
 
 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
(YABANCI DİL: İNGİLİZCE) 
15 EKİM 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                                                                                                                              30 

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

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

EKONOMİ ve MALİYE 
HUKUK 

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

 
 

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

3. Bu soru kitapçığında yer alan 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 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

1. (I) Ortalık gitdikçe ışıyordu. (II) Elleri bir birinden ayrıldı.  

(III) Yürüdü gitti, biraz ileride zindanı fark etti.  

(IV) Gülbahar, Ahmet’in ardından kapanan ağır zindan 

kapısının sesini yarımyamalak duydu. (V) Bir süre bom boş 

bekledi; ne yapacağını, nereye gideceğini bilemedi.  

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

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

 

 

 

 

2. Evden aşağı yukarı otuz metre uzaklaşmışlardı ki oldukları 

yerde kalakaldılar. Çiftlik evinde bir gürültü kopmuştu. Geri 

dönüp hızlı hızlı eve koştular ve pencereden içeri baktılar. 

Evde korkunç bir kavga patlak vermişti: Bağırıp çağırmalar, 

masaya vurmalar, kuşkulu sert bakışlar… 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine 

başvurulmamıştır? 

A) Söylenenleri örneklerle zenginleştirme 

B) Tanımlamaya yer verme 

C) Çeşitli duyulara seslenme 

D) İkilemelerden yararlanma 

E) Öykülemeye başvurma 

 

 

 

 

3. “Araba devrilince yol gösteren çok olur.” atasözünün 

anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Düşünüp taşınmadan ivedi olarak yapılan işten iyi sonuç 
alınamaz. 

B) Kişi uğradığı her zarardan bir ders alır. 

C) Her işte başarıya ulaşabilmek için özel yöntemler vardır. 

D) İş işten geçtikten sonra verilen öğüdün değeri yoktur. 

E) Bir kimsenin aklına gelmeyen çare başka birinin aklına 
gelebilir. 

 

 

 

 

4. Yaşananlardan sonra çalışanların hepsi maaşına zam 

istedi ve herkes iş bırakma eylemi yapacağını söyledi.  

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gereksiz özne kullanımı 

B) Özne - yüklem uyuşmazlığı 

C) Yüklem eksikliği 

D) Tümleç fazlalığı 

E) Nesne eksikliği 

 

5. Söylediklerin güzel; yalnız toplum yapımıza uygun değil.  

Yukarıda verilen altı çizili sözcük aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde benzer anlamda kullanılmıştır? 

A) Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası 
vardı. 

B) Sevgili arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. 

C) Sokaktaki yalnız çocuk boş boş etrafa bakındı. 

D) Giderim yalnız arkadaşlarımı da yanımda götürmek 
isterim. 

E) Yalnız seni sevdim diye haykırdı. 

 

 

 

 

 

6. Çağı olmayan yazarlar, bütün yaşamları boyunca bir iki söz 

söylerler ancak. Ama o sözü onlardan başkası söyleyemez. 

Söylese bile onun gibi söyleyemez. Sözün çevresinde 

dolanır durur, sonra da yitip giderler. Söyleyecek sözü 

varsa o da çağı olmayanların arasına katışır. Yoksa adının 

çevresinde bir süre yazarlık diye bir gölge dolaşır. Ne yazık 

ki o da bu yapma gölgeye bel bağlar. Gene ne yazık ki 

kendilerini büyük yazar sanan kişiler de bunlardır. 

Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Büyük yazarlar kendini öyle hissedenler arasından çıkar. 

B) Söyleyecek sözü olmayanların yazarlığı, yapma ve belli 
belirsizdir. 

C) Yazarı, çağı olmayan yazar kılan yalnızca onun 
söyleyebildikleridir. 

D) Çağı olmayan yazarlar, çok değil öz yazarlar. 

E) Söyleyecek sözü olmayan yazar, unutulacaktır. 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargının 

gerçekleşmesi bir koşula bağlıdır? 

A) Meyve ve sebzeleri yemeden önce yıkamalısın. 

B) İyi bir öğrenci olması için ona sık sık öğüt verirdi. 

C) Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar. 

D) Bakarsın maaşına zam yaparlar. 

E) Başkalarını dinlemeyi öğrenirsen bildiklerini yineleyerek 
konuşmazsın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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 2 Diğer sayfaya geçiniz. 

8. 𝒂 = 𝟒𝟖𝟐𝟗 ve 𝒃 = 𝟒𝟖𝟐𝟒  olduğuna göre, 

(𝒂+𝒃)𝟐 − 𝟒𝒂𝒃 ifadesinin değeri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 16 B) 25 C) 36 D) 49 E) 64 

 

  

 

 

 

 

9. İki basamaklı AB, BC, CA sayılarının aritmetik 

ortalaması 33 olduğuna göre A + B + C = ? 

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

 

 

 

 

 

 

 

10. 
√𝟑𝒙 . √𝟑𝒙𝟑

√𝟑𝒙𝟔 = 81 eşitliğini sağlayan 𝒙 değeri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 

 

 

 

 

 

 

11.  

𝒂 =  √𝟐 

𝒃 =  √𝟑
𝟑

 

𝒄 =  √𝟓
𝟒

 

sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 𝑐 < 𝑏 < 𝑎     B) 𝑏 < 𝑐 < 𝑎 

C) 𝑎 < 𝑐 < 𝑏    D) 𝑎 < 𝑏 < 𝑐 

E) 𝑏 < 𝑎 < 𝑐 

 

 

 

 

 

 

12. 
𝒚

𝒙
= 2 olduğuna göre (

𝒙

𝒚
)

−𝟑
ifadesinin değeri kaçtır? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Toplamları 86 olan üç sayıdan birincisi ikincisinden 4 fazla, 

üçüncüsünden 9 eksiktir.   

Buna göre, en büyük sayı kaçtır? 

A) 23 B) 27 C) 32 D) 36 E) 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Akın ile Çağatay’ın yaşları toplamının 3 katı 99’dur. 

Akın, Çağatay’ın yaşındayken yaşları toplamı 27 

olduğuna göre;  Akın, Çağatay’dan kaç yaş büyüktür? 

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Nuray 8 günde 3 gömlek, Gülay 12 günde 5 gömlek dikiyor.  

İkisi birlikte eşit süre çalıştıklarında 57 gömlek 

diktiklerine göre; Gülay, Nuray’dan kaç gömlek fazla 

dikmiştir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
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 3 Diğer sayfaya geçiniz. 

16. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’na giden 

süreçte, Türkiye’nin güvenlik arayışlarının bir sonucu 

olarak elde etmiş olduğu dış politik kazanımlardan biri 

değildir? 

A) Birleşmiş Milletler’de kurucu üye olarak yer almak 

B) Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını sağlamak 

C) Balkan Antantı’na katılmak 

D) Sadabat Paktı’nı oluşturmak 

E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamak 

 

 

17.  

I. Çanakkale Cephesi 

II. Suriye-Filistin Cephesi 

III. Kanal Cephesi 

IV. Irak Cephesi 

Mustafa Kemal Paşa, I. Dünya Savaşı’nda yukarıdaki 

cephelerden hangisinde/hangilerinde görev almıştır? 

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

   D) III ve IV  E) I, III ve IV 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde 

Anadolu’da işgallere karşı gerçekleşen direniş 

hareketlerini örgütlemeye yönelik gelişmelerden biri 

değildir? 

A) Heyet-i Temsiliye’nin kurulması 

B) Sivas Kongresi’nin toplanması 

C) TBMM’nin açılması 

D) Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması 

E) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması 

 

 

 

19. Aşağıdaki ekonomik gelişmelerin hangisinin 

gerçekleşmesinde, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın 

etkisi olmuştur? 

A) Türkiye İş Bankasının kurulması 

B) Devletçilik uygulamasına geçilmesi 

C) Kabotaj Yasası’nın çıkarılması 

D) Misak-ı İktisadi’nin kabul edilmesi 

E) Aşar Vergisi’nin kaldırılması 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nı 

imzalayan devletlerden biri değildir? 

A) ABD   B) İtalya  C) Yunanistan 

   D) İngiltere  E) Fransa 

 

 

 

21. A global mobile network company has just ---- its  

four-year $60 million sponsorship deal with 

Manchester United Football Club. 

A) ended   B) invested  C) lied 

D) called   E) seen 

 

 

22. The book “Sapiens: A Brief History of Humankind” is  

---- one I have ever read. 

A) much more interesting  B) more interesting than 

C) the most interesting    D) as interesting as 

E) a more interesting 

 

 

 

23. The director of the company has to create newer and 

more exciting ---- for consumers. 

A) invoices  B) products  C) bills  

D) customers  E) taxes 

 

 

 

24. Everybody thinks that she should learn ---- to make 

good friends on her own. 

A) whose B) that C) what D) how E) why 

 

 

 

25. Many European students spend a year abroad ---- high 

school and university. 

A) from  B) since  C) under 

D) behind  E) between 

 

 

26. I think I am getting old ---- I can’t remember what I did 

with the key. 

