
 
 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
(YABANCI DİL: İNGİLİZCE) 

11 HAZİRAN 2016 - SAAT: 14.00 
KİTAPÇIK TÜRÜ 

 
 

         
 

 ADI : ………………………………………………………………  

 SOYADI  : ………………………………………………………………  

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

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

           
DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

                               GENEL AÇIKLAMA 
 

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

Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
         Yabancı Dil: İngilizce                                                                                                                                                10 
ALAN BİLGİSİ                                                                                                                                                                    100 

MUHASEBE 
Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Denetim 

EKONOMİ ve MALİYE 
HUKUK 

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

2. Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav Salon No 
ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 
yazınız. TC Kimlik Numaranızı, kitapçık türünüzü 
ve sınav salon numaranızı Optik Cevap 
Kağıdınıza işaretlemeyi unutmayınız.  

3. Bu soru kitapçığında yer alan 130 adet soru için 
toplam cevaplama süresi 165 dakikadır. 

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

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

 

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

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

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

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

10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

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

 

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

A 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 
MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 
yazımı yanlıştır? 

A) Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle 
anıyoruz. 

B) Bu ilaç hastalığıma bire bir. 
C) Birtakım düşünceler belleğini kurcalıyordu. 
D) Onu tanımadığını farz etsen ne olur. 
E) Balıkçı tezgahlarını karaburunlar doldurdu. 

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

tamamını bir günde bitirmeleri( ) paketleyip sahiplerine 
ulaştırmaları mümkün değildi( ) 
Ayraçla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki 
noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 

A) (.) (.) (;) (!)  B) (.) (:) (;) (.)   C) (-) (.) (;) (.) 
D) (.) (.) (,) (.)   E) (:) (.) (,) (!) 

 
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz yapıda olduğu 

halde anlamca olumludur? 

A) Yaşadığı şehri değiştirmek onu olumsuz etkilemedi. 
B) Gölgesine oturulacak ağacın dalı kesilmez. 
C) Ne güldü ne ağladı. 
D) Bu noktaya nasıl geldiğimizi anlamış değilim. 
E) Geçmişine çizgi çekip yeni bir başlangıç yapmayı 

istemiyor değil. 
 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur? 

A) Otobüs durağında sık sık karşılaşıyoruz. 
B) Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 
C) Daha anlatacak neler neler var… 
D) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. 
E) “Kalp kalbe karşıdır.” derler. 

 

5. “Bu hayvanların başı, vücutlarına oranla çok ufaktı. Ağızları 
bir kuşun gagasına benziyordu. Yakından bakınca da 
onlarda dişlerin yerini sert, kemiksi bir damağın aldığı belli 
oluyordu. Bununla besinlerini yakalayıp ezerek mekanik 
sindirim yaptıkları anlaşılıyordu. Dilleri, kafasına oranla 
büyük ve yumuşaktı. Parmak uçlarındaki tırnaklar ise kıvrık 
ve sertti. ” 
Yukarıdaki metinde yapılan betimlemeler için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Ayrıntıların aktarılışında bilgi verme amacının öne çıktığı 
görülmektedir. 

B) Seçilen sözcüklerin terimsel anlamlarıyla kullanılmasına 
önem verilmiştir. 

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

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

E) Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde 
durulmamıştır. 

 
6. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 

A) Hasta olduğu için bugün okula gidemedi. 
B) Bu dosyaların hiçbiri kaybolmaz çünkü sisteme kayıtlı. 
C) Yükselen binalar, şehrin doğal güzelliğinden eser 

bırakmadı. 
D) Deniz kıyısındaki evlerinin manzarası çok güzeldi. 
E) Yaşam; mücadele, çaba, emek demektir. 

 
7. Bugün babaların birçoğu çocuklarından yakınır. 

Konuşmalarından tutun da giyinişlerine varıncaya değin 
onların her türlü davranışlarını sert bir eleştiri süzgecinden 
geçirirler. Ölçütleri de kendi çocukluklarıdır. İsterler ki 
çocukları kendilerinin minyatür bir örneği olsun. 
Çocuklarından yakınan babalar kendi çocukluklarını 
unutmuş gibidirler. Bilmezler ki bir zamanlar kendi babaları 
da aynı biçimde onlardan yakınmışlardı. Tıpkı şimdi 
kendilerinin yaptığı gibi onlara: “Biz çocukken böyle miydik? 
Sinema nedir bilmez, maçı tanımazdık, büyüklerimizin 
sözünden çıkmazdık. Ya şimdikiler? Neredeeeee…” 
demişlerdi. Bunları bilen, hatırlayan var mı?  

Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

A) Babalar, çocuklarını eleştirirken kendileriyle 
kıyaslamazlar. 

B) Babalar çocukken, çocuklarının davranışlarının 
benzerlerini yapmamıştır. 

C) Şimdiki çocuklar ile babaların çocuklukları çok farklıdır. 
D) Babalar, çocuklarının kendileriyle aynı özellikleri 

taşımasını ister. 
E) İyi çocuklar babalarıyla kuşak çatışması yaşamazlar. 
 

8. x = √𝟐 – 1 olduğuna göre, x(x+1)(x+2) çarpımının 
sonucu kaçtır? 

A) -1 B) 0 C) 1 D) √2 E) √3  

 

 
 
 
 

9. İki basamaklı ab sayısının sağ tarafına 1 yazılmakla 
sayı 730 artmaktadır. Buna göre, a+b toplamı kaçtır? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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10. 55 . 39 + 45 . 29 + 55 . 61 + 45 . 71 işleminin 
sonucundaki sayının rakamları toplamı kaçtır? 

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

 
 
 
 
 

11. Reel sayılarda tanımlı x  ⃘ y = x + y – 2 işlemine göre,  
(1)'in tersi kaçtır? 

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

 
 
 
 
 

12. x . y ile x + 2, aralarında asal sayılar olmak üzere,          
x . y . 25 = (x + 2) . 60 ise x - y kaçtır? 

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

 
 
 
 

13. 
𝟕

𝟕𝒎−𝟏
+ 𝟕

𝟕−𝒎−𝟏
 

İşleminin sonucu kaçtır? 

A) -7 B) -1 C) 7𝑚 D) 7−𝑚 E) 1  

 
 
 
 
 

14. −𝟐 ≤ 𝒙 ≤ 𝟑 ve −𝟑 ≤ 𝒚 ≤ 𝟒 ise,  2x – y ifadesinin 
alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? 

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

 
 
 
 
 

15. Tansu’nun yaşının 3 katı, Tuğçe’nin yaşının 5 katına 
eşittir. 7 yıl sonra yaşları farkı 8 olacağına göre, 
Tuğçe’nin şimdiki yaşı kaçtır? 

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

 
 
 

16. Sivas Kongresi’nde alınan kararları uygulama görevi, 
aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? 

A) Felah-ı Vatan Grubu 
B) Heyet-i Temsiliye 
C) Mebusan Meclisi 
D) Ayan Meclisi 
E) Saltanat Şurası 

 
17. Aşağıdakilerden hangisi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 

1937 yılında yapılan değişikliktir? 

