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KİTAPÇIK TÜRÜ 
 
 
 

         

 
 ADI : ………………………………………………………………  

 SOYADI  : ………………………………………………………………  

 

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

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

           

DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 
                               GENEL AÇIKLAMA 
 

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

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

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

EKONOMİ ve MALİYE 
HUKUK 

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

 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

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

 

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

A 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 
MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 
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1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi 

gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? 

A) Ev sahibi gelmeden önce, aklından geçenleri söyleme 

telaĢıyla içeriye daldı. 

B) Çoban, yalnız yaĢayanlara özgü bir gevezelikle 

konuĢmasını sürdürdü. 

C) AnlaĢılan, arkadaĢlarının bu iĢe burnunu sokması iĢine 

gelmedi. 

D) Her Ģeye rağmen mutlu olacaklarını anlatan bir Ģefkatle 

ona sarıldı. 

E) Sokağın baĢında, duvarlarını sarmaĢıkların örttüğü, eski 

bir ev vardı. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi 

vardır? 

A) Goethe, güzelliği “en çok huzur veren Ģeyin en zevk verici 

anı” olarak tanımlar. 

B) O zamana kadar hiç konuĢmadı, sadece çevresinde olup 

bitenleri izledi. 

C) Yanıma yaklaĢan gizemli adam, eski bir Ģarkıyı mırıldanıp 

duruyordu. 

D) Hastanın uykuda olduğunu söylemesi, sırf vakit 

kazanmak içindi. 

E) Genç kız, elinin bir hareketiyle arkadaĢını susturmak 

istedi. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Ankara’dan Zonguldağ’a giderken yolda çok güzel 

manzaralar karĢılar sizi. 

B) Onunla buluĢma yerimiz olan bu kitapçıyı ne kadar 

özlediğimi fark ettim. 

C) Baharla birlikte bahçede ki ağaçların çiçek açmasını 

beklemek ne güzeldi. 

D) Uçağımızın gece saat 3’de kalkacak olması bizi biraz 

kaygılandırıyordu. 

E) Birden bastıran yağmur altında sırıl sıklam olan 

öğrencileri görmeliydiniz. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 

yoktur? 

A) Ġçeriğin bir yazının kalbi olduğu, hayat verdiği gerçeği 

yadsınamaz. 

B) Bu eleĢtiride hem yanlı bir yaklaĢım söz konusu hem de 

nitelikli değil. 

C) YaĢam insanın istediği gibi sürmüyor, değiĢtirmek de 

elimizden gelmiyor. 

D) Yapıtlarında bir yandan gerçekleri anlatmaya, diğer 

yandan okurlarına umut vermeye çalıĢıyor. 

E) Ġlk sayfalarda çok sıkıldıysa da orta bölümlere geldiğinde 

kitaba kaptırdı. 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi birlikte verilen kavramı 

örneklemez? 

A) Bu borcu beraber ödeyeceğimizi zannetmiĢtim.- 

GerçekleĢmemiĢ beklenti 

B) Hazırladığımız yemekleri beğeneceğini sanmıyorum.- 

Tahmin 

C) Annemin resimlerinin bir gün hak ettiği değeri bulacağına 

inanmak istiyorduk.- Olasılık 

D) Bir an için kabul ettiğini farz edelim.- Varsayım 

E) Bu arabanın masrafından bıktım.-Yakınma 

 

6. (I) Kars Kalesi, tüm ihtiĢamıyla karĢılıyor misafirlerini. (II) 

On Ġki Havariler Kilisesi görülmeye değer.(III) ġehrin en 

tepesinden yamaca doğru selamlıyor Ģehre gelenleri. (IV) 

Bilindiği gibi bu kale Saltuklular zamanında yapılmıĢ. (V) 

Surlar, soğuk hava koĢulları nedeniyle yıkılmıĢ ne yazık ki!  

(VI) Ama kalenin içinde gezmek, insanı yüzyıllar öncesine 

götürüyor. 

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin 

hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır? 

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

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çatmak” sözcüğü 

“rastlamak, karşılamak” anlamında kullanılmıştır? 

A) Askerler, silahlarını çatmıĢ komutanlarını bekliyorlardı. 

B) Neden bana çatıp duruyordu? 

C) Birden bana çatacak gibi oldu, sonra gitti. 

D) ġimdiye dek onun gibi birine çatmamıĢtık. 

E) Veda vakti gelip çattığında, herkes ağlamaklı oldu. 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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8. Ali öğretmen, maaşının 2/7’sini ev kirasına, geri kalanın 

1/4'ünü yol masrafına, geri kalanın 2/5’ini çocuğunun 

eğitim masraflarına harcıyor. Geriye 225 lira parası 

kaldığına göre, Ali öğretmenin maaşı kaç liradır? 

A) 650 B) 700 C) 730 D) 760 E) 820 

 

9. Baba ile oğulun yaşları toplamı 50’dir. Babanın yaşı 

oğlunun yaşının 2 katından 5 fazladır. Oğlunun yaşı 

kaçtır? 

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16  

 

10. Bir satıcı bir gömleği %10 kârla 88 TL’ye satıyor. Satıcı 

bir gömlekten kaç TL kâr elde eder? 

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

 

11. 2+4+6+…+48+50 toplamının sonucu kaçtır? 

A) 300 B) 325 C) 600 D) 625 E) 650 

 

12. Mert, elindeki cevizleri 6’şar, 8’er ve 10’ar saydığında 

her seferinde 3 ceviz artıyor. Buna göre Mert’in elindeki 

ceviz sayısı en az kaçtır? 

A) 83 B) 97 C) 101 D) 117 E) 123  

 

13. Fatma’nın yaşı, Hakan’ın yaşından 4 eksik, Emre’nin 

yaşının yarısından 6 fazladır. Üçünün yaşları toplamı 60 

olduğuna göre, Fatma’nın yaşı kaçtır? 

A) 17 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26 

 

14. 7+11+15+ ... +127 toplamındaki her terim 5’er artırılırsa, 

toplam kaç artar? 

A) 75 B) 100 C) 120 D) 125 E) 155 

 

15. Bir işi Hasan 20, Hüseyin 40 günde yapabiliyor. İkisi 

birlikte 10 gün çalıştıktan sonra Hasan işi bırakıyor.  

Kalan işi Hüseyin kaç günde tamamlar? 

A) 2 B) 3 C) 5 D) 8 E) 10 
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16. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birinci Dünya Savaşı 

sırasında yaşadığı rejim değişikliği sebebiyle savaştan 

çekilmiştir?  

A) Rusya  

B) Almanya 

C) Ġtalya 

D) Bulgaristan 

E) Ġngiltere 

 

17. Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra Sovyet Rusya ile 

TBMM Hükümeti arasında imzalanan dostluk ve 

işbirliği antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ankara 

B) Moskova 

C) Kars  

D) Gümrü 

E) Londra  

 

18. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllarda, Türkiye 

ile Yunanistan arasında yaşanan siyasal sorun 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yabancı okullar 

B) SavaĢ tazminatı   

C) Kapitülasyonlar 

D) Nüfus Mübadelesi 

E) Boğazlar 

 

 

 

 

 

19. Latin Alfabesi’ne dayalı yeni Türk Alfabesi’nin 

kabulünden sonra, halka yeni harfleri öğretmek ve 

ülkedeki okuryazar oranını artırmak amacıyla 

aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? 

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması 

B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması 

C) Millet Mektepleri’nin açılması 

D) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması 

E) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması 

 

20. “ Akılcılık ve Bilimsellik” aşağıdaki Atatürk ilkelerinden 

hangisinin bütünleyicisidir? 

A) Milliyetçilik 

B) Halkçılık 

C) Devletçilik 

D) Laiklik 

E) Cumhuriyetçilik 
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21. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe tarafından 

sağlanan verilerin karşılaştırılabilir olmasını sağlayan 

muhasebenin temel kavramlarından birisidir? 

A) Ġhtiyatlılık  

B) Tarafsızlık ve Belgelendirme  

C) Önemlilik  

D) Tutarlılık  

E) Özün Önceliği 

 

22. Bir işletmenin elindeki âtıl fonları kısa vadeli 

değerlendirmek amacıyla yapacağı yatırımlar için 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde aşağıdaki 

hesaplardan hangisi kullanılamaz? 

A) ĠĢtirakler  

B) Hisse Senetleri 

C) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 

D) Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 

E) Diğer Menkul Kıymetler 

 

23. G Anonim ġirketi’nin önceki dönemlerinden genel kurul 

kararı ile kârdan ayırdığı yedeklerinde 20.000 TL ve geçmiĢ 

yıllar kârlarında 10.000 TL bulunmaktadır. Genel kurul bu 

fonları sermayeye ekleyerek sermaye artırım kararı 

almıĢtır. 

