlar 

B) Tarihî Standart Oranlar 

C) Sektör Standart Oranları 

D) Sanayi Standart Oranları 

E) Bütçe Standart Oranları 

A 
59. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosu hazırlama 

yöntemlerinden biridir? 

A) Sürekli envanter B) Tasfiye C) Şerefiye 

D) Endirekt E) Azalan bakiyeler 

 
 
 
 
 
 
 

60. Önceki dönemde tutarı 30.000 ₺ olan bir hesap, cari 
dönemde 0 ₺ olmuş ise, bu hesapta meydana gelen 
değişim yüzdesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Bu hesaptaki değişim sonsuzdur. 

B) Hesap %200 azalmıştır. 

C) Hesap %100 azalmıştır. 

D) Bu hesaptaki değişim hesaplanamaz. 

E) Hesap %300 azalmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

61. Sürekli sermayesi 250.000 ₺, aktif toplamı 430.000 ₺, 
net kârı 10.000 ₺ ve özkaynak kârlılığı %10 olan bir 
işletmede kısa ve uzun vadeli borçların toplamı kaç 
₺’dir? 

A) 120.000 B) 130.000 C) 150.000 

D) 230.000 E) 330.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62. Olağan kâr tutarı 80.000 ₺, finansman gideri 30.000 ₺, 

faaliyet kârlılığı %20 olan bir işletmede net satışların 
tutarı 1.000.000 ₺ ise; bu işletmenin diğer 
faaliyetlerinden doğan gelir ve giderlerin olağan kâr 
üzerindeki azaltıcı etkisi kaç ₺’dir? 

A) 90.000 B) 100.000 C) 110.000 

D) 120.000 E) 130.000 
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63. Makul güvence kavramı ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Denetçi makul güvence sağlamak için denetim riskini 
düşürecek bir yaklaşım benimser. 

B) Denetim standartları, denetçinin makul güvence elde 
etmesini desteklemek için yayınlanmıştır. 

C) Makul güvence, yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edildiğinde sağlanır. 

D) Makul güvence, yüksek ve mutlak bir güvence 
seviyesidir. 

E) Makul güvence, mutlak bir güvence seviyesi değildir. 

 
 
 
 
 
 

64. Hilenin önlenmesi ve tespit edilmesi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşletme yönetimi hileye imkân veren fırsatların 
azaltılması için uygun bir tutum sergilemelidir. 

B) Hilenin önlenmesi ve tespit edilmesinde esas sorumluluk 
işletme yönetimine aittir. 

C) İşletme yönetimi işletme içerisinde uygun bir etik 
davranış kültürü oluşturmaktan sorumludur. 

D) Denetçinin finansal tablolardaki bazı önemli yanlışlıkları 
tespit edememe riski her zaman vardır. 

E) Denetim standartlarına uygun olarak yürütülen denetim 
neticesinde, finansal tablolarda bir bütün olarak hata 
veya hile kaynaklı yanlışlıklar bulunmaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

65. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin risk değerlendirme 
prosedürlerinden biri değildir? 

A) Gözlem B) Sorgulama C) Tetkik 

D) Örnekleme E) Analitik prosedürler 

 
 
 
 
 
 
 
 

66. Denetçinin kanıt toplamasındaki amacı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Çalışma kâğıtlarını düzenleyebilmek 

B) İşletme iddialarına ilişkin görüşüne dayanak oluşturan 
makul sonuçlara ulaşmak 

C) Denetim programının oluşturulmasına yardımcı olmak 

D) İç kontrolün etkinliğini değerlendirmek 

E) Finansal tablolardaki tüm hatalı/hileli işlemleri ortaya 
çıkarmak 

A 
67. Aşağıdakilerden hangisi denetçi raporunun 

bölümlerinden biri değildir? 

A) Görüş 

B) Mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülükler 

C) Uygulanan denetim prosedürleri 

D) Görüşün dayanağı 

E) Kilit denetim konuları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. Denetçi tarafından Müşteri A’nın ticari alacak hesabına 
ilişkin doğrulamalar finansal durum tablosu (bilanço) 
tarihinden önce gönderilmiş olup, doğrulama tarihi ile 
finansal durum tablosunun (bilançonun) çıkarıldığı 
tarih arasındaki işlemlerin denetimi kapsamında 
bağımsız denetçinin aşağıdakilerden hangisini 
yapmasına gerek yoktur? 

A) Ticari alacak hesap kalemine ilişkin kayıtların uygunluk 
ve yazım hatası açısından gözden geçirilmesi 

B) Dönem sonunda açık kalan olağandışı ticari alacak 
kalemleri için yeniden doğrulama gönderilmesi 

C) Ticari alacaklar hesaplarının incelenmesi 

D) Büyük tutarlı ticari alacaklar için yeniden doğrulama 
mektubu gönderilmesi 

E) Dönem sonunda bakiyesi bulunan tüm ticari alacaklar 
için olumsuz doğrulama gönderilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69. Bir bankanın bağımsız denetimi sırasında gerçek 

kişilere ait mevduat hesaplarının gerçekte olduğundan 
düşük gösterilmesi riski için aşağıdaki denetim 
tekniklerinden hangisi kullanılmalıdır? 

