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KİTAPÇIK TÜRÜ 
 
 

         
 

 ADI : ………………………………………………………………  
 SOYADI  : ………………………………………………………………  

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

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

           
DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

                               GENEL AÇIKLAMA 
 

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

Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
ALAN BİLGİSİ                                                                                                                                                                    100 

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

EKONOMİ ve MALİYE 
HUKUK 

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

2. Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav Salon No 
ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 
yazınız. TC Kimlik Numaranızı, kitapçık 
türünüzü ve sınav salon numaranızı optik 
cevap kağıdınıza kodlamayı unutmayınız.  

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

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

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

 

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

7. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün kodlamalarda kurşun kalem kullanınız. 
Kodlamanızı cevap yerinin dışına taşırmayınız. 
Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 

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

9. Optik cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve 
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

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

 

A 

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. 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 
MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 
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1. “Olmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
“Senin de okulda olduğunu sanıyordum.” cümlesindeki 
anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Yarın akşam ben de orada olmalıyım. 

B) Görüşmeyeli neredeyse üç yıl olacak. 

C) İlişkilerimiz her zaman dostça olsun istiyorum. 

D) Oturacağımız evin bahçesi de olsun diyordu. 

E) Önemli değil, oraya gitmesek de olur. 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin 
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Bazı insanlar Türkçeyi daha çabuk öğreniyor. 

B) Müracaatlarını Sağlık Bakanlığına yapacaklar. 

C) Depremden sonra Devlet’in hiçbir yardımı olmadı. 

D) Bu konuda İstanbullular daha şanslı bence. 

E) Son olaylar karşısında Batı sessiz kaldı. 

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

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

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

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

D) Deyimlerin atasözüne benzeyen ve ayrılan yanları 
vardır. 

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

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük 
kullanılmamıştır? 

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

B) Göreve başladıktan sonra dairede kendisiyle ilk 
tanıştığım kişiydi. 

C) Önemli olan şey, işimizi severek yapmamızdır. 

D) Üç problemi çözebilmek için üç saat süreyle uğraştılar. 

E) Öykülerini, yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak 
kurgulardı. 

5. Onun yapıtını okurken, “Acaba eline bir ayna almış, bizi 
bize mi gösteriyor?” diye bir soru takılıverir aklınıza; sanki 
hayatınızın en gizli kapaklı, en özel anlarını kaydetmek için 
bir kamera koymuş. 

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçının sanat 
anlayışını aşağıdakilerden hangisi özetler? 

A) Toplumsal yaşamı bir fotoğraf çıplaklığıyla olduğu gibi 
yansıtması 

B) Yaşamın özel ve önemli ayrıntılarını atlamadan vermesi 

C) Yaşamı, sanatın gerçeğine uygun bir hâle getirmesi 

D) Yalnızca, sıradan bir insanın göremediği ayrıntıları 
vermesi 

E) Gündelik ve sıradan olan yaşamı sanatın güzelliğiyle 
renklendirmesi 

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

az tutan bir limanda kurulmuştur. (II) İki ilin, yedi ilçenin, 
otuz, kırk beldenin, yüzlerce köyün ekonomik durumu bu 
limanın işlemesine bağlıdır. (III) Kasaba deniz kenarına 
yığılmış evleriyle dar sokaklardan ibarettir. (IV) Bu şirin 
kasabanın girişinden itibaren bir ana yola girersiniz ve bu 
yolla doğruca sahile varırsınız. (V) Bütün dükkanlar, 
manifaturacılar, bakkallar, berberler bu ana yolun 
üzerindedir.  

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisi, 
düşüncenin akışını bozmaktadır? 

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

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

ziyafetine katıldım. (II)  İstanbul’a geldim geleli böyle güzel 
bir davet almamıştım. (III) Tamburacı Osman Pehlivan’la 
karşılaştım odaya girerken. (IV) Doğrusunu söylemek 
gerekirse, musikisini işitmek ve kendisini tanımak imkânını 
bana bahşeden bu daveti kabul ettiğimde biraz 
tereddütlerim vardı. (V) Pehlivan, girdiğim büyük odanın bir 
tarafında, lambaların aydınlığında, sert bir kaya 
parçasından biçilmiş izlenimi veren pos bıyıklı başını ilkel 
bir tamburanın telleri üzerine eğmiş, akordunu yapmakla 
meşguldü.  

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde, 
cümlenin anlamını zaman açısından tamamlayan bir 
öğe yoktur? 

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

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 

  1                                                      Diğer sayfaya geçiniz. 
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8. Reel sayılarda tanımlı 7.2 −= yxyx işlemine göre,  

53   işleminin sonucu kaçtır? 

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

 

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

Babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olduğuna göre, 
oğlunun yaşı kaçtır? 

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

 

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

kaçtır? 

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

 

 

 
11. a, b ve c reel sayıları için 

𝒂𝒂 − 𝒃𝒃 = 𝟓𝟓 

𝒄𝒄 − 𝒃𝒃 = 𝟑𝟑 

𝟏𝟏
𝒂𝒂 −

𝟏𝟏
𝒄𝒄 =

𝒃𝒃
𝟒𝟒 

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

A) -8  B) -4  C) -3  D) 2        E) 6 

 

 

 

12. 20153  sayısının birler basamağı kaçtır? 

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

 

 
13. Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapıldığında maliyeti 

üzerinden %20 kâr elde edilen bir mal, etiket fiyatının 20 
lira eksiğine satıldığında maliyetine göre %10 kâr elde 
ediliyor. 

Buna göre, malın maliyeti kaç liradır? 

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

 

 
14. 22 7.2 8 0x x− − =  olduğuna göre, x  kaçtır? 

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

 

 

15. 21=− ba ve 3=− ba  ise ba. çarpımının 
sonucu kaçtır? 

A) 16  B) 50  C) 60  D) 75        E) 100 
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16. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Rusya, Fransa 

ve İtalya arasında imzalanan, İtalya’ya On İki Ada, 
Antalya ve çevresinin bırakıldığı, sonrasında ise 
İtalya’nın İtilaf devletleri yanında savaşa girmeyi kabul 
ettiği gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mac Mahon 

B) İstanbul  

C) Saint Jean de Maurienne  

D) Sykes-Picot  

E) Londra  

 

 
17. Mustafa Kemal Paşa’nın, Mütareke döneminde kuruluş 

sermayesi ve yayımına katkıda bulunduğu, yakın 
arkadaşı Ali Fethi Bey (Okyar) ile birlikte çıkardığı 
gazete aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İrade-i Milliye     

B) Gaye-i Milliye 

C) Minber     

D) Hakimiyet-i Milliye 

E) Ulus 

 

 
18.  

