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1. Bozkır, geniş çayırlarla tanımlanan yarı kurak iklim 
bölgesidir. 

Aşağıdakilerden hangisi, ögeleri ve öge dizilişi 
bakımından yukarıdaki cümleyle özdeştir? 

A) Gürültü kirliliği çevreye zarar vermesine rağmen genelde 
göz ardı edilen bir kirliliktir. 

B) Biyosfer ya da ekosfer terimi dünya üzerinde yaşam 
barındıran bütün yerleri ifade eder. 

C) Böcekler dünyadaki bütün karasal yaşam alanlarında 
bulunan küçük omurgasız hayvanlar olarak nitelenebilir. 

D) Yanıcı bir madde olan biyogaz, organik maddelerin 
parçalarına ayrıştırılmasıyla elde edilir. 

E) Buzullar yüzyıllar hatta bin yıllar boyunca kar yağışının 
birikimi sonucu oluşmuş büyük buz kütleleridir. 

 
 
 
 
 
 

 
2.  

I. şehre uzaklığı en az yetmiş mil olan  
II. geniş pencereli 

III. nehrin berrak sularına bakardı 
IV. kırmızı evlerin balkonları  
V. dağın eteklerine kurulmuş 
VI. bu güzel kasabada 

Yukarıdaki numaralandırılmış söz gruplarından anlamlı 
ve kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse sıralama 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?  

A) I-V-VI-II-IV-III   B) II-VI- IV-I-V-III 
C) III-I-V-VI-II-IV   D) V-VI-I-IV-II-III 

E) V-VI-IV-I-II-III 
 
 
 
 
 

 
3. Hamamdan çırılçıplak fırlayıp "Buldum( )" diye bağıran 

adamı herkes tanır( ) Arşimet( ) Dosdoğru saraya gitmiş ve 
kralın ısmarladığı altın taca gümüş katılıp katılmadığını( ) 
tacı bozmadan anlamanın yolunu bulduğunu söylemiştir( ) 

Yukarıdaki parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, 
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla 
getirilmelidir? 

A) (!) (:) (.) (,) (.)   B) (.) (;) (.) (,) (.) 
C) (!) (?) (...) (,) (.)   D) (.) (:) (.) (,) (.) 

E) (!) (;) (.) (,) (.) 
 
 
 
 
 

4. (I) Farklı yaşam koşullarına uyum gösterebilmeleri 
yüzünden kutuplarda ya da çölde, denizlerin dibinde ya da 
çok yükseklerde yaşayabilen hayvanlara rastlamak 
mümkün. (II) Çünkü bazı hayvanların koku alma, 
bazılarının görme ve işitme duyuları çok gelişmiş olabiliyor. 
(III) Hayvanlara avlanmada ve haberleşmede üstünlükler 
sağlayan duyu organlarına pek çok örnek sayabiliriz.  
(IV) Köpeklerin iyi koku alan burunları, yılanların yüksek 
dalga boylarını algılayabilen gözleri gibi. (V) Hayvanların bu 
özellikleri, gözle görülemeyecek kadar küçük varlıklardan 
veya kulakla işitilemeyecek seslerden haberdar olmak 
isteyen bilim insanları tarafından uzun yıllardır inceleniyor. 

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerden 
hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 

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

 

 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

yoktur? 

A) Yeni kaydolduğum fakültemde bir takım arkadaşlar 
edindim. 

B) Bir çok seneler geçti dönen yok seferinden. 
C) Onun çelikten daha sert adaleli bacaklarına bir şey 

olmadı. 
D) Sonunda Ankara’dan Erzurum’a direk giden bir otobüs 

buldum. 
E) Muhattabı olmayan gecikmiş hesapların ardına 

düşüyordu. 
 
 
 

 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkmak sözcüğü, 

“İçeriden dışarıya varmak, gitmek” anlamında 
kullanılmıştır? 

A) Yeni evimizden çıkıp eski evimize taşındık. 
B) Bu mülakatımızdan esaslı bir netice çıkmadı. 
C) Çiçeği burnunda subay çıkar çıkmaz, ben size bir emir 

eri bulurum. 
D) Ortalık ağarırken bir arkadaşımla yorgun adımlarla 

konaktan çıktık. 
E) Uzun, dik merdivenli bir yokuşu çıktık. 
 