A) Bankaya olumsuz teyit mektubu gönderilmesi 

B) Bankaya olumlu teyit talebi gönderilmesi 

C) Mevduat hesabı sahiplerine olumsuz teyit talebi 
gönderilmesi 

D) Mevduat hesap bakiyelerinin yeniden hesaplanması 

E) Banka mevduatının fiziki sayımının yapılması 
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70. İşletme yönetiminin iç kontrol ve önemine ilişkin 

farkındalık, tutum ve faaliyetlerini kapsayan iç kontrol 
bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kontrollerin izlenmesi 

B) Kontrol faaliyetleri 

C) Bilgi sistemi ve iletişim 

D) İşletmenin risk değerlendirme süreci 

E) Kontrol çevresi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin raporunda dikkat 
çekilen hususlar paragrafı olarak belirtilebilecek 
hususlardan biri değildir? 

A) Finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu tarihi 
arasında gerçekleşen bilanço tarihinden sonraki önemli 
bir olay olması durumu 

B) İşletmenin finansal durumunu önemli ölçüde etkilemiş 
veya etkilemeye devam eden ciddi bir afet durumu 

C) İşletmenin stokları ve ticari alacaklarına ilişkin denetim 
kanıtı elde edilememesi durumu 

D) Finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunan yeni bir 
muhasebe standardının (izin verilmesi hâlinde) erken 
uygulanması durumu 

E) İstisnai bir davanın gelecekte ortaya çıkacak sonucuna 
ilişkin bir belirsizliğin bulunması durumu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
72. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim dosyasında 

bulunması gereken dokümanlardan biri değildir? 

A) Denetçiye ulaşan doğrulama mektuplarının örnekleri 

B) Denetçi yardımcılarının sorumlu ortak tarafından 
imzalanmış yıllık performans değerlendirmeleri 

C) Müşterinin önemli yönetim kurulu kararlarının örnekleri 

D) Denetim kanıtlarının elde edilmesi sırasında uygulanan 
testlere ilişkin açıklama 

E) Denetim sırasında müşteri faturalarından alınan örnekler 

A 
73. Denetçi, Uzun Holding A.Ş.’nin bağımsız denetimi 

sırasında ticari alacaklar hesabını incelerken işletmenin 
kontrolünü elinde bulunduran en büyük ortağın soyadı olan 
“Uzungiller” ile aynı ifadeyi ticaret unvanında bulunduran 
“Uzungiller Ltd.” adlı bir şirket arasında yapılan işlemler 
olduğunu gözlemlemiştir. Uzun Holding A.Ş. yönetimi 
tarafından verilen ilişkili taraflara ilişkin listede “Uzungiller 
Ltd.”nin adı bulunmamaktadır. 

Buna göre, denetçinin yapması gerekenler arasında 
aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? 

A) Yeni belirlenen ilişkili tarafa veya önemli ilişkili taraf 
işlemlerine yönelik uygun maddi doğrulama 
prosedürlerini uygulamak 

B) İlgili bilgileri derhâl denetim ekibinin diğer üyelerine 
iletmek 

C) Ticari alacaklar hesabında bakiyesi bulunan tüm 
taraflara yeniden doğrulama mektubu göndermek 

D) İlişkili taraflarla ilgili yönetim tarafından açıklama 
yapılmamasının kasıtlı olduğunu düşünmesi durumunda, 
bu durumun denetim üzerindeki etkilerini 
değerlendirmek 

E) Yönetim tarafından denetçiye açıklanmamış ilişkili taraf 
ilişkilerinin veya işlemlerinin bulunma (var olma) riskini 
tekrar ele almak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
74. TDS 500 Bağımsız Denetim Kanıtları standardına göre, 

bağımsız denetimdeki kanıtların güvenilirliği ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir denetim kanıtının üçüncü bir taraftan elde edilmiş 
olması kanıtın güvenilirlik düzeyini artırır. 

B) Müşterinin sunduğu bir faksın orijinal imzalı bir 
dokümana göre kanıt olarak güvenirlilik düzeyi daha 
düşüktür. 

C) Yazılı bir dokümandan elde edilen bilgi, yönetici ile 
yapılan görüşmede sözlü olarak elde edilen bilgiye göre 
daha güvenilirdir. 

D) Doğrudan denetçi tarafından elde edilen kanıtlar 
müşterinin sisteminden elde edilen kanıtlardan daha 
güvenilirdir. 