A) Atatürk ilkelerinin anayasa metnine girmesi 
B) Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşunun düzenlenmesi 
C) Anayasa metninin Türkçeleştirilmesi 
D) Milletvekillerinin yemin etme usullerinin değiştirilmesi 
E) Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının 

verilmesi 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM Dönemi’nde 
gerçekleşmiştir? 

A) Saltanatın kaldırılması 
B) Cumhuriyet’in ilan edilmesi 
C) Lozan Antlaşması’nın onaylanması 
D) Ankara’nın başkent olması 
E) Halifeliğin kaldırılması 

 
19. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması 

kapsamında gerçekleştirilmiştir? 

A) Boğazlarda Türk egemenliğinin kurulması 
B) Türk-Sovyet sınırının kesin olarak belirlenmesi 
C) Hatay’ın Türkiye’ye katılması 
D) Musul’un Irak egemenliğine bırakılması 
E) Türk ve Rum nüfusla ilgili mübadele kararının alınması 

 
20.  

I. Harbiye Nazırlığı 
II. TBMM Başkanlığı  

III. Temsil Heyeti Başkanlığı 

Mustafa Kemal, yukarıdaki görevlerden 
hangisini/hangilerini üstlenmiştir? 

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

E) I, II ve III 
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21.-27. sorularda cümlede boş bırakılan yerlere uygun 
düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 

21. Petrol price is increasing day by day, --- car producers 
are trying to make cars that use very little fuel.   

A) since      B) because 
C) so       D) but 

E) however 

 
22. Sue is not feeling good at the moment, but she will do  

--- me and Jane in the exam.  

A) the better     B) as well 
C) the best      D) good of 

E) better than 
 

 
23. If you want to make a good --- with your money, you 

should ask an economist for advice.  

A) loss      B) credit 
C) interview      D) investment 

E) stage 
 

 
24. We have to --- the financial problems before we can 

open a new branch in Germany.  

A) eliminate      B) motivate 
C) fail     D) send 

E) defend 
 

 
25. If the weather gets worse and worse, they will have to 

find a place --- they can stay for a while. 

A) when      B) whose 
C) where     D) that 

E) which 
 

 
26. Britain's most famous clock tower will be silent for a 

while so that repair work --- at a cost of £ 29 million. 

A) must do      B) can be done 
C) was done     D) is doing 

E) has done 
 

 
27. Mitsubishi Motors has said they have used fuel tests 

that have broken Japanese laws --- 1991. 

A) by      B) for 
C) in       D) since 

E) before 

 
28. – 30. sorularda cümleyi tamamlayan uygun ifadeyi 
bulunuz. 

28. ---, but he arrived at the meeting on time.   

A) Mr. Davidson never arrives late at important meetings 
B) We thought the manager would be late  
C) He has been using his car for two years now 
D) We weren’t expecting so many guests at the party 
E) Being late is thought to be impolite in many cultures 
 

 
29. Because the traffic in this city is often bad during rush 

hours ---.   

A) we should choose a different time to leave here 
B) it took us very little time to go there by train 
C) the drivers had just ignored the speed limit 
D) the building of the new bridge has already finished 
E) public transportation has always been perfect 
 

 

 
30. If the management makes a decision, ---. 

A) the accounting staff was working on a project 
B) the announcement has already been made 
C) insisting on something against it will be useless 
D) people thought that the invitation was unexpected 
E) the application wouldn’t be confirmed soon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

YABANCI DİL 
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31. İşletme 200.000 TL tutarındaki kârı dağıtma kararı 
almıştır. Buna göre, hesaplanan I. tertip ve II.  tertip 
yedek akçe tutarı 30.000 TL, ana sözleşme gereğince 
ayrılacak yedek akçe tutarı 60.000 TL’dir.  Kâr 
dağıtımına ilişkin yapılacak kayıtla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Statü Yedekleri hesabı 60.000 TL alacaklandırılır. 
B) Ortaklara Borçlar hesabı 200.000 TL alacaklandırılır. 
C) Yasal Yedekler hesabı 30.000 TL borçlandırılır. 
D) Dönem Net Kârı hesabı 200.000 TL borçlandırılır. 
E) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı 200.000 TL alacaklandırılır. 

 
32. Beş yıllığına kiralanan ve 10.000 TL özel maliyet 

yapılan bina, kira süresinin üçüncü yılı içerisinde 
boşaltılmıştır. Binanın boşaltılması sırasında yapılacak 
kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Özel Maliyetler hesabı 4.000 TL alacaklandırılır. 
B) Özel Maliyetler hesabı 10.000 TL borçlandırılır. 
C) Birikmiş Amortismanlar hesabı 4.000 TL borçlandırılır. 
D) Birikmiş Amortismanlar hesabı 6.000 TL alacaklandırılır. 
E) Binalar hesabı 10.000 TL alacaklandırılır. 

 
33. Sürekli envanter (aralıksız sayım) yöntemini izleyen 

işletme, daha önce 10.000 TL tutarında değer düşüklüğü 
tespit ettiği ve karşılık ayırdığı 25.000 TL tutarındaki ticari 
malın tamamını 20.000 TL+3.600 TL KDV’ye alıcının ciro 
ettiği bir çek karşılığı satmıştır.   
Buna göre, değeri düşen stoklarını ayrı bir bilanço 
hesabında izleyen işletmenin satış kaydı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı 10.000 TL 
borçlandırılır. 

B) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 10.000 TL 
borçlandırılır. 

C) Ticari Mallar hesabı 15.000 TL alacaklandırılır. 
D) Diğer Stoklar hesabı 15.000 TL alacaklandırılır. 
E) Alınan Çekler hesabı 23.600 TL alacaklandırılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. A İşletmesi, B İşletmesine sattığı malların nakliyesi için 
kullandığı dayanıklı ambalaj malzemeleri karşılığında  
1.500 TL depozito bedeli tahsil etmiştir. B İşletmesi 
20/04/2016 tarihinde bu ambalaj malzemelerinin 1.200 TL 
tutarındaki kısmını iade etmiş, kalan ambalaj 
malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtmiş ve A 
İşletmesi aynı gün banka aracılığı ile B İşletmesine  
1.200 TL havale yapmıştır. 
Buna göre, A İşletmesinin 20/04/2016 tarihindeki işlem 
için yapacağı kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı 1.200 TL 
alacaklandırılır. 

B) Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı 1.200 TL 
alacaklandırılır. 

C) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı 1.500 TL 
alacaklandırılır. 

D) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı 1.500 TL 
borçlandırılır. 

E) Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı 1.500 TL 
borçlandırılır. 

 

35. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Özkaynaklar hesap 
sınıfı içerisinde yer almaz? 

A) Geçmiş Yıllar Zararları  
B) Dönem Net Kârı veya Zararı 
C) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 
D) Hisse Senedi İhraç Primleri 
E) Özel Fonlar 

 
36. İşletmenin şüpheli alacak olarak izlediği ve tamamı için 

karşılık ayırdığı 30.000 TL tutarındaki senetli alacağının 
tahsilinin imkansız olduğu tespit edilmiştir.  
Buna göre, yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı alacaklandırılır. 
B) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklandırılır. 
C) Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılır. 
D) Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı hesabı alacaklandırılır. 
E) Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı alacaklandırılır. 