İşletmede sermaye artırımı ile ilgili yapılması gereken 

günlük defter kaydı için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) 540 Yasal Yedekler hesabı borçlu 20.000 TL  

B) 541 Statü Yedekleri hesabı borçlu 10.000 TL  

C) 542 Olağanüstü Yedekler hesabı borçlu 20.000 TL  

D) 570 GeçmiĢ Yıllar Kârları hesabı alacaklı 10.000 TL  

E) 590 Dönem Net Kârı hesabı borçlu 10.000 TL  

 

24. BeĢ yıl vadeli, 20.000 TL nominal değerli tahviller, nominal 

değerinin %3 altında banka aracılığıyla satılmıĢtır.  

Bu tahvilin ihracına ilişkin yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) 102 Bankalar hesabı borçlu 20.000 TL 

B) 305 ÇıkarılmıĢ Bono ve Senetler hesabı alacaklı  

20.000 TL 

C) 405 ÇıkarılmıĢ Tahviller hesabı alacaklı 19.400 TL  

D) 408 Menkul Kıymet Ġhraç Farkları borçlu 600 TL 

E) 655 Menkul Kıymet SatıĢ Zararları borçlu 600 TL 

 

25. E Anonim ġirketi,10.02.2014 tarihinde toplam 25.000 TL’lik 

taahhüt borcunun 15.000 TL’sini yerine getirmeyen ortağını 

ortaklıktan çıkarmıĢ ve ortağın önceden ödediği 10.000 

TL’yi ise çek keĢide ederek geri ödemiĢtir.  

Bu bilgilere göre yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?  

A) ÖdenmemiĢ Sermaye hesabı alacaklı 15.000 TL 

B) Sermaye hesabı borçlu 10.000 TL 

C) Sermaye hesabı borçlu 15.000 TL 

D) Ortaklardan Alacaklar hesabı alacaklı 10.000 TL 

E) Hisse Senedi Ġptal Kârları hesabı alacaklı 15.000 TL 

 

26. Stok hareketlerinin izlenmesinde “Aralıksız Sayım 

Yöntemi”ni uygulayan bir iĢletmenin, dönem sonunda 

“Ticari Mallar” hesabının borç kalanı 65.000 TL ve fiilî 

sayım sonucu 75.000 TL olarak bulunmuĢtur. Farkın 

nedeni araĢtırılacaktır. 

İşletmenin yapması gereken işlemlerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabına 10.000 TL borç 

kaydı yapmalıdır. 

B) Ticari Mallar hesabına 10.000 TL borç kaydı yapmalıdır. 

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabına 10.000 TL 

alacak kaydı yapmalıdır. 

D) Ticari Mallar hesabına 10.000 TL alacak kaydı 

yapmalıdır. 

E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına 10.000 TL alacak 

kaydı yapmalıdır. 

 

ALAN BİLGİSİ 
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27.  

I. Finansman Giderleri 

II. ĠĢçi Ücret ve Giderleri  

III. Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri 

IV. Finansman Giderleri Yansıtma  

Yukarıdaki maliyet hesaplarından hangisi/hangileri 7/B 

seçeneğinde yer almaktadır? 

A) Yalnız II 

B) I ve II 

C) I ve IV 

D) II ve III 

E) I, II ve IV 

 

28. Aşağıdaki hesaplardan hangisindeki artışlar, ilgili 

hesabın alacak tarafına kaydedilir? 

A) Binalar 

B) Borç Senetleri Reeskontu 

C) Ġndirilecek Katma Değer Vergisi 

D) Menkul Kıymetler Ġhraç Farkı 

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri  

 

29. Bir ticaret işletmesinin ana gelir sağlayıcı faaliyetinden 

kaynaklanan gelirler, aşağıdaki hesaplardan 

hangisinde muhasebeleştirilir? 

A) ĠĢtiraklerden Temettü Gelirleri 

B) Faiz Gelirleri 

C) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 

D) Yurt Ġçi SatıĢlar 

E) Diğer Olağan DıĢı Gelir ve Kârlar 

 

30. ĠĢletmenin deposunda bulunan ve değeri 50.000 TL olan 

ticari malların 20.000 TL’lik kısmının %70 oranında değer 

düĢüklüğüne uğradığı tespit edilmiĢ ve aynı oranda karĢılık 

ayrılmıĢtır. 

Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A)  
654 KARġILIK GĠDERLERĠ 
            158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ 

KARġILIĞI 

14.000  
 
14.000 

 

B) 
158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 
            644 KONUSU KALMAYAN   

KARġILIKLAR 

14.000  
 
14.000 

 

C) 
158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 
            654 KARġILIK GĠDERLERĠ 

35.000  
35.000 

 

D) 
654 KARġILIK GĠDERLERĠ 
            158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ 

KARġILIĞI 

35.000  
 
35.000 

 

E) 
158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 
            654 KARġILIK GĠDERLERĠ 

14.000  
14.000 

 

31. M Anonim ġirketi’nin 2013 yılı ticari kârı 71.000 TL, 

hesapladığı kurumlar vergisi ise 6.000 TL’dir. 2014 yılı 

Nisan ayında genel kurulunu toplayan iĢletme, 2013 yılı 

kârının dağıtım sürecinde; kanuni hükümlere göre 5.000 

TL, ana sözleĢmesine göre 3.000 TL, genel kurul kararıyla 

da 2.000 TL yedek ayırmıĢ, kârının kalan kısmını 

ortaklarına dağıtma kararı almıĢtır.  

Bu bilgilere göre, 2014 yılı Nisan ayında yapılacak kâr 

dağıtım kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi 

kullanılmaz? 

A) Olağanüstü Yedekler hesabı 

B) Ortaklara Borçlar hesabı 

C) Yasal Yedekler hesabı 

D) Statü Yedekleri hesabı 

E) Dönem Net Kârı hesabı  
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32.  

I. Senetlere reeskont ayrılması 

II. Alacakların vadelerine göre sınıflandırılması  

III. Değeri düĢen menkul kıymetlere karĢılık ayrılması 

IV. Gider ve gelirlerin tahakkuk esasına göre kayda alınması 
 

Yukarıdaki muhasebe işlemlerinin hangisi/hangileri 

dönemsellik kavramı gereği yapılır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız IV 

C) I ve III  

D) I, II ve IV 

E) I, III ve IV 

 

33. Bir şirketin yeni ihraç ettiği hisse senetleri nominal 

değerlerinin üzerinde bir fiyattan satıldığında ortaya 

çıkan fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde 

muhasebeleştirilir? 

A) Hisse Senedi Ġptal Kârları 

B) Hisse Senedi Ġhraç Primleri  

C) Dönem Kârı veya Zararı 

D) Dönem Net Kârı 

E) ĠĢtirakler Yeniden Değerleme ArtıĢları 

 

34. Aşağıdaki finansal tablolardan hangisi tahakkuk 

esasına göre düzenlenmez? 

A) Gelir Tablosu 

B) Bilanço 

C) Nakit AkıĢ Tablosu  

D) Özkaynak DeğiĢim Tablosu 

E) Fon AkıĢ Tablosu 

 

35. Kasım ayı sonunda “191 Ġndirilecek KDV” hesabının kalanı 

18.000 TL ve “391 Hesaplanan KDV” hesabının kalanı 

21.000 TL olarak belirlenmiĢtir. 

İşletmenin ay sonunda yapacağı KDV mahsup 

işleminin günlük defter kaydı ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 
391 HESAPLANAN KDV 
            191 ĠNDĠRĠLECEK KDV 
            360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 

21.000  
18.000 
  3.000 

  
B) 

391 HESAPLANAN KDV 
            191 ĠNDĠRĠLECEK KDV 
            190 DEVREDEN KDV 

21.000  
18.000 
  3.000 

 
C) 

191 ĠNDĠRĠLECEK KDV 
             391 HESAPLANAN KDV 
             360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 

21.000  
18.000 
  3.000 

 

D)  

190 DEVREDEN KDV 
191 ĠNDĠRĠLECEK KDV 
             391 HESAPLANAN KDV 

  3.000 
18.000 

 
 
21.000 

 

E)  

191 ĠNDĠRĠLECEK KDV 
360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 
             391 HESAPLANAN KDV 

18.000 
  3.000 

 
 
21.000 

 

36. ĠĢletme, dönem sonunda yapmıĢ olduğu sayımda 

kasasında 5.000 TL olduğunu tespit etmiĢtir. Aynı tarihte 

Kasa hesabı 6.500 TL borç kalanı vermektedir. Farkın 

nedeni araştırılmayacaktır. 

Yukarıdaki bilgilere göre, yapılması gereken günlük 

defter kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kasa hesabı borçlu 1.500 TL  

B) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 1.500 TL  

C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı 1.500 TL  

D) Kambiyo Zararları hesabı borçlu 1.500 TL  

E) Diğer Olağan DıĢı Gider ve Zararlar hesabı borçlu  

1.500 TL  
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37. E ĠĢletmesi, satıcıya olan 35.000 TL’lik borcuna karĢılık 

keĢide ettiği 14.000 Dolarlık çekini yıl sonunda 

değerlemeye tabi tutacaktır.  