A) however  B) but  C) as  

  D) if  E) although 

 

 

27. Michael is happy to learn that ---- people really love his 

poetry. 

A) a few   B) not many  C) any 

D) a little  E) much 

YABANCI DİL 

21. - 27. sorularda cümlede boş bırakılan yerlere 

uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 
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 4 Diğer sayfaya geçiniz. 

 
 

28. Since the car broke down last month, ----. 

A) we won’t sell those second hand books  

B) Jack has been trying to repair it 

C) my family had been sure about the project 

D) there isn’t much money in the bank  

E) everybody is having a great time on the bus 

 

 

 

 

29. ---- to ask political leaders to stop poverty in Africa. 

A) Africa is the second largest continent on Earth 

B) An American company has just produced a new mobile 
phone 

C) A lot of tourists in Antalya were sleeping this time 
yesterday 

D) The music stars have performed at Live8 concerts 

E) The present government has been worried about 

 

 

 

 

 

30. ---- when a tsunami washed away all the villages. 

A) Nothing can be done to stop it 

B) People have decided to plant a new kind of seed 

C) We have never wanted to swim in that lake 

D) The disaster is going to start as I see clouds in the sky 

E) At least 15 people were killed in the Solomon Islands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. ABC A.Ş.’nin döneme ilişkin bazı bilgileri aşağıda 

verilmiştir: 

Sermaye 800.000 TL 

Ödenmemiş Sermaye 200.000 TL 

Dönem Net Kârı 250.000 TL 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler   40.000 TL 

Buna göre, şirketin döneme ilişkin 1. Tertip Yedek Akçe 

ve 1. Temettü tutarı sırasıyla aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 12.500 TL, 30.000 TL  B) 12.500 TL, 40.000 TL 

C) 40.000 TL, 30.000 TL  D) 30.000 TL, 40.000 TL 

E) 12.500 TL, 12.500 TL 

 

 

 

 

 

 

 

32. İşletme, nominal değeri 25 TL ve birim alış fiyatı 40 TL olan 

hisse senetlerinin 2.000 adedini birim fiyatı 45 TL’den 

satmıştır. 

Bu işlem ile ilgili doğru kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 

BANKALAR  
              HİSSE SENETLERİ  
              MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI             

90.000 
 

 
50.000 
40.000 

 

B) 

BANKALAR  
              HİSSE SENETLERİ  
              MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI               

90.000 
 

 
80.000 
10.000 

 

C)  

BANKALAR  
KOMİSYON GİDERLERİ  
               HİSSE SENETLERİ  
               FAİZ GELİRLERİ  

80.000 
10.000 

 
 
80.000 
10.000 

 

D) 

BANKALAR  
 HİSSE SENETLERİ  

90.000 
 

 
90.000 

 

E)  

BANKALAR  
               HİSSE SENETLERİ  
               FAİZ GELİRLERİ 

90.000 
 

 
80.000 
10.000 

 

 

 

 

 

 

28. - 30. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde 

tamamlayan ifadeyi bulunuz. 

 

ALAN BİLGİSİ 
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 5 Diğer sayfaya geçiniz. 

33. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesaplardan biri 

değildir? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı  

B) Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları  

C) Dönem Net Zararı  

D) Birikmiş Amortismanlar  

E) Borç Senetleri Reeskontu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Çıkarılmış Tahviller hesabında kayıtlı olan 300.000 TL 

tutarındaki tahvilin vadesinin bir yılın altına indiği 

belirlenmiştir.  

Bu işlem ile ilgili doğru kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)  

ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER  
 TAHVİL ANAPARA BORÇ  
               TAKSİT VE FAİZLERİ                 

300.000 
 

 
 
300.000 

 

B)  

BORÇ SENETLERİ  
 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER  

300.000 
 

 
300.000 

 

C)  

BANKALAR  
 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER  

300.000 
 

 
300.000 

 

D)  

ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER  
               GİDER TAHAKKUKLARI                 

300.000  
300.000 

 

E)  

BANKA KREDİLERİ  
               GİDER TAHAKKUKLARI  

300.000 
 

 
300.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Ticari mallarla ilgili işlemlerini aralıklı sayım yöntemine göre 

muhasebeleştiren işletmede bazı hesapların dönem 

sonundaki kalanları aşağıda verilmiştir: 

Yurtiçi Satışlar  400.000 TL 

Satıştan İadeler    40.000 TL 

Satış İskontoları    10.000 TL 

Ticari Mallar  450.000 TL 

Sayım sonucunda stoklarda 150.000 TL maliyetli mal 

olduğu belirlenmiştir.  

Buna göre, satış kârı veya zararı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 50.000 TL kâr   B) 50.000 TL zarar 

C) 150.000 TL kâr   D) 150.000 TL zarar 

E) 300.000 TL zarar 

 

 

 

 

36.  

BANKALAR  
FİNANSMAN GİDERLERİ  
               ALACAK SENETLERİ  

XXX 
XXX 

 
 
XXX 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Müşteri senedinin satıcıya ciro edilmesi 

B) Müşteri senedinin iskonto ettirilmesi 

C) Müşteri senedinin vadesinde tahsil edilmesi 

D) Vadesi gelen müşteri senedinin yenilenmesi 

E) Müşteri senedinin teminat olarak verilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

37. İşletme, 1.000 TL depozito aldığı kapların müşteri 

tarafından iade edilmeyeceğini öğrenmiştir. Kapların 

maliyeti 2.000 TL, birikmiş amortismanı 1200 TL’dir.  

Buna göre, kaplara ilişkin yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı alacaklı 1.000 TL 

B) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı borçlu 800 TL 

C) Diğer Maddi Duran Varlıklar hesabı alacaklı 800 TL 

D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı 200 TL 

E) Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklı 1.200 TL 
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 6 Diğer sayfaya geçiniz. 

38. Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında kayıtlı olan kırtasiye 

malzemesinin 5.000 TL’lik kısmının içinde bulunulan 

dönemde kullanıldığı belirlenmiştir.  

Bu işlem ile ilgili doğru kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
             GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                 

5.000 
 

 
5.000 

 

B)  

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
 GELECEK YILLARA AİT 
               GİDERLER 

5.000 
 

 
 
5.000 

 

C)  

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 KASA  

5.000 
 

 
5.000 

 

D)  

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 
 GELECEK AYLARA AİT 
               GİDERLER 

5.000 
 

 
 
5.000 

 

E)  

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 GELECEK AYLARA AİT 
               GİDERLER 

5.000 
 

 
 
5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaca uygun ve gerçeğe 

uygun bir şekilde sunulan bilginin faydasını artıran 

niteliksel özelliklerden biri değildir? 

A) Karşılaştırılabilirlik  B) Ekonomiklik 

C) Doğrulanabilirlik   D) Zamanında Sunum 

E) Anlaşılabilirlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 100.000 TL sermayeli Y A.Ş., 01.06.2016 tarihinde 

sermayesini 1/4 oranında artırmak için çıkardığı hisse 

senetlerinin tamamını aynı gün 30.000 TL’ye satmıştır. 

İşletme, 15.08.2016 tarihinde ise hisse senetleri satışından 

oluşan farkı sermayeye ilave etme, karşılığında çıkarılan 

hisse senetlerini de bedelsiz dağıtma kararı almıştır.  

Buna göre, 15.08.2016 tarihinde yapılacak kayıtlarla 

ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 

doğrudur? 

A) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı 5.000 TL 

B) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı alacaklı 5.000 TL 

C) Hisse Senedi İptal Kârları hesabı borçlu 5.000 TL 

D) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı borçlu 5.000 TL 

E) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı borçlu 5.000 TL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41. A İşletmesi, mülkiyetindeki iş makinesini 01.10.2016 

tarihinde 6 aylığına kiraya vermiştir.  Kiralama 

sözleşmesine göre kira bedeli sözleşmenin sonunda peşin 

olarak tahsil edilecektir. İş makinesinin aylık kira bedeli 

2.000 TL + %18 KDV’dir.  

Kiracı B İşletmesinin KDV muafiyet belgesine sahip 

olduğu bilindiğine göre, 31.12.2016 tarihi itibarıyla 

yapılması gereken kayıt ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı borçlu 7.080 TL; 
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı 7.080 TL 

B) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı borçlu 7.080 TL; 
Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı alacaklı 7.080 TL 

C) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 7.080 TL;  
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı 7.080 TL 

D) Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı borçlu 6.000 TL; 
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı 6.000 TL 

E) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 6.000 TL;  
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı 6.000 TL 
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42. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hesap grupları 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   

A) Her iki gruptaki varlıklar, edinme tarihini izleyen ilk 
hesap dönemi sonunda amortismana tabi tutulmaktadır. 

B) Her iki gruptaki varlıkların ekonomik değerini sürekli 
olarak artırabilecek ek harcamalar söz konusu 
olabilmektedir. 

C) Her iki gruptaki varlıklar, ilk muhasebeleştirmede maliyet 
değeri ile kaydedilmektedir. 

D) Her iki gruptaki varlıklar, azalan bakiyeler yöntemine göre 
amortismana tabi tutulmaktadır.   