I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu 
II. Tekalif-i Milliye Emirleri 

III. Takrir-i Sükun Kanunu 

Yukarıda verilen kanunlardan hangisi/hangileri I. TBMM 
döneminde çıkarılmıştır? 

A) Yalnız I     B) Yalnız III 

C) I ve II     D) I ve III 

E) II ve III 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Cumhurbaşkanı olduğu dönemde gerçekleşmiştir? 

A) Başkomutanlık yetkilerinin kullanılması 

B) Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayımlanması 

C) Halifeliğin kaldırılması 

D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması 

E) Ankara’nın başkent yapılması 

 

 

 
20. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi diğerlerine göre 

daha geç uygulanmıştır? 

A) Milliyetçilik 

B) Devletçilik  

C) Halkçılık 

D) Laiklik 

E) Cumhuriyetçilik 
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21. Aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici hesaplardan 
birisidir?  

A) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı  

B) Birikmiş Amortismanlar  

C) Alacak Senetleri Reeskontu  

D) Dönem Net Zararı  

E) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı  

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

yönetimine katılmak amacıyla sermayesinin %48’ine ortak 
olduğu bir işletmenin hisse senetlerine ek olarak 5.000 
TL’lik yeni senet almıştır. Bu satın alma sonrasında ilgili 
işletmede kontrol gücü sağlanmıştır.  

Alım süreci sonunda hesapların görünümü ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 242 İştirakler hesabı 48.000 TL borç kalanı verir.  

B) 242 İştirakler hesabı 53.000 TL borç kalanı verir.  

C) 242 İştirakler hesabı 53.000 TL alacak kalanı verir.  

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

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

 
23. Giderlerinin izlenmesinde 7/B seçeneğini kullanan bir 

işletmenin pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini ilgili 
Gelir Tablosu hesabına yansıtırken yapacağı kayıt ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 
alacaklandırılır.    

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

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

D) Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı alacaklandırılır.    

E) Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı borçlandırılır.  

 

    

24. İşletmenin düzenlediği geçici mizanda Banka Kredileri 
hesabının borç toplamının 5.600 TL, alacak toplamının ise 
4.500 TL olduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde 
satıcılara yapılan 2.000 TL tutarındaki ödemenin yanlışlıkla 
Banka Kredileri hesabına kaydedildiği belirlenmiştir.  

Bu bilgilere göre, yapılacak düzeltme kaydından sonra 
Banka Kredileri hesabı kaç TL ve ne kalanı vermelidir? 

A) 900 TL ve borç kalanı 

B) 900 TL ve alacak kalanı 

C) 1.100 TL ve alacak kalanı  

D) 3.100 TL ve alacak kalanı 

E) 3.100 TL ve borç kalanı 

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

sermayesi 100.000 TL ve birikmiş yasal yedek akçe 
tutarı 12.500 TL olan bir Anonim Şirket için 2014 yılında 
ayrılması gereken birinci tertip yasal yedek akçe tutarı 
kaç TL’dir? 

A) 4.000      B) 5.000  

C) 7.500     D) 8.000 

E) 10.000 

 
26. İşletmenin elinde bulunan 6.000 TL maliyet bedelli 

makinenin ekonomik ömrü 5 yıl olup makineye Azalan 
Kalanlar (Bakiyeler) Yöntemi’ne göre amortisman 
ayrılacaktır.  

Buna göre, 2. yılın sonunda bilançoda makinenin 
birikmiş amortisman tutarı kaç TL olur? 

A) 1.440     B) 2.160 

C) 2.400     D) 3.600 

E) 3.840 

 

ALAN BİLGİSİ 
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27. İşletmenin Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabına 

kaydedilmiş olan 2.600 TL’lik kira gelirinin yılsonu 
kontrolleri sırasında 800 TL’lik kısmının döneme ait olduğu 
saptanmıştır.  

Buna göre, bu işlem için yapılacak kayıtla ilgili  
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

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

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

C) Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı 800 TL 
alacaklandırılır. 

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

E) Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı 2.600 TL 
alacaklandırılır. 

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

kısmı sermayeye ilave edilmişse, bu işlem özkaynak 
toplamını nasıl etkiler? 

A) Özkaynak toplamı 15.000 TL azalır. 

B) Özkaynak toplamı 15.000 TL artar. 

C) Özkaynak toplamı değişmez. 

D) Özkaynak toplamı 35.000 TL azalır. 

E) Özkaynak toplamı 35.000 TL artar. 

 
29. Maliyet bedeli 10.000 TL, birikmiş amortismanı ise 3.000 

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

Buna göre, bu işlem için yapılacak kayıtla ilgili  
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

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

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

C) Birikmiş Amortismanlar hesabı 3.000 TL alacaklandırılır. 

D) Özel Fonlar hesabı 7.000 TL alacaklandırılır. 

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

30. İşletme faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 5 yıllığına 
kiraladığı binaya asansör sistemi yaptırmıştır.  

Buna göre, asansör sistemi için ayrılacak olan 
amortisman tutarının kaydıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) 257 Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklandırılır. 

B) 268 Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklandırılır. 

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

D) 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı 
borçlandırılır. 

E) 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı alacaklandırılır.  

 
31. İşletme, daha önce alacak senedi olarak 

muhasebeleştirdiği 50.000 TL’lik bonoyu tahsil 
edememiştir. Borçlunun düzenlediği 55.000 TL’lik ileri tarihli 
yeni bir bono karşılığında alacağın vadesi uzatılmıştır.  

Buna göre, bu işlem için yapılacak kayıtla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 121 Alacak Senetleri hesabı 55.000 TL alacaklandırılır. 

B) 128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 50.000 TL 
borçlandırılır. 

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

D) 642 Faiz Gelirleri hesabı 5.000 TL alacaklandırılır. 

E) 780 Finansman Giderleri hesabı 5.000 TL 
alacaklandırılır. 