 
 

 
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yanlış 

kullanımından kaynaklanan yazım yanlışı vardır? 

A) Bu topraklar, Dayı Kemal’in; izinsiz girilemez.   
B) Yediklerimin içinde en güzeli Ayşe Teyzemin kekiydi. 
C) 2547 sayılı Kanun bu yıl yeniden gözden geçiriliyor. 
D) Okul, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yer alıyor. 
E) Türkiye'de Batılaşma hareketleri 19. yüzyılda başladı. 

 
 
 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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8. 𝒍𝒍𝒍𝒙→𝟎

   
  𝟏−𝟒

𝒙

𝟏−𝟐𝒙
  limitinin değeri kaçtır? 

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

 

 

 

 

 

 

 
9. 𝒇(𝒙) = 𝒄𝒄𝒄𝟐𝒙 + 𝟔𝒆𝒙 ise,  𝒇′(𝟎) değeri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 0 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. 𝑴,𝑻 ve 𝑴∩ 𝑻 kümelerinin eleman sayıları sırasıyla 

𝟑,𝟒 ve 𝟐 ise, 𝑴∪ 𝑻 kümesinin eleman sayısı kaçtır? 

A) 5 B) 7 C) 9 D) 10 E) 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. 

𝟏𝟏
𝟎,𝟑
− 𝟓

𝟎,𝟏𝟐𝟓
  işleminin sonucu kaçtır? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. Dikdörtgen şeklinde bir arsanın eni boyunun 
𝟏
𝟓

'i kadardır. 
Arsanın alanı ise 45 m2'dir. 

Buna göre, bu arsanın uzun kenarı kaç metredir? 

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

 
13. Düzlemde  𝐲 − (𝐚 − 𝟐)𝐱 + 𝟏 = 𝟎  doğrusunun 

𝟐𝐲 + 𝐱 − 𝟕 = 𝟎  doğrusuna dik olabilmesi için a kaç 
olmalıdır? 

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

 
14. 𝐱 = 𝟔,𝟐𝟕,    𝐲 = 𝟑,𝟕𝟑 olduğuna göre, (𝐱 − 𝐲)𝟐 + 𝟒𝐱𝐲 

işleminin sonucu kaçtır? 

A) 36 B) 64 C) 81 D) 100 E) 121 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. 𝟐
𝒙  = 𝟑𝟐

𝟑𝒚+𝟏 = 𝟒  � olduğuna göre, 𝟐
𝒙+𝟏

𝟗𝒚+𝟏
  işleminin sonucu kaçtır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 
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16. Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleriyle ilgili 
aşağıdaki dönemlerden (devirlerden) hangisi, 
diğerlerinden daha önce yaşanmıştır? 

A) Tanzimat Dönemi  B) Lale Devri 
C) Nizam-ı Cedit Devri  D) II. Meşrutiyet Dönemi 

E) II. Mahmut Devri 
 
 
 

 
17. Lozan Barış Antlaşması'nda yer alan bir ek sözleşmeye 

göre Türkiye, sınırları içinde bulunan aşağıdaki 
Gayrimüslim unsurlardan hangisiyle ilgili mübadele 
kararı almıştır? 

A) Süryaniler B) Ermeniler  C) Rumlar 
  D) Yezidiler  E) Museviler 

 
 
 

 
18. İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte, Fransa’nın 

Suriye ve Lübnan’a bağımsızlık tanıması, aşağıdaki 
sorunlardan hangisinin gündeme gelmesi ve 
çözülmesine zemin hazırlamıştır? 

A) Yabancı Okullar Sorunu 
B) Boğazlar Sorunu 
C) Osmanlı Borçları Sorunu 
D) Adana-Mersin Demiryolu Sorunu 
E) Hatay Sorunu 
 
 
 
 

 
19. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenme aşamasında, 

Sivas’ta Millî Mücadele’nin sesi olması düşüncesiyle 
çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Albayrak    B) Hâkimiyet-i Milliye 
C) Minber    D) Vakit 

E) İrade-i Milliye  
 
 
 

 
20. Ekonomiyle ilgili yapılan aşağıdaki düzenlemelerden 

hangisi, Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir? 