E) Her iki gruptaki varlıklar, işletme faaliyetlerinde 1 yıldan 
daha uzun süre fayda sağlaması beklenen varlıklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Dönem sonunda, Dönem Net Kârı veya Zararı 

hesabının 18.000 TL borç kaydı yapılarak kapatılması 

durumunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

A) Dönem Net Kârı hesabı 18.000 TL alacaklandırılır.   

B) Dönem Net Zararı hesabı 18.000 TL alacaklandırılır. 

C) Dönem Kârı veya Zararı hesabı 18.000 TL 
alacaklandırılır. 

D) Dönem Net Zararı hesabı 18.000 TL borçlandırılır. 

E) Dönem Net Kârı hesabı 18.000 TL borçlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Şahıs şirketlerinin dönem içinde peşin ödedikleri 

vergilere ilişkin dönem sonunda yapması gereken 

kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Ortaklardan Alacaklar hesabı borçlandırılır. 

B) Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 
Yükümlülükleri hesabı alacaklandırılır. 

C) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı borçlandırılır.   

D) Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 
Yükümlülükleri hesabı borçlandırılır. 

E) Dönem Net Kârı hesabı borçlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

45. Finansal tablolarını yıllık olarak hazırlayan C İşletmesi, 

01.11.2016 tarihinde 6 ay vadeli, 600.000 TL nominal 

değerli finansman bonolarını, nominal değerinin %5 altında 

satmıştır.    

Buna göre, satış tarihinde oluşan farkın 31.12.2016 

tarihi itibarıyla itfa kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Finansman Giderleri hesabı borçlu 10.000 TL; 
Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı alacaklı 10.000 TL 

B) Finansman Giderleri hesabı borçlu 5.000 TL; 
Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı alacaklı 5.000 TL 

C) Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı borçlu 10.000 TL;  
Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı alacaklı 10.000 TL 

D) Finansman Giderleri hesabı borçlu 30.000 TL; 
Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı alacaklı 30.000 TL 

E) Finansman Giderleri hesabı borçlu 10.000 TL; 
Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı alacaklı 10.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

46. İşletme ihale ettiği bir iş için teminat mektubu yoluyla 

300.000 TL, ipotek yoluyla 200.000 TL ve nakden  

100.000 TL olmak üzere toplam 600.000 TL tutarında 

teminat sağlamıştır.  

Bu işlemle ilgili Alınan Depozito ve Teminatlar 

hesabında izlenecek teminat tutarı kaç TL’dir?  

A) 100.000  B) 300.000  C) 400.000 

D) 500.000  E) 600.000 

    

   

 

   

 

47. Aşağıdaki işlemlerin hangisi bilanço toplamında 

değişim meydana getirir?  

A) Ticari malların maliyetine peşin satılması 

B) Senetsiz borçların çek keşide edilerek ödenmesi 

C) Portföydeki alacak senetlerinin bankaya teminata 
verilmesi 

D) Çek ciro edilerek demirbaş alınması 

E) Vadesi gelen alacak senetlerinin peşin tahsili 
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48. İşletme, daha önce %10 oranında karşılık ayırdığı nominal 

değeri 49.000 TL,  alış bedeli 50.000 TL olan hisse 

senetlerini 49.000 TL’ye peşin satmıştır.  

Buna göre, hisse senedi satışıyla ilgili aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı borçlu 1.000 TL 

B) Hisse Senetleri hesabı borçlu 50.000 TL 

C) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 
alacaklı 5.000 TL 

D) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 4.000 TL 

E) Hisse Senetleri hesabı alacaklı 49.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre, 

yeniden değerleme modeli uygulanması durumunda, 

bir maddi duran varlığın değeri, yeniden değerleme 

sonucunda azalmışsa bu azalma aşağıdakilerden 

hangisi olarak raporlanır? 

A) Özkaynaklarda yeniden değerleme değer azalışı 

B) Gelir  

C) Maddi duran varlık değer düşüklüğü  

D) Gider  

E) Özkaynaklarda yeniden değerleme değer artışı 

 

 

 

 

 

 

50. TMS 18 Hasılat standardına göre, aşağıdakilerden 

hangisi hizmet satışına ilişkin hasılat tutarının finansal 

tablolara yansıtılabilmesi için aranan koşullardan biri 

değildir? 

A) İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması 
için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

B) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

C) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından 
elde edileceğinin muhtemel olması 

D) Raporlama dönemi sonu itibarıyla işlemin tamamlanma 
düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi 

E) İşletmenin sahiplikle ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya 
devretmiş olması 

 

 

51. TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri standardına göre, 

parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya 

da zarar, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilirse 

bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmının 

muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Parasal olmayan kalem değer artışı olarak 
muhasebeleştirilir. 

B) Gelecek aylara ait gelirler olarak muhasebeleştirilir. 

C) Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 

D) Parasal olmayan kaleme ilave edilerek 
muhasebeleştirilir. 

E) Kâr ya da zararda muhasebeleştirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 

standardına göre, yatırımın başlangıçta elde etme 

maliyeti ile muhasebeleştirildiği ve sonrasında bu 

tutarın, yatırım yapılan işletmenin net varlıklarında 

yatırımcı işletmenin payına düşen kısmı yansıtacak 

şekilde düzeltildiği muhasebe yöntemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Tam Konsolidasyon Yöntemi 

B) Oransal Konsolidasyon Yöntemi 

C) Özkaynak Yöntemi 

D) Maliyet Yöntemi 

E) Rayiç Değer Yöntemi 

 

 

 

 

 

53. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, ana ortaklık ile 

bağlı ortaklığın/ortaklıkların varlıklarının, borçlarının, 

özkaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit 

akışlarının tek bir işletmeninki gibi sunulduğu grup 

finansal tablolarına ne denir? 

A) Özkaynak değişim tablosu  

B) Nakit akış tablosu 

C) Finansal tablo taksonomisi 

D) Bireysel finansal tablolar 

E) Konsolide finansal tablolar 
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54. TMS 21 Kur Değişim Etkileri standardına göre, her 

raporlama dönemi sonunda gerçekleştirilen çevrim 

işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Yabancı paralı parasal kalemler, işlem tarihindeki 
kurdan çevrilir. 

B) Yabancı paralı parasal kalemler, kapanış kurundan 
çevrilir. 

C) Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı paralı parasal 
kalemler, gerçeğe uygun değerin ölçüldüğü tarihteki 
döviz kurları kullanılarak çevrilir. 

D) Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı paralı parasal 
kalemler, işlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak 
çevrilir. 

E) Yabancı paralı parasal olmayan kalemler, bilanço 
tarihindeki kurdan çevrilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası finansal 

raporlama standartlarını hazırlayan kuruluştur? 

A) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

B) Muhasebeciler Enstitüsü 

C) Ruhsatlı Muhasebeciler Kurumu 

D) Muhasebe Meslek Örgütleri Federasyonu 

E) Uluslararası Denetim ve Muhasebe Standartları Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin 

işletme içi kullanıcı gruplarından biridir? 

A) Kredi Kuruluşları   B) Tedarikçiler 

C) Düzenleyici otoriteler  D) Yöneticiler 

E) Yatırımcılar 

 

 

 

 

 

 

57. İşletmenin Eylül ayına ilişkin 1. Maliyet Dağıtımı sonunda 

maliyet yerlerinin genel üretim maliyeti tutarlarına ve 

yardımcı maliyet merkezlerinin dağıtım anahtarı 

yüzdelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  

 
Yardımcı Maliyet 

Merkezi 
Esas Üretim Maliyet 

Merkezi 

 
Bakım 
Onarım Yemekhane Kesme Montaj 

1. Dağıtım Tutarı 6.100 TL 3.400 TL 12.600 TL 16.400 TL 

Bakım Onarım (%) B %20 %30 %50 

Yemekhane (%) %10 Y %30 %60 

Buna göre, genel üretim maliyetinin 2. Dağıtımı’nda 

Matematiksel Dağıtım Yöntemi’ne göre esas üretim 

maliyet merkezlerine yüklenen değerlerin 

hesaplanabilmesi için kurulan denklem formülleri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) B = 6.100 + 0,20Y 
Y = 3.400 – 0,10B 

B) B = 6.100 + 0,20Y 
Y = 3.400 + 0,10B 

C) B = 6.100 + 0,30K + 0,50M 
Y = 3.400 + 0,30K + 0,60M 

D) B = 6.100 + 0,10Y 
Y = 3.400 + 0,20B 

E) B = 6.100 – 0,50Y  
Y = 3.400 – 0,60B 
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58. İşletme, üretim maliyetlerini tahmini maliyetlerle 

izlemektedir. İşletmenin Temmuz ayı sonu itibarıyla  

A21 nolu siparişine ilişkin geçici mizandan alınan bilgiler 

aşağıdaki gibidir: 

Hesaplar 
Tutar Kalan 

Borç Alacak Borç Alacak 

710 Direkt İlk Madde ve 

Malzeme Giderleri 
6.100  6.100  

711 Direkt İlk Madde ve 

Malzeme Giderleri 

Yansıtma  

 6.000  6.000 

720 Direkt İşçilik Giderleri 10.000 1.000 9.000  

721 Direkt İşçilik Giderleri 

Yansıtma  
 9.000  9.000 

730 Genel Üretim Giderleri 7.100  7.100  

731 Genel Üretim Giderleri 

Yansıtma  
 7.450  7.450 

Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin A21 nolu 

siparişine fazla veya eksik yüklenen üretim maliyeti 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 100 TL eksik yükleme  B) 150 TL eksik yükleme 

C) 250 TL fazla yükleme   D) 350 TL fazla yükleme 

E) 450 TL fazla yükleme 

 

 

 

 

59. İşletmede 1 adet A mamulü üretebilmek için standart olarak 

4 Direkt İşçilik Saati (DİS) sarf edileceği ve standart direkt 

işçilik saat ücretinin 5 TL olacağı planlanmıştır. 2016 Eylül 

ayında üretilen 9.000 adet A Mamulü için 37.500 DİS 

harcanmıştır. Gerçekleşen direkt işçilik gideri  

185.625 TL’dir.  

Buna göre, Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları 

hesabına kaydedilecek tutar kaç TL’dir? 

