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KİTAPÇIK TÜRÜ 
 
 
 

         
 

 ADI : ………………………………………………………………  

 SOYADI  : ………………………………………………………………  

 

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

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

           

DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 
                               GENEL AÇIKLAMA 
 

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

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

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

EKONOMİ ve MALİYE 
HUKUK 

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

 
 

2. Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav Salon No 
ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 
yazınız. Kitapçık türünüzü ve Sınav Salon No 
bilgilerinizi Optik Cevap Kağıdınıza işaretlemeyi 
unutmayınız.  

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

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

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

 

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

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

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

9. Optik Cevap Kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve 
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

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

 

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların 
tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğa ltılması, yayımlanması ya da 

kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER  
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ  

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  
SINAV YÖNETİM MERKEZİ 

 

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

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

kilisedeki uzun koridorun iki yanında oturmuĢ, yüzleri gururla 

parlayan anne ve babalarıyla birlikte bekleĢiyorlardı. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine 

başvurulmamıştır? 

A) Ġzlenimlere  

B) Eksiltili cümleye 

C) Öykülemeye 

D) KiĢileĢtirmeye 

E) Sayısal verilere 

 

 

 

 

 

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

yazarın geleceğe iliĢkin olağanüstü bir kâbus senaryosudur. 

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

insanların makineleĢmiĢ kitlelere dönüĢtürüldüğü totaliter bir 

dünya düzeni, romanda inanılmaz bir hayal gücüyle en ince 

ayrıntısına kadar kurgulanmıĢtır. (III) GeçmiĢte ve 

günümüzde dünya sahnesinde tezgâhlanan oyunlar 

düĢünüldüğünde ütopya ve gerçeğin bir arada sunulduğu 

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

Güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyeceğine inandığım bir 

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

yazarın sağlık sorunları yüzünden, ancak 1984’te 

tamamlanabilmiĢtir. 

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 

öznel bir yargıya yer verilmemiştir? 

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

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 

vardır? 

A) Ünlü sanatçı, bütün mal varlığını bir eğitim vakfına 

bağıĢlamıĢ. 

B) Hiç kimseyle arkadaĢlık kurmaz, yapayalnız bir hayat 

sürerdi. 

C) Eğitim sistemindeki aksaklıklar, aileleri endiĢelendirmeye 

baĢladı. 

D) Anma töreninde duygu dolu Ģiirler ve etkileyici konuĢmalar 

yapıldı. 

E) Rengârenk çiçekleri hayranlıkla seyrederken hayallere 

dalıyordu. 

 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem olumsuz olduğu 

hâlde cümlenin anlamı olumludur? 

A) Zavallı yetim yavrucaklara hiç böyle davranılır mı? 

B) ĠĢin sonunun böyle olacağını kendisi bilmiyor mu? 

C) ĠĢçilerden hiçbirinin son geliĢmelerden haberi yok. 

D) Annemin neden böyle davrandığını anlamıyor değilim. 

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

 

 

 

 

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

SavaĢlar kazanmıĢız, ama kültür emperyalizmine karĢı 

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

yığın sözcük girmiĢ Türkçemize. (IV) Ġkinci Dünya 

SavaĢı’ndan bu yana da Amerikan etkisi geliĢiyor dilimizde. 

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

uygarlığa daha yatkın bir dil hâline geliyor Türkçemiz. 

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi 

paragrafın anlam ve akışını bozmaktadır? 

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

 

 

 

 

6.  

I. Saatlerdir dıĢarıda beklemekten soğuk, ciğerlerime geçti. 

II. Bu cimrilik ve kıskançlık ona babasından geçmiĢ. 

III. BaĢına güneĢ geçmiĢ gibi sallana sallana yürüyordu. 

IV. Senin bu baĢarıların bir gün tarihe geçecek. 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “geçmek” sözcüğü 

aynı anlamda kullanılmıştır? 

A) I. ve II. 

B) I. ve III. 

C) II. ve III. 

D) II. ve IV. 

E) III. ve IV. 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi 

(ünsüz uyumu) kuralına uyulmuştur?  

A) Sabahdan beri telefonumu arıyorum! 

B) Öğle yemeğini börekçide yediler. 

C) Çocuğu kreĢden kim alacak? 

D) KomĢumuzun oğlu, yine sınıfda kalmıĢ. 

E) AkĢam BeĢiktaĢ’da buluĢalım. 

 

 

 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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8.  

 
 

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

ürünlerine ait dağılımı göstermektedir. Bu karışımda A 

ürününden 70 kg olduğuna göre yukarıdaki tüm karışım 

kaç kg’dır? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sayısı için x y = 
2)( yx  - 4xy biçiminde 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

10. Uzun kenarı kısa kenarının 4 katı büyüklüğünde olan bir 

dikdörtgenin çevresi 30 cm ise alanı kaç cm
2 

’dir? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ise bu sayı kaçtır? 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

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

hızla A şehrine doğru hareket ediyor. Ali ile Veli C 

şehrinde karşılaşıyorlar. Ali, Veli ile karşılaştıktan kaç 

saat sonra B şehrine varır? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tamamı kaç TL’dir? 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

muslukları birlikte aynı havuzu kaç saatte doldururlar? 

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

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Balkan Antantı’nın kurulmasına öncülük edilmiĢtir. 

B) Milletler Cemiyeti’ne üye olunmuĢtur. 

C) Nüfus mübadelesi yapılmıĢtır. 

D) Kıbrıs sorununun çözümüne öncelik verilmiĢtir. 

E) Boğazlar üzerinde Türk egemenliği kurulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Türkiye Cumhuriyeti’nde Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı 

çerçevesinde temel ham maddeleri yurt içinde üretilen ve 

üretilebilecek sınaî tesislerin yapımına öncelik verilmiĢtir. Bu 

dönemde dokuma, cam, kimya ve kâğıt sanayi dallarında çok 

sayıda fabrika açılmıĢtır.  

Açılan bu fabrikaların işletme ve yönetimleri aşağıdaki 

kurumlardan hangisine verilmiştir? 

A) Etibank 

B) Maden Tetkik Arama Enstitüsü 

C) Sümerbank 

D) Türkiye ĠĢ Bankası 

E) Âli Ġktisat Meclisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Mondros Mütarekesi sonrasında İstanbul Hükümeti 

tarafından 31 Mart 1919’da kuruluşu gerçekleştirilen 

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

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ĠĢgalci devletlere karĢı ortaya çıkan örgütlenmeleri güçlü 

kılmak 

B) ĠĢgallere karĢı halkın tepkisini yatıĢtırmak ve PadiĢaha 

bağlılığı devam ettirmek 

C) Sivas Kongresi’nin toplanma sürecini hızlandırmak 

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

olmasını önlemek 

E) Ulusal cemiyetleri tek çatı altında birleĢtirmek 

 

 

 

 

 

 

 

19.  
I. Trablusgarp SavaĢı 

II. Balkan SavaĢları 

III. Birinci Dünya SavaĢı 

Osmanlı Devleti, XX. yüzyıl başlarında katıldığı yukarıda 

belirtilen savaşların hangisinde/hangilerinde birden fazla 

devletle savaşmak zorunda kalmıştır? 

A) Yalnız I 

B) I. ve II. 

C) I. ve III.  

D) II. ve III. 

E) I., II. ve III. 

 

 

 

 

 

 

 
20. Aşağıdakilerden hangisinde olay ve dönem 

eşleştirmesi yanlış verilmiştir? 

A) Ġlk defa Avrupa baĢkentlerinde daimi elçilikler kurulması 

– III. Selim Dönemi  

B) Ġlk defa PadiĢahın, kendi gücünün üstünde bir gücü 

tanıması – Tanzimat Dönemi 

C) Osmanlı Devleti’nin anayasalı ve parlamentolu bir 

monarĢiye dönüĢmesi – I. MeĢrutiyet Dönemi 

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

Dönemi 

E) Kadınların ilk defa Darülfunun’a kabul edilmesi – 

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

iĢletmenin dönem sonunda Ticari Mallar hesabının borç 

kalanı 100.000 TL’dir. Yapılan sayımda ise ticari mal 

mevcudu 80.000 TL olarak belirlenmiĢtir.  

Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
 

621 SATILAN TĠCARĠ MALLAR MALĠYETĠ 
153 TĠCARĠ MALLAR 

 
20.000 

 

 
 

20.000 
 

B)   
 
153 TĠCARĠ MALLAR 
 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 

 
20.000 

 
 

20.000 
 

C)  
  
153 TĠCARĠ MALLAR 
        397 SAYIM VE TESELLÜM      
               FAZLALARI 

 
20.000 

 
 
 

20.000 
 

D)  
 
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 
       153 TĠCARĠ MALLAR 

 
20.000 

 
 

20.000 

 

E) 
 
654 KARġILIK GĠDERLERĠ 
       158 STOK DEĞER    
              DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 

 
20.000 

 
 
 

20.000 

 

 
 
 
 

22. Peşin ödemeyle ticari mal alımlarının kaydedilmesine 

ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlandırılır. 

B) Yurtiçi SatıĢlar hesabı borçlandırılır. 

C) Kasa hesabı borçlandırılır. 

D) Yurtiçi SatıĢlar hesabı alacaklandırılır. 

E) Ticari Mallar hesabı borçlandırılır. 

 

 

 

 

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

iĢletmenin dönem baĢı ticari mal stoku 25.000 TL’dir. 

Dönem içinde ticari mal alıĢı 36.000 TL, alıĢla ilgili ek 

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

TL’lik kısmını iade etmiĢ ve erken ödeme nedeniyle 

iĢletmeye 2.000 TL’lik bir iskonto yapılmıĢtır. 

Dönem sonu ticari mal stoku 33.000 TL olan işletmenin 

satılan ticari mallar maliyeti kaç TL’dir? 

A) 25.000  

B) 30.000  

C) 33.000  

D) 36.000  

E) 39.000 

24. Bir işletmenin, sahip olduğu malların bir kısmını 

satılması koşuluyla ve emanet olarak diğer bir işletmeye 

göndermesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kefalet 

B) Teminat 

C) Konsinye 

D) Depozito 

E) Alonj 

 

 

 

 

 

 

 

25. Gelecek dönemlerde yarar sağlamak üzere yapılan ve 

gelir tablosu kapsamına girmeyen peşin ödenmiş 

giderlere ne ad verilir? 

A) Olağan giderler 

B) OlağandıĢı giderler 

C) Sermaye giderleri 

D) AktifleĢtirilmiĢ giderler 

E) Hasılat giderleri 

 

 

 

 

 

 

 

26. Maddi duran varlıkların kapasitesini artırmak, ekonomik 

ömrünü uzatmak veya ekonomik değerini artırmak 

amacıyla katlanılan maliyetlere ne ad verilir? 

A) Sermaye harcamaları 

B) Hasılat harcamaları 

C) Özel maliyetler 

D) Genel yönetim giderleri 

E) Finansman giderleri 

 

 

 

 

 

 

 

27. Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veya doğru 

olarak saptanılamayan bir malın, değerleme gününde 

satılması hâlinde benzer bir mala göre sahip olacağı 

bedele/değere ne ad verilir? 

A) Mukayyet değer 

B) Maliyet bedeli 

C) Ġtibari değer 

D) Emsal bedeli 

E) Tasarruf değeri 

 
 
 
 

ALAN BİLGİSİ 



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

  A  

 7                                                     Diğer sayfaya geçiniz. 
 

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

Ģirket, sermayesini 50.000 TL azaltmaya karar vermiĢ ve 

yasal iĢlemler tamamlanmıĢtır. 

Sermaye değişikliğine ilişkin yapılacak günlük defter 

kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 

doğrudur? 

A) 500 Sermaye hesabı alacaklı 50.000 TL  

B) 501 ÖdenmemiĢ Sermaye hesabı borçlu 50.000 TL  

C) 131 Ortaklardan Alacaklar hesabı alacaklı 50.000 TL  

D) 131 Ortaklardan Alacaklar hesabı borçlu 50.000 TL 

E) 500 Sermaye hesabı borçlu 50.000 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mala iliĢkin borcunu vadesinden önce ödediğinden, satıcı 

iĢletme iskonto yapmıĢtır.  

İskontonun muhasebeleştirilmesiyle ilgili günlük defter 

kaydına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu  

B) 153 Ticari Mallar hesabı alacaklı  

C) 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı  

D) 153 Ticari Mallar hesabı borçlu  

E) 611 SatıĢ Ġskontoları hesabı borçlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Ticari mal satıĢlarında sürekli envanter (aralıksız sayım) 

yöntemini uygulayan bir iĢletme, yıl içinde sattığı 3.000 TL 

maliyetli ve 4.500 TL satıĢ fiyatlı malın üçte birini iade 

olarak almıĢtır.  

İade işlemiyle ilgili olarak yapılacak günlük defter 

kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 

doğrudur? 

A) 153 Ticari Mallar hesabı alacaklı 1.000 TL 

B) 153 Ticari Mallar hesabı borçlu 1.000 TL 

C) 153 Ticari Mallar hesabı borçlu 1.500 TL 

D) 153 Ticari Mallar hesabı alacaklı 1.500 TL 

E) 153 Ticari Mallar hesabı borçlu 500 TL 

 

 

 

 

 

 

31. Tamamı 40.000 TL’ye satın alınan hisse senetlerindeki 

değer düĢüklüğü için önceki yıl 4.000 TL karĢılık ayırmıĢ 

bulunan iĢletme, sonraki yıl hisse senetlerinin yarısını 

satmıĢtır. Hisse senetlerinin satılan kısmı için karĢılığın 500 

TL’lik kısmının gereksiz yere ayrıldığı anlaĢılmıĢtır. 

İşletmenin hisse senetlerini satış tutarı kaç TL’dir? 

A) 17.500  

B) 18.000  

C) 18.500  

D) 19.000  

E) 21.500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Vergi mevzuatı açısından şüpheli sayılan bir alacağın 

tahsilinde gerçekte şüpheli bir durum görünmüyorsa 

karşılık ayrılmaması gerektiği, aşağıdaki muhasebe 

temel kavramlarından hangisi ile açıklanabilir? 

A) Önemlilik 

B) Tam Açıklama 

C) Maliyet Esası 

D) Özün Önceliği 

E) Parayla Ölçme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Bir kollektif Ģirketin kuruluĢunda 150.000 TL’lik sermaye 
taahhüdünde bulunan ortak, taahhüdünü aĢağıdaki 
varlıklarla yerine getirmiĢtir. 
Bina  120.000 TL 
Hazine bonosu   35.000 TL 
Bu bilgilere göre, sermaye taahhüdünün yerine 
getirilmesi sırasında yapılan günlük defter kaydıyla ilgili 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) 500 Sermaye hesabı borçlu 

B) 252 Binalar hesabı borçlu 

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

D) 501 ÖdenmemiĢ Sermaye hesabı alacaklı 

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

borcunda 87.000 TL, alacağında ise 97.000 TL 

olduğunun belirlenmesi durumunda ilgili hesabın kalanı 

gelir tablosu hesaplarından hangisine ve ne şekilde 

kaydedilmelidir? 

A) Dönem Net Kârı hesabının alacağına 

B) Dönem Net Zararı hesabının borcuna 

C) Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının borcuna 

D) Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının alacağına 

E) Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları 

hesabının borcuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından 

birisidir? 

A) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

B) Hisse Senedi Ġptal Kârları 

C) Konusu Kalmayan KarĢılıklar 

D) Arama Giderleri 

E) Hazırlık ve GeliĢtirme Giderleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 26.05.2014 tarihinde yapılan kasa sayımında kasada 2.550 

Amerikan Doları bulunduğu belirlenmiĢtir. Aynı tarihte 

Amerikan Doları kasasına ait yardımcı hesabın borç toplamı 

12.500 Amerikan Doları, alacak toplamı ise 10.025 

Amerikan Dolarıdır. Kasa farkının nedeni araĢtırılacaktır.  

26.05.2014 tarihinde 1 Amerikan Doları’nın 2,00 TL 

olduğu varsayımına göre yapılacak günlük defter 

kaydıyla ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisinin 

kullanımı doğrudur? 

A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu 150 TL  

B) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 150 TL  

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 150 TL  

D) Kasa hesabı borçlu 75 TL  

E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı 150 TL  

 

 

 

 

 

 

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

ettirmiĢtir. Ücretlere iliĢkin gelir vergisi 15.000 TL, SGK iĢçi 

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

Yukarıdaki işlemle ilgili olarak yapılacak günlük defter 

kaydına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 193 PeĢin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı borçlu 

15.000 TL  

B) 195 Personel Avansları hesabı borçlu 70.000 TL 

C) 335 Personele Borçlar hesabı alacaklı 50.000 TL 

D) 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı borçlu 70.000 TL 

E) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabı 

alacaklı 27.000 TL 

 

 

 

 

 

38. Deposunda meydana gelen yangın sonucu iĢletmenin 

30.000 TL’lik ticari malı kullanılamaz hâle gelmiĢtir. Sigortalı 

olan mallar için sigorta Ģirketi iĢletme lehine 25.000 TL 

tazminat tahakkuk ettirmiĢtir.  