Yıl sonunda 1 Doların 2,40 TL olduğu varsayımına göre 

yapılacak değerleme kaydı için aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Kambiyo Kârları hesabı alacaklı 1.400 TL 

B) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı  

1.400 TL 

C) Satıcılar hesabı borçlu 1.400 TL 

D) Kambiyo Zararları hesabı borçlu 1.400 TL 

E) Alınan Çekler hesabı borçlu 1.400 TL 

 

38. İşletmenin daha önce sipariş avansı aldığı bir malın 

teslim edilmesi ve kalan tutarın tahsil edilmesi 

işlemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Yurtiçi SatıĢlar hesabı borçlu çalıĢır. 

B) Alınan SipariĢ Avansları hesabı borçlu çalıĢır. 

C) Hesaplanan KDV hesabı borçlu çalıĢır. 

D) Kasa hesabı alacaklı çalıĢır. 

E) Diğer Ticari Alacaklar hesabı alacaklı çalıĢır. 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi TMS 2 Stoklar standardı 

kapsamında kullanılabilecek stok maliyetlerini 

hesaplama yöntemlerinden biri değildir? 

A) Son giren ilk çıkar yöntemi 

B) Gerçek parti maliyeti yöntemi 

C) Dönem sonu ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi 

D) Ġlk giren ilk çıkar yöntemi 

E) Hareketli ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi 

 

40. Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunun 

“finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları” 

kısmında yer almaz? 

A) Finansal kiralama sözleĢmelerinden kaynaklanan borç 

ödemelerine iliĢkin nakit çıkıĢları 

B) Hisse senedi ve diğer özsermaye araçlarının ihracından 

sağlanan nakit giriĢleri 

C) Sermayenin azaltılması veya iĢletmenin kendi hisse 

senetlerini almasıyla ilgili nakit çıkıĢları 

D) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun 

vadeli varlıkların satıĢı ile ilgili nakit giriĢleri  

E) Borçlanma araçları ihracı ve diğer uzun ve kısa vadeli 

krediler ile sağlanan nakit giriĢleri 

 

41. Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre, 

bilançoda ticari alacaklar ve ticari borçlar aşağıdaki 

hangi değer ile ölçülür? 

A) Geri Kazanılabilir Değer 

B) Gerçeğe Uygun Değer 

C) Maliyet Bedeli 

D) Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Değeri 

E) Ġz Bedeli 

 

42. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardında yer 

alan “Bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış 

maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım 

değerinden yüksek olanı” ifadesi aşağıdakilerden 

hangisini tanımlamaktadır? 

A) Kalıntı Değer 

B) Maliyet Değeri 

C) Kullanım Değeri 

D) Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Değeri 

E) Geri Kazanılabilir Değer   
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43. Aşağıdaki karşılıklardan hangisi TMS 37 Karşılıklar, 

Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardı 

kapsamında raporlanan karşılık örneklerinden biri 

değildir? 

A) Kıdem tazminatı karĢılıkları 

B) Dava karĢılıkları 

C) ġüpheli alacak karĢılıkları  

D) Garanti karĢılıkları 

E) Yeniden yapılandırma karĢılıkları 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi TMS 18 Hasılat standardı 

kapsamında yer alır?  

A) Tarımsal faaliyetlere iliĢkin canlı varlıkların ilk defa 

muhasebeleĢtirilmesi veya gerçeğe uygun değerindeki 

değiĢmeler 

B) Özkaynak yöntemi ile ölçülen yatırımlardan sağlanan 

temettüler 

C) Finansal kiralama sözleĢmeleri 

D) Madencilik faaliyetlerinden elde edilen hasılat 

E) Üzerinde anlaĢmaya varılmıĢ sözleĢmeye dayalı hizmet 

sunumlarından elde edilen hasılat  

 

45. Dönem baĢında, direkt ilk madde ve malzeme giderleri 

açısından %75, direkt iĢçilik ve genel üretim giderleri 

açısından  %50 oranında tamamlanmıĢ 4.000 birim yarı 

mamul stoku bulunan bir iĢletmede, dönemde 5.000 birimin 

üretimine baĢlanmıĢtır. ĠĢletmenin dönem sonu itibariyle 

direkt ilk madde ve malzeme giderleri açısından %80 ve 

direkt iĢçilik ve genel üretim giderleri açısından %90 

oranında tamamlanmıĢ 3.000 birim yarı mamul stoku 

bulunmaktadır.  

İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi’ne göre, direkt ilk madde ve 

malzemenin eşdeğer mamul miktarı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) 5.400    B) 6.000                   C) 7.400 

D) 8.400    E) 9.000  

46. İşletme, X mamulünün üretimini ve satışını 

yapmaktadır. Mamulün birim satış fiyatı 10 TL, birim 

katkı payı 5 TL’dir. İşletmede dönemde oluşan sabit 

giderler 2.400 TL olduğuna göre, işletmenin dönemde 

5.000 TL kâr sağlaması için kaç TL’lik satış yapması 

gerekir? 

A) 4.500                      B) 4.800                   C) 7.400 

D) 10.000     E) 14.800  

 

47. ĠĢletme, A ve B mamullerinin üretimini 1 nolu esas üretim 

gider yerinde yapmaktadır. ĠĢletmede genel üretim 

giderlerinin ikinci dağıtımı yapılmıĢ ve genel üretim giderleri 

II. toplamı 1.000.000 TL olarak hesaplanmıĢtır. 1 nolu esas 

üretim gider yerinde direkt iĢçilik saati büyük önem arz 

etmektedir. ĠĢletmede Aralık 2014 döneminde 2.250.000 TL 

direkt ilk madde ve malzeme gideri (1.000.000 TL'si B 

mamulü için) ve 1.500.000 TL direkt iĢçilik gideri (900.000 

TL'si B mamulü için) yapılmıĢ, 10.000 direkt iĢçilik saati 

(6.000 direkt iĢçilik saati B mamulü için) harcanmıĢtır.  

Dönemde 10.000 birim A mamulü, 20.000 birim B 

mamulü üretildiğine göre, A mamulünün birim maliyeti 

kaç TL’dir? 

A) 100 B) 125 C) 150  D) 200 E) 225 

  

48. ĠĢletmede üretim döneminde 4.000 birim S mamulü 10.000 

direkt iĢçilik saati (dis) sürede tamamlanmıĢ ve fiilî ücret 

olarak direkt iĢçilik saati (dis) baĢına 20 TL ödenmiĢtir. S 

mamulü ile ilgili standart maliyet bilgileri aĢağıda verilmiĢtir: 

Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Maliyeti    4 kg * 10 TL/kg = 40 TL 

Direkt ĠĢçilik Maliyeti 2 dis * 25 TL/dis = 50 TL 

Genel Üretim Maliyeti 3 dis * 15 TL/dis = 45 TL 

 

Bu bilgilere göre, direkt işçilik süre (verim) sapması 

kaç TL olarak gerçekleşmiştir? 

A) 40.000 TL Olumsuz Sapma 

B) 42.000 TL Olumlu Sapma 

C) 50.000 TL Olumlu Sapma 

D) 50.000 TL Olumsuz Sapma 

E) 55.000 TL Olumlu Sapma  
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49. 50.000 birim üretim kapasitesine sahip TN Üretim 

ĠĢletmesi’ne iliĢkin maliyet verileri Ģu Ģekildedir: 

 
Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Maliyeti 20 TL/birim 

Direkt ĠĢçilik Maliyeti  15 TL/birim 

DeğiĢken Genel Üretim Maliyeti  15 TL/birim 

Sabit Genel Üretim Maliyeti 45.000 TL 

SatıĢ Fiyatı 80 TL/birim 

 

Y ĠĢletmesi, ürettiği bütün mamulleri satın alabileceğini 

fakat ödeyebileceği en yüksek birim fiyatının 70 TL 

olduğunu TN Üretim ĠĢletmesi’ne bildirmiĢtir. 

TN Üretim İşletmesi bu teklifi kabul eder ve sadece Y 

İşletmesi için üretim yaparsa, başabaş noktası üretim 

miktarındaki değişim için aşağıdakilerden hangisi 

söylenir?  

A) 750 birim artar. 

B) 750 birim azalır. 

C) 1.500 birim azalır. 

D) 1.500 birim artar. 

E) 2.250 birim artar. 

 

50. MT Üretim ĠĢletmesi’nin Y mamulünü üretmek için 

kullandığı parçadan dönemlik ihtiyacı 20.000 birimdir. 