A) 1.500 B) 1.800 C) 1.875 D) 5.625 E) 7.500 

 

 

 

 

 

60. İşletme; 100.000 mamulü, adedi 12 TL’den satmaktadır. 

Sabit maliyetler 300.000 TL ve raporlanan net kâr 

200.000 TL olduğuna göre, değişken maliyet yöntemine 

göre düzenlenecek gelir tablosunda katkı payı tutarı 

kaç TL’dir? 

A) 400.000   B) 500.000   C) 700.000 

   D) 900.000   E) 1.000.000  

 

61. İşletmede 4 ayda bir ikramiye verilmektedir. 2016 yılının 

başında mevcut personel verilerine göre her bir ikramiye 

tutarı 400.000 TL düzeyindedir. 

Buna göre, Mart ayı sonu itibarıyla Maliyet Giderleri 

Karşılığı hesabında raporlanacak ikramiye giderleri 

karşılığı kaç TL’dir? 

A) 100.000   B) 300.000   C) 400.000  

   D) 900.000   E) 1.200.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Aşağıda bir üretim işletmesinin ilgili döneme ilişkin bilgileri 

verilmiştir. 

Dönem Başı Direkt İlk Madde ve 
Malzeme Stoku  

5.000 TL 

Direkt İşçilik Maliyeti 20.000 TL 

Dönem Sonu Direkt İlk Madde ve 
Malzeme Stoku 

8.000 TL 

Endirekt İşçilik Maliyeti 10.000 TL 

Dönem İçi Direkt İlk Madde ve Malzeme 
Alışları 

20.000 TL 

Fabrika Binası Sigorta Gideri 3.000 TL 

Fabrika Binası Amortismanı 2.000 TL 

Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku 10.000 TL 

Dönemde, üretimi tamamlanan mamullerin maliyeti 

47.000 TL ise dönem başı yarı mamul stoklarının 

maliyeti kaç TL olur? 

A) 3.000 B) 4.000 C) 5.000 D) 6.000 E) 10.000 
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63. İşletme, ortak (birleşik) üretim sonucu X, Y ve Z 

mamullerini üretmektedir. Bu mamuller ayrılma noktasında 

satılabildiği gibi, ek işleme tabi tutulup ek maliyet aldıktan 

sonra daha yüksek bir fiyattan da satılabilmektedir. İlgili 

üretim döneminde bu üç mamulün üretimi için katlanılan 

ortak (birleşik) maliyetler toplamı 500.000 TL’dir. Bu 

mamullere ilişkin ortaya çıkan veriler ise şu şekildedir: 

Mamul 

Ayrılma 

Noktasında 

Satış 

Değeri 

Ek Maliyet 

Ek İşlem 

Sonrası 

Satış 

Değeri 

X 200.000 TL  80.000 TL 300.000 TL 

Y 400.000 TL  70.000 TL 500.000 TL 

Z 400.000 TL 100.000 TL 520.000 TL 

İşletme ortak maliyetlerin dağıtımında satış değeri 

yöntemini kullanıyor ise bu mamuller ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) X mamulünün ortak maliyetten aldığı pay 100.000 TL’dir. 

B) X mamulü ek işlem sonrası satılırsa elde edilecek kâr 
20.000 TL artar. 

C) Z mamulünün ek işlem sonrası toplam maliyeti  
300.000 TL’dir. 

D) Z mamulü ek işlem sonrası satılırsa elde edilecek kâr 
30.000 TL artar. 

E) Y mamulü ayrılma noktasında satılınca elde edilecek 
kâr, ek işlem sonrası satışa göre 30.000 TL az olur. 

 

 

 

 

 

 

64. Stok kontrolü için geliştirilmiş yöntemlerin temel amacı; 

işletmelerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri, ihtiyaç duyulduğu 

anda istenilen miktarda ve optimum sermaye maliyeti ile 

sağlayacak stok düzeylerini belirlemektir.  

Buna göre, aşağıda verilen yöntemlerden hangisi bu 

amaç doğrultusunda kullanılmaz? 

A) ABC Yöntemi 

B) Kaizen Yöntemi 

C) Stoksuz Malzeme Yönetimi (JIT) 

D) Sabit Sipariş Süresi Yöntemi 

E) Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Yöntemi 

 

 

 

 

65. Bir bilançoda özkaynağın kalemleri aşağıdakilerden 

hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Sermaye, Faaliyet Kârı/Zararı, Yenileme Fonu, Kâr 
Yedekleri, Vergiler 

B) Dönem Net Kârı/Zararı, Kâr Yedekleri, Geçmiş Dönem 
Kârı/Zararı, Amortisman, Karşılık 

C) Sermaye, Sermaye Yedekleri, Dönem Net Kârı/Zararı, 
Geçmiş Dönem Kârı/Zararı, Kâr Yedekleri 

D) Sermaye Yedekleri, Kâr Yedekleri, Faaliyet Kârı/Zararı, 
Geçmiş Dönem Kârı/Zararı, Yenileme Fonu 

E) Sermaye, Sermaye Yedekleri, Brüt Kâr/Zarar, Vergiler, 
Amortisman 

 

 

 

 

 

66. X İşletmesinde dönen varlıklar; hazır değerler, ticari 

alacaklar ve stoklardan oluşmaktadır.   

Cari oranı 2 ve nakit oranı 0,5 olan bu işletmede kısa 

vadeli yabancı kaynaklar 50.000 TL ve stoklar 40.000 TL 

ise ticari alacaklar toplamı kaç TL’dir? 

A) 20.000 B) 25.000 C) 30.000 D) 35.000 E) 40.000  

 

 

 

 

 

67.  

Dönen Varlıklar %20 

Stoklar %30 

Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar %40 

Özkaynaklar %50 

X İşletmesinin mukayeseli tablolar analizine göre 

hesaplanan bazı oranları yukarıda verilmiştir.  

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşletme sermaye artırımına gitmiştir. 

B) Stokların aktif içerisindeki payı %30’dur. 

C) İşletmenin kaynaklarının %50’si özkaynaklardan 
oluşmaktadır. 

D) İşletme uzun vadeli yabancı kaynaklara yönelmiştir. 

E) Dönen varlıklar bir önceki yıla göre %20 artmıştır. 
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68. Aşağıdaki hesaplardan hangisi, Tekdüzen Muhasebe 

Sistemine göre hazırlanmış bilançoda bulunmaz? 

A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

B) Ertelenmiş Gelirler 

C) Ertelenmiş Giderler 

D) Komisyon Giderleri 

E) Gelecek Aylara Ait Giderler 

 

 

 

 

 

69. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosu 

hazırlanırken kullanılan yöntemlerden biri değildir? 

A) Brüt Yöntem 

B) Endirekt Yöntem (Dolaylı Yöntem) 

C) Nakit Yöntemi 

D) Net Yöntem 

E) Direkt Yöntem (Dolaysız Yöntem) 

 

 

70. Yatay analiz yöntemine göre analizi yapılan finansal 

tablodaki bir hesabın önceki yıla ait hesap tutarı  

0 (sıfır), sonraki yıldaki hesap tutarı 400 ise değişim 

(artış veya azalış) yüzdesi ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Değişim yüzde dört yüz artış şeklinde gerçekleşmiştir. 

B) Değişim yüzde yüz artış şeklinde gerçekleşmiştir. 

C) Değişim yüzde dört yüz azalış şeklinde gerçekleşmiştir. 

D) Değişim yüzde yüz azalış şeklinde gerçekleşmiştir. 

E) Değişim hesaplanamaz. 

 

 

 

71. Aşağıdaki oranlardan hangisi bir likidite oranıdır? 

A) Stok bağımlılık oranı    B) Fiyat/kazanç oranı 

C) Brüt kârlılık oranı  D) Stok devir hızı oranı 

E) Finansal kaldıraç oranı 

 

  

 

 

72. Aktif toplamı dönen varlıklarının 5 katı olan bir 

işletmede pasif toplamı 10.000 TL, uzun vadeli yabancı 

kaynaklar ile özkaynakların toplamı da 9.000 TL ise bu 

işletmenin cari oranı yüzde kaçtır? 