Yukarıdaki işlemle ilgili olarak yapılacak günlük defter 

kaydına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 136 Diğer ÇeĢitli Alacaklar hesabı borçlu 25.000 TL 

B) 153 Ticari Mallar hesabı borçlu 25.000 TL 

C) 120 Alıcılar hesabı borçlu 5.000 TL  

D) 158 Stok Değer DüĢüklüğü KarĢılığı hesabı alacaklı 

5.000 TL  

E) 654 KarĢılık Giderleri hesabı borçlu 5.000 TL 

 

 

 

 

39. TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi raporlayan işletmeyle ilişkili 

sayılan kişilere örnek olarak verilemez? 

A) Raporlayan iĢletme üzerinde kontrol gücü olan kiĢiler ve 

yakın aile üyeleri 

B) Raporlayan iĢletme üzerinde önemli etkiye sahip olan 

kiĢiler ve yakın aile üyeleri 

C) Raporlayan iĢletmenin kilit yönetici personeli olan kiĢiler 

ve yakın aile üyeleri 

D) Raporlayan iĢletmenin en büyük tedarikçisi konumundaki 

Ģirketin kilit yönetici personeli olan kiĢiler ve yakın aile 

üyeleri 

E) Raporlayan iĢletmenin ana ortaklığının kilit yönetici 

personeli olan kiĢiler ve yakın aile üyeleri 

 

 

 
40. Türkiye Muhasebe Standartları’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi parasal olmayan kalemdir? 

A) Ticari Alacaklar 

B) Ticari Borçlar 

C) Stoklar 

D) Vergi Borçları 

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

A) Gerçeğe uygun değer 

B) Maliyet değeri 

C) Geri kazanılabilir tutar 

D) Defter değeri 

E) Maliyet ve net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı 

 

 

 

 

 

 
42. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre, 

aşağıdaki maliyet unsurlarından hangisi bir maddi 

duran varlık kaleminin maliyetine dâhil edilemez? 

A) Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle 

veya inĢasıyla ilgili çalıĢanlara sağlanan faydalardan 

kaynaklanan maliyetler 

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

amacıyla katlanılan maliyetler  

C) Maddi duran varlığın kullanılacağı yerin hazırlanmasına 

iliĢkin maliyetler 

D) Maddi duran varlığın iĢletmeye taĢınma maliyetleri 

E) Kurulum ve montaj maliyetleri 

 

 

 

 

 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi TMS 39 Finansal Araçlar Ölçüm 

ve Muhasebeleştirme standardına göre, bir finansal 

varlık grubu değildir? 

A) Kredi ve alacaklar 

B) Vadeye kadar elde tutulan finansal varlıklar 

C) ĠĢtirakler 

D) Satılmaya hazır finansal varlıklar 

E) Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal 

varlıklar 

 

 

 

 

 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe 

Standartları’na göre raporlama yapan bir şirketin 

finansal tablolarında ayrı bir kalem olarak yer almaz? 

A) Finansman giderleri 

B) OlağandıĢı gider ve zararlar 

C) Maddi duran varlıklar 

D) Yeniden değerleme değer artıĢları 

E) SatıĢların maliyeti 

 

 

 

 

45. Bir işletmede R mamulünün başabaş noktası       

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

5 TL’dir. İşletmenin başabaş noktası kaç birimdir? 

A) 45.000  

B) 48.000  

C) 50.000  

D) 60.000  

E) 96.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Bir iĢletmenin stoklarına iliĢkin bilgiler Ģu Ģekildedir: 

                     Dönem BaĢı          Dönem Sonu 

Yarı Mamuller      10.000 TL             14.000 TL 

Mamuller                   -                         5.000 TL 

Dönemin direkt ilk madde ve malzeme gideri 25.000 TL, 

direkt iĢçilik gideri 18.000 TL, genel üretim gideri        

12.000 TL'dir.  

Dönemde 1.000 birim mamul üretildiğine göre, satılan 

mamullerin toplam maliyeti kaç TL’dir? 

A) 46.000  

B) 51.000  

C) 55.000  

D) 60.000  

E) 65.000 

 

 

 

 

 

 

 

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

iĢgücü gerektiğini saptamıĢtır. Standart iĢçilik ücreti saat 

baĢına 60 TL olarak hesaplanmıĢtır. ĠĢletme, dönemde 

2.000 birim mamul üretmiĢ, 22.000 direkt iĢçilik saati 

harcamıĢ ve saat baĢına 54 TL ücret ödemiĢtir.  

Bu bilgilere göre, Direkt İşçilik Zaman (Süre) Sapması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 120.000 TL olumlu 

B) 120.000 TL olumsuz 

C) 126.000 TL olumsuz 

D) 132.000 TL olumsuz 

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

gerçekleĢtirmektedir. Dönem baĢında, direkt ilk madde ve 

malzeme giderleri açısından %80; direkt iĢçilik ve genel 

üretim giderleri açısından %60 tamamlanmıĢ 2.000 birim 

yarı mamul stoku bulunmaktadır. Dönemde 10.000 birimin 

üretimine baĢlanmıĢtır. ĠĢletmenin dönem sonu itibariyle 

direkt ilk madde ve malzeme giderleri açısından %80; direkt 

iĢçilik ve genel üretim giderleri açısından %90 tamamlanmıĢ 

7.000 birim yarı mamul stoku bulunmaktadır.  

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

madde ve malzemenin eşdeğer mamul birimi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 9.000   

B) 10.100   

C) 10.600  

D) 11.300  

E) 12.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. AĢağıda bir üretim iĢletmesinin üçer aylık dönemler itibariyle 

bir yıllık bütçelenmiĢ direkt iĢçilik saatleri yer almaktadır: 

 1 2 3 4 

BütçelenmiĢ Direkt 

ĠĢçilik Saatleri 
1.200 1.130 1.080 1.100 

    

ĠĢletmede direkt iĢçilik saati baĢına 3 TL değiĢken genel 

üretim gideri meydana gelmekte ve 3.200 TL tutan sabit 

genel üretim giderleri ise dönemlere eĢit olarak 

dağıtılmaktadır.  

Bu bilgilere göre, işletmenin dördüncü dönem 

bütçelenmiş toplam genel üretim giderleri tutarı kaç 

TL’dir? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Aşağıdakilerden hangisi 7/A maliyet seçeneğine göre, 

fonksiyonel gider hesabı değildir? 

A) Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri  

B) Amortismanlar ve Tükenme Payları  

C) Direkt ĠĢçilik Giderleri  

D) Genel Üretim Giderleri  

E) Hizmet Üretim Maliyeti 

 

 

51. SipariĢ üzerine ayakkabı üretimi yapan Y Üretim 

ĠĢletmesi’nde üretimi devam eden sipariĢin Aralık ayına 

iliĢkin sipariĢ maliyet kartına göre, sipariĢe yüklenen ve 

gerçekleĢen üretim maliyetleriyle ilgili bilgiler aĢağıda 

verilmiĢtir: 

 Mamul 

Direkt ĠĢçilik Giderleri 9.000 TL 

Direkt Ġlk Madde ve Malzeme 

Giderleri 
8.000 TL 

Tahmini Genel Üretim Giderleri 6.500 TL 

Fiili (GerçekleĢen) Genel Üretim 

Giderleri 
6.000 TL 

ĠĢletme, sipariĢe eksik veya fazla yüklenen Genel Üretim 

Giderleri’ni Yarı Mamuller, Mamuller ve Satılan Mamuller 

Maliyeti hesapları arasında orantılı olarak dağıtmaktadır. Bu 

sipariĢe iliĢkin; 151 Yarı Mamuller Üretim hesabının kalanı 

9.600 TL, 152 Mamuller hesabının kalanı 6.400 TL ve 620 

Satılan Mamuller Maliyeti hesabının kalanı 16.000 TL’dir.  

