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                                                                                    VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

                                                                                    TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 
       

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

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
08 MART 2014 - SAAT: 14.00 

 A  
 
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. Bu soru kitapçığında yer alan 120 adet soru için toplam sınav süresi 150 dakikadır.  
3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap kağıdında aynı numaralı cevap 

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

taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 
5. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kağıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru 

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

yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 
8. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen seçeneği    
        işaretlemeniz yararınıza olabilir. 
9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.  

    

        
ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ                                

 SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ
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GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 

 

 

 

2. 

 

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

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

 

 A) Her uygarlık kendine has değerleri 
geliştirerek insanlığa sunar. 

 B) Gözü, eşinden ve çocuklarından başka 
kimseyi görmüyordu. 

 C) Ankara ikliminin en orijinal tarafı sıcaklık 
değişimlerinde görülür. 

 D) Ailesinden, yıllarca uzak kalmıştı. 

 E) Yasalara aykırı bir iş yapmıyoruz, merak 
etme! 

 

 

 

3. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

4. 

 

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

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

 

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

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

 C) Güzellik kavramı, düşünürleri uzun zaman 
meşgul etmiştir. 

 D) Farklı milletler, farklı açılardan güzelliği 
tanımlamaya çalışmışlardır. 

 E) Güzellik hakkında yapılan çalışmaların sonuç 
verdiği söylenemez.  

 

 

 

5. 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ögelerinin dizilişi 
bakımından, diğerlerinden farklıdır?  

 

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

 B) Sanat, insanın yaratılışından kaynaklanan bir 
etkinliktir. 

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

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

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

 

 

6. 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik 
sözcük yoktur? 

 

 A) Sigarayla mücadele için birçok ülke yeni 
önlemler aldı. 

 B) Geceyi geçirmek üzere bir balıkçı barınağına 
sığındı. 

 C) Bu panayır yerinde gökyüzü uçurtmalarla 
şenlenmişti.  

 D) Bahçede hanımeli ve gül kokuları birbirine 
karışıyordu. 

 E) Yeni bir ayakkabı almak için yeterince parası 
yoktu. 

1. 

 

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

 

 A) Beyefendi hazretleri gelmiyorlar mı? 

 B) Ben bu düşüncelere katılmıyorum. 

 C) İyiliği hep başkalarından beklemeyelim. 

 D) Öğrenciler sınıfı terk etmiş. 

 E) Hasta, sürekli ağrılarından şikâyet ediyordu. 
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11. 

 

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

 

 A) 220 

 B) 280 

 C) 320 

 D) 360 

 E) 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 A) 140 

 B) 150 

 C) 190 

 D) 200 

 E) 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

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

 

 A) 200  

 B) 300  

 C) 400  

 D) 500  

 E) 600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A) x-4  

 B) x-3  

 C) x-2  

 D) x-1  

 E) x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%%%%10 kârla satılması düşünülen bir mal, etiket 
fiyatından 30 TL eksiğine satılıyor. Bu satıştan 
%%%%5 zarar edildiğine göre, malın alış fiyatı kaç 
TL’dir? 
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15. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele 
yıllarında ulusal egemenliği yansıtan 
gelişmelerden biri değildir? 

 

 A) Saltanat Şurası’nın toplanması  

 B) Sivas Kongresi’nin toplanması 

 C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul 
edilmesi 

 D) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması 

 E) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması 

 

 

 

17. 

 

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilan 
edilmesinden önce gerçekleşmiştir? 

 

 A) Halifeliğin kaldırılması 

 B) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması 

 C) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması 

 D) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi 

 E) Ankara'nın başkent olması 

 

 

 

 

 

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

 

 A) Cumhuriyetçilik 

 B) Milliyetçilik 

 C) Halkçılık 

 D) Laiklik 

 E) İnkılâpçılık 

 

 

 

19. I. Hatay Sorunu-Fransa 

II. Musul Sorunu-İngiltere 

III. Bozkurt Lotus Davası-İtalya 

IV. Yabancı Okullar Sorunu-Fransa 

V. Nüfus Mübadelesi Sorunu-Bulgaristan 

 

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

 

 A) Yalnız V 

 B) I ve III 

 C) III ve IV 

 D) I, II ve IV 

 E) I, III ve V 

 

 

 

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

 

 A) I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi 

 B) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi 

 C) Nizam-ı Cedit’in kurulması  

 D) Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması 

 E) Meşveret Meclisi’nin toplanması 
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ALAN BİLGİSİ 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici bir 
hesap değildir? 