 
32. Dava aşamasındaki alacaklar için işletmede aşağıdaki kayıt 

yapılmıştır: 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 

          129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

KARŞILIĞI 

2.000 

 

 

 

2.000 

 
Buna göre, yapılan bu kayıt aşağıdaki muhasebenin 
temel kavramlarından hangisinin bir gereğidir? 

A) Özün önceliği 

B) İhtiyatlılık 

C) Parayla ölçülme 

D) Tutarlılık 

E) Önemlilik 
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33. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem başında yapılan 

açılış kaydında borçlandırılabilir? 

A) Karşılık Giderleri 

B) Birikmiş Amortismanlar 

C) Çıkarılmış Tahviller 

D) Araştırma ve Geliştirme Giderleri  

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 

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

senetlerinden 10.000 adet satın almış ve bu hisse senetleri 
için dönem sonunda 5.000 TL karşılık ayırmıştır.  Bir 
müddet sonra bu hisse senetlerinin 4.000 tanesi 4.800 
TL’ye banka aracılığı ile satılmıştır. 

Buna göre, bu satışla ilgili yapılacak kayda ilişkin  
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A)  

102 BANKALAR 

          110 HİSSE SENETLERİ 

        645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI 

4.800 

 

 

4.000 

800 

B) 

102 BANKALAR 

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 

        110 HİSSE SENETLERİ 

4.800 

3.200 

 

 

8.000 

C) 

102 BANKALAR 

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 

        110 HİSSE SENETLERİ 

4.800 

1.200 

 

 

6.000 

D) 

102 BANKALAR 

119 MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

KARŞILIĞI 

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 

       110 HİSSE SENETLERİ 

4.800 

 

2.000 

1.200 

 

 

 

 

8.000 

E) 

102 BANKALAR 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 

        110 HİSSE SENETLERİ        

4.800 

3.200 

 

 

 

8.000 

 

 

35.  

I. Menkul Kıymet İhraç Farkı hesabı borçlandırılır. 
II. Gider Tahakkukları hesabı borçlandırılır. 

III. Gelecek Aylara ait Giderler hesabı borçlandırılır. 

Finansal tablolarını yıllık olarak düzenleyen işletme 
01.09.2014 tarihinde nominal değeri 400.000 TL olan tahvil 
ihraç ederek 355.000 TL’ye satmıştır.  

Yukarıda verilen bilgilere göre, 31.12.2014 tarihinde 
yapılması gereken kayıtla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi/hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız I     B) Yalnız II 

C) Yalnız III     D) I ve III  

E) II ve III 

 
36.  

I. İlk Madde ve Malzeme Giderleri 
II. Direkt İşçilik Giderleri 

III. Çeşitli Giderler 

Yukarıda verilen hesaplardan hangisi/hangileri 7/A 
seçeneğinde yer alır? 

A) Yalnız I     B) Yalnız II 

C) Yalnız III     D) I ve II 

E) II ve III 

 
37. Bir anonim şirkette 200.000 TL olan sermayenin %25 

oranında artırılmasına karar verilmiş ve yasal işlemler 
tamamlandıktan sonra ihraç edilen hisse senetleri 60.000 
TL’ye satılmıştır.  

Buna göre, bu süreçte yapılan kayıtlar ile ilgili  
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Hisse Senedi İhraç Primleri hesabı 10.000 TL 
borçlandırılır. 

B) Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı 10.000 TL 
alacaklandırılır. 

C) Ödenmemiş Sermaye hesabı 50.000 TL alacaklandırılır. 

D) Hisse Senetleri hesabı 50.000 TL alacaklandırılır. 

E) Sermaye hesabı 60.000 TL alacaklandırılır. 
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38. Dönem sonunda yapılan incelemede, 15 Kasım tarihinde 

kayıtlara alınan 300 TL tutarındaki kasa sayım farkının 
nedeninin “peşin tahsil edilen kira bedelinin çek alınarak 
tahsil edilmiş gibi kaydedilmesi olduğu” tespit edilmiştir.  

Buna göre, dönem sonunda yapılması gereken kayıtla 
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 

          100 KASA 

300 

 

 

300 

B) 

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 

          101 ALINAN ÇEKLER 

300 

 

 

300 

C) 

101 ALINAN ÇEKLER 

          197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 

300 

 

 

300 

D) 

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 

          100 KASA 

300 

 

 

300 

E) 

101 ALINAN ÇEKLER 

          397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 

300 

 

 

300 

 
39. TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri standardına göre, 

işletmenin faaliyet gösterdiği temel ekonomik çevrenin 
para birimine ne denir? 

A) Kayıtlı para birimi 

B) Bağlı ortaklığın para birimi 

C) Yabancı para birimi 

D) Efektif para birimi 

E) Geçerli para birimi  

 
40. TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi tam bir finansal tablo seti 
içinde yer almaz? 

A) Döneme ait nakit akış tablosu 

B) Döneme ait net işletme sermayesi değişim tablosu 

C) Döneme ait kapsamlı gelir tablosu 

D) Döneme ait özkaynak değişim tablosu 

E) Dönem sonu finansal durum tablosu 

41. TMS-23 Borçlanma Maliyetleri standardına göre, 
aşağıdakilerden hangisi özellikli varlık olamaz? 

A) Maddi olmayan duran varlıklar 

B) Enerji üretim tesisleri 

C) Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

D) Finansal varlıklar  

E) Stoklar 

 
42. TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri standardına göre, 

parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç    
ya da zarar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilirse, 
bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı 
nerede raporlanır?   

A) Kâr ya da zararda 

B) Kambiyo kârı ya da zararında 

C) Parasal olmayan kâr ya da zararda  

D) Parasal kâr ya da zararda  

E) Diğer kapsamlı gelirde  

 
43. Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun 

güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, 
işlemle ilgili hasılat tutarı raporlama dönemi sonu 
itibarıyla aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak 
finansal tablolara yansıtılır? 

A) Denetçi yargısı 

B) Yönetimin kararı 

C) Tamamlanma düzeyi  

D) Uzman görüşü 

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

göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

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

 

 

 

45. Bir mal, fayda ve hizmet edinilmesi veya herhangi bir 
edinim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan yükümlülükler 
nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalara ne denir? 