Bu bilgilere göre, işletmenin Aralık ayına ilişkin Genel 

Üretim Giderleri için yapması gereken düzeltme kaydı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

731 GENEL ÜRETĠM   

       GĠDERLERĠ YANSITMA  

       730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

       151 YARI MAMULLER- ÜRETĠM 

       152 MAMULLER 

        620 SATILAN MAMULLER MALĠYETĠ 

 

 

 

6.500 

 

 

 

  

 6.000 

    150        

    100          

250 

 

B)  
 

731 GENEL ÜRETĠM  

       GĠDERLERĠ YANSITMA  

       151 YARI MAMULLER- ÜRETĠM 

       152 MAMULLER 

       620 SATILAN MAMULLER MALĠYETĠ 

 

                             

         

 500 

 

 

 

  

    150       

    100     

250 

 

C) 
 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ  

       151 YARI MAMULLER- ÜRETĠM 

       152 MAMULLER 

        620 SATILAN MAMULLER MALĠYETĠ 

                             

 500 

 

 

 

    150 

    100 

 250 

 

D)  
 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

151 YARI MAMULLER- ÜRETĠM 

152 MAMULLER 

 620 SATILAN MAMULLER MALĠYETĠ 

       731 GENEL ÜRETĠM   

              GĠDERLERĠ YANSITMA  

 

6.000 

150 

100 

250 

 

 

 

  

 

     

     

6.500 

   

E) 
 

731 GENEL ÜRETĠM   

       GĠDERLERĠ YANSITMA  

151 YARI MAMULLER- ÜRETĠM 

152 MAMULLER 

620 SATILAN MAMULLER MALĠYETĠ 

       730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

                             

      

 6.000 

  150 

  100 

 250 

 

 

 

  

 

   

   

6.500 

 



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

  A  

 11                                                     Diğer sayfaya geçiniz. 
 

52.  20.000 birim mamul üretip satan MT Üretim ĠĢletmesi’ne ait 

maliyet verileri Ģu Ģekildedir: 

Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Maliyeti  40 TL/birim 

Direkt ĠĢçilik Maliyeti                             30 TL/birim 

DeğiĢken Genel Üretim Maliyeti            20 TL/birim 

Sabit Genel Üretim Maliyeti                   400.000 TL 

İşletme bu dönem 400.000 TL kâr elde ettiğine göre, 

birim satış fiyatı kaç TL’dir? 

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

 

 

 

 

 

 

53. SipariĢ maliyetleme sistemini kullanan iĢletmede üretim 

bölümlerinde ortaya çıkan genel üretim maliyetleri Ģu 

Ģekildedir: 

X Üretim Bölümü   40.000 TL 

Y Üretim Bölümü   30.000 TL 

X Üretim Bölümü’nde gerçekleĢen üretim faaliyetlerinin 

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

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

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

ise diğer sipariĢlerle ilgili olduğu belirlenmiĢtir. 

Dönem sonunda A siparişi (1.000 birim) ve B siparişi 

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

genel üretim maliyeti toplamı kaç TL olarak 

gerçekleşmiştir? 

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

 

 

 

 

 

 

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

gider yerlerinde (EÜGY) ortaya çıkan genel üretim maliyet 

bilgileri aĢağıda verilmiĢtir. EÜGY I’de teknoloji yoğunluklu 

bir çalıĢma söz konusu olduğu için üçüncü dağıtım makine 

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

konusu olduğu için üçüncü dağıtım direkt iĢçilik saati (dis) 

baz alınarak yapılmaktadır. 

 

 EÜGY I EÜGY II 

II. Dağıtım Sonucu Toplam 

Genel Üretim Maliyeti 

600.000 TL 800.000 TL 

Yapılan çalıĢma (ms) 10.000 ms 2.000 ms 

Yapılan çalıĢma (dis) 1.500 dis 20.000 dis 

 

İlgili dönemde 100 birim X mamulü üretmek için EÜGY 

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

çalışma yapılmış ise bu dönemde X mamulü için 

gerçekleşen genel üretim maliyeti birim başına kaç 

TL’dir? 

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

 

 

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

60.000 TL, pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri 20.000 TL, 

önceki dönem gelir ve kârları ise  5.000 TL’dir.  

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

ait dikey yüzdesi kaçtır? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Bir işletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları 12.000 TL,  

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

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

A) 30.000  

B) 45.000  

C) 67.000  

D) 70.000  

E) 100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Bilanço ve gelir tablosu hesapları veya grupları 

arasında matematiksel ilişkiler kurmak suretiyle 

işletmenin mali yapısı ve kârlılığı gibi konularda bilgi 

alınmasına imkân veren mali analiz tekniği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Statik analiz 

B) Oran analizi 

C) Trend analizi 

D) KarĢılaĢtırmalı mali tablolar analizi 

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

Brüt SatıĢ Zararı       7.000 TL 

Brüt SatıĢlar            17.000 TL 

SatıĢ Ġndirimleri         2.000 TL 

Faaliyet Giderleri       4.000 TL 

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

A) 8.000  

B) 11.000  

C) 15.000  

D) 18.000  

E) 22.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sermayesinin toplamı 600 TL ve dönen varlıklarının toplamı 

750 TL’dir.  

Bu işletmede asit-test oranının 1 olması için işletmenin 

stoklarının toplamı kaç TL olmalıdır? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.200 TL ise bu işletmenin net çalışma (işletme) 

sermayesinin tutarı kaç TL’dir? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Aşağıdakilerden hangisi bir fon kullanımı değildir? 

A) Ticari alacaklarda artıĢ 

B) ĠĢtiraklerde artıĢ 

C) Ticari mallarda satıĢ nedeniyle azalıĢ 

D) Ticari borçlarda azalıĢ 

E) Banka kredilerinde azalıĢ 

 

 

 

 

 

 

 

62. Enflasyonist bir ekonomik ortamda faaliyette bulunan ve 

stoklarını İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) yöntemine göre 

değerleyen bir işletmede, aşağıdaki kâr kalemlerinden 

hangisi öncelikle etkilenir? 

A) Faaliyet Kârı veya Zararı 

B) Olağan Kâr veya Zarar 

C) Dönem Kârı veya Zararı 

D) Brüt SatıĢ Kârı veya Zararı 

E) Dönem Net Kârı veya Zararı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A) Denetim riski düzeyinin belirlenmesi 

B) Uygulanacak denetim tekniklerinin belirlenmesi 

C) MüĢteri iĢletmeyle ilgili bilgi toplanması 

D) Hesap bakiyelerinin test edilmesi 

E) Önemlilik düzeyinin belirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64. Bağımsız denetçinin, işletmenin deposunda bulunan 

malların mülkiyetinin gerçekten işletmeye ait olup 

olmadığını araştırmak için bu malların faturalarını 

incelemesi, aşağıda verilen hangi denetim hedefine 

yönelik bir çalışmadır? 

A) Var olma 

B) Değerleme 

C) Haklara sahiplik 

D) Sınıflandırma 

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

A) Bankadan alınan hesap özetleri 

B) Satıcı firmadan gelen doğrulama mektubu yanıtı 

C) Hizmet alınan avukatların verdiği sözlü ifadeler 

D) Hizmet alınan danıĢmanların verdiği sözlü ifadeler 

E) ĠĢletme personelinin verdiği sözlü ifadeler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. İşletmenin örgütsel yapısını, iç kontrol sistemini, iş 

akışlarını, yönetimin başarısını ve amaçlara ne ölçüde 

ulaşıldığını saptamaya yönelik geniş kapsamlı yürütülen 

denetim türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kamu denetimi 

B) Faaliyet denetimi 

C) Muhasebe denetimi 

D) Finansal tablo denetimi 

E) Bağımsız denetim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Ticari alacaklar hesap grubunun denetiminde, aşağıdaki 

denetim tekniklerinin hangisi kullanılmaz? 

A) Analitik prosedürler 

B) Belge incelemesi 

C) Yeniden hesaplama 

D) Varlıkların fiziki incelemesi 

E) Doğrulama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Denetim 

Standartları’ndan “Risk Değerlendirmesi ve 

Değerlendirilmiş Risklere Verilecek Karşılıklar” 

grubunda yer alan bir standarttır? 