 

 A) Borç Senetleri Reeskontu 

 B) Menkul Kıymetler İhraç Farkı 

 C) Kıdem Tazminatı Karşılığı 

 D) Dönem Net Zararı 

 E) Ödenmemiş Sermaye 

 

 

 

22. İşletmenin bankadan aldığı teminat 
mektubunun kaydı ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

 A) Teminat mektubunun alındığı bankaya ilişkin 
Banka Kredileri Hesabının 
alacaklandırılması 

 B) Teminat mektubunun alınmasının Nazım 
Hesaplarda izlenmesi 

 C) Teminat  mektubunun    tutarı       kadar 
Bankalar Hesabının borçlandırılması 

 D) Teminat mektubunun alınmasının Diğer 
Çeşitli Borçlar Hesabında izlenmesi 

 E) Teminat mektubunun alınmasının Alınan 
Avanslar Hesabında izlenmesi 

 

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi kâr yedeği değildir? 

 

 A) Statü Yedekleri 

 B) Özel Fonlar 

 C) Yasal Yedekler 

 D) Hisse Senedi İptal Kârları 

 E) Olağanüstü Yedekler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 A) 
 

600 Yurtiçi Satışlar  15.000  

 
649 Diğer Olağan Gelir  
        ve Kârlar  15.000

 B)  380 Gelecek Aylara Ait 

       Gelirler 15.000  

 
600 Yurtiçi Satışlar     
       

15.000

 C) 
 

600 Yurtiçi Satışlar          15.000  

 
659 Diğer Olağan Gider  
ve  Zararlar                       15.000

 D) 
 

600 Yurtiçi Satışlar          15.000  

 
380 Gelecek Aylara Ait  
       Gelirler                   15.000

 E)  649 Diğer Olağan Gelir 
       ve Kârlar                 15.000  

 
600 Yurtiçi Satışlar 
 

15.000

 

 

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

 

 A) 
 

136 Diğer Çeşitli  
      Alacaklar     

 
2.000

649 Diğer Olağan  
       Gelir ve Kârlar  
          

  2.000

 B) 
 

243 İştiraklere Sermaye  
       Taahhütleri 

 
2.000

 242 İştirakler     2.000

 C) 
 

245 Bağlı Ortaklıklar 2.000
246 Bağlı Ortaklıklara 
       Sermaye Taahhütleri        2.000

        

 D) 
 

649 Diğer Olağan  
       Gelir ve Kârlar 2.000

136 Diğer Çeşitli Alacaklar 
                     

2.000

 E) 
   

645 Menkul Kıymet 
        Satış Kârları              2.000

  
 649 Diğer Olağan Gelir    
        ve Kârlar                  2.000

 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

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

 

 

 

A) 

 

 

252 Binalar 60.000  
191 İndirilecek KDV 10.800  

 
100 Kasa   
 

70.800
 

 

 

B) 
 

760 Pazarlama, 
       Satış ve Dağıtım  
       Giderleri 60.000  
191 İndirilecek KDV      10.800  

 
100 Kasa 
 

70.800

 C) 
 

770 Genel Yönetim 
       Giderleri 60.000  
191 İndirilecek KDV          10.800  

 
100 Kasa   
                                 

70.800

 D) 
 

264 Özel Maliyetler 60.000  
191 İndirilecek KDV 10.800  

 
100 Kasa      
                              

70.800

 E) 
 

253 Tesis, Makine ve  
        Cihazlar                 60.000  
191 İndirilecek KDV 10.800  

 
100 Kasa 
 

70.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 A) 
 

120  Alıcılar 30.000  
129  Şüpheli Ticari  
        Alacaklar Karşılığı 23.000  

 
128 Şüpheli Ticari 
       Alacaklar 50.000

 
649 Diğer Olağan Gelir ve  
       Kârlar 3.000

  
B) 

 
 

100 Kasa 30.000  
 128 Şüpheli Ticari Alacaklar   27.000

 
644 Konusu Kalmayan 
       Karşılıklar                    3.000

 

 C) 
 

