
 
 
 
 

 
TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 

  03 MART 2018 - SAAT: 14.00 
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, 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. 

A 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 
MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 
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 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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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 
 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 
10. 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐 + 𝟑 ise, (𝒇−𝟏)′(𝟎) 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 
 

 

 

 

12. 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟒 + 𝒙𝟑 − 𝟑𝒙𝟐 + 𝒙 fonksiyonunun grafiğine 𝒙 = 𝟏 
apsisli noktada çizilen teğetin eğimi kaçtır? 

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

 

 

 

 

 
13. 𝐥𝐥𝐥𝒙→∞

(𝟐𝒙𝟑+𝟕𝒙−𝟏)𝟔

(𝟐𝒙𝟔−𝟏𝟏𝒙𝟐+𝒙)𝟑
 limitinin değeri kaçtır? 

A) 0 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16 
 

 

 

 

 

 
14.  

 
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 
 

 

 

 

 
15.  

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 
 

25.  
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 

 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
3 Mart 2018 

 

 A 

 5 Diğer sayfaya geçiniz. 

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 
            380 GELECEK AYLARA AİT  
                   GELİRLER  
            480 GELECEK YILLARA AİT 

GELİRLER  

16.000  
 

  
 

12.000 
 

4.000 
 
D)  

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER  

            649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE 
KÂRLAR  

12.000  
  4.000 

 

  
 
 

16.000 
 
E)  

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR  

            480 GELECEK YILLARA AİT 
GELİRLER  

12.000 
  4.000  

 

  
 

 
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 
            691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI 

            692 DÖNEM NET KÂRI VEYA  
                   ZARARI 

70.000  
 

  
  
 
10.000 

 
60.000 

 
C)  

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 
            692 DÖNEM NET KÂRI VEYA  
                   ZARARI 

70.000  
 

  
  
70.000 

 
D)  

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 
            193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 

FONLAR 
            692 DÖNEM NET KÂRI VEYA  
                   ZARARI 

70.000  
 

  
  
10.000 

 
60.000 

 
E) 

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
       YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 

            193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 
FONLAR 

            692 DÖNEM NET KÂRI VEYA  
                   ZARARI 

 
70.000 

 

  
  
 
10.000 

 
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 
            100 KASA  
            679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE 

KÂRLAR 

30.000  
 

  
24.000  

 
  6.000 

 
C)  

100 KASA 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
       ZARARLAR 

            159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI  

24.000  
 
   6.000 

  
  
 
30.000 

 
D)  

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR  
            100 KASA 

24.000  
 

  
 24.000 

 
E)  

100 KASA 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE  
       ZARARLAR 
                 126 VERİLEN DEPOZİTO VE  
                        TEMİNATLAR 

24.000  
 
   6.000 

  
 
 
 
 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 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
                 321 BORÇ SENETLERİ 

40.000  
   5.000 

  
  
 45.000 

 
C)  

321 BORÇ SENETLERİ 
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU 
                 321 BORÇ SENETLERİ 

40.000  
   5.000 

  
  
 45.000 

 
D)  

320 SATICILAR 
121 ALACAK SENETLERİ 
                 642 FAİZ GELİRLERİ 

40.000  
   5.000 

  
  
 45.000 

 
E)  

321 BORÇ SENETLERİ 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
                 121 ALACAK SENETLERİ 

40.000  
   5.000 

  
  
 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. 

 
 
 

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 
 
 

 
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 
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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 
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. 

 

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) 
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 
 

 

 
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 
 

 

 

 

 

 

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 
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65. Finansal Durum Tablosunda, finansal yatırımlar 
grubunu denetleyen bir denetçi, aşağıdakilerden 
hangisi ile ilgilenmez? 

A) Türev araçların yeniden incelenmesi 
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? 

A) Kontrol testleri yapmak 
B) Önemlilik düzeylerini belirlemek 
C) Önceki denetçilerle görüşmek 
D) Denetim alanlarını belirlemek 
E) İç kontrol sistemini incelemek 
 
 

 

 

 
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         

 

69.  

I. Önemlilik  
II. Risk  

III. Maliyet  
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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

A) Yükümlülük B) Tam olma  C) Haklar 
D) Var olma  E) Açıklama 

 
 
 
 

 
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 
 

 

Sorunun doğru cevabı "C" seçeneği olarak düzeltilmiş ve 
değerlendirme buna göre yapılmıştır. 
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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 
 
 

 

 
80. Bir ülkede malların fiyatları sabit iken emek miktarı 

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 
 

 

 

 

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 𝑳 = 𝟏

𝟐
�(𝝅 − 𝝅∗)𝟐 + 𝟏

𝟐
(𝒀−𝒀

∗

𝒀∗
)𝟐� kayıp 

fonksiyonunu minimize etmektedir.  

Buna göre, Merkez Bankasının uyguladığı bu politika 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (𝜋: Enflasyon 
oranı,  𝜋∗: Enflasyon oranı hedefi, Y: Hasıla, 𝑌∗: 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. 
 

 

 

 
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 
 

 

 

 
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 
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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. 

 

 

 
116.     

I. Adam çalıştıranın sorumluluğu 
II. Hayvan bulunduranın sorumluluğu 

III. Yapı malikinin sorumluluğu 
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. 
 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 
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, 
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. 

 