E) Müşterinin iç kontrol sisteminin etkinliğinin, elde edilen 
denetim kanıtlarının güvenilirliği üzerinde herhangi bir 
etkisi yoktur. 
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75. İşletme tarafından sadece Türk lirası nakit işlemleri için 

kullanılan kasa hesabının denetimi için aşağıdaki 
denetim prosedürlerinden hangisinin uygulanması 
gerekli değildir? 

A) Kasada bulunan varlıkların değerlemesinin kontrolü 

B) Kasa muavinindeki hareketlerin incelenmesi 

C) Kasa sayım tutanakları ile kasa hesabının muavinindeki 
bakiyelerinin uyumunun kontrolü 

D) Kasadaki tahsilat ve ödemelerin belgeye dayanıp 
dayanmadığının kontrolü 

E) Kasa sayımı yapılması 

A 
78. TDS 501 Bağımsız Denetim Kanıtları – Belirli Kalemler 

için Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar 
standardına göre, aşağıdaki hâllerden hangisinde 
denetçinin stok sayımına katılmamasının kabul 
edilmesi mümkündür? 

A) Stokların denetçinin güvenliği için tehdit oluşturabilecek 
bir bölgede yer alması 

B) Stok sayılacak bölgeye ulaşılmasının uzun bir yolculuk 
gerektirmesi 

C) Stok sayımına katılımın çok maliyetli olması 

D) Özel korucu giysiler kullanmadan stokların sayılmasının 
mümkün olmaması 

E) Stok sayım işleminin çok uzun zaman alması 

 
 
 
 

 
76. 

 
 

I. Finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan finansal 
yatırımlar hesabındaki değerlemelerin yeniden 
hesaplanması-Yeniden hesaplama 

II. Finansal yatırımlarla ilgili iç kontrol sisteminin etkinliğinin 
kontrolü-Soruşturma 

III. Merkezî Kayıt Kuruluşundan alınan hesap dökümlerinin 
kontrolü-Belge incelemesi 

IV. Finansal yatırım hesabı bakiyesi ile ilgili gelir hesapları 
arasındaki ilişkinin kontrolü-Fiziki inceleme 

V. Halka açık olmayan bir işletmeye ait hisse senetlerinin 
varlığının ve sahipliğinin kontrolü-Karşılaştırma 

İşletmenin finansal yatırımlar hesabının bağımsız 
denetimi kapsamında denetim amacı - denetim 
işlemleri hakkında yukarıdaki eşleştirmelerden 
hangisi/hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 

D) II ve III E) IV ve V 

 
79. Y malı için talep ve arz denklemleri, sırasıyla şu şekilde 

verilmiştir: Qd=50-P ve Qs=20+P. Hükümet, başlangıçta 
vergi uygulaması yokken Y malından 6 ₺’lik spesifik vergi 
almaya başlasın. 

Buna göre, vergilendirme sonrası verginin kaç ₺’si 

tüketiciler tarafından ödenir? (Qd: talep miktarı, Qs: arz 

miktarı, P: fiyat) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80. Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı ve 6 mal 

üreten trampa ekonomisinde toplam kaç farklı fiyat 
vardır? 

A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 36 

 

 
77. Bağımsız denetim çalışmasında aşağıdaki sonuçlardan 

hangisine ulaşılmışsa denetçi tarafından görüş 
vermekten kaçınılması gerekir? 

A) Müşterinin tutarı belirlenebilir miktardaki finansman 
giderinin finansal raporlama standartlarına aykırı olarak 
aktifleştirilmiş olması 

B) Müşteri stoklarının değerlemesinde muhasebe 
standardına aykırı olarak net gerçekleşebilir değerin 
kullanılmamış olması nedeniyle stok kalemi, satışların 
maliyeti, net kâr ve öz kaynakta hesaplanabilir bir farkın 
oluşması 

C) Müşterinin kredi borcu sözleşmesinde yer alan temettü 
dağıtım kısıtlaması hakkındaki bilginin finansal tablo 
dipnotlarında sunulmamış olması 

D) Müşterinin aktif toplamının önemli bir bölümünü 
oluşturan alacaklar için doğrulama alınamaması 

E) Müşteri firmanın aktif toplamına oranı önemlilik sınırının 
altında olan bir yurtdışı yatırımının bağımsız denetimden 
geçmiş finansal tablolarının bulunmaması 

 
 
 
 
 
 
 

 
81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Yurt içindeki kişi ve firmaların tercihlerinin ithal malları 
lehine değişmesi 

II. Yurt içinde GSYH büyümesine bağlı olarak harcamaların 
artması 

III. Yurt dışı reel faiz haddinin yükselmesi 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri diğer faktörler 
sabitken ulusal para arzının artmasına neden olur? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
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82. Malların kalitelerinde zaman içinde meydana gelen 

iyileşmelerin hesaba katılmaması nedeniyle tüketici 
fiyatlarıyla hesaplanan enflasyonun tüketicilerin refah 
düzeylerinde meydana gelen bozulmayı tam olarak 
ölçememesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nitelik sapması 