100 Kasa 30.000  
129 Şüpheli Ticari  
       Alacaklar Karşılığı 23.000  

 
128 Şüpheli Ticari  
       Alacaklar 50.000

 
671 Önceki Dönem Gelir 
       ve Kârları 3.000

  

D) 

 
 

120 Alıcılar 30.000  
129 Şüpheli Ticari  
       Alacaklar Karşılığı 23.000  

 
128 Şüpheli Ticari  
       Alacaklar  50.000

 
671 Önceki Dönem Gelir 
       ve Kârları 3.000

  

E) 

 
 

102 Bankalar 30.000  
129 Şüpheli Ticari  
       Alacaklar Karşılığı     23.000  

 
128 Şüpheli Ticari 
       Alacaklar  50.000

 
649 Diğer Olağan Gelir ve 
       Kârlar 3.000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

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

 

 A) Diğer Ticari Alacaklar  

 B) Verilen Depozito ve Teminatlar 

 C) Alınan Depozito ve Teminatlar 

 D) Alınan Avanslar 

 E) Verilen Avanslar 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

  

 A) Sermaye Hesabı 25.000 TL borçlandırılır. 

 B) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabı 1.000 TL 
alacaklandırılır. 

 C) Ödenmemiş Sermaye Hesabı  26.000 TL 
alacaklandırılır.  

 D) Hisse  Senetleri  İhraç  Primleri   Hesabı 
1.000 TL alacaklandırılır.  

 E) Sermaye Hesabı 26.000 TL alacaklandırılır. 

 

 

 

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

 

Dönem içi alışlar        25.000 TL 

Alış giderleri                 1.500 TL 

Alış iskontoları                 500 TL 

Satış iskontoları             2.500 TL 

Dönem başı mal mevcudu 7.000 TL 

Dönem sonu mal mevcudu   6.500 TL 

Yurtiçi satışlar             30.000 TL 

 

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

 

 A) 1.000 

 B) 2.500 

 C) 3.500 

 D) 5.000 

 E) 6.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 A) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı   50 TL 
borçlandırılır. 

 B) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı   50 TL 
alacaklandırılır. 

 C) Faiz Gelirleri Hesabı 50 TL alacaklandırılır. 

 D) Alacak    Senetleri    Hesabı   6.200 TL 
alacaklandırılır. 

 E) Alacak    Senetleri    Hesabı    6.150 TL 
alacaklandırılır. 

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

 

 A) İlk Madde ve Malzeme Giderleri  

 B) Finansman Giderleri 

 C) Çeşitli Giderler  

 D) Genel Yönetim Giderleri  

 E) Amortisman ve Tükenme Payları  

 

 

 

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

 

 A) Tutarlılık 

 B) İhtiyatlılık 

 C) İşletmenin Sürekliliği 

 D) Sosyal Sorumluluk 

 E) Dönemsellik 

 

 

 

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

 
A Koll.Şti. Tasfiye 

Dönem Başı Bilançosu 

Aktif Pasif 

Kasa          11.000 Satıcılar       1.000 

Ticari Mal   20.000 Sermaye    30.000 

Toplam      31.000 Toplam      31.000 

 

Devralan şirketin devir kayıtlarıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

 A) Ödenmemiş Sermaye Hesabı alacaklı, 
30.000 TL 

 B) Sermaye Hesabı borçlu, 30.000 TL 

 C) Kasa Hesabı borçlu, 11.000 TL 

 D) Ticari Mallar Hesabı borçlu, 20.000 TL 

 E) Satıcılar Hesabı alacaklı, 1.000 TL 

 

 

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

Yapılacak aktarma kaydında kullanılacak 
borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A) İştirakler  

 B) Diğer Mali Duran Varlıklar  

 C) Bağlı Menkul Kıymetler  

 D) Hisse Senetleri 

 E) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları  

 

 

 

36. Ticaret işletmesinde aşağıdaki yevmiye kaydı 
gösterimlerinden hangisi yanlıştır? 

 

 A) Varlık Hesabı borçlu, Varlık Hesabı alacaklı 

 B) Varlık Hesabı borçlu, Kaynak Hesabı 
alacaklı 

 C) Varlık Hesabı borçlu, Gelir Hesabı alacaklı 

 D) Nazım Hesap borçlu, Varlık Hesabı alacaklı 

 E) Nazım Hesap borçlu, Nazım Hesap alacaklı 

 

 

 

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

 

 A) 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 

 B) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara 
Taksitleri ve Faizleri 

 C) 405 Çıkarılmış Tahviller 

 D) 408 Menkul Kıymet İhraç Farkları  

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

39. 