ĠĢletme bünyesinde bu parça üretilirse, parçanın birim 

baĢına üretim maliyeti aĢağıdaki gibidir: 

Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Maliyeti 20 TL/birim 

Direkt ĠĢçilik Maliyeti 10 TL/birim 

Genel Üretim Maliyeti 500.000 TL (%60 Sabit Genel Üretim 

Maliyeti, %40 DeğiĢken Genel Üretim Maliyeti) 

XY ĠĢletmesi, aynı parçayı iĢletmeye 48 TL/birim fiyattan 

satabileceğini bildirmiĢtir. ĠĢletme teklifi kabul ederse direkt 

ilk madde ve direkt iĢçilik maliyetlerinin tümü, sabit genel 

üretim maliyetinin %60’ı ve değiĢken genel üretim 

maliyetinin ise %50’si ortadan kalkacaktır.  

İşletme bu teklifi kabul ederse, üretme seçeneği ile 

karşılaştırıldığında birim maliyetteki değişim için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Birim maliyet değiĢmez. 

B) Birim maliyet 3 TL azalır. 

C) Birim maliyet 11 TL azalır. 

D) Birim maliyet 4 TL artar. 

E) Birim maliyet 10 TL artar. 

 

51. T ĠĢletmesi’nin X üretim noktasında ortaya çıkan genel 

üretim maliyetleri, o bölümde o dönemde ortaya çıkan 

direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerine göre mamullere 

yüklenmektedir. Geçen ay X üretim noktasında üretilen 

mamuller ve bu mamullere ait direkt ilk madde ve malzeme 

maliyetleri Ģu Ģekildedir:  

 

Mamuller Üretim Miktarı Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Maliyeti 

MM1 5.000 birim 30.000 TL 

MM2 7.000 birim 55.000 TL 

MM3 3.000 birim 15.000 TL 

 

X üretim noktasında geçen ay ortaya çıkan genel 

üretim maliyeti tutarı 50.000 TL ise, MM1 mamulü 

açısından, bu bölümde birim başına genel üretim 

maliyeti kaç TL olarak gerçekleşmiştir? 

A) 2  B) 2,5  C) 3  D) 5 E) 8  

 

52. ĠĢletmede, birinci dağıtım sonrasında gider yerlerinde 

toplanan gider tutarları ile Yemekhane ve Bakım Onarım 

yardımcı gider yerlerinin diğer gider yerlerine sağladıkları 

hizmetlerin oranları aĢağıda verilmiĢtir: 

 
 Boyama Montaj Yemekhane Bakım 

Onarım 

I. Dağıtım 
Toplamı 

 
Yemekhane 

 
Bakım Onarım 

800.000 TL 
 
 

% 85 
 

% 75 

50.000 TL 
 
 

% 5 
 

% 5 

200.000 TL 
 
 
- 
 

% 20 

150.000 TL 
 
 

% 10 
 
- 

 

ĠĢletme, giderlerin dağıtımında matematiksel dağıtım 

yöntemini kullanmaktadır.  

Yemekhane X ve Bakım Onarım Y ile ifade edilirse, 

matematiksel dağıtım yönteminde karşılıklı dağıtıma 

girecek gider yerlerinin matematiksel denklemleri 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) X = 200.000 + 0,20Y 

 Y = 150.000 + 0,10X 

B) X = 800.000 + 0,20Y 

 Y = 800.000 + 0,10X 

C) X = 200.000 + 0,20Y + 800.000 

 Y = 150.000 + 0,10X + 800.000 

D) X = 200.000 + 0,10Y + 50.000 

  Y = 150.000 + 0,20X + 50.000 

E) X = 200.000 + 0,10Y 

  Y = 150.000 + 0,20X 
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53. ĠĢletmenin dönem üretim kapasitesi 10.000 adettir. 

Döneme iliĢkin kapasite kullanım oranı ise %75’tir. Dönem 

içinde gerçekleĢen üretim maliyeti aĢağıdaki unsurlardan 

oluĢmaktadır: 

 
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 20.000 TL 

Direkt iĢçilik giderleri 5.000 TL 

DeğiĢken genel üretim giderleri 2.000 TL 

Sabit genel üretim giderleri 4.000 TL 

 

Bu maliyet verilerine göre, aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Tam Maliyet Yöntemi’ne göre toplam maliyet  

31.000 TL’dir. 

B) DeğiĢken Maliyet Yöntemi’ne göre toplam maliyet  

27.000 TL’dir. 

C) Normal Maliyet Yöntemi’ne göre toplam maliyet  

29.000 TL’dir. 

D) Asal Maliyet Yöntemi’ne göre toplam maliyet  

25.000 TL’dir. 

E) Normal Maliyet Yöntemi’ne göre birim maliyet 4 TL’dir. 

 

54. T ĠĢletmesi’nin üretim dönemine iliĢkin verileri aĢağıda 

verilmiĢtir: 

 
Direkt ĠĢçilik Giderleri 18.000 TL 

Dönem BaĢı Yarı Mamul Stoku   2.000 TL 

Amortisman Giderleri (Üretim)   8.000 TL 

Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri 20.000 TL 

Amortisman Giderleri (AraĢtırma-GeliĢtirme)   5.000 TL 

Endirekt ĠĢçilik Giderleri   3.000 TL 

Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri   8.000 TL 

Fabrika Binası Sigorta Gideri   4.000 TL 

Endirekt Malzeme Giderleri   7.000 TL 

Üretimi Tamamlanan Mamul Maliyeti 57.000 TL 

 

Bu verilere göre, dönem sonunda stoklarda kalan yarı 

mamullerin maliyeti kaç TL’dir? 

A) 2.000  B) 3.000               C) 5.000 

D) 7.000  E) 9.000  

 

55. Bir iĢletmenin net satıĢlarının tutarı 2.000 TL iken, brüt kâr 

marjı (brüt kârlılık oranı) %15 olarak hesaplanmıĢtır.  

Bu işletmenin satışlarının maliyeti kaç TL’dir? 

A) 1.300  B) 1.400            C) 1.500 

D) 1.600  E) 1.700  

56. İşletmenin diğer pasif kalemlerinde bir değişme 

olmaksızın kısa vadeli banka kredilerindeki artış 

aşağıdakilerden hangisini etkilemez? 

A) Finansal kaldıraç oranını 

B) Likiditesini 

C) Sürekli (devamlı) sermayesini  

D) Cari oranını 

E) Borç ödeme yeterliğini 

 

57. Bir işletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları pasif 

toplamının %20’sine, duran varlıkları da aktif 

toplamının %20’sine eşitse bu işletme ile ilgili  

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Cari oran 1’e eĢittir. 

B) Cari oran 2’ye eĢittir.  

C) Cari oran 3’e eĢittir. 

D) Cari oran 4’e eĢittir. 

E) Cari oran 5’e eĢittir. 

 

58. Bir işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı, 

dönen varlıklar toplamından büyük olursa aşağıdaki 

hangi durum meydana gelir? 

A) Sürekli (devamlı) sermaye toplamı duran varlıklar 

toplamından küçük olur. 

B) Net iĢletme sermayesi artar. 

C) ĠĢletmenin ödenmiĢ sermayesi, sermaye taahhütlerinden 

küçük olur. 

D) ĠĢletmenin brüt iĢletme sermayesi, duran varlıklara eĢit 

olur. 

E) ĠĢletmenin likiditesi artar. 

 

59. Dönem başı özkaynağı 1.500 TL, dönem sonu 

özkaynağı 1.800 TL, sermaye artırımı 200 TL ve temettü 

ödemesi 300 TL olan bir işletmenin, özkaynak 

karşılaştırması yoluyla ticari kârı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) 100 TL kâr   

B) 200 TL kâr 

C) 200 TL zarar   

D) 400 TL kâr 

E) 400 TL zarar 
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60.  

I.   KarĢılaĢtırmalı (mukayeseli) tablolar analizi 

II.  Yüzde yöntemiyle analiz (dikey analiz) 

III. Eğilim yüzdeleri ile analiz (trend analizi) 

IV. Oran yöntemi ile analiz (oran analizi) 

 

Yukarıdakilerden hangileri tek bir dönemin finansal 

tablosu kullanılarak yapılabilir? 

A) I ve II 

B) I ve IV 

C) II ve III 

D) II ve IV 

E) III ve IV 

 

61. Bir işletmenin gelir tablosunda brüt satışları 22.000 TL, 

satış indirimleri 2.000 TL,  satışların maliyeti 8.000 TL, 

faaliyet giderleri 4.000 TL ise faaliyet kârı veya zararının 

dikey yüzdesi kaçtır? 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 

 

62. İşletmenin alacaklarını vadesinde tahsil etmesi 

bilançoyu nasıl etkiler? 

A) Aktif toplamı değiĢmez. 

B) Pasif toplamı artar. 

C) Aktif toplamı artar. 

D) Net iĢletme sermayesi artar. 

E) Dönen varlıklar toplamı artar. 

 

63. Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite 

Kontrolü standardına göre denetçi, çalışma 

kağıtlarında aşağıdakilerden hangisine yer vermez? 