A) Bağımsız Denetim Kanıtları 

B) Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi 

C) Ġç Denetçi ÇalıĢmalarının Kullanılması 

D) Finansal Tablolar Hakkında GörüĢ OluĢturma ve 

Raporlama 

E) Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması  

 

 

 

 

 

 

69. “Bir mobilya imalat iĢletmesinde satıĢ teslimat yetkilisi, 

mesai saatleri sonrasında özel iĢ olarak gerçekleĢtirdiği 

elektronik cihaz satıĢlarının teslimine iliĢkin taĢıma 

giderlerini mobilya Ģirketine mâl etmiĢtir. Söz konusu hile, 

tesadüfen ortaya çıkmıĢtır.” 

Yukarıdaki örnek olay ile ilgili olarak aşağıdaki 

değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?  

A) Söz konusu olayda varlıkların kötüye kullanılması 

(zimmet) söz konusudur. 

B) Söz konusu hile, mobilya Ģirketinin finansal tablolarını 

olumsuz etkilemiĢtir. 

C) SatıĢ teslimat yetkilisi, mesai saatleri sonrasında yaptığı 

özel iĢinden sorumlu tutulamaz. 

D) ġirketin satıĢ ve teslimata iliĢkin iç kontrol önlemleri 

yetersizdir. 

E) Mobilya Ģirketinde iç denetim birimi oluĢturulması yararlı 

olur. 

 

 

 

 

 

 

 

70. Denetçi, denetim sırasında işletmenin doğal riskini 

yüksek, kontrol riskini düşük olarak belirlediyse 

aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi şekilde 

özetler? 

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

kontrol sistemi kurarak önemli yanlıĢlık riskini azaltmıĢtır. 

B) ĠĢletmenin zayıf bir iç kontrol sistemi vardır. 

C) ĠĢletmenin kurduğu iç kontrol sistemi, doğal riskleri 

azaltmakta yetersiz kalmıĢtır ve önemli yanlıĢlık riski 

yüksektir. 

D) Risk çok fazladır, denetçi müĢteri iĢletmeyle sözleĢme 

imzalamamalıdır. 

E) Denetçi, ortaya çıkartma riskini düĢük belirleyerek çok 

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

alınmadığının incelenmesi amacı ile satış sisteminde 

sipariş alınmasından alacak hesaplarına kadar olan 

muhasebe kayıt sürecine yönelik yaptığı denetim işlemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fonksiyon testleri 

B) Doğrulama testleri 

C) Analitik incelemeler 

D) Ayrıntılı incelemeler 

E) Sistem testleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Bir iĢletmenin satın alma sürecini tanımaya çalıĢan denetçi, 

satın alma müdürü ile yapmıĢ olduğu görüĢmede bütün 

satın alma iĢlemlerinin yazılı sözleĢmeye ve üst yönetim 

onayına bağlı olduğunu öğrenmiĢtir. Ancak yapmıĢ olduğu 

denetim çalıĢmaları sonucunda çok az satın alma iĢleminin 

yazılı sözleĢmesinin olduğu ve hiç birinde üst yönetimin 

onayının olmadığını saptamıĢtır.  

Yukarıdaki örnek olayda denetçi, aşağıdaki hangi 

denetim tekniklerini kullanmıştır? 

A) Analitik inceleme – gözlem  

B) SoruĢturma (görüĢme) – kayıt ve belgelerin incelenmesi 

C) Fiziki inceleme – doğrulama  

D) Doğrulama – yeniden gözden geçirme 

E) Kayıt ve belgelerin incelenmesi – doğrulama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Aşağıdakilerden hangisi denetçi bağımsızlığına yönelik 

tehditlerden biri değildir?  

A) Denetçinin müĢteri iĢletme yöneticisi ile yakın akraba 

olması 

B) Denetçi ile müĢteri iĢletme arasında denetim sözleĢmesi 

dıĢında borç-alacak iliĢkisinin olması 

C) Denetçinin uzun yıllar aynı müĢteri iĢletmeye denetim 

hizmeti vermesi 

D) Denetçinin denetim hizmeti verdiği müĢteri iĢletmeye 

aynı dönemde yönetim danıĢmanlığı hizmeti de vermesi 

E) Denetçinin denetim hizmeti verdiği müĢteri iĢletme 

yöneticisi ile aynı liseden mezun olması 

 

 

74. Müşteri işletmenin denetçiden talep ettiği aşağıdaki 

hizmetlerden hangisi “Tarihi Finansal Bilgilerin 

Denetimi ve Sınırlı Denetimi Dışında Kalan Güvence 

Denetimleri ve İlgili Hizmetler” olarak 

değerlendirilemez? 

A) MüĢteri iĢletmenin, sermayenin ödenmiĢ olduğunun 

saptanmasına iliĢkin rapor istemesi 

B) MüĢteri iĢletmenin, dava konusu önemli bir alacak 

kalemine iliĢkin rapor istemesi 

C) MüĢteri iĢletmenin, yeni yatırımına iliĢkin yapılabilirlik 

raporu istemesi 

D) MüĢteri iĢletmenin, borca batıklığa iliĢkin rapor istemesi 

E) MüĢteri iĢletmenin, dava konusu önemli bir borç 

kalemine iliĢkin rapor istemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Denetçinin müşteri işletmenin stok hesaplarına ilişkin 

yapmış olduğu denetim sırasındaki, “müşteri işletmenin 

stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasına ilişkin 

kayıtlarını incelemesi” çalışması, denetim sürecinin 

aşağıda belirtilen hangi aşamasında gerçekleştirilir? 

A) MüĢteri iĢletmenin kabulü ve denetim sözleĢmesi 

B) Hesap kalemlerine iliĢkin detay testlerinin uygulanması 

C) Denetim yaklaĢımının planlanması  

D) Kontrol testlerinin uygulanması 

E) Denetimin tamamlanması ve raporlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Bağımsız denetçi, doğrulama tekniğini kullanırken  

“müşteri işletmenin kayıtlarındaki X hesabı bakiyesini 

bildirerek, bu bakiye bilgisinin sadece yanlış olması 

hâlinde karşı taraftan mutlaka yanıt verilmesini 

istemesi” durumunda aşağıdaki hangi tür doğrulama 

mektubunu yazmış olur? 

A) BoĢ bakiyeli doğrulama mektubu 

B) Olumlu doğrulama mektubu 

C) Olumsuz doğrulama mektubu 

D) Aktif doğrulama mektubu 

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

denetçi görüş bildirmekten kaçınır? 

A) Denetçinin, denetlenen iĢletmenin faaliyet gösterdiği 

sektör hakkında bilgi sahibi olmaması 

B) Ġç kontrol sisteminin etkililiğinin zayıf olması 

C) Denetçinin, yeterli ve güvenilir kanıt toplayamayacak 

kadar çalıĢma alanının kısıtlanmıĢ olması  

D) Denetlenen iĢletme adına bir davanın açılmıĢ olması 

E) Denetçinin, kasa ve mal sayımında hazır bulunmamıĢ 

olması 

 

 

 

 

 

 

 

78. İşletmenin Sürekliliği (BDS 570) standardına göre, 

işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe 

oluşturabilecek olay veya şartların belirlenmesi 

durumunda aşağıdakilerden hangisi önemli bir 

belirsizliğin mevcut olup olmadığına karar vermek için 

gerekli olan ek denetim prosedürleri kapsamında yer 

almaz? 

A) Üretim sürecinde üretilen mamullerin satıĢ politikasının 

belirlenmesi amacıyla iĢletme çalıĢanlarına yönelik 

olarak soruĢturma yapılması 

B) Yönetimce iĢletmenin sürekliliğinin devamına iliĢkin bir 

değerlendirme yapılmamıĢ olması durumunda 

yönetimden bu değerlendirmenin yapılmasının talep 

edilmesi 

C) Yönetimin değerlendirme yaptığı tarihten itibaren 

herhangi bir ilave bilgi veya durumun ortaya çıkıp 

çıkmadığının değerlendirilmesi 

D) Yönetimden ve uygun hâllerde üst yönetimden sorumlu 

olanlardan, gelecekte atacakları adımlara iliĢkin planları 

ve bu planların uygulanabilirliği konusunda yazılı 

açıklamaların talep edilmesi 

E) Yönetimin, iĢletmenin sürekliliği hakkındaki 

değerlendirmesiyle ilgili gelecekte atacağı adımlara 

iliĢkin planlarının değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

denge düzeyi nedir? 

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

 

 

 

 

 

80. Gayri Safi Millî Hasıla ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

arasındaki fark, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yıpranma 

B) Net ihracat 

C) Vergiler 

D) Yabancı tasarruf 

E) Net faktör ödemeleri 

 

 

 

 

 

 

81. Aşağıdakilerden hangisi firmanın kısa dönem maliyet 

eğrilerinin yukarıya doğru kaymasına neden olur? 