 
37. İşletme pazarlama departmanının kullanımında olan taşıt 

için 500 TL periyodik bakım harcaması yapmıştır.  
Yukarıdaki işlemde yapılan harcama, aşağıdaki 
hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir? 

A) 254 Taşıtlar 
B) 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar 
C) 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 
D) 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 
E) 770 Genel Yönetim Giderleri 
 

 

 

ALAN BİLGİSİ 
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38.  

I. 110 Hisse Senetleri 
II. 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 

III. 322 Borç Senetleri Reeskontu (-) 
IV. 770 Genel Yönetim Giderleri 
V. 671 Önceki Dönem Gelir ve Kârları 
Yukarıdaki hesaplardan hangilerindeki artışlar ilgili 
hesabın borç tarafına kaydedilir? 

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

 

 
39.  

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE XXXX  

 500 SERMAYE  XXXX 

331 ORTAKLARA BORÇLAR XXXX  

 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  XXXX 

Yukarıdaki günlük defter kayıtları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

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

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

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

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

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

 

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

fark tespit etmiş ve ilgili hesaba almıştır. Söz konusu farkın, 
dönem içinde peşin bedelle satın alınan posta pullarının 
kaydının unutulmasından kaynaklandığı 17.03.2016 
tarihinde tespit edilmiştir. 

Buna göre, 17.03.2016 tarihinde yapılacak kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

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

B) Diğer Hazır Değerler hesabı borçlu, Kasa hesabı 
alacaklı 

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

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

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

 
 
 
 
 

41. Finansal raporlarını Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre, 
hazırlayan İşletmenin 2014 yılı içinde 45.000 TL’ye satın 
aldığı hisse senetlerinin ilgili yılsonu borsa değeri  
47.000 TL, 2015 yılı sonu borsa değeri 40.000 TL olarak 
gerçekleşmiştir. 
Buna göre, ihtiyatlılık kavramı uyarınca işletmenin 2014 
ve 2015 yılı sonunda yapması gereken işlemlerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Her iki yıl için de herhangi bir kayıt yapılmaz.   
B) 2014 yılı sonunda kayıt yapılmaz, 2015 yılı sonunda 

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

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

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

sonunda 7.000 TL değer düşme kaydı yapılır.    
 

42. Tahsili ya da üçüncü kişilerin hesabına kesin borç 
kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, 
içinde bulunulan döneme ait olan kısımlarının izlendiği 
hesap hangisidir? 

A) Gelecek Yıllara Ait Gelirler  B) Faiz Gelirleri   
C) Gider Tahakkukları  D) Gelir Tahakkukları   

E) Gelecek Aylara Ait Gelirler 
 

43. Bir işletmenin mali tablolarında yer alan bazı bilgiler 
şöyledir: Ödenmemiş Sermaye 35.000 TL, Sermaye 
100.000 TL, Hisse Senedi İhraç Primleri 3.000 TL, Yasal 
Yedekler 14.000 TL, Geçmiş Yıl Zararları 6.500 TL, Dönem 
Net Kârı 10.000 TL, Özel Fonlar 2.500 TL, Önceki Dönem 
Gelir ve Kârları 500 TL, Menkul Kıymet İhraç Farkları 
2.000 TL. 
Buna göre, işletmenin özkaynaklar toplamı kaç TL’dir? 

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

44. Bir işlemin günlük deftere ve büyük deftere 
kaydedilmesi, sırasıyla hangi muhasebe 
fonksiyonunun yerine getirilmesine yöneliktir? 

A) Sınıflandırma–Özetleme        B) Özetleme–Raporlama    
C) Kaydetme–Sınıflandırma       D) Sınıflandırma–Kaydetme  

E) Kaydetme–Özetleme    
 

45. K A.Ş., muhatabı ticari ilişkileri olan M A.Ş. ve lehdarı 
tedarikçi L A.Ş. olan 50.000 TL’lik bir poliçe keşide ederek 
kabul için M A.Ş.’ye göndermiştir. Kabul edilen poliçe  
K A.Ş. tarafından L A.Ş.’ye teslim edilmiştir.  
Buna göre, K A.Ş. tarafından yapılacak kayıtla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Borç Senetleri hesabı alacaklandırılır. 
B) Satıcılar hesabı borçlandırılır. 
C) Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır. 
D) Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılır. 
E) Alıcılar hesabı borçlandırılır.   
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46. İşletme tarafından düzenlenen 31.12.2015 tarihli genel 
geçici mizanda Verilen Sipariş Avansları hesabının  
81.000 TL borç kalanı verdiği belirlenmiştir. Yapılan 
incelemede demirbaş alımı için yapılan 18.000 TL’lik ön 
ödemenin Verilen Sipariş Avansları hesabının borcuna 
81.000 TL kaydedildiği tespit edilmiştir.  
Buna göre, yapılması gereken kayıtla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Verilen Avanslar hesabı 18.000 TL borçlandırılır. 
B) Verilen Sipariş Avansları hesabı 63.000 TL 

alacaklandırılır. 
C) Verilen Sipariş Avansları hesabı 63.000 TL 

borçlandırılır. 
D) Demirbaşlar hesabı 18.000 TL borçlandırılır. 
E) Verilen Avanslar hesabı 18.000 TL alacaklandırılır. 

 
47. İşletme, 01.09.2015 tarihinde 500.000 TL sermayeli  

K A.Ş.’ye ortak olmak amacıyla 200.000 TL itibari (nominal) 
değerli hisse senedini 300.000 TL’ye satın alma 
taahhüdünde bulunmuştur.   
Bu bilgilere göre, 01.09.2015 tarihinde yapılacak kayıtta 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?  

A) İştiraklere Sermaye Taahhütleri hesabı 300.000 TL 
alacaklandırılır. 

B) Bağlı Ortaklıklar hesabı 300.000 TL borçlandırılır. 
C) İştiraklere Sermaye Taahhütleri hesabı 200.000 TL 

alacaklandırılır. 
D) İştirakler hesabı 200.000 TL borçlandırılır. 
E) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri hesabı  

300.000 TL borçlandırılır. 
 

48. İşletme, 200.000 TL olan sermayesini % 20 artırma kararı 
almıştır. Bu amaçla çıkardığı hisse senetlerinin tamamını 
itibari (nominal) değerinin % 5 üzerinde satmıştır.  
Buna göre, yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Ödenmemiş Sermaye hesabı 42.000 TL borçlandırılır.  
B) Sermaye hesabı 42.000 TL alacaklandırılır. 
C) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı 2.000 TL 

alacaklandırılır.  
D) Ödenmemiş Sermaye hesabı 42.000 TL alacaklandırılır.  
E) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı 2.000 TL 

alacaklandırılır.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi geri kazanılabilir tutarı 
tanımlar? 