 

ABC İşletmesi, 2013 yılında çalışanlarla ilgili olarak 
15.000 TL kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır. 
Aynı dönemde işten ayrılan personele 9.000 TL 
kıdem tazminatı ödemiştir. Vergi oranı %20 olup, 
kıdem tazminatı tutarı ayrıldığı dönemde değil,  
ödendiği dönemde vergi matrahından 
düşülebilmektedir.  

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

 

 A) 1.200 TL’lik ertelenen vergi varlığı 

 B) 1.800 TL’lik ertelenen vergi yükümlülüğü  

 C) 3.000 TL’lik indirilebilir geçici fark 

 D) 4.200 TL’lik vergilendirilebilir geçici fark 

 E) 6.000 TL’lik sürekli fark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 2012 2013 

370 Dönem Kârı Vergi 
ve Diğer Yasal  

Karşılıkları      

 

8.000 

 

11.000 

371 Dönem Kârının 
Peşin Ödenen Vergi ve 
Diğer Yükümlülükleri 

 

6.200 

 

9.500 

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

 

 A) 7.700  

 B) 11.300  

 C) 14.200 

 D) 15.700  

 E) 17.200  

 

 

 

41. X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam 
edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili 
olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır: 

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

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

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

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

 

 A) 7.000 

 B) 8.000 

 C) 11.000 

 D) 12.000 

 E) 13.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 A) Döneme Ait Nakit Akış Tablosu 

 B) Dönem Sonu Finansal Durum Tablosu 
(Bilanço) 

 C) Önemli Muhasebe Politikalarını Özetleyen 
Dipnotlar ve Diğer Açıklayıcı Notlar 

 D) Döneme Ait Fon Akış Tablosu 

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

 

 

 

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

 

 A) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye bedeli 

 
B) İlk edinme sırasında katlanılan gümrük 

vergisi 

 C) Depolama alanı için ödenen kira bedeli  

 
D) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye 

sigortası 

 E) Ticari malın alış bedeli 

 

 

 

44. TMS 18 hasılat standardı, hangi işlem veya 
olaylardan kaynaklanan hasılatın 
muhasebeleştirilmesinde uygulanmaz? 

 

 A) İsim hakları 

 B) Finansal kiralamalar  

 C) Temettüler 

 D) Mal satışları 

 E) Faizler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 A) 1.800  

 B) 3.400  

 C) 5.000  

 D) 5.400  

 E) 7.000  

 

 

 

46. Değişken maliyet sistemini uygulayan A 
İşletmesi’nin maliyetlerine ilişkin bazı bilgiler 
aşağıdaki gibidir: 

 

Direkt ilk madde ve malzeme 
giderleri 

75.000 TL 

Direkt işçilik giderleri 100.000 TL 

Değişken genel üretim giderleri 25.000 TL 

Sabit genel üretim giderleri 90.000 TL 

Genel yönetim giderleri 
(tamamı sabit) 

10.000 TL 

Pazarlama, satış ve dağıtım 
giderleri (tamamı değişken) 

20.000 TL 

 

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

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

 

 A) 10.000  

 B) 15.000 

 C) 30.000 

 D) 40.000 

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

 

 A) Grafik Yöntemi 

 B) İş Ölçümü Yöntemi 

 C) En Küçük Kareler Yöntemi 

 D) Muhasebe Yöntemi 

 E) Net Satış Değeri Yöntemi 

 

 

 

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

 

 A) 100 birim artar. 

 B) 100 birim azalır. 

 C) 150 birim artar. 

 D) 150 birim azalır. 

 E) 200 birim artar. 