A) Denetimi yapılan iĢletmenin risk değerlendirme 

prosedürlerinin sektör ile karĢılaĢtırılması sonuçlarına 

B) Ġlgili etik hükümlere uygunluk sağlanması açısından tespit 

edilen sorunlar ve bu sorunların nasıl çözüldüğüne 

C) MüĢteri iliĢkisi ve denetim sözleĢmesinin kabulü ve 

devam ettirilmesine iliĢkin ulaĢılan sonuçlara 

D) Denetim sırasında yapılan istiĢarelerin içeriği ve kapsamı 

ile bu istiĢareler neticesinde ortaya çıkan sonuçlara 

E) Yürütülen denetim için geçerli olan bağımsızlık 

hükümlerine uygunluk sağlanıp sağlanmadığı konusunda 

ulaĢılan sonuçlara 

64. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Denetim standartları 

kapsamında bağımsız denetim süreçleri ve alt 

süreçlerinden biri değildir? 

A) Riske karĢılık verme 

B) Risk değerlendirme 

C) Risksiz müĢteri seçimi  

D) Raporlama 

E) Ek denetim prodesürlerinin tasarlanması 

 

65. Türkiye Denetim Standartları’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi işletme yönetiminin finansal tablo kalemleriyle 

ilgili iddialarından (beyanlarından) biri değildir? 

A) Değerleme 

B) Gerçeklik 

C) Tamlık 

D) Haklar ve yükümlülükler 

E) Güçlülük ve zayıflık  

 

66. Denetçinin,  denetimin bütün aĢamalarında mesleki 

Ģüphecilik tutumu içinde hareket etmesi ve denetimi bu 

Ģekilde planlaması gerekir.  

Aşağıdakilerden hangisi mesleki şüpheciliği doğru 

biçimde açıklamaktadır? 

A) Denetçinin, denetim kanıtlarını eleĢtirel ve sorgulayıcı bir 

tarzda değerlendirmesi 

B) Denetçinin, müĢteri iĢletme ile ortaklık iliĢkisine girmemesi 

C) Denetçinin, geçmiĢten tanıdığı kiĢilere aĢırı güvenmesi 

D) Denetçinin, sadece tanıdığı kiĢilerle iĢ yapması 

E) Denetim ekibinin yeterli sayıda olması 

 

67. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, on yıl 

içinde aynı Ģirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen 

denetçi, üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden 

seçilemez. 

Kısaca denetçi rotasyonu adı verilen bu husus 

aşağıdakilerden hangisini sağlamak için 

gerçekleştirilmektedir? 

A) Denetçinin müĢteri portföyünü geniĢletmek 

B) Denetçinin gelirini artırmak 

C) Denetçinin bağımsızlığını sağlamak  

D) Denetçiyi dinlendirmek 

E) Denetçiler arasında iĢbirliğini sağlamak 
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68. Aşağıdaki denetim risklerinden hangisi, müşteri 

işletmeye ait değildir? 

A) Doğal risk  

B) Tespit edememe riski  

C) Kontrol riski   

D) Önemli yanlıĢlık riski 

E) Yapısal risk 

 

69. Aşağıdakilerden hangisi “denetçinin, satış işlemlerine 

yönelik denetimde, satış faturasında yetkili personelin 

imzasının olup olmadığını incelerken, aynı zamanda 

faturadaki parasal hataları da araştırmasına” karşılık 

gelen testtir? 

A) Çift Amaçlı Test 

B) Kontrol Testleri 

C) Uygunluk Testleri 

D) Maddi Doğruluk Testleri 

E) Analitik Testler 

 

70. Türkiye Denetim Standartlarına göre, denetçinin, teyit 

istenilen karşı taraftan, sadece talepte yer alan 

bilgilerle mutabık olmaması durumunda yanıt beklediği 

teyit talep türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumsuz teyit talebi 

B) Olumlu teyit talebi 

C) Doğrudan teyit talebi 

D) Mutabakat esaslı teyit talebi 

E) ġarta bağlı teyit talebi 

 

71. Aşağıdakilerden hangisi, tespit edememe riskinin kabul 

edilebilir düzeyinin düşmesi hâlinde, bir denetçinin 

yapabilecekleri arasında yer alır? 

A) MüĢteri iĢletmenin iç kontrollerine güvenme düzeyini 

yükseltmesi 

B) Yapısal riski azaltacak önlemler alması 

C) Maddi doğrulama prosedürlerini azaltması 

D) Kontrol testlerini azaltması 

E) Dönem içinde yapmayı planladığı maddi doğrulama 

prosedürlerini dönem sonuna kaydırması  

72. Bağımsız denetimlerde hile riski belirlenmesi hâlinde, 

denetçilerden aşağıdaki adımlardan hangisini atması 

daha çok beklenir? 

A) Denetim ekibinin üyeleriyle daha sık bir araya gelmesi 

B) Denetim prosedürlerini tahmin edilemeyecek zamanlarda 

uygulaması  

C) Önemli yanlıĢlık risklerini düĢürmesi 

D) Uzman çalıĢmalarından daha fazla faydalanması 

E) Önemlilik seviyesini yükseltmesi 

 

73. Türkiye Denetim Standartları’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi toplanacak denetim kanıtlarının sayısını 

etkileyen faktörlerden biri değildir? 

A) Denetim alanına yönelik önemlilik düzeyi  

B) Kanıtın kalitesi 

C) Denetim alanına yönelik risk düzeyi 

D) Denetim kuruluĢunun ekonomik durumu 

E) Ana kütlenin büyüklüğü ve özellikleri 

 

74. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

gerçekleştirilecek bağımsız denetimlerde denetim 

şirketinin seçimi aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 

A) ġirket genel kurulu 

B) ġirket yönetim kurulu 

C) ġirket merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesi 

D) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu 

E) Sermaye Piyasası Kurulu 

 

75. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, aşağıdaki 

hizmetlerden hangisinin bağımsız denetim hizmetiyle 

aynı dönemde aynı müşteriye verilmesinde bağımsızlık 

açısından bir sakınca yoktur? 

A) Vergi danıĢmanlığı 

B) Defter tutma 

C) Ġç kontrol sistemi kurma 

D) Yönetim danıĢmanlığı 

E) Finansal tablo hazırlama 
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76. Bağımsız denetçi, “müşteri işletmenin finansal 

tablolarının bir bütün olarak önemli bilgi yanlışlıkları 

içerdiğini ve bu yanlışlıkların finansal tablolara 

etkisinin yaygın olduğunu”  tespit etmesi hâlinde 

denetim raporunda nasıl görüş bildirmelidir? 

A) Sınırlı görüĢ bildirmelidir. 

B) GörüĢ bildirmekten kaçınmalıdır. 

C) Olumsuz görüĢ bildirmelidir. 

D) ġartlı görüĢ bildirmelidir. 

E) Olumlu görüĢ bildirmelidir. 

 

77. “Türkiye Denetim Standartları’na göre, denetim ekibi üyeleri 

tarafından uygulanacak denetim prosedürlerinin niteliği, 

zamanlaması ve kapsamını açıklayan bir belge 

geliĢtirilmesi gerekmektedir. Söz konusu belge, denetim 

alanları için kanıtlar üretmek amacıyla tasarlanan iĢlemlerin 

bir listesidir.”  

Yukarıdaki cümlede tanımlanan belge aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yönetimin teyit mektubu 

B) Denetim sözleĢmesi 

C) Denetim teklifi 

D) Denetim anlaĢma mektubu 

E) Denetim planı  

 

78. Denetçi, müĢteri iĢletme ve sektörü tanırken, müĢteri 

iĢletmenin hedeflerine ulaĢmaması olasılığını yani iĢletme 

risklerini değerlendirir.  

Aşağıdakilerden hangisi işletme risklerine örnek olarak 

verilemez? 

A) Artan rekabet 

B) Hızla geliĢen teknoloji 

C) Bağımsız denetim ekip üyelerinin yetersizliği  

D) YanlıĢ yatırım politikası 

E) YanlıĢ finansman politikası 

 

79. Nominal gayri safi yurtiçi hasıla konusu ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Yurt dıĢındaki vatandaĢların faktör kazanımlarını da içerir. 

B) Kayıt dıĢı üretimleri de içerir. 

C) Ġlgili yıldaki fiyatlar kullanılarak hesaplanır. 

D) Eğitim, güvenlik gibi kamu hizmetlerini içermez. 

E) Yurt içindeki yabancı uyrukluların üretim faaliyetlerini 

içermez. 

 

80. Girdi fiyatları ile birlikte tüketicinin gelirinin de artması 

durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Miktar artar, fiyat ile ilgili kesin bir Ģey söylenemez. 

B) Fiyat artar, miktar ile ilgili kesin bir Ģey söylenemez. 

C) Fiyat ve miktar artar. 

D) Fiyat ve miktar düĢer. 

E) Fiyat artar, miktar değiĢmez. 

 

81. Farksızlık (kayıtsızlık) eğrileri ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Gelir arttıkça farksızlık eğrileri sağa doğru kayar. 

B) Farksızlık eğrileri pozitif eğimlidir. 