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

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

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

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

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

 
50. TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı dikkate 

alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

E) Faaliyet kiralaması, finansal kiralama dışındaki 
kiralamalardır. 

 
51. TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardına göre, ilk 

muhasebeleştirme sırasında ve raporlama dönemi 
sonunda gerçekleştirilecek çevrim işlemlerine ilişkin 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A) Raporlama dönemi sonunda,  tarihi maliyet cinsinden 

ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan 
kalemler işlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir. 

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

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

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

E) Raporlama dönemi sonunda, gerçeğe uygun değerden 
ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan 
kalemler, gerçeğe uygun değerin ölçüldüğü tarihteki 
döviz kurları kullanılarak çevrilir. 
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52. TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 
Standardına göre, yatırım yapılan işletme üzerinde 
önemli etkisi bulunan veya yatırım yapılan işletmeyi 
müşterek kontrol eden işletme, iştirakteki veya iş 
ortaklığındaki yatırımlarını aşağıdakilerden hangisi ile 
muhasebeleştirir? 

A) Gerçeğe uygun değer yöntemi      B) Özkaynak yöntemi 
C) Konsolidasyon yöntemi       D) Maliyet yöntemi 

E) Oransal konsolidasyon yöntemi 
 

53. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardına göre, 
aşağıdakilerden hangisi bir maddi duran varlık 
kaleminin maliyetine giren unsurlardan birisidir? 

A) Yeni bir tesis açılmasının maliyetleri 
B) Kurulum ve montaj giderleri 
C) Personel eğitim masrafları 
D) Reklam ve tanıtım harcamaları 
E) Yönetim giderleri 

 

54. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı 
dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Araştırma harcamaları gerçekleştiğinde gider olarak 
muhasebeleştirilir. 

B) İşletme içi yaratılan şerefiye, varlık olarak 
muhasebeleştirilmez. 

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

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

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

 
55. Muhasebe bilgi sistemlerinde, aşağıdaki otomasyon 

sistemlerinden hangisi stok maliyetlerini en aza 
indirmeyi sağlamaktadır?  

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

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

C) İş Emri Maliyet Sistemleri 
D) Süreç Maliyet Sistemleri  
E) Ortak Maliyet Sistemleri 

 
56. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulunun (IASB) 

çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının 
gelişimini sağlamayı amaçlar. 

B) Finansal Raporlama Standartlarının yakınsama 
sürecinin etkinliğini amaçlar. 

C) KOBİ’ler için Finansal Raporlama Standartlarını geliştirir. 
D) Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının 

yorumlarını onaylar ve yayınlar. 
E) Denetim hizmetlerinin kalitesini geliştirmeyi amaçlar. 

57. İşletme, bir hammaddeden zorunlu olarak A, B ve C 
mamullerini üretmektedir. Söz konusu mamullerin üretimi 
için katlanılan maliyetler ve bu mamullerin üretim ve satış 
fiyatına ilişkin bilgiler şöyledir: 

Direkt İlk Madde Malzeme Maliyeti 32.000 TL 

Direkt İşçilik Maliyeti 14.000 TL 

Genel Üretim Maliyeti 54.000 TL 

Toplam 100.000 TL 

 

Mamuller Üretim Satış Satış Fiyatı 

A 1.000 birim 1.000 birim 50 TL/br 

B 5.000 birim 4.000 birim 15 TL/br 

C 3.000 birim 2.000 birim 25 TL/br 

İşletme, ortak maliyetlerin dağıtımında piyasa değeri 
yöntemini kullandığına göre, C mamulünün ortak 
maliyetten alacağı pay kaç TL’dir? 

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

 
 

58. BT Üretim İşletmesinin Haziran ayına ilişkin hammadde 
stok alış bilgileri şu şekildedir: 
1 Haziran (Devir) 100 br x 10 TL  = 1.000 TL 

7 Haziran Alış 200 br x 12 TL = 2.400 TL 

18 Haziran Alış 150 br x 15 TL  = 2.250 TL 

26 Haziran Alış 100 br x 16 TL = 1.600 TL 

Toplam    550 br  = 7.250 TL 

30 Haziran tarihinde yapılan sayımda 110 birim hammadde 
stoku olduğu tespit edilmiştir. 
İlk giren – ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre, üretimde 
kullanılan hammaddenin maliyeti kaç TL’dir? 

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

 

59. ABC Üretim İşletmesi çalışanlarına yılda iki defa ikramiye 
ödemektedir. Önümüzdeki yıl için bütçelenen ikramiye 
tutarı 60.000 TL olup bunun 30.000 TL’sinin Mayıs ayında, 
30.000 TL’sinin ise Kasım ayında ödenmesi 
planlanmaktadır.  
Buna göre, her ay yapılacak kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

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

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

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

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

E) 151 Yarı Mamul – Üretim hesabı borçlu, 731 Genel 
Üretim Giderleri Yansıtma hesabı alacaklı 
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60.  

I. Reklam giderleri 
II. Hammadde satın alma bölümü giderleri 

III. Endirekt malzeme kullanımı 
IV. Mamul ambarı kirası 
V. Makine amortismanı 
Yukarıdaki giderlerden hangileri üretim maliyeti olarak 
sınıflandırılabilir? 

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

 
61. TA Üretim İşletmesinin esas üretim ve hizmet üretim gider 

yerlerine ait I. Dağıtım sonunda ortaya çıkan genel üretim 
maliyet bilgileri aşağıda verilmiştir. Dağıtım anahtarı olarak 
hizmet bölümlerinden tamir-bakımda bakım saati (bs) ve 
kalite kontrolde kontrol sayısı (ks) kullanılmaktadır. 

Hizmet ve Esas Üretim Gider Yerleri 

Tamir 
Bakım 

Kalite 
Kontrol 

 
Preshane 

 
Montaj 

10.000 TL  12.000 TL 200.000 TL 300.000 TL 

5 bs 10 bs 40 bs 60 bs 

5 ks 5 ks 45 ks 50 ks 

Bu işletmede gider dağıtımı için kademeli dağıtım yöntemi 
benimsenmiştir ve en yüksek maliyete sahip hizmet gider 
yeri öncelikle dağıtılacaktır.  
Buna göre, II. Dağıtımda montaj bölümünün tamir 
bakım bölümünden alacağı genel üretim maliyeti kaç 
TL olur? 