 

 

 

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

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

 

 A) Y=100.000+20X 

 B) Y=100.000+14X 

 C) Y=20X 

 D) Y=600.000+20X 

 E) Y=600.000+14X 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 A) Talep miktarı  

 B) Sipariş maliyeti 

 C) Satış fiyatı 

 D) Stok bulundurma maliyeti 

 E) Alış fiyatı 

 

 

 

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

 

 A) 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 

 B) 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 
Yansıtma Hesabı 

 C) 701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı 

 D) 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 

 E) 700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 

 

 

 

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

Süre Standardı : 2 DİS/Birim 

Ücret Standardı : 4 TL/saat 

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

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

 

 A) 30.000 TL Olumsuz 

 B) 38.000 TL Olumlu 

 C) 38.000 TL Olumsuz 

 D) 40.000 TL Olumlu 

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

 

Gider Çeşitleri Dağıtım 
Ölçüsü 

Oluşan 
Gider 

Fabrika Binası  
Amortismanı 

m² 250.000 TL 

Isıtma  
Giderleri   

Petek Sayısı 150.000 TL 

 

 Yüzölçümü 
(m²) 

Petek Sayısı 

Boyama    900 80 

Dikiş   700 60 

Yemekhane 250 40 

Tamir-Bakım       150 20 

 

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

 

 A) 18.700 TL  

 B) 31.500 TL 

 C) 52.250 TL  

 D) 87.500 TL 

 E) 112.500 TL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

Miktar 
Hareketleri 

Tamamlanma Derecesi 

Direkt 
Hammadde 

Şekillendirme 

Dönem Başı 
Yarı Mamul 
Stokları 

15.000 adet %100 %60 

Üretimine 
Yeni 
Başlanan 

50.000 adet    

Üretimi 
Tamamlanan 

60.000 adet    

Dönem Sonu 
Yarı Mamul 
Stokları 

5.000 adet %100 %40 

 

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

 

 A) 48.000 

 B) 51.000 

 C) 53.000 

 D) 54.000 

 E) 56.000 

 

 

 

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

Yukarıdaki işlemlerden hangisi / hangileri net 
işletme sermayesini artırır? 

 

 A) Yalnız I 

 B) Yalnız II 

 C) Yalnız III 

 D) I ve III 

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

 

 A) Stok devir hızı 

 B) Alacakların tahsilât süresi 

 C) Ortalama stoklar 

 D) Aktif devir hızı 

 E) Alacak devir hızı 

 

 

57. Satışları 40.000 TL, sürekli sermayesi  
14.000 TL, aktif devir hızı 2 olan bir işletmenin 
kısa vadeli yabancı kaynak toplamı kaç TL'dir? 

 

 A) 2.000 

 B) 3.000 

 C) 4.000 

 D) 5.000 

 E) 6.000 

 

 

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

 

 A) Hazır değerler ve duran varlıklardaki 
değişimler 

 B) Ticari alacaklar ve ticari borçlardaki 
değişimler 

 C) Duran varlıklar ve sürekli sermayedeki 
değişimler 

 D) Ticari alacaklar ve satışlardaki değişimler 

 E) Dönen varlık ve kısa vadeli yabancı 
kaynaklardaki değişimler 

 

 

59. Aşağıdaki finansal tablolardan hangisi 
“tahakkuk esası”ndan kaynaklanan bir bilgi 
eksikliğini giderir? 

 

 A) Fon Akış Tablosu 

 B) Nakit Akış Tablosu 

 C) Bilanço 

 D) Gelir Tablosu 

 E) Özkaynak Değişim Tablosu 

 

 

 

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

 

 A) Parasal Olmayan Kalemler 

 B) Enflasyonist Kalemler 

 C) Varlık Kalemleri 

 D) Gelir Tablosu Kalemleri  

 E) Parasal Kalemler 

 

 

 

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

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

 

 A) 8.000 TL azalır. 

 B) 8.000 TL artar. 

 C) 10.000 TL artar. 

 D) 18.000 TL azalır. 

 E) 18.000 TL artar. 

 

 

 

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

 

 A) Çek ciro edilerek mal alımı 

 B) Maliyetine (kârsız) peşin mal satışı 

 C) Peşin mal alımı 

 D) Banka kredisi borcunun ödenmesi 

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

 

 A) İşletme yönetiminin varlıkların faydalı 
ömürlerini olduğundan uzun kabul etmesi 

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

 C) İşletme yönetiminin şüpheli alacak tahminini 
gerçekçi yapmaması 

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

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

 

 

 

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

 

 A) İşletmeyi ve sektörü tanımak 

 B) Başlangıç analitik inceleme prosedürlerini 
uygulamak 

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

 D) İşletme riski ve hile riskini belirlemek 

 E) İşletme yönetiminden bulunan yanlışlıkların 
düzeltilmesini talep etmek 

 

 

 

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

 