C) Farksızlık eğrileri satın alınan malın fiyatı değiĢtikçe 

kayar. 

D) Bir farksızlık eğrisi üzerindeki her bir nokta farklı bir fayda 

düzeyini gösterir. 

E) Farksızlık eğrisi üzerindeki farklı noktalarda marjinal 

ikame oranı da farklıdır. 

 

82. Monopolcü rekabet konusu ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Tek bir üretici, çok sayıda tüketici vardır. 

B) Grup talep eğrisi, algılanan talep eğrisine göre daha az 

esnektir. 

C) Kısa dönemde aĢırı kâr elde edilmesi durumunda uzun 

dönemde yeni firmalar piyasaya girmezler. 

D) Üretilen ürünler birbiriyle tam olarak ikame edilir. 

E) Üretilen malın marjinal maliyeti her zaman sıfıra eĢittir. 
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83. Uluslararası finansal akımların serbest olduğu koşullar 

altında, bir ülkenin para arzını kısmasının kısa vadede 

yaratacağı etki, diğer koşullar sabit kalmak koşuluyla 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Faizler yükselip ülkeye sermaye giriĢi gerçekleĢeceği için 

o ülke parasının değeri düĢer. 

B) Faizler düĢüp ülkeden sermaye kaçıĢı gerçekleĢeceği için 

o ülke parası değer kazanır. 

C) Faizler yükselip ülkeye sermaye akıĢı gerçekleĢeceği için 

kısa vadede o ülke parasının değeri yükselir. 

D) Faizler düĢüp ülkeden sermaye çıkıĢı gerçekleĢeceği için 

o ülke parasının değeri düĢer. 

E) Faizler yükselse de düĢse de ülkeye sermaye giriĢ ve 

çıkıĢının döviz kuru üzerinde etkisi olmaz. 

 

84. Aşağıdakilerden hangisi döviz arz eğrisinin konumunu 

etkilemez? 

A) Ülke ve dıĢ alem enflasyon hadleri arasındaki iliĢki 

B) DıĢ alem hasıla düzeyi 

C) Ülkedeki hasıla düzeyi  

D) Ülke ve dıĢ alem faiz hadleri arasındaki iliĢki 

E) DıĢ alemdeki yerleĢiklerin zevk ve tercihleri 

 

85. Kamu harcamaları sabit varsayıldığında, belirli bir 

verginin diğer bir vergi ile değiştirilmesi hâlinde, gelir 

dağılımında meydana gelen değişim aşağıdakilerden 

hangisi ile açıklanır? 

A) Sınırlı yansıma  

B) Mutlak yansıma 

C) Diferansiyel yansıma 

D) Sınırsız yansıma 

E) Biçimsel yansıma 

 

 

 

 

86. 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde sermaye giderleri 

36,7 milyar TL seviyesinde ödenekleĢtirilmiĢ olmasına 

rağmen 2014 Ekim ayı baĢında açıklanan 2015 Yılı Bütçe 

Gerekçesinde yıl sonu gerçekleĢme tahmini 48 milyar TL 

seviyesinde öngörülmüĢtür.  

Yatırım bütçesinde hedef ve gerçekleşmeler arasında 

yaşanan bu sapma, aşağıdaki hangi bütçe ilkesinin 

ihlali anlamına gelmektedir? 

A) Genellik ilkesi  

B) Samimiyet ilkesi 

C) Ön izin ilkesi 

D) Birlik ilkesi 

E) Yıllık olma ilkesi 

 

 

87.  

I.   Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

II.  Ankara Üniversitesi 

III. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

IV. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri özel bütçeli idare 

değildir? 

A) Yalnız III 

B) Yalnız IV 

C) I ve IV 

D) III ve IV 

E) I, II ve III  

 

88. Aşağıdakilerden hangisi devletin egemenlik yetkisine 

dayanarak sağladığı gelirlerden biri değildir? 

A) Parafiskal gelirler 

B) Harcamalara katılma payları 

C) Kamu idarelerinin kira gelirleri 

D) Resimler 

E) Harçlar 
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89. “KarĢılığında mal veya hizmet elde edilemeyip belirli bir 

dönem içinde üretim ve fiyat oluĢumuna etki etmeyen 

ancak alım gücünün değiĢmesine sebep olan 

harcamalardır.” 

Yukarıda tanımı verilen kamu harcaması türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Reel harcama 

B) Cari harcama 

C) DıĢ yardım 

D) Transfer harcaması 

E) Yatırım harcaması 

 

90. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında 

Peacock-Wiseman Teorisi’ni en iyi anlatmaktadır? 

A) Teknolojik geliĢmeler nedeniyle artan maliyetlere bağlı 

olarak kamu hizmetlerinde kalite düĢmektedir. 

B) Devletin zaman içinde yeni iĢlevler üstlenmesi nedeniyle 

kamu harcamaları giderek artmaktadır. 

C) Devletler, artan nüfusa bağlı talebi karĢılamak üzere 

kamu hizmet yelpazesini geniĢletmekte bu nedenle kamu 

harcamaları giderek artmaktadır. 

D) SavaĢ ve seferberlik gibi olağanüstü koĢullarda kamu 

harcamaları sıçrama yaparak artmakta, olağanüstü 

koĢulların finansmanı için artan kamu gelirleri kamu 

harcamalarının bir daha eski düzeyine dönmemesine 

neden olmaktadır. 

E) Ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla ve paranın satın 

alma gücünün artması nedeniyle, devlet zorunlu olarak 

kamu harcamalarını kısıtladığı için harcamalar düzenli 

olarak düĢme eğilimine girmektedir. 

 

91. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu’na göre, meslek mensuplarına 

uygulanacak disiplin cezaları ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Disiplin cezaları kesinleĢme tarihinden itibaren uygulanır. 

B) Meslek mensupları hakkında, gecikmesinde sakınca 

bulunan hâllerde savunma hakkı verilmeden de disiplin 

cezası uygulanabilir. 

C) Disiplin kurulları, bir derece ağır veya bir derece hafif 

disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilirler. 

D) Oda disiplin kurullarının kararlarına yapılacak itirazları 

incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli 

Mali MüĢavirler Odaları Birliği Disiplin Kurulu görevlidir. 

E) Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin 

cezasını gerektiren davranıĢta bulunan meslek 

mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır 

ceza uygulanabilir. 

92. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 

İlkeler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 

aşağıdakilerden hangisi bağımsız çalışan meslek 

mensubu için “çıkar tehdidi” oluşturacak bir durum 

değildir?  

A) MüĢteri ile yakın iĢ iliĢkisi kurmak 

B) Mesleki iliĢkilerinde doğru ve güvenilir olmak 

C) MüĢteri tarafından istihdam edilme olasılığı 

D) Güvence sağlama müĢterisinden borç almak 

E) Tek bir müĢteriden alınacak toplam ücrete aĢırı bağlılık 

 

93. “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin 

İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları 

Hakkında Mecburi Meslek Kararı”na göre, aşağıdaki 

durumların hangisinde Meslek Örgütünün yapacağı 

inceleme ve denetim sonucuna göre meslek 

mensupları hakkında Disiplin Yönetmeliği hükümleri 

uygulanmaz? 

A) Raporlamaya iliĢkin temel ilkelere uymayanlar 

B) Birlikçe veya Birlik tarafından görevlendirilenlerce 

istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler 

C) Hatalı ve gerçeğe aykırı rapor düzenleyenler 

D) ĠĢyeri, hizmet ve kalite güvencesine ait politika ve 

süreçleri dokümante ederek raporlayanlar 

E) Eksik ve yanıltıcı bilgi verenler 

 

94. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Süreli ücret sözleĢmelerinin en az bir yıllık olması Ģarttır. 

B) Meslek mensubu ücret sözleĢmesinin yazılı Ģekilde 

yapılması ve belli bir meblağı kapsaması Ģarttır. 

C) Bürolarda ücret sözleĢmesi, büroyu oluĢturan meslek 

mensuplarından birisi ile yapılabilir. 

D) Meslek mensubunun iĢi yaparken ödemesi gerekli, iĢ 

sahibine ait bütün vergi, resim, harç ve giderler, iĢ 

sahibinin sorumluluğundadır. 

E) Ücret sözleĢmesine, yapılan hizmet karĢılığı meslek 

mensubuna ortaklık payı verileceğine dair hüküm 

konulabilir. 
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95. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Açılan iĢyerleri bağımsız büro Ģeklinde olup, baĢka bir 

ticarethane ile iç içe olamaz.  

B) Her meslek mensubu, mesleki faaliyetine baĢlamadan 

önce bağlı olduğu odanın bilgisi dahilinde iĢ yeri açmak 

zorundadır. 

C) Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olabilir. 

D) Her meslek mensubu iĢyerinin bulunduğu binanın 

herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde bir yerine sadece 

adı ve soyadı ile meslek unvanını taĢıyan bir tabela 

asmak zorundadır. 