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

 
 

62. ST Üretim İşletmesinin Ekim ayına ait bazı bilgileri şu 
şekildedir: 

Dönembaşı yarı mamul stoku 24.000 TL 
Dönemsonu yarı mamul stoku 18.000 TL 
Dönembaşı direkt ilk madde malzeme stoku 20.000 TL 
Dönemsonu direkt ilk madde malzeme stoku 22.000 TL 
Direkt işçilik maliyetleri 50.000 TL 
Genel üretim maliyetleri 80.000 TL 
Üretilen mamuller maliyeti 200.000 TL 

Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Ekim ayında satın 
almış olduğu ilk madde malzeme maliyeti kaç TL’dir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

63. PT Üretim İşletmesi X1 mamulünün üretimini sırasıyla Z1 
ve Z2 bölümlerinde gerçekleştirmektedir. İşletme bu dönem 
Z1 üretim bölümünde toplam 20.000 direkt işçilik saati (dis) 
ve Z2 üretim bölümünde ise 50.000 makine saati (ms) 
çalışma yapılacağını; bu üretim noktalarının gerçekleşmesi 
beklenen genel üretim maliyetlerinin ise Z1 için 60.000 TL 
ve Z2 için ise 100.000 TL olacağını tahmin etmektedir. Bu 
üretim noktalarında X1 dışında başka mamuller de 
üretilmektedir. Dönemde 100 birim X1 mamulü Z1 
bölümünde 5.000 dis, Z2 bölümünde ise 8.000 ms 
çalışılarak tamamlanmıştır. 
Buna göre, X1 mamulü için yüklenen tahmini genel 
üretim maliyetleri kaç TL’dir? 

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

 

 
64. MT Üretim İşletmesinin gelecek dönemde ihtiyaç 

duyduğu (satın alması gereken) malzeme miktarı 
20.000 adettir. Bu işletmede, toplam stok maliyetlerini 
minimum yapacak ekonomik sipariş miktarı düzeyi 
2.000 br olarak belirlendiğine göre, bu işletme 
tarafından kaç günde bir sipariş verilmesi gerekir? (Yılı 
360 gün alınız.) 

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

 

 
65. Stokların devir hızını, satışların maliyet tutarını esas alarak 

hesaplayan bir işletmede, ortalama stoklar 25.000 TL ve 
stokta kalma süresi 60 gündür. İşletmenin brüt satış kârı 
50.000 TL’dir.  
Buna göre, işletmenin brüt satış kârlılık oranı yüzde 
kaçtır?  

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

 

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

verilmiştir: 

Yurtiçi Satışlar 120.000 TL 

Faiz Gelirleri 20.000 TL 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 20.000 TL 

Kambiyo Zararları 5.000 TL 

Diğer Gelirler  10.000 TL 

Genel Yönetim Giderleri 15.000 TL 

Satılan Ticari Mallar Maliyeti 90.000 TL 

Satış İskontoları 10.000 TL 

Bu verilere göre, işletmenin faaliyet kârı veya zararı ne 
kadardır? 

A) 5.000 TL zarar     B) 5.000 TL kâr     C) 10.000 TL zarar 
D) 10.000 TL kâr  E) 15.000 TL kâr 
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67. Duran Varlıkları 300.000 TL, Uzun Vadeli Yabancı 
Kaynakları 150.000 TL, Dönem Net Kârı 100.000 TL ve 
Özsermaye Kârlılığı % 20 olan bir işletmenin Net 
İşletme Sermaye tutarı kaç TL’dir? 

A) 350.000    B) 500.000    C) 600.000  
D) 650.000   E) 950.000 

 
68. Net satışlarının toplamı 20.000 TL olan bir işletmenin 

gelir tablosu dikey yüzdeler yöntemine göre, analiz 
edildiğinde; brüt satış kârı kaleminin dikey yüzdesi  
% 17, faaliyet kârı kaleminin dikey yüzdesi % 8 ise 
faaliyet giderlerinin toplamı kaç TL’dir? 

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

 
69. Aşağıdaki analiz tekniklerinin hangisinde, iki farklı 

tarihe/döneme ait hesap tutarlarındaki değişimi hem 
tutar hem de yüzde olarak hesaplamak gerekir? 

A) Dış Analiz  B) Trend Analizi  C) Yatay Analiz 
D) Dikey Analiz E) Kredi Analizi 

 
70. Bir işletmenin cari oranı 2,  devamlı sermayenin kısa 

vadeli yabancı kaynaklara oranı 2,5 ise duran 
varlıkların devamlı sermayeye oranı kaçtır? 

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

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

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir:  

Hesap Adı 2014 2015 

Alınan Çekler                                  10.000 12.000 

Hisse Senetleri  3.000 5.000 

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5.000 10.000 

Alacak Senetleri                               12.000 13.000 

Bankalar 30.000 40.000 

Bu bilgilere göre, Hazır Değerler grubundaki artış veya 
azalış yüzdesi kaçtır?  

A) % 20 azalış  B) % 30 azalış  C) % 20 artış  
D) % 30 artış   E) % 38 artış 

 
72. Net satışları 100.000 TL olan bir işletmenin aktif devir 

hızı oranı 5, duran varlıklar toplamı da 12.000 TL ise 
dönen varlıklar toplamı kaç TL’dir?  

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

 
 
 
 
 
 
 

73. Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız 
Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun 
Olarak Yürütülmesi başlıklı Bağımsız Denetim 
Standardı 200 uyarınca; denetçiler, finansal tablo 
bağımsız denetimlerinde, finansal tabloların önemli 
yanlışlık içerip içermediğine dair hangi seviyede 
güvence elde etmelidir? 

A) Düşük güvence     B) Mutlak güvence   
C) Makul güvence    D) Ortalama güvence

   E) Sınırlı güvence 
 

74. Bağımsız Denetimde Örnekleme başlıklı Bağımsız 
Denetim Standardı 530 çerçevesinde, aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

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

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

C) Örneklem seçiminde, yalnızca sistematik seçim ve 
rastgele (tesadüfi) seçim yöntemleri kullanılabilir. 

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

E) İncelemek için kalem seçiminin bir denetim örneklemesi 
olabilmesi için her kalemin seçilme şansının olması 
gerekir. 

 

75. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, sermaye şirketlerinin 
her yıl finansal tabloları için yaptırmak zorunda 
oldukları bağımsız denetimin nitelikleriyle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kullanıcılara finansal tabloların doğruluğuyla ilgili sınırlı 
güvence verir. 

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

C) Denetlenen şirketlerin borçlarını ödeyebilecek güçte 
olduğunu gösterir. 

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

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

 
76. Denetçinin denetim riskini düşürebilmek için seviyesini 

etkileyebileceği risk aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İş riski B) Kontrol riski C) Önemli yanlışlık riski 
D) Yapısal risk E) Tespit edememe riski 
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77. Denetim kanıtlarının yeterliği ve uygunluğuna ilişkin 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

E) Denetim kanıtının yeterliği miktarının ölçüsüdür. 
 

78. Aksi denetçi tarafından gerekçelendirilip 
belgelendirilmedikçe aşağıdaki finansal tablo 
kalemlerinden hangisinin muhasebeleştirilmesinde hile 
risklerinin bulunduğu varsayılır? 

A) Stoklar  B) Kısa Vadeli Borçlar C) Hasılat 
D) Alacaklar  E) Sermaye 

 

79. Denetçi, finansal tablolarını denetlediği şirketin bir 
müşterisinin şirket aleyhine tazminat davası açtığını 
öğrenmiştir. Denetçi elde ettiği kanıtlar doğrultusunda, talep 
edilen tazminatın finansal tablolar için önemli bir tutar 
olduğu, ancak denetlediği şirketin davayı kaybetme 
ihtimalinin %50’den az olduğu sonucuna ulaşmıştır.  
Denetçi, denetlediği finansal tablolar söz konusu 
davayla ilgili herhangi bir bilgi içermiyorsa bu tablolar 
için ne tür bir görüş vermelidir? 