B) Yeni ürün sapması 

C) İkame sapması 

D) Fiyat sisteminde parazit 

E) Ayakkabı-deri maliyetleri 

 
 
 
 
 
 
 
 

83. Talep Kanunu olarak bilinen olgunun arkasında hangi 
iktisadi ilke yer almaktadır? 

A) Negatif marjinal ikame oranı 

B) Tüketici dengesi 

C) Azalan marjinal fayda 

D) Bütçe kısıtı 

E) Negatif eğimli farksızlık eğrisi 

A 
86. Kamu harcamanın “eğitim hizmetleri”, “sağlık 

hizmetleri”, “savunma hizmetleri” gibi başlıklar altında 
sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? 

A) Fonksiyonel sınıflandırma 

B) Organik sınıflandırma 

C) Hizmetlere göre sınıflandırma 

D) İdari sınıflandırma 

E) İktisadi sınıflandırma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87.  

 Ekonomik durgunluğun hafifletilmesi 

 Beşerî sermaye oluşumuna devlet desteğinin sürmesi 

 Uzun ve orta dönemli büyüme hedefinin tutturulması 

Aşağıdaki kamu harcama politikalarından hangisi 
yukarıdaki üç amaca birden hizmet etmektedir? 

A) Kamu yatırım harcamalarının azaltılması 

B) Eğitim harcamalarının artırılması 

C) Kamu personel harcamalarının azaltılması 

D) Sağlık harcamalarının azaltılması 

E) Kamu AR-GE teşviklerinin azaltılması 

 
 
 
 

 

84. Paranın yansız (nötr) olduğu kabul edildiğinde, kapalı 
bir ekonomide genişletici para politikasının uzun 
vadede beklenen etkisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fiyatlar artmaksızın üretim düzeyini yükseltmesi 

B) İşsizliği ve fiyatlar genel seviyesini düşürmesi 

C) İşsizliği azaltması ve fiyatlar genel seviyesini 
yükseltmesi 

D) Üretimi ve fiyatlar genel seviyesini düşürmesi 

E) Üretimi artırmaksızın fiyatlar genel seviyesini 
yükseltmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

85. Belirli bir vergideki artışın gelir dağılımı üzerindeki 
etkisini ifade eden yansıma türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Efektif B) Biçimsel C) Çapraz 

D) Mutlak E) Diferansiyel 

 
 
 
 
 

88. 

 
 
 
 
 
 

 
I. Vergilerde 100 milyon ₺ bir azalma 

II. Hanelere yapılan transferlerde 100 milyon ₺ artış 
III. Vergilerde 90 milyon ₺ artış 

Marjinal tüketim eğiliminin 1 olduğu bir ulusal ekonomi tam 
istihdam dengesinde olsun. 

Buna göre, yukarıdaki maliye politikalarından hangisi 
daha yüksek bir enflasyonist baskı yaratır? 

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

D) I ve II E) II ve III 
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89. Ücretli bir çalışan 5.000 ₺ kazanırken tüm geliri için %14 

vergi ödemektedir. Geliri bir sonraki dönemde 6.000 ₺’ye 
yükseldiğinde ise tüm gelire uygulanan vergi oranı %16’ya 
çıkmıştır. 

Buna göre, bu durumda aşağıdakilerden hangisi 
geçerlidir? 

A) Dilim usulü vergi tarifesi 

B) Sınıf usulü vergi tarifesi 

C) Azalan oranlı vergi 

D) Spesifik vergileme 

E) Marjinal vergileme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgesel tam kamusal mal 
veya hizmettir? 

A) Yol aydınlatma B) Eğitim C) Adalet 

D) Savunma E) İç güvenlik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 
Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, reklama ilişkin 
ilkeler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Meslek mensubu işi ve şahsı hakkında asla açıklama 
yapamaz. 

B) Meslek mensubunun mesleki faaliyet ve meslek alanı 
dışında herhangi bir faaliyetinin tanıtılması veya aldığı 
ödülün kamuya duyurulması reklam sayılır. 

C) Toplumun ilgilendiği konularda meslek mensubunun 
yaptığı yayınlara haber programlarında yer verilmesi 
reklam sayılır. 

D) Bir meslek mensubu bilimsel, düşünsel tartışmalar, 
seminerler ve eğitim programları organize edebilir; 
ancak, bu faaliyetleri basın ve yayın yoluyla üçüncü 
kişilere duyuramaz. 

E) Meslek mensubunun bürosunun tanıtımı için bastırdığı 
broşürlerin mesleki ilişkilerin sürdürüldüğü kişilere 
gönderilmesi reklam sayılır. 