E) Birlikte çalıĢan meslek mensupları ayrı büro edinemezler. 

 

96. “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin 

Yönetmeliği”ne göre, meslek mensubuna geçici olarak 

mesleki faaliyetten alıkoyma cezasını gerektiren her 

eylemi için bu cezanın uygulanabileceği süre aralığı 

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) 3 aydan az 3 yıldan çok olmamak üzere mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası uygulanabilir. 

B) 1 aydan az 1 yıldan çok olmamak üzere mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası uygulanabilir. 

C) 1 aydan az 3 aydan çok olmamak üzere mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası uygulanabilir. 

D) 1 yıldan az 3 yıldan çok olmamak üzere mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası uygulanabilir. 

E) 6 aydan az 1 yıldan çok olmamak üzere mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası uygulanabilir. 

 

97. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, “fazla çalışma” ve “fazla 

sürelerle çalışma”ya ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Fazla sürelerle çalıĢma, haftalık çalıĢma süresinin 

sözleĢmelerle kırk beĢ saatin altında belirlendiği 

durumlarda ortalama haftalık çalıĢma süresini aĢan ve 

kırk beĢ saate kadar yapılan çalıĢmadır. 

B) Fazla çalıĢmanın ne kadar süre yapılacağı serbestçe 

kararlaĢtırılabilir, bu konuda bir sınırlama 

bulunmamaktadır. 

C) ĠĢveren fazla çalıĢma yapan iĢçilere zamlı ücret ödemek 

yerine serbest zaman vermeye tek taraflı olarak karar 

verebilir. 

D) Her bir saat fazla çalıĢma için verilecek ücret, normal 

çalıĢma ücretinin saat baĢına düĢen miktarının yüzde 

yirmi beĢ yükseltilmesi suretiyle ödenir. 

E) Fazla çalıĢma süresinin toplamı bir yılda iki yüz elli 

saatten fazla olamaz. 

98. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, “süreli fesih” ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Fesih bildirim Ģartına uymayan iĢçi, bildirim süresine 

iliĢkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. 

B) Yasada öngörülen fesih bildirim sürelerinin sözleĢmelerle 

artırılması mümkündür. 

C) Fesih bildirim süresi içinde tarafların iĢ sözleĢmesinden 

kaynaklanan hak ve borçları aynen devam eder. 

D) ĠĢveren bildirim süresine ait ücreti peĢin ödeyerek iĢ 

sözleĢmesini feshedebilir. 

E) Bildirim sürelerine uyarak iĢ sözleĢmesini fesheden iĢçiye 

bildirim süreleri içerisinde yeni iĢ arama izni verilmez. 

 

99. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçi ücretleriyle ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Gününde ödenmeyen iĢçi ücretleri için mevduata 

uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. 

B) ÇalıĢma sürelerinin yasayla indirilmesi hâlinde, yapılan 

süre indirimiyle orantılı olmak kaydıyla iĢçi ücretlerinden 

geçerli olarak indirim yapılabilir. 

C) Ücret, iĢveren veya üçüncü kiĢiler tarafından sağlanır. 

D) Asgari ücret, ĠĢ Kanunu’nun kapsamında olsun olmasın, 

tüm iĢçiler bakımından uygulanır. 

E) ĠĢveren, ancak toplu iĢ sözleĢmesi veya iĢ 

sözleĢmelerinde gösterilen sebeplerle iĢçiye ücret kesme 

cezası verebilir.   

 

100. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih 

sebeplerinden biri değildir? 

A) Ülke çapında etkili olan ekonomik kriz nedeniyle iĢyerinde 

iĢçinin iĢ gücüne ihtiyaç kalmaması 

B) ĠĢçinin iĢverenin Ģeref ve namusuna dokunacak sözler 

sarf etmesi veya davranıĢlarda bulunması 

C) ĠĢçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine 

hatırlatıldığı hâlde yapmamakta ısrar etmesi 

D) Kendi kastından dolayı hastalığa yakalanan iĢçinin 

devamsızlığının ardı ardına üç iĢgünü devam etmesi 

E) ĠĢçinin iĢverenin meslek sırlarını baĢka iĢveren veya 

iĢverenlere satması   
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101. İş Kanunu’na göre, aşağıdaki sona erme hâllerinden 

hangisinde işyerinde bir yıldan fazla kıdemi bulunan 

işçi, kıdem tazminatı talebinde bulunabilir?    

A) Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iĢçinin iĢ 

sözleĢmesini feshetmesi hâlinde   

B) ĠĢveren tarafından iĢ sözleĢmesinin iĢçinin ahlak ve iyi 

niyet kurallarına aykırı davranıĢlarından dolayı haklı 

nedenle derhal feshedilmesi hâlinde 

C) Belirli süreli iĢ sözleĢmesinin sürenin sonunda 

kendiliğinden sona ermesi hâlinde 

D) BaĢka bir iĢ bulduğu için iĢçinin iĢ sözleĢmesini 

feshetmesi hâlinde   

E) Doğum yapması nedeniyle iĢçinin iĢ sözleĢmesini 

feshetmesi hâlinde 

 

102. İş sözleşmesine tabi çalışan ve ilk defa 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 

göre sigortalı olan bir kişi adına, yaşlılık aylığına hak 

kazanabilmesi için kural olarak en az kaç gün malullük, 

yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmelidir? 

A) 4.320  B) 4.680                   C) 5.400 

D) 7.200   E) 9.000 

 

103. Aşağıdaki vergilendirme ilkelerinden hangisi 1982 

Anayasası’nın vergi ödevine ilişkin maddesinde yer 

almamaktadır? 

A) Mali güce göre vergilendirme ilkesi 

B) Geriye yürümezlik ilkesi  

C) Vergilerin genelliği ilkesi 

D) Kanunilik ilkesi 

E) Yürütmenin sınırlı yetki ilkesi 

 

104. Vergi Hukuku’na göre, aşağıdakilerden hangisi yasa 

koyucunun, vergiye ilişkin genel soyut kurallar 

koymasını tanımlamaktadır? 

A) Tipiklik  

B) TipleĢtirme 

C) Ekonomik yaklaĢım 

D) Peçeleme 

E) Kıyas 

105. Aşağıdakilerden hangisi vergi tarhı bakımından bir ön 

işlem değildir? 

A) Bilgi toplama 

B) Arama 

C) Yoklama 

D) Ġnceleme 

E) Tebliğ  

 

106. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 

kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine 

aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden 

mal veya hizmet alım ya da satımında bulunarak 

kazançlarının tamamen veya kısmen örtülü olarak 

dağıtılmış sayılması aşağıdakilerden hangisinin 

tanımıdır? 

A) Kontrol edilen yabancı kurum kazancı 

B) Transfer fiyatlandırması  

C) Sınai mülkiyet haklarında istisna 

D) Dar mükellefiyet 

E) Ġndirimli kurumlar vergisi  

 

107.    

I.    Bir üniversitenin gayrimenkulünü kiralaması 

II.   Bir kamu görevlisinin özel otomobilini kiralaması 

III.  YurtdıĢından gelen bir sanatçının konseri 

IV. Bir anonim Ģirketin Almanya’ya televizyon ihracatı 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 

yukarıdaki faaliyetlerden hangisi/hangileri Türkiye’de 

katma değer vergisine tabidir? 

A) Yalnız I   B) Yalnız IV 

C) I ve II    D) I ve IV 

     E) II ve III 

 

108. Gerçek kişi vergi mükelleflerine düşen vergi 

ödevlerinin, kanuni temsilcileri tarafından yerine 

getirilmemesi durumunda vergi ve/veya cezaların 

ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Kanuni temsilci sadece verginin ödenmesinden 

sorumludur. 

B) Vergi, önce kanuni temsilciden istenir. 

C) Hürriyeti bağlayıcı cezalardan vergi mükellefi sorumludur. 

D) Kanuni temsilcinin vergi ve cezalardan dolayı 

sorumluluğu bulunmaz. 

E) Vergi cezalarından kanuni temsilci sorumludur. 
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109. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, “ticari örf ve 

adet” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve 

adetler genel olanlara üstün tutulur. 

B) Ticari örf ve adetler, tacirler hakkında sadece onlar 

tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği hâllerde 

uygulanır. 

C) Ticari örf ve adetin uygulama alanına sahip olduğu bir 

uyuĢmazlıkta, ilgililer aynı bölgede değillerse, kanunda 

veya sözleĢmede aksi öngörülmedikçe, ifa yerindeki ticari 

örf ve adet uygulanır. 

D) Bir uyuĢmazlık hakkında ticari hüküm veya sözleĢme 

hükmü bulunduğu takdirde bunlar ticari örf ve adetlere 

göre öncelikle uygulanır. 

E) Ticari örf ve adetler esnaflar hakkında da belirli koĢulların 

varlığı hâlinde uygulama alanına sahip olabilir. 

 

 

 

110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi tacir değildir?  