A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 250 

 

 

73. Bir finansal tablo kaleminin önemli yanlışlık içerme riski; 

yanlışlıkları engellemeye yönelik işletme kontrolleri hesaba 

katıldığında orta, hesaba katılmadığında ise yüksek seviye 

olmaktadır. Denetçi, müteakip denetim prosedürlerinin 

nitelik, kapsam ve zamanlamasını önemli yanlışlık riski 

seviyesine göre belirlemektedir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Denetçi,  önemli yanlışlık riskini yüksek seviye olarak 
belirlemişse uygulayacağı müteakip denetim 
prosedürleri sadece detay testlerden oluşmalıdır. 

B) Denetçi,  önemli yanlışlık riskini orta seviye olarak 
belirlemişse uygulayacağı müteakip denetim 
prosedürleri sadece maddi doğrulama prosedürlerinden 
oluşmalıdır. 

C) Denetçi, önemli yanlışlık riskini orta seviye olarak 
belirlemişse uygulayacağı müteakip denetim 
prosedürleri kontrol testi içermelidir. 

D) Denetçi,  önemli yanlışlık riskini yüksek seviye olarak 
belirlemişse uygulayacağı müteakip denetim 
prosedürleri kontrol testi içeremez. 

E) Denetçi,  önemli yanlışlık riskini yüksek seviye olarak 
belirlemişse uygulayacağı müteakip denetim 
prosedürleri analitik prosedürler içermek zorundadır.   

 

 

 

 

74. Denetim şirketi, kalite kontrol sistemi kurma ve bu 

sistemin devamlılığı sürecinde aşağıdaki unsurlardan 

hangisini dikkate almaz? 

A) Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik 
sorumlulukları 

B) İlgili etik hükümleri 

C) İzleme 

D) Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve 
devam ettirilmesi 

E) Finansman kaynakları 

 

 

 

75. Aşağıdakilerden hangisi risk temelli denetimin temel 

özellikleri arasında yer almaz? 

A) Denetlenen şirketin belirli faaliyetleri incelenir. 

B) Sistemler ve faaliyetlerle ilgilidir. 

C) Esnek zamanlıdır. 

D) Daha çok nitel öğeleri içeren anlamlılık kavramıyla 
ilgilidir. 

E) Dış kontroller üzerinde odaklanır. 

 

 

 

76. Aşağıdakilerden hangisi denetimde işletme içi kanıtlar 

arasında yer almaz? 

A) Toplantı tutanakları  B) Muhasebe fişleri 

C) Banka hesap özeti  D) İşletmeye ait defterler 

E) Sözleşmeler 

 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
15 Ekim 2016 

 A 

 13 Diğer sayfaya geçiniz. 

77. Bağımsız denetimin yürütülmesi sırasında belirlenen 

yanlışlıkların değerlendirilmesi hakkındaki Bağımsız 

Denetim Standardı 450 uyarınca, aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Denetçinin finansal tablolarda tespit ettiği önemli bir 
yanlışlığı, işletme yönetimi düzeltmeyi reddediyorsa 
denetçi bu tablolar için olumlu görüş veremez. 

B) Denetçi, bariz bir şekilde önemsiz olduğunu düşündüğü 
yanlışlıkları göz ardı edebilir. 

C) Denetçinin finansal tablolarda tespit ettiği bir yanlışlığı 
düzeltilmesi için işletme yönetimine bildirmesi tek başına 
yetmez, yönetimin söz konusu düzeltmeyi yapıp 
yapmadığını da takip etmesi gerekir.  

D) Denetçi, tespit ettiği yanlışlıkların tablolara etkisini 
değerlendirmeden önce, daha önce belirlemiş olduğu 
önemlilik seviyesinin hala geçerli olup olmadığını 
değerlendirmek zorundadır.  

E) Denetçi, finansal tablolarda tespit ettiği bir yanlışlığı 
işletme yönetimine düzelttirmişse yanlışlıkla ilgili başka 
bir prosedür uygulamasına gerek yoktur. 

 

 

 

 

 

78. Denetim, işletme faaliyet döngüleri yaklaşımıyla 

alanlarına bölünmek istenirse başlıca denetim alanları 

arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Üretim ve stok döngüsü 

B) Satın alma ve ödeme döngüsü 

C) Alacak ve borç döngüsü 

D) Duran varlık döngüsü 

E) Ücret döngüsü 

 

 

 

79. Denetçi, işletmenin risk değerlendirme sürecini analiz 

ederken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz? 

A) Risklerin gerçekleşme olasılığını nasıl öngördüğünü 

B) Riskleri yönetmek için nasıl kararlar aldığını 

C) İşletme yönetiminin finansal raporlamaya ilişkin riskleri 
nasıl tanımladığını 

D) Faaliyet sonuçlarının etkinliği ve verimliliğini 

E) Riskin önemini nasıl tahmin ettiğini 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Denetçinin, finansal tabloların hazırlanmasında 

kullanılan finansal raporlama çerçevesinin kabul 

edilebilir olup olmadığını belirlerken dikkate alacağı 

faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi 

yer almaz? 

A) Müşterinin kara para aklama veya suç teşkil eden diğer 
faaliyetlerde bulunabileceğine ilişkin göstergeler 

B) İşletmenin niteliği 

C) Mevzuatın geçerli finansal raporlama çerçevesini 
belirleyip belirlemediği 

D) Finansal tabloların niteliği 

E) Finansal tabloların amacı 

 

 

 

81. Aşağıdakilerden hangisi denetim sırasında denetçinin, 

ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleriyle ilgili bilgi 

sağlayabileceği kayıt ve belgelerden biri değildir? 

A) İşletmenin ana ortaklarını belirlemek üzere ortakları 
gösteren siciller 

B) Denetçi tarafından elde edilen üçüncü taraf teyitleri 

C) İşletmenin yatırımlarına ve emeklilik planlarına ait 
kayıtlar 

D) İşletmenin olağan iş akışı dışında yapılan önemli 
sözleşme ve anlaşmalar 

E) Önceki dönem vergi beyannameleri 

 

 

 

82. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin maddi duran 

varlıklar grubuna uygulayacağı maddi doğruluk testleri 

bağlamında oluşturduğu özel denetim amaçlarından 

biri değildir? 

A) Haklar ve Yükümlülükler   B) Değerleme ve Dağıtım 

C) Sunum ve Açıklama  D) Varolma 

E) Tamlık 

 

 

83. Denetçinin, finansal tablolar üzerinde ilk önemlilik 

belirlemesinde bulunurken kullanacağı farklı yöntemler 

arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Aralık yöntemi     B) Asil yöntem C) Karışık yöntem 

   D) Ortalama yöntemi  E) Formül yöntemi 

 

 

84. Denetimde toplanacak kanıtların yeterliliği 

aşağıdakilerden hangisinden etkilenmez? 

A) İlgili denetim kanıtının kalitesi 

B) İhtiyaç duyulan denetim kanıtı miktarı 

C) İç kontrol sisteminin etkinliği 

D) Denetçinin “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin 
değerlendirmesi 

E) Denetimin maliyeti 
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85. Denetçinin müşterisini ilk kez denetlediği durumlarda 

açılış bakiyelerine ilişkin sorumluluklarını düzenleyen 

Bağımsız Denetim Standardı 510’a göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Açılış bakiyeleri doğru olmazsa hesap bakiyelerinde 
dönem içinde meydana gelen artış/azalışların 
yansıtıldığı gelir tablosu kalemleri de doğru olmaz. 

B) Denetçinin stoklar kaleminin açılış bakiyesi hakkında 
denetim kanıtı elde edememesi, dönem içinde 
kayıtlardan çıkan stok miktarı hakkında tespitte 
bulunamamasına, dolayısıyla da satışların maliyetini 
tespit edememesine yol açar.  

C) Açılış bakiyelerine yönelik denetim prosedürü uygulama 
zorunluluğu, bakiyelerin doğruluğuyla sınırlı olup 
bakiyelerde kullanılan muhasebe politikalarını 
kapsamamaktadır.  

D) Denetçi, açılış bakiyelerinin cari finansal tabloları önemli 
derecede etkileyecek nitelikte yanlışlıklar içerip 
içermediğine dair yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
etmelidir.  

E) Yönetim, denetçinin açılış bakiyelerinde tespit ettiği cari 
döneme önemli etkisi olan bir yanlışlıkla ilgili gerekli 
düzeltme veya açıklamaları yapmamışsa denetçi bu 
tablolara olumlu görüş veremez.  

 

 

 

86. Aşağıdakilerden hangisi denetimin tamamlanması 

aşamasında yapılan işlemlerden biri değildir? 

A) Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların gözden 
geçirilmesi 

B) Genel analitik testlerin yapılması 

C) Denetim çalışma kâğıtlarının hazırlanması 

D) Gelecekteki olası belirsizliklerin değerlendirilmesi 

E) Denetim programının gözden geçirilmesi 

 

 

 

87. Denetimin Sürekliliği başlıklı Bağımsız Denetim 

Standardı 570 çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) İşletme yönetiminin işletmenin sürekliliği varsayımıyla 
ilgili değerlendirmesi, bilanço tarihinden sonraki en az  
12 ayı dikkate almalıdır. 

B) Yönetim, hazırladığı finansal tablolarda işletmenin 
sürekliliğiyle ilgili bir değerlendirme yapmamışsa denetçi 
yönetimden söz konusu değerlendirmeyi yapmasını 
ister. 

C) Yönetimin işletmenin sürekliliğiyle ilgili bir değerlendirme 
yapmamış olması durumunda, finansal raporlama 
kurallarına aykırılık söz konusu olduğu için denetçi 
tablolara olumlu görüş veremez. 

D) Süreklilik varsayımına ilişkin şüphe oluşturabilecek olay 
veya durumlar varsa denetçi varsayımla ilgili önemli bir 
belirsizlik olup olmadığını tespite yönelik prosedürler 
uygulamalıdır. 

E) Süreklilik varsayımıyla ilgili önemli bir belirsizlik varsa 
ancak yönetim bu durumu zaten finansal tablolarda 
açıklamışsa denetçinin konuyla ilgili yerine getirmesi 
gereken herhangi bir yükümlülüğü yoktur. 

88. Denetçi, müşteri şirketin Ticari Alacaklar hesabının yılsonu 

bakiyesini doğrulama maksadıyla; şirket kayıtlarındaki 

borçlu müşterilerin %30’undan yıl sonu itibarıyla borç 

bakiyeleri için mutabakat talep etmiştir. 

Denetçi bu denetim prosedürüyle, Ticari Alacaklar 

hesap bakiyesine dair yönetim beyanlarından 

hangilerinin doğruluğunu test etmeyi amaçlamaktadır? 

A) Var olma – değerleme – haklar 

B) Doğruluk – var olma – sınıflandırma 

C) Sınıflandırma – gerçekleşme – var olma 

D) Var olma – tamlık 

E) Hesap kesim – değerleme – var olma 

 

 

 

 

89. Bir ekonomide para arzının artırılması, fiyat 

seviyesinde önemli bir artışa neden olmadan gelir ve 

istihdamda önemli bir artış doğuruyorsa bu ekonomi 

için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Toplam talep, tam istihdam denge seviyesinin altındadır. 

B) Yatırımlar faizdeki değişmelere duyarlıdır. 

C) Kısa dönem toplam arz eğrisi pozitif eğimlidir. 

D) Ekonomi tam istihdam seviyesinin altında faaliyet 
göstermektedir. 

E) Ekonomi uzun dönem arz eğrisi üzerinde faaliyettedir. 

 

 

 

90. Kapsanmamış faiz paritesine göre bir ülkedeki para 

arzı artışı, diğer koşullar aynı kalmak üzere, yerli 

paranın değerini nasıl etkiler? 

A) Faizler yükselir, ülke parası değer kaybeder. 

B) Faizler değişmez, döviz kurunda değişiklik olmaz. 

C) Faizler düşer, ülke parası değer kazanır. 

D) Faizler yükselir, ülke parası değer kazanır. 

E) Faizler düşer, ülke parası değer kaybeder. 

 

 

 

 

91. Devletin olmadığı kapalı bir ekonomide tüketim (C) ve 

yatırım (I) fonksiyonları sırası C = 50+aY ve I = 100+aY 

şeklinde verilmiştir.  Bu denklemlerde Y değişkeni milli geliri 

ifade ederken “a” sıfırdan büyük bir katsayıdır.  

Bu ekonomide denge milli gelir düzeyi 500 ise “a” 

katsayısı kaçtır? 

A) 0,15 B) 0,25 C) 0,35 D) 0,45 E) 0,55  
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92. Toplam maliyet fonksiyonu, TC(Q) = aQ2+bQ+c şeklinde 

verilmiş olsun. Bu denklemde Q çıktı miktarını gösterirken 

a,b ve c sıfırdan büyük parametrelerdir. 

Üretim düzeyi 2 iken ortalama değişken maliyet 20 ve 

ortalama sabit maliyet 10 değerlerini alıyorsa 2a+b+c 

toplamı kaçtır? 

A) 5 B) 10 C) 20 D) 30 E) 40  

 

 

 

 

93. Aşağıda verilen fayda fonksiyonlarından hangisinde, 

tüketim miktarı arttıkça marjinal fayda da artmaktadır? 

(U(c) ifadesi c tüketim miktarından alınan faydayı 

göstermektedir.) 

A) U(c) = c0,5 B) U(c) = c+5  C) U(c) = c 

D) U(c) = c2  E) U(c) = 2c 

 

 

 

94.  

I. DİBS kesin alımı 

II. Ters repo 

III. TCMB’nin likidite senedi ihraç etmesi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yukarıdaki 

işlemlerden hangisi/hangileri ile likiditeyi azaltma 

hedefini gerçekleştirir? 

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III 

D) II ve III    E) I, II ve III 

 

 

 

 

95. Bir malın bedelsiz olarak belirli bir toplum kesimine 

verilmesine ne denir? 

A) Ayni transfer harcaması  B) Efektif harcama 

C) Nakdi transfer harcaması D) Kalkınma cari 

E) Yatırım harcaması 

 

 

 
 

96. Keynesyen yaklaşımda, devletin ekonomiye 

müdahalesinde aşağıdakilerden hangisi beklenmez? 

A) Devlet, gelir dağılımında adaleti sağlamalıdır. 

B) Devlet, fiyat istikrarını sağlamalıdır. 

C) Devlet, stagflasyonu sağlamalıdır. 

D) Devlet, servet dağılımında adaleti sağlamalıdır. 

E) Devlet, kalkınmayı sağlamalıdır. 

 

 

97.  

I. Ekonominin üretim gücünü artırmaya yöneliktir. 

II. Sermaye mallarına ilaveleri kapsar. 

III. Faydası bir dönemle sınırlıdır.  

IV. Mal stoklarında artışa yol açar. 

Kamu yatırım harcamaları ile ilgili yukarıdakilerden 

hangisi/hangileri yanlıştır? 

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

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

 

 

 

 

98. Aşağıdakilerden hangisi yararlanma ilkesine dayalı 

kamu gelirlerinden biri değildir? 

A) Resim    B) Şerefiye 

C) Özel tüketim vergisi   D) Katılma payı 

E) Harç 

 

 

 

99. Kamu borçlanmasında kısa vadeli borcun uzun vadeli 

borca çevrilmesi aşağıdakilerden hangisi ile 

tanımlanır? 

A) Tahkim   B) Konkordato C) Terkin 

D) Tevzin  E) Konversiyon 

 

 

 

100. Kamu mallarının etkin düzeyde sunulması için gerekli 

koşul aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Her bir bireyin tükettiği kamu malı miktarının toplanarak 
kamu malı arzına eşitlenmesi 

B) Her bir bireyin özel mal ve kamusal mal arasındaki 
marjinal ikame hadlerinin, bu iki mal arasındaki marjinal 
dönüşüm oranına eşit olması 

C) Bireylerin kamusal mallar için fiyat alıcı olması 

D) Kişilerin özel mal ve kamusal mal arasındaki marjinal 
ikame hadlerinin toplamının, bu iki mal arasındaki 
marjinal dönüşüm oranına eşit olması 

E) Her bir bireyin kamusal maldan elde ettiği marjinal 
faydanın marjinal maliyete eşit olması 
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101.  

I. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

II. Uyarma  

III. Meslekten çıkarma  

IV. Kınama  

V. Yeminli sıfatının kaldırılması 

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği”ne göre, 

yukarıdaki disiplin cezalarından hangisi/hangileri 

Resmî Gazete’de yayımlanır? 

A) Yalnız III  B) Yalnız V  C) I, III ve IV 

D) I, III ve V  E) III, IV ve V 

 

 

 

102.  

I. Maddi tazminat davası 

II. Manevi tazminat davası 

III. Fiilin haksız olup olmadığının tespiti davası 

IV. Haksız rekabetin men’i davası 

V. Haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan 

kaldırılması davası 

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 

Reklam Yasağı Yönetmeliği”ne göre, Odalar haksız 

rekabete dayalı olarak yukarıdaki davalardan 

hangilerini açma yetkisine sahip değildir? 

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

D) II ve V  E) III ve V 

 

 

 

 

103. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 

İlkeler Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan “Etik 

İlkeler”e göre, aşağıdakilerden hangisi meslek 

mensubunun sahip olduğu gizli bilgileri açıklamasının 

gerekli veya uygun olduğu düzenlenen haller arasında 

yer almaz? 