 A) Satış ve tahsilât  

 B) Gelecek yıllara ait giderler ve gelirler  

 C) Satın alma ve ödeme  

 D) Stok ve üretim  

 E) Personel ve ücret  

 

 

 

 

 

 

 

66. Bağımsız denetim sürecinde hangi sıra izlenir? 

 

 A) Raporlama - Riske karşılık verme - Risk 
değerlendirme 

 B) Risk değerlendirme - Raporlama - Riske 
karşılık verme 

 C) Riske karşılık verme - Risk değerlendirme  -  
Raporlama 

 D) Risk değerlendirme - Riske karşılık verme  - 
Raporlama 

 E) Riski saptama - Risk değerlendirme - 
Raporlama 

 

 

 

67. Önemlilik kavramı ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

 A) Önemlilik, denetim sürecinin üç aşamasında 
da kullanılır. 

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

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

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

 E) Bağımsız Denetçiden önemsiz yanlışlıkları 
bulması beklenmez. 

 

 

 

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

 

 A) Risk değerlendirme 

 B) Riske karşılık verme 

 C) Raporlama 

 D) Risk değerlendirme ve raporlama 

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

 

 A) Denetim Riski = Kontrol Riski x Önemli 
Yanlışlık Riski 

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

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

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

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

 

 

 

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

 

 A) Olumlu görüş 

 B) Olumsuz görüş 

 C) Görüş bildirmekten kaçınma 

 D) Şartlı görüş 

 E) Şartsız görüş 

 

 

 

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

 

 A) Bilgi kullanıcıları ile şirket yönetimi 
arasındaki çıkar çatışması 

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

 C) Şirketin muhasebe sorumlularının bilgi 
birikimi açısından yetersiz olması 

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

 E) Şirket yönetimi dışındaki bilgi kullanıcılarının 
şirket yönetiminden uzak olması 

 

 
 
 
 
 
 

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

 

 A) Uygunluk analizi  

 B) Karşılaştırma  

 C) Gözetim  

 D) Analitik inceleme 

 E) Örnekleme 

 

 

 

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

 

 A) Var olma 

 B) Tam olma  

 C) Haklar ve yükümlülükler 

 D) Değerleme 

 E) Uygun dağıtım 

 

 

 

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

 

 A) Zamanlılık 

 B) Bütünlük 

 C) Değerleme ve gidere dönüştürme 

 D) Sınıflandırma 

 E) Sahiplik ve yükümlülükler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            TÜRMOB-TESMER                
   Staja Giriş Sınavı 2014-1. Dönem  

A 

16 

75. Analitik inceleme prosedürleri aşağıdakilerden 
hangisine yardımcı olur? 

 

 A) Uygulanacak denetim tekniklerinin 
belirlenmesine 

 B) Denetim ekibinin kaç kişiden oluşacağının 
belirlenmesine 

 C) İşletme sahibinin önümüzdeki yıl yapacağı 
yatırımın belirlenmesine 

 D) Hissedarların genel kurulda alacağı 
kararların belirlenmesine 

 E) İşletmenin denetim firması ile tekrar 
sözleşme imzalama kararının belirlenmesine 

 

 

 

 

76. Kontrol Riski hakkında aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

 

 A) Kontrol Riski, bağımsız denetçinin kontrol ve 
inisiyatifindedir.  

 B) İç kontrol prosedürleri olan işletmelerde 
Kontrol Riski olmaz.   

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

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

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

 

 

 

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

 

 A) Olumlu Doğrulama 

 B) Boş Bakiyeli Doğrulama 

 C) Parçalı Doğrulama  

 D) Bütünüyle Doğrulama 

 E) Olumsuz Doğrulama 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

 B) Bir işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliğinin 
değerlendirilmesi 

 C) Bir işletmenin yönetim ve vergi 
danışmanlığının yapılması 

 D) Bir işletmenin bilgi işlem sistemlerinin 
etkinliğinin değerlendirilmesi 

 E) Bir işletmenin insan kaynakları 
uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi 

 

 

 

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

Buna göre çapraz fiyat esnekliği konusunda 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

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

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

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

 D) Tamamlayıcı malların çapraz fiyat esnekliği 
pozitiftir. 

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

 

 A) Ortalama maliyet tüm üretim düzeylerinde 
sabittir. 

 B) Ortalama maliyet en düşük seviyededir. 