A) Ticaretle uğraĢması yasak olduğu hâlde kendi adına ticari 

iĢletme iĢleten devlet memuru 

B) Babasından miras kalan ticari iĢletme, onun adına annesi 

tarafından iĢletilen küçük çocuk 

C) Anonim Ģirketin ortağı (pay sahibi) gerçek kiĢi  

D) Ticari iĢletme iĢleten adi Ģirketin ortağı gerçek kiĢi 

E) Limited Ģirket 

 

111. Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nda, anonim şirketlerde yönetim kurulunun 

devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri 

arasında sayılmamıştır? 

A) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve 

müzakere defterlerinin tutulması 

B) Önemli miktarda Ģirket varlığının toptan satıĢı  

C) ġirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların 

verilmesi 

D) ġirket yönetim teĢkilatının belirlenmesi 

E) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye 

bildirimde bulunulması 

112. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bağımsız 

denetçinin görevden alınması ve denetleme 

sözleşmesinin feshi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Bağımsız denetçi, denetleme sözleĢmesini sadece haklı 

bir sebep varsa veya kendisine karĢı görevden alınma 

davası açılmıĢsa feshedebilir. 

B) Bağımsız denetçinin denetleme görevinden alınabilmesi 

için yerine baĢka bir denetçi atanması gerekir. 

C) Yönetim Kurulu, haklı bir sebebin varlığı hâlinde denetçi 

seçiminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanından 

itibaren üç hafta içinde Asliye Ticaret Mahkemesi’ne 

baĢvurarak bağımsız denetçinin görevden alınmasını 

talep edebilir.   

D) Bağımsız denetçinin taraflı davrandığına yönelik kuĢku, 

onun görevden alınması için haklı neden teĢkil eder. 

E) Bağımsız denetçi Ģirket tarafından serbestçe görevinden 

alınabilir. 

 

113. Yürürlükteki hukuka göre karşılıksız çek düzenleme 

(keşide etme) fiili için öngörülen yaptırım ve bu 

yaptırımı uygulamakla görevli mercii aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Adli Para Cezası – Cumhuriyet Savcısı 

B) Hapis Cezası – Ağır Ceza Mahkemesi 

C) Hapis Cezası – Sulh Ceza Mahkemesi 

D) Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı - 

Cumhuriyet Savcısı  

E) Ġdari Para Cezası – Asliye Ceza Mahkemesi 

 

 

114.  

I.  Çek üzerine açıkça yazılarak geçerli bir Ģekilde vade 

kararlaĢtırılabilir.  

II. Senet üzerindeki düzenlenme tarihi 15.12.2014 olan bir 

çek, muhatap bankaya 09.12.2014 tarihinde ödenmek 

için ibraz edilirse ve hesapta karĢılık yoksa, muhatap 

banka tarafından “karĢılıksızdır” iĢlemi yapılmalıdır. 

III. Hamiline yazılı çeklerin matbu hamiline yazılı çek yaprağı 

kullanılarak düzenlenmesi gerekir. 
  

Çeklerle ilgili olarak yukarıdaki önermelerden 

hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I   B) Yalnız II 

C) Yalnız III  D) I ve II 

            E) I ve III   
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115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren 

sebeplerden biri değildir? 

A) Ġbra 

B) Borçlunun Temerrüdü  

C) Takas 

D) Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Aynı KiĢide BirleĢmesi 

E) Ġfa 

 

116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurları arasında 

yer almaz? 

A) FakirleĢme  

B) Hukuka aykırılık 

C) Zarar 

D) Ġlliyet (Nedensellik) bağı 

E) Kusur 

 

117. Sözleşme ile kararlaştırılabilecek kapital ve temerrüt 

faizine ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 

öngörülen yasal sınırlamalarla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) SözleĢme ile kararlaĢtırılabilecek yıllık kapital faiz oranı 

yıllık yasal faiz oranının yüzde on fazlasını; temerrüt faiz 

oranı ise yıllık yasal faiz oranının yüzde elli fazlasını 

aĢamaz. 

B) SözleĢme ile kararlaĢtırılabilecek yıllık kapital ve temerrüt 

faiz oranının her ikisi de yıllık yasal faiz oranının yüzde 

elli fazlasını aĢamaz. 

C) SözleĢme ile kararlaĢtırılabilecek yıllık kapital faiz oranı 

yıllık yasal faiz oranının yüzde yirmibeĢ fazlasını; temerrüt 

faiz oranı ise yıllık yasal faiz oranının yüzde yüz fazlasını 

aĢamaz. 

D) SözleĢme ile kararlaĢtırılabilecek yıllık kapital faiz oranı 

yıllık yasal faiz oranının yüzde yüz fazlasını; temerrüt faiz 

oranı ise yıllık yasal faiz oranının yüzde on fazlasını 

aĢamaz. 

E) SözleĢme ile kararlaĢtırılabilecek yıllık kapital faiz oranı 

yıllık yasal faiz oranının yüzde elli fazlasını; temerrüt faiz 

oranı ise yıllık yasal faiz oranının yüzde yüz fazlasını 

aĢamaz. 

 

118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

zamanaşımına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça sözleĢmelerden 

doğan her alacak, on yıllık zamanaĢımına tabidir. 

B) ZamanaĢımı süreleri sözleĢme ile değiĢtirilemez. 

C) Bazı durumlar zamanaĢımının durmasına veya 

kesilmesine sebep olabilir. 

D) Haksız fiillerde zamanaĢımı, zararın ve tazminat 

yükümlüsünün öğrenilmesinden itibaren on yıldır. 

E) ZamanaĢımı hakim tarafından kendiliğinden (re’sen) göz 

önüne alınmaz. 

 

119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, bir 

sözleşmede zarar görenin zor durumunda kalmasından 

veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden 

yararlanılarak edimler arasında açık bir oransızlık 

yaratılması hâline ne ad verilir? 

A) Muvazaa    

B) AĢırı yararlanma 

C) Korkutma    

D) Aldatma     

E) Yanılma 

 

120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

“sözleşmeler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) SözleĢmeler, tarafların karĢılıklı ve birbirine uygun 

iradelerini açıklamalarıyla kurulur. 

B) SözleĢmeler, iki taraflı hukuki iĢlemler arasında yer alır. 

C) Tüm sözleĢmelerin geçerliliği, yazılı Ģekilde yapılmıĢ 

olmalarına bağlıdır. 

D) Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleĢmeler, kabul 

beyanının gönderildiği andan baĢlayarak hüküm doğurur. 

E) Kanunda sözleĢmeler için öngörülen Ģekil, kural olarak 

geçerlilik Ģeklidir. 

 

 



TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI  
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
 

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



 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 

 

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

adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış 

cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 

olmayacaktır.   

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 

(yüzelli) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 

15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 

alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında 

adayların sınav salonunu terk etmelerine izin 

verilmeyecektir.  

Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet 

ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar 

sınav salonuna alınmayacaktır.  

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini 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 işaretlemeyi ve ilgili kısma 

ad ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. 

Optik cevap kağıdına işaretlenmesi gereken 

bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde 

sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 

4. Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş olması 

gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar 

geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş 

cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek 

süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap 

kâğıdında her türlü işaretleme siyah kurşun kalemle 

yapılacaktır.  Her alanın cevabı o alanın adının yazılı 

olduğu sütunda ve/veya sütunlarda işaretlenecektir.  

5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan 

kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık 

türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup 

olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın 

sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi 

için Salon Görevlilerine başvurunuz.  

6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen 

bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları 

mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki 

boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun 

dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav 

sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve 

incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının 

eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır. 

7. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir yere 

yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır. 

8. Sınavda HESAP MAKİNESİ kullanmak kesinlikle 

YASAKTIR.  

 

9. Adaylar sınav binası içerisinde bulunduğu sürece, 

databank benzeri özel elektronik donanımlar ile 

kulaklık, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. 

iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan 

fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları binayı terk 

edene kadar kapalı konumda tutmak zorundadır. 

Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya 

ulaşabilecekleri yerlerde söz konusu araçları açık ve 

kullanılabilir konumda bulunduran adayların 

durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. 

10. Adayların sınav esnasında adayların 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 ve soru 

sormak, başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, 

başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. 

şeylerin alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan 

herhangi birini yapan adayların durumu Sınav İptal 

Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz 

sayılır. 

12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs 

eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım 

edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve 

bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler 

kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 

zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru 

kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları 

tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 

gerekmektedir.  

 

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz 

yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli 

sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına 

uymanıza bağlıdır. 

14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında 

TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus 

Cüzdanı veya TC Kimlik No yazılı Sürücü Belgesi 

veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini sınav 

süresince masaların üzerinde bulundurmaları 

zorunludur.  

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını 

ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi 

unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz 

sayılır. 

 

16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV 

BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız. 

 

17. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda 

bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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