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

sebebiyle sınırlı olumlu (şartlı) görüş 
C) Olumsuz görüş 
D) Görüş bildirmekten kaçınma 
E) Olumlu görüş 

 
80. Denetim prosedürleri hem amacına hem de türüne 

(uygulanan eyleme) göre, sınıflandırılmaktadır. 
Aşağıdakilerden hangisi amacına göre, 
sınıflandırılmaya dâhildir? 
A) İnceleme (tetkik)      B) Dış doğrulama      D) Sorgulama 

C) Yeniden hesaplama E) Kontrolleri test etme 
 

81. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin müşteri şirketin 
stok sayımlarına katılmasının amaçlarından biri 
değildir? 

A) Stoklar üzerinde test sayımlar yapabilmek 
B) Şirketin stok sayım sürecinin iyileştirilmesi için 

tavsiyelerde bulunabilmek 
C) Stokları inceleyebilmek 
D) Stokların doğru sayımını sağlamaya yönelik şirket iç 

kontrollerini tanımak 
E) Stok sayım prosedürlerinin uygulanışını gözlemlemek 

82. Finansal Tabloların Denetiminin Planlanması başlıklı 
Bağımsız Denetim Standardı 300’e göre, denetimin 
planlanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

E) Denetim stratejisi, denetim planından önce 
geliştirilmelidir. 

 
83. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim sürecinin 

aşamalarından birisi değildir?  
A) Risk değerlendirme B) Planlama 
C) Raporlama  D) Finansal tablo hazırlama 

E) Risklere karşılık verme 
 

84.  

I. Yapısal risk 
II. Kontrol riski 

III. Tespit edememe riski 
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri denetçinin değil, 
denetlenen şirket yönetiminin azaltabileceği 
risklerdendir? 

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

 
85. Denetim sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya 

varılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

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

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

C) Denetim sözleşmesi yazılı olmak zorunda değildir. 
D) Müşteri yönetimi, gerekli ve ilgili bilgileri denetçiye 

sağlama sorumluluğunu kabul etmese de denetçinin o 
denetim işini üstlenmesinde bir sakınca yoktur. 

E) Müşterinin finansal tabloların hazırlanması sorumluluğunu 
denetçiye verdiği bir denetim işi, denetçi tarafından kabul 
edilemez. 
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86. Denetlenen şirketin alacak bakiyelerinin, borçlu 
taraflarca doğrulanmasını amaçlayan dış teyit 
prosedürleri kapsamında, olumsuz teyit talebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

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

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

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

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

E) Teyit talep edilen tarafların cevap vermediği teyit 
talepleridir. 

 
87. Denetimde hileyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
A) İşletme yönetimlerinin gerçekleştirebileceği hilelere 

ilişkin riskler arttıkça denetçi, finansal tablo 
kalemlerindeki hileleri önlemeye yönelik işletme 
kontrollerine daha az güvenmelidir. 

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

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

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

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

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

gayrimenkulün finansal tablolara doğru bir şekilde yansıtılıp 
yansıtılmadığını tespite yönelik olarak gayrimenkule ait 
tapu kayıtlarını incelemiştir.  
Bu prosedürün ilgili olduğu yönetim iddiası 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğruluk        B) Haklar ve yükümlülükler         C) Tamlık 
D) Sınıflandırma  E) Değerleme 

 
89. Bir malın üretilme sürecinde sabit maliyet 16 birimdir. 

Üretilen her bir ilave malın maliyeti de 2 birimdir.  
Buna göre, 8 birim malı üreten bir firmanın ortalama 
toplam maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşit olur? 

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

 
90. 𝑸 = 𝑨 − 𝑩𝑷 şeklinde verilen bir talep fonksiyonunda 𝑸 

talep edilen miktar ve 𝑷 fiyatı göstermektedir. 𝑨 ve 𝑩 pozitif 
parametrelerdir.  
Bu talep fonksiyonuna göre, marjinal hasılat aşağıdaki 
ifadelerden hangisine eşit olur?  

A) 𝑃 − 𝐴 𝑄    B) 𝑃 − 𝑄 𝐴⁄     C) 𝑃 − 𝐵 𝑄  
D) 𝑃 𝑄   E) 𝑃 − 𝑄  𝐵⁄  

91. IS-LM modeli çerçevesinde bir ekonomide faiz 
oranlarını değiştirmeden hasılanın artmasını isteyen 
hükümet, aşağıdaki politika karmalarından hangisini 
uygulamalıdır? 

A) Genişletici para ve daraltıcı maliye politikaları 
B) Daraltıcı maliye politikası ve destekleyici para politikaları 
C) Genişletici para ve genişletici maliye politikaları 
D) Daraltıcı para ve daraltıcı maliye politikaları 
E) Daraltıcı para ve genişletici maliye politikaları 
 

 
92. IS-LM modeli çerçevesinde bir ekonomide para talebi 

denklemi şu şekilde verilmiştir: 𝑳 = 𝟎,𝟓 𝒀− 𝟐𝒊. (Burada L 
para talebi, Y gelir ve i faiz oranıdır.)  
Bu ekonomide; 100 olan reel para arzı eğer 200’e 
çıkarsa LM eğrisinin konumunda kaç birimlik kayma 
meydana gelir? 

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

 

 
93. Yüksek miktarlarda meydana gelen kısa vadeli sermaye 

giriş ve çıkışlarında döviz kuru oynaklığı 
artabilmektedir. Bu tür fon giriş ve çıkışlarının bir 
kısmının, döviz piyasasına uğratılmadan Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına yönlendirilerek döviz 
kuru oynaklığını azaltmak amacıyla uygulanan para 
politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Açık piyasa işlemi           B) Reeskont kredisi 
C) Kısa vadeli faiz oranları          D) Faiz koridoru 

E) Rezerv opsiyonu mekanizması 

 
94. Aşağıdakilerden hangisi tasarruf paradoksunu 

açıklamaktadır?  

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

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

C) Tasarruflardaki artış nedeniyle toplam hasılanın 
azalmasını anlatır. 

D) Tüketim azaldıkça tasarrufların artmadığı durumu 
anlatır. 

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

 

 
95. Belirli bir vergi oranından sonra artışın, vergi 

hasılatında azalmaya yol açacağını ifade eden eğri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Phillips eğrisi  B) Kuznets eğrisi  C) Pigou eğrisi 
D) Laffer eğrisi  E) Lorenz eğrisi 
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96. Doğal tekellerde fiyatların düzenlenmesi için uygulanan 
yöntemlerden biri de bir yıl içinde hasılanın maliyetlere eşit 
olmasını sağlayacak bir fiyatın bulunmasıdır.  
Bu fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisi ile 
tanımlanır? 