A) Maliyet     B) Varlık 

C) Harcama     D) Gider 

E) Zarar 

 

 

 

46. Bir üretim işletmesinde bir birim mamulü üretebilmek için 
kalıplama işçiliğinden 2 (iki) direkt işçilik saati (dis) 
gerekmektedir. Kalıplama işçilerinin standart saat ücreti     
9 TL/dis’tir. Dönem içinde 20.000 birim mamul üretilmiş ve 
44.000 direkt işçilik saati kullanılmıştır.   

Bu bilgilere göre, direkt işçilik maliyeti süre sapması 
kaç TL’dir ve nasıl tanımlanabilir? 

A) 36.000 ve olumsuz sapma 

B) 36.000 ve olumlu sapma 

C) 180.000 ve olumsuz sapma 

D) 180.000 ve olumlu sapma 

E) 396.000 ve olumsuz sapma 

 

 

47. Aşağıdakilerden hangisi sabit ve değişken giderlerin 
saptanmasında kullanılan matematik ve istatistik 
tekniklerinden birisi değildir? 

A) En küçük kareler tekniği 

B) Grafik tekniği 

C) En düşük ve en yüksek hacimler tekniği 

D) Yarı ortalamalar tekniği 

E) Sarfiyat tekniği  

48. Bir üretim işletmesinde mamul stoklarında artış olmuş, bir 
başka ifade ile üretilen mamul miktarından daha az satış 
yapılmıştır.   

Buna göre, aşağıdaki yöntemlerden hangisi 
kullanıldığında işletme kârı diğer yöntemlere göre daha 
yüksek hesaplanır? 

A) Normal maliyet yöntemi 

B) Tam maliyet yöntemi  

C) Değişken maliyet yöntemi 

D) Direkt maliyet yöntemi 

E) Gider dağıtım yöntemi 

 
49. Bir endüstri işletmesi %75 kapasite ile çalışmaktadır. 

Mamulün üretim maliyeti bilgileri aşağıdaki gibidir:  

Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti 15.000 TL, mamulün 
tam üretim maliyeti 33.000 TL, değişken üretim maliyeti 
29.000 TL ve asal (direkt) üretim maliyeti 21.000 TL’dir.  

Buna göre, mamulün normal üretim maliyeti kaç 
TL’dir? 

A) 30.000      B) 31.000  

C) 32.000      D) 33.000  

E) 34.000  

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

satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Birim Satış Fiyatı  : 10 TL/birim 

Birim Değişken Maliyet : 4 TL/birim 

Toplam Sabit Maliyetler : 30.000 TL 

İşletme talep elastikiyetinden yararlanarak kârını artırmak 
istemektedir. Yapılan pazar araştırmasına göre, gelecek 
faaliyet döneminde birim satış fiyatının %10 azaltılması 
hâlinde, satış miktarının %25 artması beklenmektedir.  

Bu bilgilere göre, işletmenin toplam kârındaki değişim 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) 2.000 TL Azalış   

B) 2.000 TL Artış  

C) 10.000 TL Artış    

D) 12.000 TL Azalış 

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

uygulayan bir üretim işletmesinde, ilk safhanın miktar 
hareketleri ve yarı mamul stoklarının tamamlanma 
derecelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
  Tamamlanma Derecesi 
 Miktar 

Hareketleri 
(birim) 

Direkt İlk 
Madde ve 
Malzeme 

Şekillendirme 

Dönem Başı Yarı Mamul  2.000 %100 %60 
Dönemde Üretime 
Başlanan 20.000   

Dönemde Tamamlanan  17.000   
Dönem Sonu Yarı Mamul 5.000 %80 %50 

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

A) 16.000    B) 18.000   C) 19.000 

D) 19.200    E) 21.000  

 
52. Fiyatların yükselme eğiliminde olduğu bir ekonomide 

aşağıdaki maliyet hesaplama yöntemlerinden hangisi 
kullanıldığında üretimde kullanılan malzeme maliyeti 
diğerlerine göre her zaman daha yüksek çıkar? 

A) İlk giren ilk çıkar   

B) Ağırlıklı ortalama maliyet 

C) Son giren ilk çıkar 

D) Hareketli ağırlıklı ortalama 

E) Gerçek parti maliyeti 

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

ve Ekim aylarında olmak üzere iki defa birer maaş ikramiye 
ödemektedir. İşletmede toplam 10 işçi çalışmakta olup, 
bunların aylık ortalama brüt ücretleri 3.000 TL’dir. Nisan 
ayında işletme 35.000 TL ikramiye ödemesi yapmıştır.  

Buna göre, T1 yılının Ocak ayında yapılacak muhasebe 
kaydıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 5.000 TL 
alacaklandırılır.  

B) Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı 5.000 TL 
alacaklandırılır.  

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

D) Genel Üretim Giderleri hesabı 60.000 TL borçlandırılır.  

E) Gider Tahakkukları hesabı 60.000 TL alacaklandırılır.  

54. Y Üretim İşletmesi, hediyelik seramik tabak ve seramik 
vazo üretmektedir. T1 döneminde fırınlama bölümünde 
gerçekleşen üretim maliyetleri ve üretim miktarları şöyledir: 

 Seramik 
Tabak 

Seramik Vazo 

Direkt İlk Madde ve Malzeme 
Giderleri 

80.000 TL 7.000 TL 

Direkt İşçilik Giderleri 11.000 TL 6.000 TL 
Üretilen Mamul Miktarı 4.000 adet 3.250 adet 
Dönem Sonu Yarı Mamul 
Miktarı 

2.000 adet 1.000 adet 

Dönem sonu yarı mamullerinden seramik tabak %50 
seviyesinde; seramik vazo ise %75 seviyesinde 
tamamlanmıştır. Genel üretim giderlerinin mamullere 
yüklenmesinde direkt işçilik saati (dis) kullanılmakta olup 
seramik tabak için 2 dis/adet, seramik vazo için 1,5 dis/adet 
faaliyet hacmi belirlenmiştir. İşletmenin toplam genel üretim 
giderleri 16.000 TL olarak gerçekleşmiştir.  

Buna göre, tamamlanan seramik vazoya yüklenecek 
genel üretim giderleri kaç TL’dir? 

A) 4.875    B) 6.000       C) 8.000  

D) 10.000   E) 19.000 

 

 

 

 

 

 

55. İşletmenin bir dönem boyunca yürüttüğü faaliyetlerin 
sonuçları, aşağıdaki finansal tablolardan hangisinde 
raporlanır? 

A) Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu 

B) Bilanço 

C) Nakit Akış Tablosu 

D) Fon Akış Tablosu 

E) Gelir Tablosu  

 

 

 

 

 

 

56. Dönen varlıklarının toplamı, kısa vadeli yabancı 
kaynaklarının toplamının %200’ü oranında olan bir 
işletmenin stoklarının toplamı dönen varlıklar 
toplamının %25’i oranında ise, asit-test oranı kaç olur? 

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

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

satışlar toplamı 12.000 TL olan bir işletmenin, ilgili 
dönemdeki ortalama ticari alacak tutarı 2.000 TL ise, bu 
işletmenin ilgili dönemdeki ortalama tahsilat süresi kaç 
gündür? (Bir yıl 360 gün olarak kabul edilecektir.) 

A) 30    B) 60        C) 75 

D) 90     E) 120 

 

 

 

 

 

58. Aktif toplamı 80.000 TL, sürekli sermayesi (devamlı 
sermayesi) 60.000 TL olan bir işletmenin “borçlar 
toplamı / özkaynaklar toplamı” oranı %300 ise, bu 
işletmenin özkaynaklar toplamı kaç TL’dir? 

A) 10.000    B) 15.000     C) 16.000 

D) 20.000   E) 26.000 

 

 

 

 

59. Gelir tablosunun dikey yüzdeler analizi yöntemi ile 
analiz edilmesi sonucunda, satışların maliyetinin dikey 
yüzdesi %87 olarak hesaplanmış ise, bu işletmenin 
brüt kâr marjı % kaçtır? 

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

 

 

 

 

60. Likidite oranı 1,2 olan bir işletmede, net çalışma sermayesi 
40.000 TL’dir ve 50.000 TL tutarında kısa vadeli yabancı 
kaynak bulunmaktadır. Döneme ilişkin satışların maliyeti 
360.000 TL’dir. 

Bu bilgilere göre, işletmenin stok devir hızı kaçtır? 

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

 

 

 

 

61. Aşağıdakilerden hangisi mali tablo analizinde 
kullanılan analiz tekniklerinden birisidir? 

A) Yatırım analizi    B) Kredi analizi 

C) Trend analizi    D) İç analiz 

E) Statik analiz 

62. Aşağıdaki tabloda Z Ticaret A.Ş. ve Y Ticaret A.Ş.’ye ait 
gelir tablolarındaki bazı kalemlerin dikey yüzdeleri yer 
almaktadır: 

 
Z A.Ş. 

% 
Y A.Ş. 

 % 

Brüt Satışlar 135 115 

Brüt Satış Kârı veya Zararı 35 25 

Faaliyet Kârı veya Zararı 17 12 

Olağan Kâr veya Zarar 14 14 

Dönem Kârı veya Zararı 9 12 

Dönem Net Kârı veya Zararı 6 8 

Buna göre, tablodaki dikey yüzdelerin analizi 
sonucunda bu şirketlerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

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

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

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

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

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

 

 

 

63. Bir üretim şirketinde 2014 yılında gerçekleşen faaliyetlere 
yönelik olarak aşağıdaki konularda denetim yapılmıştır: 

1.Kapasite kullanım oranında, fire oranlarında ve sevkiyat 
sürelerinde işletme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı, 

2.Üretimin, şirket prosedürlerine ve belirlenen kalite 
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediği, 

3.Hammadde ve malzemelerin, yarı mamullerin ve üretimi 
tamamlanan ürünlerin muhasebe kayıtlarına doğru 
yansıtılıp yansıtılmadığı. 

Yukarıda verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisinde 
gerçekleştirilen denetim türleri sırasıyla doğru 
verilmiştir? 

A) Üretim denetimi - finansal tablolar denetimi - hile 
denetimi 

B) Uygunluk denetimi - faaliyet denetimi - finansal tablolar 
denetimi 

C) Faaliyet denetimi - uygunluk denetimi - finansal tablolar 
denetimi  

D) Hile denetimi - finansal tablolar denetimi - uygunluk 
denetimi 

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

faydalarından birisi değildir? 

A) Önemli yanlışlık riski azaltılabilir. 

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

C) Olası sorunlar tanımlanır ve zamanında çözülebilir. 

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

E) Ekip içindeki çalışmalar koordine edilebilir. 

 
65. Aşağıdaki denetim prosedürleriyle, bu prosedürlere 

ilişkin örnek eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

D) Analitik prosedürler: Planlanan harcamaların 
gerçekleşen harcamalarla karşılaştırılması 

E) Tetkik: Alınan siparişlere ait dosyanın incelenmesi 

 
66. Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmeti değildir? 

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

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

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

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

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

 

67. Bağımsız denetçinin denetim kanıtı toplamasının en 
önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Finansal tablolardaki hileleri engellemek 

B) Müşteri şirketin muhasebe sisteminin iyi işleyip 
işlemediğini belirlemek 

C) Finansal tablolar hakkında bir görüş oluşturup tablo 
kullanıcılarına sunmak 

D) Müşteri şirketin yatırım yapılabilir olduğunu göstermek 

E) Finansal tablo kalemlerinin yanlış olma risklerini tespit 
etmek 

 
68. B şirketi, A şirketinin özkaynak yöntemiyle ölçülen çok 

sayıda iştiraklerinden birisidir. A şirketinin denetimi 
sırasında, önemlilik kriterini sağlayan B iştirakinin finansal 
bilgilerine, yönetimine ve denetçilerine erişime izin 
verilmemesi sebebiyle; B’nin defter değeri ile A’nın B 
dönem kârındaki payı hakkında yeterli ve uygun denetim 
kanıtı elde edilememiştir. Bunun dışındaki kalemlerde 
önemli bir sorunla karşılaşılmamıştır.  

Buna göre, A şirketinin finansal tablolarının bağımsız 
denetçisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

A) Olumlu görüş vermelidir. 

B) Olumsuz görüş vermelidir. 

C) Sınırlı olumlu görüş vermelidir. 

D) Görüş bildirmekten kaçınmalıdır. 

E) Denetimden çekilmelidir. 

 
69. Türkiye Denetim Standartlarına göre, denetimin 

planlanmasında üç ana aşama bulunmaktadır.  