A) Firmanın üretiminin artması 

B) Firmanın üretiminin azalması 

C) Ücretlerin artması 

D) Enerji fiyatlarının azalması 

E) Firmanın ürettiği malın fiyatının artması 

 

 

 

 

 

82.  

 

 

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

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

her zaman artar. 

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

talep eder. 

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

eder. 

D) Y malından talep edilen miktar, fiyat ve gelir 

seviyesinden etkilenmez. 

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

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

ilişkin denge fiyat ve miktar değerlerinin (p,q) 

kombinasyonları aşağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 

A) (1,55) 

B) (3,30) 

C) (3,45) 

D) (5,15) 

E) (5,35) 

 

 

 

 

 

 

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

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

%1 düzeyinde artıĢ göstermiĢtir.  

Bu ülkenin söz konusu dönemdeki nominal döviz 

kurunda nasıl bir değişim meydana gelmiştir? 

A) %3 azalmıĢtır. 

B) %1 azalmıĢtır. 

C) %1 artmıĢtır. 

D) %3 artmıĢtır. 

E) %10 artmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

85. Vergi mükellefi olan seçmenlerin devletin hizmet üretim 

maliyetinin gerçek boyutunu algılamasını engelleyen ve 

İtalyan ekonomist Puvani tarafından ortaya konulan 

kavram, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vergi tuzağı 

B) Mali yanılsama 

C) ġeffaflık 

D) Vergi gayreti 

E) Mali yozlaĢma 

 

 

 

 

 

 

86. Bütçe  gelir, gider  ve   finansmanının  sınıflandırma 

sistemini gösteren Analitik Bütçe Kod Sistemi 

uygulamasında, aşağıdaki ödenek ve harcama 

kalemlerinden hangisi birinci düzey fonksiyonel 

sınıflandırma içinde yer almaz? 

A) Yedek ödenekler 

B) Eğitim hizmetleri 

C) Genel kamu hizmetleri 

D) Sağlık hizmetleri 

E) Ġskân ve toplum refahı hizmetleri  

 

87. Türkiye’de belediyelere genel bütçe gelirleri tahsilatı 

toplamı üzerinden pay verilmesiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Pay, vergi iadeleri düĢüldükten sonra kalan net tutar 

üzerinden hesaplanır. 

B) Belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından 

ayrılacak paylar vergi hükmündedir. 

C) Belediye paylarını, Kanunda belirtilen süreler içinde ilgili 

idarelerin hesaplarına yatırmayan sorumlular hakkında 

beĢ maaĢ tutarı kadar aylıktan kesme cezası uygulanır. 

D) Paylar, Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak 

hesaplanır. 

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

göre dağıtılır. 

 

 

 

 

 

 

 

88. Maliye politikası uygulamasında kamu transfer 

harcamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Transfer harcamaları, vergi gelirlerinin önceden 

belirlenmiĢ bir oranını aĢamaz. 

B) Kamu borç faizi ödemeleri, ekonomi açısından bir tür 

transfer harcaması niteliğindedir. 

C) Sosyal koruma politikaları kapsamında gelir dağılımı 

iyileĢtirme yönlü olarak kullanılabilir. 

D) Transfer harcamaları, yapısı gereği negatif vergi olarak 

da ifade edilirler. 

E) Yatırım amaçlı yapılan transferler,   sermaye transferleri 

olarak adlandırılırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

89.  Faiz dışı bütçenin dengede olduğu varsayıldığında, 

borç stokunun değişmemesi için reel faiz ile büyüme 

arasında nasıl bir ilişki olması gerekir? 

A) Reel faiz oranı, büyüme oranından küçük olmalıdır. 

B) Reel faiz oranı, büyüme oranına eĢit olmalıdır. 

C) Sadece reel faiz oranı belirleyicidir. 

D) Sadece büyüme oranı belirleyicidir. 

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

unsurunu göz önüne alarak yönetme sürecidir. Bu süreçte 

devletin finansman maliyetinin uzun vadede minimize 

edilmesi amaçlanır. Borç Yönetimi, borçların miktar ve 

bileĢiminde yani vade ve alacaklar itibarıyla ayarlamalar 

yapmak Ģeklinde gerçekleĢir.  

 Bu çerçevede aşağıdakilerden hangisi borç yönetiminin 

ilkeleri arasında yer almaz? 

A) Menkul kıymetlerin gerçek değerini yansıtacak likit bir 

piyasa oluĢturulması 

B) Faiz dıĢı harcamaların kontrol edilerek bütçe açığının 

düĢürülmesi 

C) Borçlanma prosedürünün, ikincil piyasa iĢlemlerinin, itfa 

iĢlemlerinin, takas iĢlemlerinin kolayca gerçekleĢtirilebilir 

ve anlaĢılabilir olması 

D) Borçlanma faizlerindeki risk primini azaltmak üzere 

taraflar arasındaki enformasyon asimetrisini ortadan 

kaldırmak amacıyla kamunun ve özellikle borç idaresinin 

politikalarının tahmin edilebilirliğini sağlamaya yönelik 

olarak Ģeffaflığın sağlanması 

E) Mali piyasalarda faizlerin oluĢumuna da katkı vermek 

üzere devletin istikrarlı biçimde bulunmasının 

sağlanması 

 

 

 

 

 

91. 3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”na göre, 

aşağıdakilerden hangisi meslek mensubu olmanın 

genel şartlarından biri değildir? 

A) Meslek Ģeref ve haysiyetine uymayan durumları 

bulunmamak 

B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak 

C) Ceza veya disiplin soruĢturması sonucunda 

memuriyetten çıkarılmıĢ olmamak 

D) Serbest muhasebeci mali müĢavirlik veya yeminli mali 

müĢavirlik ruhsatına sahip olmak 

E) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

 

 

 

 

 

92. Aşağıdakilerden hangisi, “Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki 

Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkındaki 

Yönetmelik”e göre, tehditleri ortadan kaldırmaya veya 

kabul edilebilir düzeye indirmeye yönelik olarak 

“mevzuat ile oluşturulabilecek önlemler” arasında 

sayılmamıştır? 

A) Mesleğe giriĢ için gerekli eğitim, mesleki eğitim ve 

tecrübe gereksinimleri 

B) Mesleki veya düzenleyici izleme ve disiplin prosedürleri 

C) ĠĢ çevresinden sağlanacak önlemler 

D) Kurumsal yönetim gereksinimleri 

E) Mesleki standartlar 

93. “Serbest  Muhasebecilik,  Serbest  Muhasebeci  Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin 

Yönetmeliği”ne göre, aşağıdakilerden hangisi 

“meslekten çıkarma” cezasını gerektiren hâllerden birisi 

olarak düzenlenmiştir? 

A) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 

B) Üçüncü kiĢilere ücret ya da herhangi bir çıkar sağlanması 

veya vaat edilmesi sureti ile iĢ alınması 

C) Büro Tescil Belgesinin alınmaması,  süresinde vize 

ettirilmemesi 

D) BaĢka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak 

beyanname düzenlenmesi ve imzalanması 

E) MüĢterilerden makbuz düzenlenmesi veya her türlü 

yöntem ile toplanılan para veya para hükmündeki 

değerlerin kendisine veya bir baĢkasına mal edilmesi 

 

 

 

 

 

94. “Serbest  Muhasebecilik,  Serbest  Muhasebeci  Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine 

İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği” 

hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensubu, mesleki konularda hazırlayacağı kitap, 

makale ve benzeri bilimsel çalıĢmalarda çalıĢtığı büro, 

Ģirket veya kurumun ad ve unvanını kullanabilir. 

B) Meslek mensubu, istihdam ettiği personel tarafından 

gerçekleĢtirilen haksız rekabet eylemleri ve uygulamaları 

sebebiyle bağlı bulunduğu odaya ve zarar görenlere 

karĢı sorumludur. 

C) Meslek mensubu bilimsel, düĢünsel tartıĢmalar, 

seminerler ve eğitim programları organize edebilir ancak 

bu faaliyetleri basın ve yayın yoluyla üçüncü kiĢilere 

duyuramaz. 

D) Meslek mensubu veya mesleki Ģirketin yayınladığı 

sirküler, bülten ve iĢe alma broĢürlerinin mesleki iliĢkilerin 

sürdürüldüğü kimselere gönderilmesi reklam sayılmaz. 