A 
92. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 
İlkeler Hakkında Yönetmelik’te yer alan temel etik 
ilkeler ve bu ilkelere söz konusu Yönetmelik’te 
yüklenen anlamlara ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Dürüstlük: Yanlı veya önyargılı davranarak; üçüncü 
kişilerin haksız ve uygunsuz biçimde yaptıkları baskıların 
meslek mensuplarının mesleki kararlarını etkilememesi 
veya engellememesidir. 

B) Mesleki Yeterlilik ve Özen: Meslek mensubunun mevcut 
yasa ve yönetmeliklere uymasını ve mesleğin itibarını 
zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasıdır. 

C) Mesleki Davranış: Meslek mensubunun mesleki 
faaliyetlerini yerine getirirken teknik ve mesleki 
standartlara uygun olarak, özen ve gayret içinde 
davranmasıdır. 

D) Tarafsızlık: Meslek mensuplarının tüm mesleki ve iş 
ilişkilerinde doğru sözlü ve dürüst davranmalarıdır. 

E) Gizlilik: Meslek mensubunun mesleki ilişkileri sonucunda 
elde ettiği bilgileri açıklamasını gerektirecek bir hak veya 
görevi olmadıkça üçüncü kişi veya gruplara 
açıklamaması ve bu bilgilerin meslek mensubunun veya 
üçüncü kişilerin çıkarları için kullanılmamasıdır. 

 
 
 
 

 
93. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre, büro edinen meslek 
mensuplarının Oda’ya kayıt olduktan itibaren ne kadar 
süre içerisinde Büro Tescil Belgesi almak zorunda 
oldukları ve bu belgelerin hangi sıklıkla vize ettirileceği 
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru ifade 
edilmiştir? 

A) Üç ay – Yılda bir B) Altı ay – Üç yılda bir 

C) Üç ay – Üç yılda bir D) Üç ay – İki yılda bir 

E) Altı ay – İki yılda bir 

 
 
 
 
 

94. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre, ücret tarifesine ilişkin 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yeni kurulan odalar ayrıldıkları odanın tarifesini 
uygularlar. 

B) Bir yılın tarifesinin hazırlanmasına önceki yılın Eylül 
ayında odalarca başlanır. 

C) Tahkim, bilirkişilik ve tasfiye memurluğu ile yargı 
mercilerinin vereceği görevler ve benzeri durumlarda 
ücret tarifesindeki ücretler esas alınmaz. 

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

E) Bakanlıkça tasdik edilen tarifeler Resmî Gazete’de 
yayımlanır. 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
13 Ekim 2018 

16 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 

 
95. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, serbest 
muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin 
sır saklama yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Sır saklama yükümlülüğü odalar ve birlik personeli 
hakkında da uygulanır. 

B) Meslek mensuplarının sır saklama yükümlülüğü 
nedeniyle suç teşkil eden hâllerin yetkili mercilere 
duyurulması zorunlu değildir. 

C) Meslek mensupları çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan 
hak ve menfaatlerden faydalanamazlar. 

D) Meslek mensupları öğrendikleri bilgi ve sırları mesleki 
faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler. 

E) Meslek mensupları adli veya idari inceleme veya 
soruşturmalarda sır saklama yükümlülüğü nedeniyle 
bilgi vermekten kaçınamazlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, disiplin 
cezalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Aynı eyleme ilişkin cezai takibat yapılması durumu 
disiplin cezası uygulanmasına engeldir. 

B) Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye 
Bakanlığınca ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan 
yeminli mali müşavirler hakkında geçici olarak mesleki 
faaliyetten alıkoyma, bu husus tekerrür edip bunun 
mahkeme kararıyla kesinleşmesi hâlinde de yeminli 
sıfatını kaldırma cezası verilir. 

C) Mükellefle birlikte kasten vergi ziyaına sebebiyet 
verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek 
mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir. 

D) Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten 
alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu 
cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensupları 
hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır. 

E) Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin 
cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek 
mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır 
ceza uygulanabilir. 

A 
97. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, geçici iş ilişkisi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru 
ile neden olduğu zarardan, özel istihdam bürosuna karşı 
sorumludur. 

B) Geçici iş ilişkisi sadece özel istihdam bürosu aracılığıyla 
kurulabilir. 

C) Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosunun bir işçiyle 
geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak geçici olarak bir 
işverene devri ile kurulur. 

D) Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam 
bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere 
avans veya borç alabilir. 

E) Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen 
işçisini fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici 
iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz. 

 
 
 
 

98. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş güvencesi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Bir işverenin aynı şehirde 12 kişinin çalıştığı bir ayakkabı 
imalathanesi ve 20 kişinin çalıştığı bir pastanesi olması 
durumunda her iki işyerinde çalışan işçiler de iş 
güvencesi kapsamında olur. 