A) Müşteri izni ile açıklama yapmak 

B) Bir başka meslek mensubuna mesleki çalışmalarında yol 
gösterici emsal veriler sunmak 

C) Muhasebe veya denetim standartlarını ve etik 
gerekliliklerini karşılamak amacıyla açıklama yapmak 

D) Kanuna aykırı bir durumu ortaya çıkarmak için ilgili 
kamu otoritesine açıklama yapmak 

E) Yasal süreç esnasında belge veya diğer kanıtları 
sağlamak amacıyla açıklama yapmak 

 

 

 

104. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine göre, meslek mensuplarının 

kendilerine tevdi edilen defter ve belgelerin geri 

alınmasını sahibine yazı ile bildirmiş olduğu hallerde, 

saklama mükellefiyeti, bildirme tarihinden itibaren ne 

kadar süre içinde sona erer? 

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

 

 

 

 

 
 

105. “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin 

İşyeri Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları 

Hakkında Mecburi Meslek Kararı”na göre, meslek 

mensupları işyerlerinin hizmet ve kalite güvencesine 

ait politika, süreç ve uygulamalarını dokümante ettiği 

raporlarını, mesleki faaliyete başlamalarından itibaren 

ne kadar süre içinde bağlı oldukları Odalara beyan 

etmeleri gerekir? 

A) 6 ay B) 9 ay      C) 12 ay   D) 3 yıl       E) 5 yıl 

 

 

 

 

 

 

106. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, ücret 

tarifesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

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

B) Odalar, hazırladıkları yeni tarifeleri Kasım ayı sonuna 
kadar Geçici Kurul’a yollarlar. 

C) Bir yılın tarifesinin hazırlanmasına önceki yılın Ekim 
ayında odalarca başlanır. 

D) Ücret tarifesindeki asgari miktar altında kalan ücretle 
çalışmak, sözleşmede açıkça belirtilmek suretiyle 
mümkündür. 

E) Bakanlıkça tasdik edilen tarifeler Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde yayımlanmakla yürürlüğe girer. 
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107. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesinin feshi 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak 
işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih 
yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda 
bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 
altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin 
gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. 

B) Yer altı işlerinde çalışan işçilerin, feshin geçersizliği 
iddiası ile dava açabilmeleri için altı aylık kıdemlerinin 
bulunması koşulu aranmaz. 

C) Mahkemenin feshin geçersizliğine karar vermesi hâlinde 
işçi, bu kararın tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe 
başlamak için işverene başvuruda bulunmazsa 
işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır. 

D) İş sözleşmesinin işveren tarafından süreli olarak 
feshedilmesi halinde işçiye yeni iş arama izni verilmesi 
işverenin takdirine bağlıdır. 

E) İş sözleşmesini haklı bir neden bulunmaksızın fesheden 
işçi, fesih bildirim şartına uymazsa işverene bildirim 
süresine ilişkin ücreti tutarında tazminat ödemek 
durumundadır. 

 

 

 

108. Kıdem tazminatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur?  

A) Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin 
geçmişte kıdemin ait olduğu yılda aldığı ücrettir. 

B) Toplu iş sözleşmesiyle işçinin bir yıllık çalışmasına 
karşılık alacağı kıdem tazminatının 30 günlük ücretinden 
fazla belirlenmesi mümkün değildir. 

C) Erkek işçiler de kadın işçiler gibi evlenmelerinden 
itibaren bir yıl içerisinde iş sözleşmelerini feshederek 
kıdem tazminatına hak kazanabilirler. 

D) İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı, işçinin kanuni 
mirasçılarına ödenir. 

E) Kıdem tazminatı hesabına esas alınan ücrete, işçiye 
sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi 
ve kanundan doğan menfaatler dâhil değildir. 

 

 

 

 

 

109. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücrete ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Ücreti, ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir 
bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu 
yerine getirmekten kaçınabilir. 

B) Ücretin yabancı para ile ödenmesi kararlaştırılamaz. 

C) Toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleriyle ücretin iki 
ayda bir ödeneceği geçerli olarak kararlaştırılabilir. 

D) Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi on yıldır. 

E) Emre yazılı bono ile ücret ödemesi yapılabilir. 

 

 

110. Bir işyeri X A.Ş.’den Y A.Ş.’ye devredilmiştir. İşçi A’nın  

X A.Ş. yanında çalışırken hak kazandığı ancak 

kullanmadığı 2 yıllık ücretli izni ve devirden önceki döneme 

ait 3 aylık ücret alacağı bulunmaktadır. Devirden 5 ay sonra 

Y A.Ş. tarafından işçi A’nın iş sözleşmesi usulsüz bir 

şekilde feshedilmiş olup, X A.Ş. döneminde doğan 

alacaklara yönelik olarak işçiye herhangi bir ödemede 

bulunulmamıştır.   

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, yukarıdaki olayla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İş sözleşmesinin usulsüz feshi nedeniyle işçi A lehine 
doğan kıdem tazminatı alacağını ödeyen Y A.Ş., yaptığı 
ödemeyle ilgili X A.Ş.’ye hiçbir rücu imkanına sahip 
değildir.    

B) İş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle işçi A’nın 
hizmet süresinin dikkate alındığı hakları hesap edilirken 
sadece Y A.Ş. yanında geçirdiği süreler dikkate alınır.   

C) İş sözleşmesinin usulsüz feshi nedeniyle işçi A lehine 
doğan ihbar tazminatı alacağının tek sorumlusu  
Y A.Ş.’dir. 

D) İş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle muaccel hale 
gelen işçi A’nın yıllık ücretli izin alacağından X A.Ş., 
devir tarihinden itibaren beş yıl süreyle Y A.Ş. ile birlikte 
müteselsilen sorumludur. 

E) İşçi A, X A.Ş. döneminde doğan ve ödenmeyen ücret 
alacağının tahsili için sadece X A.Ş.’ye başvurabilir. 

 

 

 

 

 

111. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılmaz? 

A) İşçilerin, işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde 
çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen 
süreler 

B) İşçinin, işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde 
bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi 
bekleyerek boş geçirdiği süreler 

C) İşçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi 
veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle 
ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl 
işini yapmaksızın geçirdiği süreler 

D) İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf 
sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme 
esnasında araçlarda geçen süreler 

E) Çocuk emziren kadın işçilerin, çocuklarına süt vermeleri 
için belirtilecek süreler  
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112. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumunun prim ve 

diğer alacakları açısından uygulanan zamanaşımı 

süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurumun prim ve diğer alacaklarına dair ödeme    
süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak on yıldır. 

B) Kurumun prim ve diğer alacaklarına dair ödeme 
süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak yirmi yıldır. 

C) Kurumun prim ve diğer alacaklarına dair ödeme 
süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak altı aydır. 

D) Kurumun prim ve diğer alacaklarına dair ödeme 
süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak beş yıldır. 

E) Kurumun prim ve diğer alacaklarına dair ödeme 
süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlayarak bir yıldır. 

 

 

 

 

113. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, dar 

mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile 

bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan 

vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların 

bildirilmesine mahsus olan beyanname çeşidi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 

B) Yıllık beyanname 

C) Katma değer vergisi beyannamesi 

D) Muhtasar beyanname 

E) Münferit beyanname 

 

 

 

114. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun uyarınca, haklarında ihtiyati haciz tatbik 

olunanlar; haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde 

haczin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde 

alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi 

itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz 

edebilirler? 

A) 7  B) 15  C) 30  D) 45  E) 60  

 

 

 

 

 

 

 

115. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Kurumlar vergisi beyannamesi mükellefin bağlı olduğu 
vergi dairesine verilir. 

B) Kurumlar vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun 
beyanı üzerine tarh olunur. 

C) Mükellefler şubeleri, alım-satım büro ve mağazaları için 
bunların bağımsız muhasebeleri olması durumunda ayrı 
beyanname verirler. 

D) Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi 
dairelerini, kanunî veya iş merkezlerine bakmaksızın 
belirlemeye yetkilidir. 

E) Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri Maliye 
Bakanlığınca belirlenir. 

 

 

 

 

 

116. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de mer’i vergi 

hukukundaki yorum yöntemlerinden biri değildir? 

A) Amaçsal yorum   B) Yasama yorumu 

C) Tarihi yorum   D) Lafzi yorum 

E) Sistematik yorum 

 

 

 

 

 

117. Aşağıdaki tarihlerden hangisi 20 Şubat 2012 tarihinde 

vergiyi doğuran bir olayın gerçekleşmesi durumunda 

tahakkuk zamanaşımı süresinin son gününü 

göstermektedir? 

A) 31 Aralık 2016   B) 31 Aralık 2017 

C) 20 Şubat 2016   D) 20 Şubat 2017 

E) 20 Şubat 2013 

 

 

 

 

118. Türkiye’de 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi 

olan tam mükellef bir kurumun kazancının 

hesaplanması bakımından 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu’nda yer alan gelir unsurlarından hangisi esas 

alınmaktadır? 

A) Ücret 

B) Serbest Meslek Kazancı 

C) Ticari Kazanç 

D) Gayrimenkul Sermaye İradı 

E) Menkul Sermaye İradı 
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119. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi “ticari iş” niteliğinde değildir? 