A) Marjinal maliyet fiyatlaması       B) Maliyet fiyatlaması 
C) Ortalama maliyet fiyatlaması      D) Hasılat fiyatlaması 

E) Getiri oranı fiyatlaması 
 

97. Aşağıdaki harcamalardan hangisi iktisadi sınıflamaya 
göre, transfer, fonksiyonel sınıflamaya göre, eğitim 
harcamasıdır? 

A) Okullardaki idari personelin maaşları 
B) Devletin okular için araç satın alması 
C) Devletin yoksul öğrencilere sağladığı bedava okul servisi 

hizmeti   
D) Öğretmen maaşları 
E) Devletin yeni bir okul inşası için yaptığı harcamalar 

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

gelir elde etmektedir. Birinci tip gelir vergisi tarifesinde  (A) 
1.000 TL, (B) ise 2.000 TL gelir vergisi öderken, ikinci tip 
tarifede (A) 500 TL ve (B) de 750 TL gelir vergisi 
ödemektedir.   
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Birinci tip tarife azalan oranlıdır. 
B) İkinci tip tarife artan oranlıdır.    
C) İkinci tip tarife progresiftir.    
D) Birinci tip tarife ikinci tip tarifeye göre, daha regresiftir.   
E) Birinci tip tarife ikinci tip tarifeye göre, daha progresiftir.    

 
99. Aşağıdakilerden hangisi devletin kendi borçlanma 

senetlerini kendisinin almasıdır? 

A) Konversiyon     B) Konsolidasyon     C) Borç planlaması 
 D) Rachat  E) Başabaşın altında ihraç 

 
100. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede toplanabilecek olan 

vergilerin fiili gerçekleşmesini ifade eder? 

A) Vergi rekabeti     B) Vergi arbitrajı     C) Vergi potansiyeli 
D) Vergi gayreti  E) Vergi ahlakı 

 

101.  

I. Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
II. Yönetim Kurulu  

III. Odaya kayıtlı üyelerin onda biri 
IV. Disiplin Kurulu 
V. Denetleme Kurulu 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu’na göre, yukarıdakilerden 
hangilerinin Oda Genel Kurulunu toplantıya çağırma 
yetkisi vardır? 

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

 

102. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
meslek mensubu olabilmeye engel olabilecek suçlar 
arasında yer almaz? 

A) Güveni kötüye kullanma   B) Zimmet 
C) Hırsızlık     D) Hileli iflas 

E) Karşılıksız çek keşide etme 
 

103. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre, meslek mensubu ile 
müşterisinin karşılıklı rızayla aralarındaki sözleşmeyi 
feshetmeleri halinde bu tarihten itibaren ne kadar süre 
içinde daha önceden alınmış olan defter ve belgelerin 
sahiplerine geri verilmesi gerekir? 

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

 
104. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 
İlkeler Hakkında Yönetmeliğe ekli Etik İlkelere göre, 
aşağıdakilerden hangisi bağımsız çalışan meslek 
mensubu için kişisel çıkar tehdidi yaratabilecek 
durumlara verilebilecek örnekler arasında yer almaz? 

A) Müşteri ile ortak bir finansal çıkarın paylaşılması 
B) Güvence sağlama müşterisine borç verilmesi 
C) Güvence sağlama müşterisinden borç alınması 
D) Müşteri tarafından istihdam edilme olasılığı 
E) Müşterisine verdiği hizmet karşılığında ücret tarifesinin 

üstünde bir ücret alınması 
 

105. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 
Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde yer alan reklam 
kurallarına göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

E) Meslek mensupları, büroları veya ortağı olduğu şirketlerin 
veya müşterilerinin mesleki personel ihtiyacı için ilan 
verebilir; ancak meslekle ilgili eğitim kurumlarında 
öğrencileri veya mezunları haberdar etmek amacıyla 
mesleği ve büro veya şirketini tanıtıcı bilgiler veremez. 
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106. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, 
aşağıdakilerden hangisi meslek mensubuna kınama 
cezası verilmesini gerektiren haller arasında 
yer almaz? 

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

B) Büro Tescil Belgesinin süresinde vize ettirilmemesi 
C) Meslek mensuplarınca, reklam yasağına uyulmaması 
D) Müşteri bildirim listelerinin tam ve doğru olarak Odaya 

süresinde verilmemesi 
E) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak 

mesleki faaliyette bulunulması 
 

107. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi iş kazası 
veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan 
haklardan biri değildir? 

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

B) Sigortalıya malûllük aylığı bağlanması 
C) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici 

iş göremezlik ödeneği verilmesi 
D) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının 

gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği 
verilmesi 

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

 

108. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun kısa ve uzun 
vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı sayılır? 

A) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklar 
B) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109. İşverenin iş sözleşmesini derhal feshetmesi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

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

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

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

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

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

 
110. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, yıllık ücretli izinle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

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

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

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

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

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

 
111. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçilerin günlük çalışma 

süresi kural olarak en çok kaç saattir? 

A) 7   B) 8   C) 11  D) 14          E) 15 
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112. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na göre, greve ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Grev oylamasında sendika üyesi olmayan işçiler oy 
kullanamaz. 

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

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

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

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

 
113. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

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

 
114. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi, ihbarname ile 
tebliğ edilen ve vade tarihi 30.04.2016 olan verginin 
tahsil zamanaşımı süresinin son günüdür? 

A) 01.01.2020  B) 01.01.2021  C) 26.04.2021 
D) 31.12.2021  E) 31.12.2022 

 

115. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca Avrupa Birliği 
organlarıyla akdedilen ve usulüne göre, yürürlüğe 
konulan anlaşmalar çerçevesinde, proje karşılığı 
sağlanan hibelere ilişkin olarak aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

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

 

 
 

116. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdaki 
yöntemlerden hangisi, kurumların ilişkili kişilerle 
yaptığı işlemlerde uygulayacağı emsallere uygun 
fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir 
brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle 
hesaplanmasını ifade eden yöntemdir? 

A) Yeniden satış fiyatı yöntemi    B) Kâr bölüşüm yöntemi 
C) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi     D) Maliyet artı yöntemi 

E) Karşılaştırılabilir yeniden satış fiyatı yöntemi 
 

117. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi, kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde 
ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim 
konusu yapılan bir indirim çeşidi değildir? 

A) Bağış ve yardımlar 
B) Ar-Ge indirimi 
C) Kuruluş ve örgütlenme gider indirimi 
D) Sponsorluk harcamaları 
E) Nakdi sermaye artışı üzerinden hesaplanan indirim tutarı 

 
118. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 

komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle 
yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? 

A) Emsal bedeli    B) Vergiyi doğuran olay 
C) Hizmet sayılan hal  D) İstisna 

E) Katma değer vergisi matrahı 
 

119. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından 
biri değildir?   

A) Esnaf faaliyeti sınırının aşılması  B) Bağımsızlık 
C) Tapu siciline tescilli olması   D) Süreklilik 

E) Gelir elde etme amacıyla işletilmesi 
 

 
120. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, usulüne 

uygun olarak tescil edilen ticaret unvanlarının hukuki 
koruma alanı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade 
edilmiştir? 