 C) Üretim arttıkça ortalama maliyet artacaktır. 

 D) Toplam maliyet 500 TL’dir. 

 E) Üretim arttıkça ortalama sabit maliyet 
değişmez. 

 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

82. Monopolcü firma için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

 

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

 B) Fiyat marjinal hasılata (MR) eşittir. 

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

 D) Monopolcü firmanın arz eğrisi türetilemez. 

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

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

 

84. Bir İngiliz vatandaşının BİST (Borsa İstanbul)’te 
satın aldığı bir Türk firmasına ait hisse 
senedinden elde ettiği faiz geliri Türkiye’nin 
ödemeler dengesi bilançosuna nasıl 
kaydedilir? 

 

 A) Cari hesaba artı olarak 

 B) Cari hesaba eksi olarak 

 C) Sermaye hesabına artı olarak 

 D) Sermaye hesabına eksi olarak 

 E) Rezerv hesabına artı olarak 

 

 

85. Maliye bilimi tarihi için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 C) Yerel yönetimler için iç ve dış denetim 
yapılır. 

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

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

 

 

 

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

 

 A) Konversiyon 

 B) İhtiyari ödeme 

 C) Monetizasyon 

 D) Moratoryum 

 E) Borcun reddi  

 

 

 

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

 

 A) Gelir vergisi 

 B) Paylara ayırma sistemi 

 C) Vergi rekabeti  

 D) Ayırma kuramı 

 E) İkili vergi sistemi 

 

 

 

 

 

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

 

 A) Kamu harcamalarının yetersiz kalması  

 B) Vergi gelirlerinin artırılması ihtiyacı 

 C) Kamusal mallardan bedava yararlanma 
eğilimi olması  

 D) Sosyal harcamaların ihtiyacın üzerinde 
artması 

 E) Doğal tekellerin oluşumu 

 

 

 

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

Aşağıdaki kurumlardan hangisi merkezi 
yönetim bütçesi kapsamında yer almaz?   

 

 A) Adalet Bakanlığı 

 B) Ankara Üniversitesi 

 C) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

 D) Sosyal Güvenlik Kurumu 

 E) Anayasa Mahkemesi 

 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

93. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki 
Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler 
Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan, kavramsal 
çerçeve hakkında aşağıdaki seçeneklerden 
hangisi yanlıştır?  

 

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

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

 C) Etik ilkelere uyumlu olmada profesyonel 
muhasebecilere yardımcı olur.  

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

 E) Temel mesleki etik kuralları ortaya koyar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 A) Fiilin haksız olup olmadığının tespiti davası 

 B) Haksız rekabetin men’i davası 

 C) Haksız rekabetin neticesi olan maddi 
durumun ortadan kaldırılması davası 

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

 E) Tazminat davası 

 

 

 

 

95. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik”te yer alan iş kabulü 
düzenlemesine göre aşağıdaki seçeneklerden 
hangisi yanlıştır?  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

 

 A) 6  

 B) 8  

 C) 10  

 D) 12  

 E) 14 

 

 

 

98. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçilerin gece 
çalışma süresi en çok kaç saat olabilir? 

 

 A) 7,5  

 B) 8  

 C) 9  

 D) 10  

 E) 11  

 

 

 

 
 

 

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

 

 A) Yaşlılık sigortası 

 B) İş kazası ve meslek hastalığı sigortası  

 C) Malullük sigortası 

 D) Ölüm sigortası 

 E) İşsizlik sigortası  

 

 

 

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

 

 A) İşçilerin günlük çalışma süresi 11 saati 
aşamaz.  

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

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

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

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

 

 

 

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

 

 A) 6  

 B) 12  

 C) 18  

 D) 24 

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

 A) İşçinin, muvazzaf askerlik nedeniyle iş 
sözleşmesini feshetmesi 

 B) Belirli süreli iş sözleşmesinin, sürenin 
bitmesiyle sona ermesi  

 C) İşçinin, yaşlılık aylığı almak amacıyla iş 
sözleşmesini feshetmesi 

 D) İşçinin, ücreti geç ödendiği için iş 
sözleşmesini feshetmesi           

 E) İşçinin ölümü 

 

 

 

 

103. 15 Nisan 2013 tarihinde doğan bir vergi alacağı, 
süresi içinde tarh ve yükümlüye tebliğ 
edilmezse hangi tarihte zamanaşımına uğrar? 