A) Planlı ekonomiye geçilmesi 
B) Aşar vergisinin kaldırılması 
C) Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulması 
D) Millî İtibar Bankasının faaliyete geçmesi 
E) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması 

 
 
 
 

 
21. İşletme, pazarlama faaliyetlerinde kullandığı makinenin 

aylık bakımı için 1.000 ₺ + %18 KDV ve makinenin yeni bir 
fonksiyona sahip olması amacıyla 10.000 ₺ + %18 KDV 
tutarında harcama yapmıştır.  

Buna göre, harcamalara ilişkin yapılacak muhasebe 
kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            102 BANKALAR 

11.000 
  1.980 

  
 

12.980 
 

B)  
760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM 

GİDERLERİ 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            102 BANKALAR 

 
11.000 
  1.980 

  
 

 
12.980 

 

C) 

 

D) 
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            397 SAYIM ve TESELLÜM  
                     FAZLALARI 

1.000 
10.000 
  1.980 

  
 
 
 

12.980 
 

E) 
760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM 

GİDERLERİ 
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            102 BANKALAR 

 
 1.000   

  10.000 
1.980 

  
 

 
 

12.980 
 

 

 

 

 

 

 

 
22. İşletmenin dönem kârından prim de alan bir işletme 

çalışanının talebi üzerine işletme kârının olduğundan 
yüksek gösterilmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından 
hangisi ile çelişmektedir? 

A) Özün önceliği 
B) Para ile ölçülme 
C) Dönemsellik 
D) Sosyal sorumluluk 
E) İhtiyatlılık 
 
 
 

 

760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM 
GİDERLERİ 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            102 BANKALAR 

 
1.000   

  10.000 
1.980 

  
 

 
 

12.980 

ALAN BİLGİSİ 
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23. Bir anonim şirket, sermayesini 750.000 ₺ artırmaya karar 
vermiştir. Bu amaçla ihraç ettiği hisse senetlerini %20 primli 
900.000 ₺'ye satmıştır. Satış bedeli işletmenin bankadaki 
hesabına kaydedilmiştir.  

Buna göre, hisse senedi satışına ilişkin yapılacak 
muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
110 HİSSE SENETLERİ 
102 BANKALAR 

             500 SERMAYE 

150.000 
  750.000 

  
 

900.000 
 
B)  

102 BANKALAR 
                501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
                520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ    

 PRİMLERİ 

900.000   
   

  
750.000 

 
150.000 

 

C) 
102 BANKALAR 

            500 SERMAYE 
            110 HİSSE SENETLERİ 

900.000 
   

  
750.000 
150.000 

 

D) 
102 BANKALAR 

            242 İŞTİRAKLER 
900.000 

 
  

900.000 
 

E) 
102 BANKALAR 

            501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
            590 DÖNEM NET KÂRI 

900.000   
   

  
750.000 
150.000 

 

 

 

 

 

 

 
24. Gelirin ve giderin, bunları doğuran olayın veya işlemin 

gerçekleştiği dönemde muhasebeleştirilmesini öngören 
esas aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğrulanabilirlik esası 
B) Nakit esası 
C) Zamanında sunum esası 
D) Tahakkuk esası 
E) Tam açıklama esası 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25. Mal alım-satım işi yapan işletme, sahibi olduğu bir 
gayrimenkulü kiraya vermiş ve bir aylık kira bedeli olan 
5.000 ₺ + %18 KDV’sini tahsil etmiştir.  