E) Meslek mensubunun, mesleki faaliyet ve meslek alanı 

dıĢında yerel, ulusal veya uluslararası düzeydeki 

herhangi bir faaliyetinin tanıtılması veya aldığı bir ödülün 

kamuya duyurulması veya üyesi olduğu bir kurumdaki 

üyeliğini açıklaması reklam sayılmaz. 

 

 

 

 

95. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, meslek 

mensuplarının hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı 

oldukları odalara bildirme sıklıkları, aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Altı ayda bir 

B) Dokuz ayda bir  

C) Oniki ayda bir 

D) Üç yılda bir 

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

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”na göre, oda yönetim 

kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Üye sayısı yüzden fazla olan odalarda yönetim kurulu 

üyesi seçebilmek için kayıtlı olunan meslek odasında en 

az yedi yıl kıdemli olmak gerekir. 

B) Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından 

seçilen üye sayısı binin altında olan odalarda beĢ asıl ve 

beĢ yedek üyeden oluĢur. 

C) Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla bir 

baĢkan, bir baĢkan yardımcısı, bir muhasip ile oda 

sekreterini seçer. 

D) Odanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu baĢkanıdır. 

E) Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. Çalışma  koşullarında  esaslı  bir  değişiklik  yapmak 

isteyen işverenin bu yöndeki talebinin hüküm 

doğurabilmesi için, işçinin bunu kural olarak yazılı 

şekilde ne kadar süre içinde kabul etmesi gereklidir? 

A) 6 iĢgünü 

B) 10 iĢgünü 

C) 15 iĢgünü 

D) 30 iĢgünü 

E) 60 iĢgünü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. İşçi ücretlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) ĠĢçiye bono ile ücret ödemesi yapılması mümkün değildir. 

B) Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan 

en yüksek faiz uygulanır. 

C) ĠĢveren tarafından iĢçi ücretlerinden yapılacak ceza 

kesintilerinin derhal, sebepleriyle birlikte iĢçiye bildirilmesi 

zorunludur. 

D) ĠĢveren, yaptığı ücret ödemelerine dair iĢçiye ücret hesap 

pusulası vermek zorundadır. 

E) Ücret ödeme süreleri, toplu iĢ sözleĢmesiyle üç iĢgününe 

kadar indirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

99. Aşağıdakilerden hangisi işverene, işçi ile arasındaki iş 

sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkânı vermez? 

A) ĠĢçinin,  iĢverenin haysiyeti hakkında asılsız isnatlarda 

bulunması 

B)  ĠĢçinin, iĢyerinde yedi günden fazla hapisle 

cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç iĢlemesi 

C) ĠĢçinin, iĢverenin baĢka bir iĢçisine cinsel tacizde 

bulunması 

D) ĠĢçinin, iĢ sözleĢmesinden doğan haklarını talep etmek 

için iĢveren aleyhine adli makamlara baĢvurması 

E) ĠĢçiyi, iĢyerinde bir haftadan fazla süre ile çalıĢmaktan 

alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması 

 

 

 

 

 

 

   100. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalığı 

sigortası kapsamında sağlanan haklardan biri değildir? 

A) Günlük geçici iĢ göremezlik ödeneği verilmesi 

B) Sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanması 

C) Emzirme ödeneği verilmesi 

D) Gelir bağlanmıĢ kız çocuklarına evlenme ödeneği 

verilmesi 

E) ĠĢ kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği 

verilmesi 

 

 

 

 

 

 

   101. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, aylık prim ve hizmet belgesi işveren 

tarafından verilmeyen veya çalıştıkları SGK tarafından 

tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hangi süre 

içerisinde iş mahkemesine başvurarak alacakları ilâm 

ile ispatlayabilirlerse bunların mahkeme kararında 

belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün 

sayıları dikkate alınır?   

A) Hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan baĢlayarak beĢ yıl 

içerisinde 

B) Hizmetlerinin sona erdiği tarihten itibaren beĢ yıl 

içerisinde 

C) Hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan baĢlayarak on yıl 

içerisinde 

D) Hizmetlerinin sona erdiği tarihten itibaren on yıl içerisinde 

E) Hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan baĢlayarak yirmi yıl 

içerisinde 
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   102. Aşağıdaki ödemelerden hangisi kıdem tazminatının 

belirlenmesine esas olacak ücretin hesaplanmasında 

dikkate alınmaz?  

A) Çocuk zammı 

B) Kira yardımı 

C) Yıllık ikramiye 

D) Yemek yardımı 

E) Evlenme yardımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya 

ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin 

işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında 

kendi nam ve hesabına yapılması, aşağıda verilen 

hangi gelir unsurunu oluşturur? 

A) Zirai kazanç 

B) Ücret 

C) Menkul sermaye iradı 

D) Serbest meslek kazancı 

E) Gayrimenkul sermaye iradı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104. Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten 

sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve 

defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere 

dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya 

matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesi 

işlemi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? 

A) Re’sen vergi tarhı 

B) Ġkmalen vergi tarhı 

C) Verginin idarece tarhı 

D) Verginin takdiri 

E) Vergi incelemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi 

istisnalarından biri değildir? 

A) Ġthalat istisnası 

B) Ġhracat istisnası 

C) TaĢımacılık istisnası 

D) Yeni mesken istisnası 

E) Diplomatik istisna 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

göre, aşağıdaki kurumlardan hangisi için kurumlar 

vergisi muafiyeti söz konusu değildir? 

A) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal 

güvenlik kurumları 

B) Bireysel emeklilik Ģirketleri 

C) Yaptıkları iĢ veya hizmet karĢılığında resim ve harç 

alan kamu kuruluĢları 

D) Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 

E) ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ile ÖzelleĢtirme Fonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

kazançlardan hangisi değer artış kazancı sayılarak 

gelir vergisi yükümlülüğü doğurmaktadır? 

A) Miras yoluyla iktisap edilen apartman dairesinin iktisap 

tarihinden sonra beĢ yıl içinde elden çıkarılmasından 

sağlanan kazanç 

B) Satın alınan ve tam mükellef kurumlar tarafından arz 

edilen hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren on 

yıl içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazanç 

C) Satın alınarak iktisap edilen apartman dairesinin iktisap 

tarihinden sonra iki yıl içinde elden çıkarılmasından 

sağlanan kazanç 

D) Satın alınan ve tam mükellef kurumlar tarafından arz 

edilen hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren beĢ 

yıl içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazanç 

E) Miras yoluyla edinilen hisse senetlerinin iktisap 

tarihinden itibaren üç yıl içinde elden çıkarılmasından 

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

A) Tahakkuk zamanaĢımı süresinin sona ermesi 

B) Doğal afet terkini 

C) Tahakkuktan vazgeçme  

D) Takas 

E) Tecil 

 

 

 

 

 

 

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

defterlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulmalıdır. 

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

içinde yapacakları incelemede iĢletmenin faaliyetleri ve 

finansal durumu hakkında fikir verebilecek Ģekilde 

tutulmalıdır. 

C) Ticaret Ģirketleri kurulurken,  Ģirketin ticaret siciline 

tescili sırasında, ticari defterlerin açılıĢ onayları, ticaret 

sicili müdürlüklerine de yaptırılabilir. 

D) Yılsonu finansal tabloları, Türk Lirası üzerinden 

düzenlenir.  

E) Pay defteri ile yönetim kurulu karar defteri, iĢletmenin 

muhasebesiyle ilgili olmadıkları için ticari defter niteliği 

taĢımazlar. 

 

 

 

 

 

 

 
110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız  

denetime  ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Bağımsız denetime tâbi anonim Ģirkete atanan bağımsız 

denetçi ile Ģirket arasında akdedilen bağımsız denetim 

sözleĢmesi, Ģirket tarafından serbestçe feshedilebilir 

(sonlandırılabilir). 

B) Bağımsız denetime tâbi bir anonim Ģirketin bağımsız 

denetçisi kural olarak Ģirket genel kurulu tarafından 

seçilir. 

C) Bağımsız denetime tâbi anonim Ģirketlerde bağımsız 

denetçi, Ģirket genel kurulunu toplantıya çağırabilir. 

D) Bakanlar Kurulu’nun “Bağımsız Denetime Tâbi Olacak 

ġirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı”, limited Ģirketleri 

kapsamadığı için limited Ģirketlerin bağımsız denetime 

tâbi olması mümkün değildir. 