 

 A) 15 Nisan 2017 

 B) 01 Ocak 2018 

 C) 15 Nisan 2018 

 D) 31 Aralık 2018 

 E) 31 Aralık 2019 

 

 

 

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

 

 A) İnceleme  

 B) Arama 

 C) Yoklama 

 D) Bilgi toplama 

 E) Araştırma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 A) 7  

 B) 15  

 C) 30  

 D) 45  

 E) 60  

 

 

 

106. Aşağıdaki durumların hangisinde, Türkiye’de 
altı aydan fazla kalan yabancı uyruklu kişi 
Türkiye’de yerleşmiş sayılır? 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

 

 A) 14 Mart 2012 

 B) 21 Mart 2012 

 C) 7 Nisan 2012 

 D) 8 Nisan 2012 

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

 

 A) Tahakkuk 

 B) Vergiyi doğuran olay 

 C) Tebliğ 

 D) Tarh 

 E) Tahsil 

 

 

 

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

 

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

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

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

 D) Ticaret şirketlerinin tümü, tüzel kişi tacirdir. 

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

 

 

 

110. I.   Pay defteri 

II.  Genel kurul toplantı ve müzakere defteri 

III. Yevmiye defteri  

IV. Yönetim kurulu karar defteri  

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

 

 A) Yalnız II  

 B) Yalnız IV  

 C) I, II  

 D) III, IV 

 E) I, II, III 

 

 

 

 

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

 

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

 B) Tacirin faturanın içeriğine itiraz edebileceği 
süre 7 gündür.  

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

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

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

 

 

112. Hamile yazılı bir çekin ciro edilerek teslim 
edilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

 

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

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

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

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

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

 

 

113. Anonim şirketin temsiline ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

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

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

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

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

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

 

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

 B) Adi işlerde bileşik faiz kararlaştırılabilir. 

 C) Adi işlerde faizin anaparayı geçmesi 
yasaktır. 

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

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

 

 

 

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

 

 A) Aldatma 

 B) Yanılma 

 C) Korkutma 

 D) Aşırı Yararlanma  

 E) Muvazaa 

 

 

 

116. Sözleşmelerin kuruluşuna ilişkin aşağıdaki 
bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

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

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

 C) Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri 
sayılmaz.  

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

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

 

 

 

 

 

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

 

 A) Taşınmaz Satış Sözleşmesi 

 B) Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi 

 C) Geri Alım Sözleşmesi 

 D) Alım Sözleşmesi 

 E) Önalım Sözleşmesi 

 

 

 

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

 

 A) Nispilik 

 B) Dürüstlük 

 C) Kusurlu Sorumluluk  

 D) Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamaması  

 E) İrade Özerkliği  

 

 

119. Sözleşme ilişkisinden doğan alacaklar, 
kanunda aksine bir düzenleme bulunmadıkça 
kural olarak kaç yıllık zamanaşımı süresine 
tabidir? 

 

 A) 1  

 B) 2  

 C) 3  

 D) 5  

 E) 10  

 

 

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

 

 A) Rücû 

 B) Kefalet 

 C) İbra  

 D) Takas 

 E) Yenileme 

 

TEST BİTTİ.  

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.  

 





STAJA GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
 

 
Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür - genel yetenek olmak 

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



A
SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

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

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

cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.   
2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüzelli) dakikadır. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra geç 

kalan adaylar sınav salonuna alınmayacak, ilk 30 dakika adayların sınav salonunu terk etmelerine izin 
verilmeyecektir.  
Sınav salonunu herhangi bir gerekçe ile terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.  

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

4. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu işaretlemeyi unutmayınız. 
5. Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar 

geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre 
kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında her türlü işaretleme siyah kurşun kalemle yapılacaktır.  Her 
alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda ve/veya sütunlarda işaretlenecektir. Yanlış sütunda 
ve/veya sütunlarda veya soru kitapçığı üzerinde yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 

6.  Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı 
olup olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine 
başvurunuz.  
Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları 
mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Başka bir 
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. 
Soru kitapçığınızın sayfasının eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kalan sorular üzerinden yapılacaktır. 
 
 

BAŞARILAR DİLERİZ.  
                                                



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20140227145443
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     No
     771
     402
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     28
     27
     28
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: top left
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20140227145526
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     928
     218
    
    
     0.0000
     TL
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