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

B) Bağlı bulunduğu ilin ticaret siciliyle sınırlı koruma sağlar. 
C) Bağlı bulunduğu il ile birlikte sadece bu ile komşu olan 

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

koruma sağlar. 
E) Tüm Türkiye’de koruma sağlar. 
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121. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi limited şirkete sermaye olarak 
getirilebilir? 

A) Üzerinde rehin hakkı bulunan gayrimenkuller 
B) Üzerinde haciz bulunan motorlu araçlar 
C) Ticari itibar 
D) Vadesi gelmiş alacaklar 
E) Kişisel emek 
 

122. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak 
özelliklerinden değildir? 

A) Kambiyo senetleri alacak hakkı içeren senetlerdir. 
B) Kambiyo senetleri bono, poliçe ve çekten ibaret olup 

sınırlı sayı ilkesine tabidirler. 
C) Kambiyo senetleri menfi emri kaydını içermeden senet 

metninde lehtar adına yer verilerek düzenlendiklerinde 
kanunen emre yazılı sayılırlar. 

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

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

 

123.  

I. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin 
Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen 
nitelikleri taşımayan şirketler için de genel kurul 
tarafından denetçi seçilmesi zorunludur.  

II. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin 
Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen 
nitelikleri taşıyan limited şirketler de bağımsız denetime 
tâbidir. 

III. Bağımsız denetime tabi şirketlerin bağımsız denetçi ile 
akdettikleri sözleşme, şirket tarafından sebep 
gösterilmeksizin feshedilebilir.  

IV. (X) Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin pay sahibi (A), 
(Y) Anonim Şirketi’nin de pay sahibidir. Bu durumda (X) 
Bağımsız Denetim Anonim Şirketi, (Y)  Anonim Şirketi’nin 
bağımsız denetçisi olamaz.  

Şirketlerin denetimine ilişkin olarak yukarıdakilerden 
hangileri doğrudur? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124. Ahmet Tuna, Leyla Yıldız lehine düzenleme yeri: Ankara; 
düzenleme tarihi: 11.04.2016 olan bir çek düzenlemiştir. 
Çekte muhatap olarak X Bankası A.Ş. Ankara Yenimahalle 
Şubesi yazmaktadır.  
I. Çek, 15.04.2016 tarihinde X Bankası A.Ş. Ankara 

Yenimahalle Şubesine ibraz edildiğinde banka Ahmet 
Tuna’ya, ödeme yapıp yapmama konusunda 
danışmalıdır. Ahmet Tuna, muhatap bankanın ödeme 
yapmasını engelleyebilir. 

II. Çek, 29.04.2016 günü X Bankası A.Ş. İstanbul Beşiktaş 
Şubesine ibraz edildiğinde hesapta karşılık yoksa 
muhatap banka tarafından karşılıksızdır işlemi 
yapılmamalıdır.  

III. Çek, 03.03.2016 tarihinde X Bankası A.Ş. Ankara 
Yenimahalle Şubesine ibraz edildiğinde hesapta karşılık 
yoksa muhatap banka tarafından karşılıksızdır işlemi 
yapılmalıdır.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 sayılı Çek 
Kanunu uyarınca, örnekte verilen çeke ilişkin olarak 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

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

 

125.  

I. Eksik borç doğuran işlemler 
II. Yanılma 

III. Aldatma  
IV. Korkutma 
V. Sebepsiz zenginleşme 
Yukarıdakilerden hangileri 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nda düzenlenen irade bozuklukları arasında 
yer almaz? 

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

 

 
126. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız fiil 

dolayısıyla uğranılan manevi zararın tazmini 
konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

E) Hâkim, manevi tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir 
giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata 
ekleyebilir.
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127. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız 
fiillerden doğan borçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

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

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

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

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

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

 
128. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, ifasına 

başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun 
temerrüdü halinde aşağıdakilerden hangisi talep 
edilemez? 

A) Gecikme tazminatı 
B) Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi nedeniyle 

uğranılan zararlar 
C) Sözleşmeden dönme 
D) Sözleşmenin feshi 
E) İfa 

 
129. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, müteselsil 

sorumlulukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

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

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

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

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

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

 
130. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aksine bir 

anlaşma yoksa para borçlarının ifa yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Borçlunun sözleşmenin kurulduğu zamandaki yerleşim 
yeri 

B) Borçlunun ödeme zamanındaki yerleşim yeri 
C) Sözleşmenin kurulduğu yer 
D) Alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yeri 
E) Alacaklının sözleşmenin kurulduğu zamandaki yerleşim 

yeri
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TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş 
Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu (Yabancı dilden girmeyenler için 20 soru) 
ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan genel kültür-genel 
yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk (Yabancı dilden girmeyenler için toplam 
120 soru) test biçiminde yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl 
değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. Gerek mesleki kalitenin 
yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav 
sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle, sınava katılan 
adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bağıl değerlendirme sistemi 
uygulanmaktadır. 
 
 Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer 
adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava 
giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o 
sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre, bağıl puana dönüştürerek 
değerlendiren bir sistemdir. 
 
 Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı, sınavdaki öteki adayların 
başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel 
alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde 
olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu 
gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde 
adayın başarı durumu da değişir.  
 
 Bu değerlendirme biçiminde ham puanların ortalaması, her puanın 
ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne 
oranda olduğu hesaplanır ve değerlendirmeye esas puanlar, ortalamanın kaç 
standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart puan 
biçimiyle ifade edilir. Böylece adaylar, birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir puan 
sistemi ile değerlendirilmiş olurlar.  
 
 Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı 
puanları (alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, 
standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha 
sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları 
bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek, 
soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme 
sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi, doğrusallık da 
göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın 
alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine 
bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı 
sınavlar olduğu gibi, soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız 
bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen sınav başarı 
puanları, tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde 
ortalamanın 50 alınmasının nedeni, dağılımın orta noktasını bulmak ve normal 
dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra Staj 
Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja 
kabul edilmektedir.  
 



 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 
1. Sınavda 130 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru 

bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru 
cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.   

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi  
165 (yüz altmış beş) dakikadır. Sınavın başlamasını 
izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir 
aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 
dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine 
izin verilmeyecektir.  
Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, 
rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav 
salonuna alınmayacaktır.  

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

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

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

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

7. Soruları ve cevapları dışarı çıkarmanız yasaktır. 
Adayların Sınav Giriş Belgelerine cevap anahtarını 
yazıp salon dışına çıkarmaları yasaktır. Bu kurallara 
uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. 

 

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

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

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

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve 
tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına 
bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem 
vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi 
birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına 
yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

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

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

14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında TC 
Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya 
Süresi Geçerli Pasaporttan birini bina ve salon girişinde 
ibraz ettikten sonra SALON BAŞKANININ 
talimatından sonra sıranın üzerinden kaldırmaları 
zorunludur. 

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

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

17. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama  
yapınız. 

 

  