A) Öğrenci (E)’nin gerçek kişi tacir olan (F)’nin 
eczanesinden ilaç satın alması 

B) Beyaz eşya satıcısı olan gerçek kişi tacir (G)’nin bir tüzel 
kişi tacir olan (H)’nin fabrikasından işletmesinde 
satılmak üzere buzdolabı satın alması 

C) Devlet memuru (C)’nin bir başka devlet memuru olan 
(D)’nin arabasını satın alması karşılığında çek vermesi 

D) Devlet memuru (K)’nın evinde kullanmak üzere tüzel kişi 
tacir (L)’den televizyon satın alması 

E) Nakliye işleri yapan esnaf (A)’nın eşya taşırken restoran 
işleten esnaf (B)’nin işletmesine çarparak camlarını 
kırması 

 

 

120. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi “hâkim şirket-bağlı şirket 

ilişkisi”ni ortaya çıkaran haller arasında yer almaz?  

A) X Limited Şirketinin Y Anonim Şirketinin şirket 
sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar 
alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini 
sağlayabilmek hakkını haiz olması 

B) X Limited Şirketinin Y Anonim Şirketinin oy haklarının 
çoğunluğuna sahip olan Z Anonim Şirketinin paylarının 
tamamına tek ortak olarak sahip olması 

C) X Limited Şirketinin Y Anonim Şirketinin oy haklarının 
çoğunluğuna sahip olması 

D) X Limited Şirketinin Y Anonim Şirketini bir sözleşme 
gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutması 

E) X Limited Şirketinin Y Anonim Şirketinin ihraç ettiği intifa 
senetlerinin tamamına sahip olması 

 

  

 

121. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, hukuka uygun 

bir şekilde kurulmakla birlikte kuruluşundan beş yıl 

sonra kamu düzenine aykırı işlemlerde bulunmaya 

başlayan bir anonim şirket hakkında, özel kanunlardaki 

hükümler saklı kalmak kaydıyla Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından ne kadar süre içerisinde ve hangi 

dava açılabilir? 

A) Kamu düzenine aykırı işlem, hazırlık veya faaliyetlerin 
öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde “şirketin batıl 
(kesin geçersiz) olduğunun tespiti davası” açılabilir. 

B) Kamu düzenine aykırı işlem, hazırlık veya faaliyetlerin 
öğrenilmesi halinde her zaman şirketin “yok” hükmünde 
olduğuna ilişkin tespit davası açılabilir. 

C) Kamu düzenine aykırı işlem, hazırlık veya faaliyetlerin 
öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde “fesih davası” 
açılabilir. 

D) Kamu düzenine aykırı işlem, hazırlık veya faaliyetlerin 
öğrenilmesinden itibaren beş yıl içinde “fesih davası” 
açılabilir. 

E) Kamu düzenine aykırı işlem, hazırlık veya faaliyetlerin 
öğrenilmesinden itibaren beş yıl içinde “şirketin batıl 
(kesin geçersiz) olduğunun tespiti davası” açılabilir. 

 

122. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari örf ve 

âdetin uygulanması hakkında aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Bir bölgeye özgü ticari örf ve âdetler genel olanlara 
üstün tutulur. 

B) Ticari örf ve âdet, tarafları tacir olan bir ticari 
uyuşmazlıkta, yalnızca tamamlayıcı genel hükümlerde 
düzenleme bulunmadığı hallerde uygulanır. 

C) Ticari örf ve âdet, tacir sıfatını haiz bulunmayanlar 
hakkında ancak onlar tarafından bilindiği veya bilinmesi 
gerektiği takdirde uygulanır.  

D) Bir ticaret dalına özgü ticari örf ve âdetler, genel olanlara 
üstün tutulur. 

E) Özel ticari örf ve âdetin uygulanacağı bir uyuşmazlıkta, 
ilgililer aynı bölgede değillerse kanunda veya 
sözleşmede aksi öngörülmedikçe ifa yerindeki ticari örf 
ve âdet uygulanır. 

 

 

 

 

123. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bonoda 

aşağıdaki unsurlardan hangisi bulunamaz? 

A) Cirantanın imzası 

B) Düzenleyenin imzası 

C) Muhatabın adı ve soyadı veya ticaret unvanı 

D) Lehtarın adı ve soyadı veya ticaret unvanı 

E) Aval veren kişinin (avalistin) imzası 

 

 

 

124. Düzenleme tarihi 11.08.2016; düzenleme yeri ve ödeme 

yeri Ankara; muhatabı Türkiye İş Bankası 

Yenimahalle/Ankara şubesi; bedeli 10.000 TL olan emre 

yazılı bir çek için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   

A) Çek, 12.08.2016 günü muhatap bankanın 
Beşiktaş/İstanbul şubesine ödenmek üzere ibraz 
edilebilir ve hesapta para varsa çek bedeli ödenir. 

B) Çeki beyaz ciro ile devralan kişi, çeki ciro etmeden 
sadece teslimle başkasına devredebilir. 

C) Çek süresinde, muhatap banka şubesine ibraz edildiğinde 
hesapta 9.000 TL varsa çek karşılıksızdır. 

D) 29.08.2016 günü geldiğinde çek hâlâ ibraz edilmemişse 
düzenleyen muhatap bankadan çeki ödememesini talep 
edebilir. 

E) Çek, 07.07.2016 günü muhatap banka şubesine ibraz 
edilemez. 
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125. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin kesin 

hükümsüzlüğünü gerektiren sebeplerden biri değildir? 

A) Sözleşmenin muvazaalı olması 

B) İrade beyanında bulunan kişinin ayırt etme gücünün 
bulunmaması 

C) Sözleşmenin konusunun emredici hukuk kurallarına 
aykırı olması 

D) Sözleşmenin geçerliliği için aranan şekle uyulmamış 
olması 

E) Sözleşme taraflarından birinin irade beyanının korkutma 
sebebiyle sakat olması 

 

 

 

126.  

I. Zorunluluk hallerinin mevcut bulunması 

II. Zarar görenin hafif kusuru 

III. Zarar verenin davranışının haklı savunma niteliği taşıması 

IV. Yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında 

sağlanamayacak olması durumunda kişinin hakkını kendi 

gücüyle koruması 

V. Zarar verenin davranışının haksız tahrik dolayısıyla 

ortaya çıkması 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

yukarıdakilerden hangileri haksız fiillerde “hukuka 

aykırılığı kaldıran haller” arasında yer alır? 

A) I, II ve III  B) I, II ve IV   C) I, III ve IV 

D) II, IV ve V  E) III, IV ve V 

 

 

 

 

127. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, taraflar 

arasında aksine bir anlaşma yoksa “parça borçları”nın 

ifa yeri, kural olarak aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Alacaklının sözleşmenin kurulduğu sıradaki yerleşim yeri 

B) Sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun 
bulunduğu yer 

C) Borçlunun ifa zamanındaki yerleşim yeri 

D) Borçlunun sözleşmenin kurulduğu sıradaki yerleşim yeri 

E) Alacaklının ifa zamanındaki yerleşim yeri  

 

 

 

 

 

128. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

zamanaşımının kesilmesi ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Zamanaşımı kefile karşı kesilince asıl borçluya karşı 
kesilmiş olmaz. 

B) Zamanaşımı asıl borçluya karşı kesilince kefile karşı da 
kesilmiş olur. 

C) Borçlu borcu ikrar etmişse zamanaşımı kesilir. 

D) Alacaklı iflas masasına başvurmuşsa zamanaşımı 
kesilir. 

E) Zamanaşımı müteselsil borçlulardan birine karşı kesilince 
diğerlerine karşı kesilmiş olmaz. 

 

 

 

 

129. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, “öneri” ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını 
öneren, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle 
bağlıdır. 

B) Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya fiyat listesi 
gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça 
öneri sayılır. 

C) Telefon veya bilgisayar gibi iletişim araçlarıyla doğrudan 
iletişim sırasında yapılan öneri, hazır olmayanlar arasında 
yapılan öneri sayılır. 

D) Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz ve 
bu şeyi alan kişi, onu geri göndermek veya saklamakla 
yükümlü değildir. 

E) Kabul için süre belirlemeksizin hazır olan kişiye yapılan 
öneri, hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle 
bağlılıktan kurtulur. 

 

 

 

 

 

 

130. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

önsözleşmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Önsözleşme, tarafların iradelerinin karşılıklı ve birbirine 
uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. 

B) Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin 
önsözleşmeler geçerlidir. 

C) Kanunlarda öngörülen istisnalar dışında, önsözleşmenin 
geçerliliği, ileride kurulacak sözleşmenin şekline bağlıdır. 

D) Önsözleşme hakkında, şartları oluşmuşsa yanılmaya 
ilişkin hükümlerin uygulanması mümkündür. 

E) Önsözleşme hukuki niteliği itibarıyla tek taraflı hukuki bir 
işlemdir. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI  
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
 

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

 
  



 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 

1. Sınavda 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. Bu kimlik belgeleri dışında başka bir 

belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız geçersiz 

sayılacaktır. 

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. 

 

  