B) İş sözleşmesinin feshinin mahkemece geçersiz 
sayılmasına rağmen işçinin işe başlatılmaması hâlinde 
ödenecek tazminatın, işçinin 18 aylık ücreti tutarında 
olacağı toplu iş sözleşmeleriyle geçerli olarak 
kararlaştırılabilir. 

C) Aynı işverene ait bir hastanede 5 ay çalıştıktan sonra 
aynı işverene ait bir otelde 4 aydır çalışmaktayken iş 
sözleşmesi feshedilen işçi, iş güvencesine sahip olmak 
için diğer koşulları taşısa bile yeterli kıdemi olmadığı için 
iş güvencesinden yararlanamaz. 

D) İş güvencesi kapsamındaki bir işçi, fesih bildiriminde 
sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir 
sebep olmadığı iddiası ile işe iade davası açmadan önce 
fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde 
işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorundadır. 

E) İşyerinde yapılan işin türünün değiştirilmesine karar 
verilmesi sebebiyle, yapılacak yeni işte çalışmaya uygun 
olmayan işçilerin iş sözleşmesini feshedecek işverenin, 
bu işçilerin savunmasını alması zorunludur. 

 
 
 
 

99. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi 
değildir? 

A) Bir limanda yükleme ve boşaltma işlerinde çalışan işçi 

B) Bir havaalanında uçakların yanaşacağı körüklerin 
operatörü olarak çalışan işçi 

C) Halkın faydalanmasına açık parklarda çiçek ekim ve 
ağaç budama işlerini yapan işçi 

D) 30 işçinin çalıştırıldığı bir çiftlikte, yeni bir mandıra 
inşasında çalışan işçi 

E) Bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışan işçi 
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100. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, ilk defa sigortalı olmuş bir işçinin 
yaşlılık aylığına hak kazanmak için sağlaması gereken 
prim ödeme gün sayısı kaçtır? 

A) 3600 B) 4500 C) 5400 D) 7200 E) 9000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

101. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
yıllık ücretli izin hakkından yararlanamaz? 

A) Takım sözleşmesiyle oluşturulan iş sözleşmesi 
kapsamında aynı inşaat şantiyesinde bir buçuk yıldır 
çalışmakta olan işçi 

B) Özel istihdam bürosu tarafından farklı geçici işverenler 
yanında aralıksız olarak toplamda bir buçuk yıldır 
çalıştırılmakta olan geçici işçi 

C) Haftanın sadece iki günü ve günde 4 saat olmak üzere 
bir yıldır aynı işveren yanında kısmi süreli iş 
sözleşmesiyle çalışan işçi 

D) Objektif nedene dayanan iki yıllık belirli süreli iş 
sözleşmesinin ilk yılını doldurmuş olan işçi 

E) Aynı otelde her mevsim altı ay olmak üzere üç yıldır 
çalışmakta olan işçi 

 
 
 
 
 
 

 
102. Doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta 

olmak üzere toplamda 16 haftalık yasal doğum iznini 
kullanan kadın işçinin bu süreler bittikten sonra 4857 
sayılı İş Kanunu’na göre talepte bulunabileceği ücretsiz 
iznin azami süresi ne kadardır? 

A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 18 ay E) 2 yıl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

103. Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten 
sonra bu vergiye ilişkin olarak ortaya çıkan ve defter, 
kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak 
belirlenen matrah veya matrah farkı üzerinden yapılan 
vergi tarhiyatı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İkmalen tarh 

B) Götürü matrahlar üzerinden tarh 

C) Re’sen tarh 

D) İdarece tarh 

E) Beyana dayanan tarh 

A 
104. 193 sayılı Gelir Vergi Kanunu’na göre, bina ve arazide 

emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya 
mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kiradır. 

Bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut 
değilse bina ve arazide emsal kira bedeli 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Maliyet bedelinin %10’u 

B) Maliyet bedelinin %5’i 

C) Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %5’i 

D) Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %15’i 

E) Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %10’u 

 
 
 
 
 
 
 

105. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, 
maktu vergiye tabi olanların sadece bir nüshası damga 
vergisine tabidir. 

B) Damga vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir. 

C) Bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın 
mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi 
bulunur. 

D) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, nispi 
vergiye tabi olanların sadece bir nüshası damga 
vergisine tabidir. 

E) Resmî dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların 
damga vergisini kişiler öder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

106. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre, 
veraset ve intikal vergisi uygulamasında beyanname 
verme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ve mükellef yabancı bir 
memlekette ise ölüm tarihini izleyen 6 ay içinde verilir. 

B) Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ve mükellef 
ölenin bulunduğu memlekette ise ölüm tarihini izleyen 
4 ay içinde verilir. 

C) Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ve mükellef 
Türkiye’de ise ölüm tarihini izleyen 6 ay içinde verilir. 

D) Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ve mükellef 
ölenin bulunduğu memleketten başka bir yabancı 
memlekette ise ölüm tarihini izleyen 8 ay içinde verilir. 

E) Ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ve mükellef Türkiye’de 

ise ölüm tarihini izleyen 3 ay içinde verilir. 
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107. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi 

sisteminde yer alan vergi istisnalarından biri değildir? 

A) Teşvik belgeli yatırım istisnası 

B) İthalat istisnası 

C) Emisyon primi istisnası 

D) Taşımacılık istisnası 

E) İhracat istisnası 

 
 
 

108. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, vergi cezalarının 
uygulanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Vergi ziyaına sebebiyet vermekten dolayı ceza kesilen 
ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip 
eden yılın başından başlamak üzere beş yıl içinde tekrar 
ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli 
oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 

B) Cezayı gerektiren tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük 
birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece 
miktar itibarıyla en ağırı kesilir. 

C) Usulsüzlük fiili aynı zamanda re’sen takdiri gerektirirse, 
usulsüzlük cezaları iki kat olarak kesilir. 

D) Vergi ziyaı cezasında cezayı gerektiren tek bir fiil ile 
başka neviden birkaç vergi ziyaa uğramış olursa bunlara 
ait cezalardan sadece miktar itibarıyla en ağırı kesilir. 

E) Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir 
komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç 
olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi 
beyannameleri için vergi ziyaı cezası yüzde elli oranında 
uygulanır. 

 
 

 
109. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisinin bulunmaması bir bonoyu 
geçersiz kılar? 

A) Senet bedelinin kime veya kimin emrine ödeneceğinin 
yazmaması 

B) Senedin arkasında lehtarın imzasının olmaması 

C) Senette ödeme tarihinin yazmaması 

D) Senet bedelinin rakam ile gösterilmesine rağmen yazı ile 
gösterilmemesi 

E) Düzenleme yeri bulunan senette ödeme yerinin 
yazmaması 

 
 
 
 
 

110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi tacir sayılmaz? 

A) Ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu 
ilan etmiş olan gerçek kişi 

B) Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına 
işleten yasal temsilci 

C) Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten 
gerçek kişi 

D) Ticari işletme işleten devlet memuru 

E) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını gazetede ilan eden 
gerçek kişi 

A 
111. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketi değildir? 

A) Kollektif şirket 

B) Kooperatif 

C) Limited şirket 

D) Adi şirket 

E) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

112. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi geçerli bir tür değiştirmedir? 

A) Bir anonim şirketin bir kollektif şirkete dönüşmesi 

B) Bir limited şirketin bir anonim şirkete dönüşmesi 

C) Bir limited şirketin bir kollektif şirkete dönüşmesi 

D) Bir kooperatifin bir kollektif şirkete dönüşmesi 

E) Bir anonim şirketin bir adi şirkete dönüşmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir çekte 
aşağıdakilerden hangisinin bulunmaması o çekin 
geçerliliğini etkilemez? 

A) Banka tarafından verilen seri numarası 

B) Karekod 

C) Düzenleyenin imzası 

D) Düzenleyenin vergi kimlik numarası 

E) Çek kelimesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

114. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir faturayı alan 
tacir, belli süre içinde bu faturanın içeriği hakkında itirazda 
bulunabilmekte; aksi takdirde fatura içeriğini kabul etmiş 
sayılmaktadır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, fatura 
içeriğine itiraz edilebilecek bu süre, faturanın alındığı 
tarihten itibaren kaç gündür? 

A) 5 B) 8 C) 14 D) 30 E) 90 
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115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmelerin 

kurulması hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla 
doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır 
olmayanlar arasında yapılmış sayılır. 

B) Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler, kabulün 
karşı tarafa ulaştığı andan başlayarak hüküm doğurur. 

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

D) Zamanında gönderilen kabul, önerene geç ulaşır ve 
öneren onunla bağlı olmak istemezse, durumu hemen 
kabul edene bildirmek zorundadır. 

E) Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlar 
fakat ikinci derecedeki noktalar üzerinde durmamışlarsa, 
sözleşme kurulmamış sayılır. 

 
 

116.  

A 
118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, ceza 

koşuluyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kararlaştırılan cezanın ifasının istenebilmesi için 
alacaklının zarara uğramış olması gerekir. 

B) Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi 
durumu için bir ceza kararlaştırılmışsa, aksi 
sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da 
cezanın ifasını isteyebilir. 

C) Hâkim, aşırı gördüğü ceza koşulunu kendiliğinden 
indirir. 

D) Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa 
edilmemesi durumu için kararlaştırılmışsa alacaklı, 
hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz 
olarak kabul etmiş olmadıkça, asıl borçla birlikte cezanın 
ifasını da isteyebilir. 