E) Bağımsız denetçi olumsuz görüĢ bildirdiğinde yeni bir 

bağımsız denetçi seçilerek mevcut yönetim kurulu 

üyeleri görevlerine devam ederler. 

 

 

 

 

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

şirketler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Limited Ģirketlerde ortakların sayısı elliyi aĢamaz. 

B) Limited Ģirketlerde ortaklar,  Ģirket borçlarından dolayı 

kural olarak Ģahsen sorumlu değillerdir. 

C) Limited Ģirketlerde ortaklar, Ģirket sözleĢmesiyle esas 

sermaye bedeli dıĢında ek ödeme ile yükümlü 

tutulamazlar. 

D) Limited Ģirketin esas sermayesi en az on bin Türk 

Lirasıdır. 

E) Limited Ģirketlerde Ģirket sözleĢmesiyle, Ģirketin iĢletme 

konusunun gerçekleĢmesine hizmet edebilecek yan 

edim yükümlülükleri öngörülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

112. 

 I.  Kapital faizi kaydı 

II.  Muhatabın kabul kaydı 

III. Lehtarın Ģarta bağlı bir cirosu 

IV. Muhatabın cirosu 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda “çek” için 

yukarıdakilerden hangisinin/hangilerinin yaptırımı 

“yazılmamış sayılma” olarak öngörülmemiştir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız IV 

C) I. ve II. 

D) III. ve IV. 

E) I., II. ve IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ödenmemiş bir bonoya ilişkin protesto düzenlemeye 

aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 

A) Ticaret Mahkemesi 

B) Mevduat Bankası 

C) Noter 

D) Savcılık 

E) Merkez Bankası 
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114. Aşağıdakilerden hangisinin belirtilen hukuki statüsü 

dolayısıyla tacir sıfatı yoktur? 

A) Anonim Ģirket 

B) Anonim Ģirket yönetim kurulu baĢkanı 

C) Bir ticari iĢletme iĢleten adi Ģirketin ortağı 

D) Bir ticari iĢletmeyi tek baĢına iĢleten gerçek kiĢi 

E) Kollektif Ģirket 

 

 

 

 

 

 

115. 6098  sayılı  Türk  Borçlar  Kanunu’na  göre, 

“zamanaşımının durması” ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan 

alacakları için durur. 

B) Borçlu, borcu için kefil göstermiĢse kefalet iliĢkisi 

mevcut olduğu süre boyunca durur. 

C) Evlilik devam ettiği sürece, eĢlerin diğerinden olan 

alacakları için durur. 

D) Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kiĢide birleĢmesinde 

birleĢmenin ileride geçmiĢe etkili olarak ortadan 

kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına 

kadar geçecek sürece durur. 

E) Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının 

bulunmadığı sürece durur. 

 

 

 

 

 

 

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

ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin 

önceden yapılan sorumsuzluk anlaşması”na bağlanan 

yaptırım, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ġptal edilebilirlik 

B) Askıda geçerlilik 

C) Askıda geçersizlik 

D) Yokluk 

E) Kesin hükümsüzlük 

 

 

 

 

 

 

117. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin gerçekleşmesi 

bakımından, varlığı gerekli olan şartlardan biri 

değildir? 

A) Hukuka aykırı davranıĢ   

B) Kusur 

C) Zarar 

D) Zarar görenin rızası 

E) Nedensellik (illiyet) bağı 

 

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

işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan 

doğan alacaklar” için, kural olarak kaç yıllık 

zamanaşımı süresi uygulanır? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

koşul” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Aksi kararlaĢtırılmadıkça, geciktirici koĢula bağlanmıĢ 

bir sözleĢme, kurulduğu andan baĢlayarak hüküm 

ifade eder. 

B) Geciktirici koĢul gerçekleĢmezse alacaklı, elde ettiği 

yararları geri vermekle yükümlü değildir. 

C) Bir sözleĢmenin hüküm ifade etmesi gerçekleĢip 

gerçekleĢmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılmıĢsa, 

sözleĢme geciktirici koĢula bağlanmıĢ olur. 

D) Geciktirici koĢulun gerçekleĢmesinden önce yapılan 

tasarruflar, koĢulun hükümlerini zedelese dahi 

geçerlidir. 

E) Geciktirici koĢul gerçekleĢinceye kadar borçlu, borcun 

gereği gibi ifasını engelleyecek davranıĢlardan 

kaçınmakla yükümlü değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Alacaklardan biri çekiĢmeli ise takas ileri sürülemez. 

B) Üçüncü kiĢi yararına borçlanan kiĢi, bu borcu ile 

sözleĢmenin diğer tarafından olan alacağını takas 

edemez. 

C) ZamanaĢımına uğramıĢ bir alacağın takası, ancak 

takas edilebileceği anda henüz zamanaĢımına 

uğramamıĢ olması koĢuluyla ileri sürülebilir. 

D) Asıl borçlunun takası ileri sürme hakkı bulundukça 

kefili de alacaklıya ifada bulunmaktan kaçınabilir. 

E) Borçlunun iflası hâlinde alacaklılar muaccel olmasalar 

bile, alacaklarını müflise olan borçları ile takas 

edebilirler. 

 
 

  

 

 

 



TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI  
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
 

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



SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 

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

adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış 

cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 

olmayacaktır.   

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 

(yüzelli) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen 

ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday 

sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 

dakikasında adayların sınav salonunu terk 

etmelerine izin verilmeyecektir.  

Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet 

ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, 

tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.  

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini ve TC Kimlik Numaranızın 

doğru yazılıp yazılmadığını kontrol ediniz. 

Herhangi bir yanlışlık olması durumunda Salon 

Başkanına mutlaka bildiriniz. Optik cevap 

kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili 

kutucuğu işaretlemeyi ve ilgili kısma ad ve 

soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. 

Optik cevap kağıdına işaretlenmesi gereken 

bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması 

halinde sınavın değerlendirilmesi mümkün 
olmayacaktır. 

4. Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş 

olması gerekmektedir. Soru kitapçığına 

işaretlenen cevaplar geçerli değildir. Soru 

kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap 

kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle 

verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında her türlü 

işaretleme siyah kurşun kalemle yapılacaktır.  

Her alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu 

sütunda ve/veya sütunlarda işaretlenecektir.  

5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan 

kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık 

türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik 

olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının 

bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru 

kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise 

değiştirilmesi için Salon Görevlilerine 

başvurunuz.  

6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen 

bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki 

uyarıları mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının 

sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 

kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde 

kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru 

kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru 

kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması 

durumunda sınavınız geçersiz sayılır. 

7. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir 

yere yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır. 

8. Adayların sınavda HESAP MAKİNESİ 

kullanması yasaktır.  

9. Adaylar sınav binası içerisinde bulunduğu sürece, 

databank benzeri özel elektronik donanımlar 

ile kulaklık, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı 

vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye 

yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. 

araçları binayı terk edene kadar kapalı konumda 

tutmak zorundadır. 

 Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya 

adayların ulaşabilecekleri yerlerde söz konusu 

araçları açık ve kullanılabilir konumda 

bulunduran adayların durumu Sınav İptal 

Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları 

geçersiz sayılır. 

10. Sınav esnasında sıraların gözünde ve adayların 

ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter 

vb. kaynakları bulundurmaları yasaktır. 

Bulunduran adayların durumu Sınav İptal 

Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları 

geçersiz sayılır. 

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru 

sormak, başka adayın/adayların kâğıdına 

bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, 

kalem vb. şeylerin alınıp-verilmesi yasaktır. 

Bunlardan herhangi birini yapan adayların 

durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. 

12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs 

eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım 

edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır 

ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

Görevliler kopya çekmeye veya vermeye 

kalkışanları uyarmak zorunda değildir; 

sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik 

cevap kâğıdınızı başkaları tarafından 
görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.  

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz 

yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli 

sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına 

uymanıza bağlıdır.  

14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi 

yanında güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Sürücü 

Belgesi veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini 

sınav süresince masaların üzerinde 

bulundurmaları zorunludur.  

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru 

kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz 

teslim etmeyi unutmayınız. Aksi takdirde 

sınavınız geçersiz sayılır. 

16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV 

BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava 

başlamayınız. 

17. Sınavda soru iptali olması durumunda 

değerlendirme, iptal edilen sorular değerlendirme 

dışı tutularak geriye kalan sorular üzerinden 

yapılacaktır. 
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