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu üç aşamayı 
doğru zaman sıralamasında göstermektedir? 

A) Ön denetim çalışmaları  denetim programı  denetim 
planı 

B) Ön denetim çalışmaları  denetim stratejisi  denetim 
planı 

C) Ön denetim çalışmaları  denetim planı  denetim 
programı 

D) Ön denetim çalışmaları  denetim stratejisi  denetim 
programı 

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

“önemlilikle” ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

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

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

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

D) Önemliliğin belirlenmesi denetçinin mesleki 
muhakemesine bağlıdır. 

E) Önemlilik, kalemlerin büyüklüklerine değil, yapısına 
bağlıdır. 

 
71. Kıdem tazminatı gibi bazı finansal tablo kalemleri karmaşık 

hesaplamalar sonucu oluşturulabilmektedir.  

Buna göre, bu tür kalemlerin maruz olduğu yanlışlık 
riski aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kontrol riski      

B) Yapısal risk 

C) İş riski       

D) Tespit edememe riski  

E) Karmaşıklık riski 

 
72. Finansal tabloların geçerli finansal raporlama çerçevesine 

uygun olarak sunumunda yönetim, alenen veya zımnen, 
finansal tablolardaki çeşitli unsurların ve ilgili açıklamaların 
muhasebeleştirilmesine, ölçülmesine, sunulmasına ve 
açıklanmasına ilişkin beyanlarda bulunur.  

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hesap bakiyelerine 
yönelik bir yönetim iddiası değildir? 

A) Hak ve yükümlülükler 

B) Gerçekleşme 

C) Tamlık 

D) Değerleme ve dağıtım 

E) Var olma  

 

73. Denetçi, denetim riskini kabul edilebilir düşük bir seviyeye 
indirecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmelidir.  

Buna göre, denetim kanıtıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Denetim kanıtının yeterliliği denetim kanıtının kalitesinin 
ölçütüdür. 

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

C) Yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilip edilmediği 
mesleki muhakeme konusudur.   

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

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

 
74. Denetçi, denetime devam ederken kontrol riskinin aslında 

denetimi planlarken belirlediğinden daha yüksek olduğunu 
fark etmiştir.  

Buna göre, denetim riskinin başta planladığı seviyede 
kalabilmesi için denetçi aşağıdakilerden hangisini 
yapabilir? 

A) Maddi doğruluk testlerini azaltabilir. 

B) Kabul edilebilir riski azaltabilir. 

C) Yapısal riski azaltabilir. 

D) Kontrol riskini azaltabilir. 

E) Tespit edememe riskini azaltabilir. 

 
75. Finansal tablo denetimlerinde denetçinin müşteri iç 

kontrolünü anlamasının ve kontrol riskini 
değerlendirmesinin birincil amacı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Müşteri yönetiminin şirket amaçları doğrultusunda 
çalışıp çalışmadığını ölçmek 

B) Müşterinin iç kontrol sistemindeki aksaklıklarının 
giderilmesine yardımcı olmak 

C) Müşterinin iç denetim biriminin etkinliğini belirlemek 

D) Müteakip denetim prosedürlerini tasarlayabilmek 

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

kalemlerden hangisi için, aksi denetçi tarafından 
gerekçelendirilmedikçe, her halükârda hile riski içerdiği 
varsayımı yapılmaktadır? 

A) Stoklar     B) Hasılat 

C) Alacaklar     D) Borçlar 

E) Kasa 

 

 

 

 

77. Dönem içindeki satışların tamamının finansal tablolara 
yansıtılıp yansıtılmadığını tespit etmek için denetçi 
tarafından örneklem alınabilecek en iyi yer 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Satışlar defteri kebir hesabı dökümü 

B) Alınan siparişlerin tutulduğu dosya 

C) Sipariş teslim belgelerinin tutulduğu dosya 

D) Üretim girdi faturalarının tutulduğu dosya 

E) Alıcılar defteri kebir hesabı dökümü 

 
78. Maddi duran varlıkların denetiminde, şirket amortisman 

tablosundaki tutarların yeniden hesaplanması 
prosedürü, aşağıdaki yönetim iddialarından hangisini 
teyit etmeye yöneliktir? 

A) Tamlık     B) Var olma 

C) Gerçekleşme    D) Değerleme 

E) Hak ve yükümlülükler 

 

 

 

 

79. Emeğin marjinal ürün hasılatı (MRPL) ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Emeğin marjinal ürünü ile marjinal hasılatın çarpımına 
eşittir. 

B) Emeğin marjinal ürünü ile malın fiyatının çarpımına 
eşittir. 

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

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

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

80. Stackelberg modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

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

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

C) Önder firma, karşılıklı bağımlılığın olduğunu düşünür. 

D) Takipçi firma, karşılıklı bağımlılığın olmadığını düşünür. 

E) Anlaşmasız oligopol modelidir. 

 

 

 

 

 

 

81. Monopsoncu bir emek piyasasında, firma için tanımlı 
kâr maksimizasyonu koşulunda aşağıdakilerden 
hangisi geçerlidir? 

A) Firma için marjinal emek maliyeti ücrete eşittir. 

B) Firma için ortalama emek maliyeti ücret düzeyinin 
üzerindedir. 

C) Firma için marjinal emek maliyeti ücret düzeyinin 
altındadır. 

D) Firma için ortalama emek maliyeti ücret düzeyinin 
altındadır. 

E) Firma için marjinal emek maliyeti ücret düzeyinin 
üzerindedir. 

 

 

 

 

 

 

82. Tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir 
firmanın uzun dönem dengesi için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?  

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

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

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

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

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

10’dur.  

Bu piyasadaki talep esnekliği -0,9 ise, otomobil 
piyasası için talep denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? (Q=talep miktarı, P=fiyat) 

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

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

E) Q=170-7P 

 
84. Tam rekabet piyasasında bir firmanın kısa dönem toplam 

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

Buna göre, malın piyasa fiyatı 40 TL iken denge üretim 
düzeyi (Q) kaç olur? 

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

 
85. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamusal mallara 

ilişkin özelliklerden birisidir? 

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

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

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

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

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

 
86. Aşağıdakilerden hangisinde mali güce göre 

vergilendirme yapılması bir anayasal zorunluluktur? 