E) Asıl borç herhangi bir sebeple geçersiz ise veya aksi 
kararlaştırılmadıkça sonradan borçlunun sorumlu 
tutulamayacağı bir sebeple imkânsız hâle gelmişse, 
cezanın ifası istenemez. 

I. Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat 
yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak bir yılın ve her 
hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak beş yılın 
geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

II. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç 
doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat 
istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu 
borcu ifadan kaçınabilir. 

III. Rücu istemi, her hâlde tazminatın tamamının ödendiği 
tarihten başlayarak beş yılın geçmesiyle zamanaşımına 
uğrar. 

IV. Rücu isteminde, tazminatın ödenmesi kendisinden 
istenilen kişi, durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere 
bildirmezse zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük 
kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlar. 

V. Tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı 
öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu 
ceza zamanaşımı uygulanır. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız 
fiillerde zamanaşımı ile ilgili yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız V B) I ve III C) II ve III 

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

 
 

117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sorumsuzluk 
anlaşmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, 
ancak kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen 
izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif kusurundan 
sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma 
kesin olarak hükümsüzdür. 

B) Borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin 
önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 

C) Yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluk, önceden 
yapılan bir anlaşmayla tamamen veya kısmen 
kaldırılamaz. 

D) Sorumsuzluk anlaşması, alacaklı yönünden bir tasarruf 
işlemi; borçlu yönünden ise bir kazandırıcı işlemdir. 

E) Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden 
kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu 
olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü 
anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 

 
 
 
 
 
 

119. “(A), sözleşmeyi yaparken belirli nitelikleri olan bir kişiyi 
dikkate almasına karşın, başka bir kişi için iradesini 
açıklamıştır.” 

Buna göre (A), sözleşmeyle bağlı olmaktan 
kurtulabilmek için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na 
göre aşağıdakilerden hangisine dayanabilir? 

A) Aşırı yararlanma B) Yanılma C) Korkutma 

D) Aldatma E) Temerrüt 

 
 
 
 
 
 
 

 
120. Aşağıdakilerden hangisi, 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nda açıkça düzenlenen kusursuz sorumluluk 
hâllerinden biri değildir? 

A) Adam çalıştıranın sorumluluğu 

B) Hakkaniyet sorumluluğu 

C) Hayvan bulunduranın sorumluluğu 

D) Motorlu araç işletenin sorumluluğu 

E) Yapı malikinin sorumluluğu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Test bitti. 



 

 

 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş 
Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu (Yabancı dilden girmeyenler için 20 soru) 
ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan genel kültür-genel 
yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk (Yabancı dilden girmeyenler için toplam 
120 soru) 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 120 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli 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 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk 

etmelerine izin verilmeyecektir. 

Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, 

rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna 

alınmayacaktır. 

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini 

kontrol ediniz. T.C. Kimlik Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili 

yere doğru bir şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık 

olması durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. 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 hâlinde 

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 herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız 

yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz 

sayılır. 

8. Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREBİLECEKLERİ 

Araç, Gereç ve Eşyalar; 

Siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, 

peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), geçerli 

kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi. 

9. Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREMEYECEKLERİ Araç, 

Gereç ve Eşyalar; 

Adaylar; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim 

sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük 

(alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, 

anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü 

iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü 

elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf 

makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil 

cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, 

ulaşım kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan 

elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği 

bulunan cihazlarla, her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve 

benzeri teçhizatla, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, 

sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap 

makinesi vb. araçlarla, su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim 

maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık 

malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren 

adaylar hariç) GETİREMEZLER. Emniyet Görevlileri tarafından 

yapılacak aramalarda belirtilen araç, gereç ve eşyaları yanında 

bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve sınav salonlarına 

alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda emanet 

ALINMAYACAKTIR. 

10. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç, gereç ve eşyalardan 

herhangi birini bulundurduğu tespit edilen adayların durumu 

Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz 

sayılır. 

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve 

tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, 

başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp- 

vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan adayların 

durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları 

geçersiz sayılır. 

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 adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı 

güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 

Kartı, Süresi Geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi, 

KKTC Kimlik Kartı veya Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine 

Mahsus Kimlik Kartını bina ve salon girişinde ibraz edecektir. 

Sınav Giriş Belgeleri sınavın başlamasından sonra SALON 

BAŞKANI tarafından toplanacaktır. Bu belgeler dışında başka 

bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız geçersiz 

sayılacaktır. 

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik 

cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. Aksi 

takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda hukukî yollara 

başvurulabilir. 

16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR.” 

denilmeden sınava başlamayınız. 

17. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama yapınız. 
 

 



 

 

 