A) İnşaat harcı    B) Pasaport harcı 

C) Noter harcı    D) Gelir vergisi 

E) Damga vergisi 

87. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulanmasına 
başlanan yeni mali yönetim araçları arasında yer 
almaz? 

A) Orta vadeli program 

B) Orta vadeli mali plan 

C) Bütçe gerekçesi 

D) Stratejik plan 

E) Performans programı 

 

 

 

 

 

 

88. Mali yükümlülüklerin, özellikle vergilerin, vergiyi 
ödeyenler tarafından farkına varılmadan yerine 
getirilmesine ne denir? 

A) Mali zorlama     

B) Mali anestezi 

C) Vergi harcaması     

D) Minimum fedakârlık 

E) Vergi tuzağı 

 

 

 

 

 

 

89. Esas itibarıyla devletin anayasal görevleri arasında yer 
almasına rağmen devlet bütçesi içerisinde 
gerçekleştirilmesinin olumsuzlukları nedeniyle topluma 
sunulması gereken sosyal güvenlik gibi bazı hizmetleri 
özel finansman yöntemlerinden yararlanarak sunan 
kurumlara ne denir? 

A) Devlet iktisadi teşebbüsleri 

B) Kamu iktisadi teşebbüsleri 

C) Parafiskal kurumlar  

D) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar 

E) Ortak girişimler 
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90. Bireylerin bugün ödemekten vazgeçtikleri verginin 

gelecekte ne kadar ödeneceğini tam olarak bilmeleri ve 
bugünkü tasarruflarını gelecekte ödenecek bu verginin 
bugünkü değeri kadar artırmaları aşağıdakilerden 
hangisi ile tanımlanır? 

A) Faydacı sosyal refah fonksiyonu 

B) Dışsallık 

C) Kamusal seçiş teorisi 

D) Baumol hipotezi 

E) Ricardocu denklik teoremi  

 

 

 

 

91. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 
Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

92. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre,  
aşağıdakilerden hangisi “meslek mensubu olabilmenin 
genel şartları” arasında yer almaz? 

A) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak 

B) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

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

D) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

E) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları 
bulunmamak 

93. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi 
“Meslekle ve Meslek Onuru ile Bağdaşmayan Hâller” 
arasında yer almaz? 

A) Mesleki etik ve mesleki bağımsızlık kurallarını ihlal 
etmek 

B) Yanında çalıştırdığı kişilere karşı uygunsuz 
davranışlarda bulunmak 

C) Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile tanınmak 

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

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

 

 

94. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre, “ücret tarifesi” ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

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

 

 

95. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin 
Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi 
“meslekten çıkarma cezası”nı gerektiren hâllerden 
birisidir? 

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

B) Büro tescil belgesi alınmaması 

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

D) Reklam yasağına uyulmaması 

E) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat 
borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi 
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96. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki 
Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında 
Yönetmelik düzenlemesinin ekinde yer alan “Etik 
İlkeler”de bütün meslek mensuplarının uyması gereken 
zorunlu temel etik ilkeler arasında yer almaz? 

A) Basiretli bir iş adamı gibi davranma ilkesi 

B) Dürüstlük ilkesi 

C) Tarafsızlık ilkesi 

D) Mesleki yeterlilik ve özen ilkesi 

E) Gizlilik ilkesi 

 
97. İş güvencesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

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

 
98. İşçi ücretleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

D) Ücret emre yazılı olması koşuluyla bono ile ödenebilir. 

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

 

 

99. Aynı işveren yanında belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 
dört yıldır çalışmakta olan ve 4857 sayılı İş Kanunu 
kapsamında yer alan işçinin iş sözleşmesinin süreli 
fesih yoluyla sona erdirilmek istenmesi hâlinde, 
sözleşmenin karşı tarafına verilmesi gereken bildirim 
süresi kural olarak ne kadardır? 

A) İki hafta     B) Dört hafta  

C) Altı hafta     D) Sekiz hafta 

E) On hafta 

 

 

 

100. İşyerinin devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

101. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’na göre, iş kazasına uğrayan işçinin malul 
sayılabilmesi için meslekte kazanma gücünün en az 
yüzde kaçını kaybetmesi gerekmektedir? 

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

 

 

 

102. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçinin normal haftalık 
çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan 
emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlendiği iş 
sözleşmesine ne denir? 

A) Kısmi süreli iş sözleşmesi 

B) Belirli süreli iş sözleşmesi 

C) Belirsiz süreli iş sözleşmesi 

D) Deneme süreli iş sözleşmesi 

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

doğuran olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

104. Aşağıdakilerden hangisi “vergi sorumluluğu” olarak 
kabul edilmez? 

A) Vasinin sorumluluğu 

B) Vergi stopajı (tevkifatı) yapanların sorumluluğu 

C) Mirasçının sorumluluğu 

D) Karnesiz ücret erbabı çalıştıranların sorumluluğu 

E) Elbirliği mülkiyetinde maliklerin emlak vergisinden 
sorumluluğu 

 

 

 

 

 

105. Vergi mükellefinin faaliyet gösterdiği sektörde yer alan 
benzer durumdaki işletmelerin hasılatlarına bakılarak 
düşük gelir beyan eden mükelleflerin incelemeye 
alınmasını amaçlayan denetim biçimine ne denir? 

A) Çapraz denetim          B) Yoklama denetimi 

C) Bilgi toplama          D) Karşıt inceleme 

E) Uygunluk denetimi 

 

 

 

 

 

 

 

106. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin 
matrahına dahil değildir? 

A) Ticari teamüle uygun iskonto  

B) Vade farkı  

C) Faiz ve primler 

D) Ambalaj gideri 

E) Vergi, resim ve harçlar 

 

 
107.  

I. Verginin konusuna hizmetler de girer. 
II. Katma değer vergisine ek olarak alınır. 

III. Tek aşamada alınır. 
IV. Matrah yapısı miktar veya değer esaslıdır. 

Özel tüketim vergisi ile ilgili yukarıda verilenlerden 
hangisi/hangileri tam ve doğrudur? 

A) Yalnız IV     B) II ve III  

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

E) I, II, III ve IV 

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

kazançlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

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

ticaret siciline tescil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

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

B) Ticaret sicili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gözetim 
ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret 
odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri 
tarafından tutulur. 

C) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan 
Devlet ve ilgili Oda müteselsilen sorumludur. 

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

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

 
110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi anonim şirketi sona erdiren 
nedenler arasında yer almaz? 

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

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

C) Şirketin işletme konusunun gerçekleşmesinin imkânsız 
hâle gelmesi  

D) Şirketin işletme konusunun gerçekleşmesi  

E) Şirketin iflasına karar verilmesi 

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

sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

B) Tüzel kişi tacirlerin bütün borçları ticari niteliktedir. 

C) Tacirler işletme adı kullanmak zorundadırlar. 

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

E) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir 
iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. 

 

 

112.  

I. Anonim şirketlerde birleşme kararı genel kurul tarafından 
onaylanır. 

II. Birleşme sonucunda devrolunan anonim şirket tasfiye 
edilmeksizin sona erer.  

III. Anonim şirketin birleşmesinde mülkiyet değişikliğine konu 
mal ve hakların değerinin yönetim kurulunca belirlenmesi 
yeterlidir. 

IV. Anonim şirket alacaklıları, şirketin birleşmesine itiraz 
ederlerse, birleşme işlemi ticaret siciline tescil edilemez.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, iki anonim 
şirketin birleşmesine ilişkin yukarıdaki önermelerden 
hangileri tam ve doğrudur? 

A) I ve II      B) II ve III  

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

E) I, III ve IV 

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

şirketlerin kuruluşuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

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

B) Tek pay sahibi ile limited şirket kurulabilir.  

C) Tüzel kişiler de limited şirket ortağı olabilir.  

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

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

 
114. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,  

aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi olan bononun 
geçerliliği için zorunlu bir unsur değildir? 

A) Kayıtsız ve şartsız ödeme vaadi 

B) Bono veya emre yazılı senet kelimesi 

C) Düzenleme tarihi 

D) Vade  

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

borçlunun her birinin borcun tamamından sorumlu 
olmasına ne denir? 

A) Adi sorumluluk       B) Kısmi sorumluluk 

C) Eksik sorumluluk      D) Tipik sorumluluk 

E) Müteselsil sorumluluk  

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

devri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

D) Alacağın devri sözü verme, şekle bağlı değildir.  

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

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

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

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

 

118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, bir sözleşme 
yapılırken ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede 
kullanmak amacıyla düzenleyenin, önceden, tek başına 
hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme 
hükümlerine ne denir? 

A) Ceza Koşulu  

B) İradi Şart 

C) Muvazaa 

D) Genel İşlem Koşulu 

E) Aşırı Yararlanma 

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

haklı bir sebep olmaksızın borcu kabulden veya 
borçlunun borcunu ifa edebilmesi için kendisi 
tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini 
yapmaktan kaçınması durumuna ne denir? 

A) Mahsup 

B) Alacaklının temerrüdü  

C) Kusursuz sorumluluk 

D) Ödemezlik def’i 

E) Seçimlik borç  

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

şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kanunda öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan 
sözleşmeler hüküm doğurmaz. 

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

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

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

E) Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir 
sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulması 
zorunludur. 
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TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI  
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu 
alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür-genel yetenek olmak üzere toplam 120 soruluk test biçiminde 
yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. 
Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav 
sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle, sınava katılan adayların en 
başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. 
 
 Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı 
düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları 
sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre, 
bağıl puana dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir. 
 
 Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı, sınavdaki öteki adayların başarısına bağlı olarak 
belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, adayın 
puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya 
da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde 
adayın başarı durumu da değişir.  
 
 Bu değerlendirme biçiminde ham puanların ortalaması, her puanın ortalamadan ne kadar 
sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu hesaplanır ve 
değerlendirmeye esas puanlar, ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde olduğunun 
ifadesi olan bir standart puan biçimiyle ifade edilir. Böylece adaylar, birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir 
puan sistemi ile değerlendirilmiş olurlar.  
 
 Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (alan 
bilgisi ve genel kültür-genel yetenek) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak 
biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan 
ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına alan bilgisi ve genel kültür-genel 
yetenek, soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme sonucu 
adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi, doğrusallık da göstermemektedir. Bu nedenle, 
her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren 
adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı 
sınavlar olduğu gibi, soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da 
olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen sınav başarı puanları, tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu 
değerlendirme sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni, dağılımın orta noktasını bulmak ve 
normal dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra Staj 
Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.  
 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 
(Sınav başlamadan önce Salon Başkanı tarafından 
yüksek sesle adaylara okunacaktır.) 
 
 
1. Sınavda 5 seçenekli, toplam 120 adet çoktan seçmeli 

soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru 
cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.   

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüzelli) 
dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 
dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 
alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında 
adayların sınav salonunu terk etmelerine izin 
verilmeyecektir.  

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

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 
düzenlenmediğini kontrol ediniz. TC Kimlik 
numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir 
şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması 
durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. Optik 
cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili 
kutucuğu işaretlemeyi ve ilgili kısma ad ve soyadınızı 
yazarak imzalamayı unutmayınız. Optik cevap kağıdına 
işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya 
yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirilmesi 
mümkün olmayacaktır. 

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

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

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

7. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir yere 
yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır. 

 

 

 

 

 

8. Adayların CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ, 
databank benzeri özel elektronik donanımlar ile  
kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, 
görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, 
kamera vb. araçlar ve silah vb. teçhizatlar ile SINAV 
BİNASINA GİRMELERİ 
KESİNLİKLE YASAKTIR. Emniyet görevlileri 
tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç veya 
cihazları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar 
binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina 
girişinde veya salonlarda 
emanet ALINMAYACAKTIR.  

9. Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya 
ulaşabilecekleri yerlerde yukarıda belirtilen araç veya 
cihazları bulundurduğu tespit edilen adayların durumu 
Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları 
geçersiz sayılır. 

10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya 
ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb. 
kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran 
adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 
adayların sınavları geçersiz sayılır. 

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak, 
başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka 
adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeylerin 
alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan herhangi birini 
yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır 
ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

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

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

14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında TC 
Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya 
Süresi Geçerli Pasaporttan birini sınav süresince 
masaların üzerinde bulundurmaları zorunludur.  

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

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

17. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu 
soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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