Buna göre, bu işleme ilişkin yapılacak muhasebe kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
100 KASA 
                649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE  
                       KÂRLAR 

             391 HESAPLANAN KDV 

5.900   
   

  
 

5.000 
900 

 

B)  
100 KASA 
                 480 GELECEK YILLARA AİT    
                        GELİRLER 

              391 HESAPLANAN KDV 

5.900 
   

  
 

5.000 
900 

 

C) 
100 KASA 
                 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 
                 391 HESAPLANAN KDV 

5.900 
   

  
5.000 

900 
 

D) 
100 KASA 
191 İNDİRİLECEK KDV 

              153 TİCARİ MALLAR 

5.000 
900 

 

  
 

5.900 
 

E) 
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 

              100 KASA 

5.000 
900   

   

  
 

5.900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Bir ticaret işletmesi, mali karakterli işlemlerini 
muhasebeleştirme sürecinde muhasebe fişlerini de 
kullanmaktadır.  
Buna göre, muhasebe kayıt sürecinin işleyişi ile ilgili 
sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Günlük defter – Büyük defter – Muhasebe fişleri –  
İşlem belgeleri 

B) Muhasebe fişleri – Günlük defter – Büyük defter –  
İşlem belgeleri 

C) İşlem belgeleri – Günlük defter – Büyük defter – 
Muhasebe fişleri 

D) Günlük defter – Büyük defter – İşlem belgeleri – 
Muhasebe fişleri 

E) İşlem belgeleri – Muhasebe fişleri – Günlük defter – 
Büyük defter 
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27. 2018 yılında 44.000 ₺'ye satın alınan hisse senetlerinin 
31.12.2018 tarihindeki değeri 32.000 ₺'ye düşmüş ve 
12.000 ₺ karşılık ayrılmıştır. Bu hisse senetlerinin tümü  
2019 yılı içinde 35.000 ₺'ye peşin olarak satılmıştır.  

Buna göre, satış işlemine ilişkin muhasebe kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
100 KASA 
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER 

DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 
                110 HİSSE SENETLERİ 

             644 KONUSU KALMAYAN   
                    KARŞILIKLAR 

35.000 
 

12.000   
   

  
 
 

44.000 
 

3.000 
 

B)  
100 KASA 
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI 
                 110 HİSSE SENETLERİ 

35.000 
9.000 

   

  
 

44.000 
 

C) 
110 HİSSE SENETLERİ 
654 KARŞILIK GİDERLERİ 

               100 KASA 

32.000 
12.000 

   

  
 

44.000 
 

D) 
654 KARŞILIK GİDERLERİ 

                644 KONUSU KALMAYAN   
                       KARŞILIKLAR 
                119 MENKUL KIYMETLER DEĞER   
                       DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 

44.000 
 

  
 

12.000 
 

32.000 
 

E) 
100 KASA 
654 KARŞILIK GİDERLERİ 
                  110 HİSSE SENETLERİ 

               644 KONUSU KALMAYAN   
                       KARŞILIKLAR 

35.000 
9.000   

   

  
 

35.000 
 

9.000 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

28.    
121 ALACAK SENETLERİ 
                120 ALICILAR 

XXX  
  

  
XXX 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Senetli alacağın tahsil edilmesi 
B) Senetsiz alacağa karşılık bono alınması 
C) Senetli borcun, müşteri senedi cirosu yoluyla ödenmesi 
D) Senetli alacağın, bankaya teminata verilmesi 
E) Tahsil edilemeyen senetli alacağın vadesinin uzatılması 
 
 
 
 
 

 

29. Döneme ilişkin ticari mal hareketleri ile ilgili bilgiler 
aşağıdaki gibidir: 

Dönem başı mal mevcudu            25.000 ₺  
Dönem sonu mal mevcudu            75.000 ₺ 
Dönem içinde satın alınanlar          185.000 ₺ 
Alış giderleri            40.000 ₺ 
Satış giderleri              30.000 ₺ 
Alış iskontoları            50.000 ₺ 
Satış iskontoları              35.000 ₺ 

Buna göre, satılan ticari malların maliyeti kaç ₺'dir? 

A) 100.000  B) 125.000  C) 150.000 
D) 200.000  E) 225.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. İşletme, beş yıl için kiraladığı bina ile ilgili olarak 400.000 ₺ 

özel maliyet giderine katlanmış ve üç yıl amortisman payı 
ayırmış durumdadır. Bina üçüncü yılın sonunda 
boşaltılmıştır.  

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

              252 BİNALAR 
400.000 

   
  

400.000 
 

B)  
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE 

ZARARLARI 
                252 BİNALAR 

240.000 
 

160.000 
   

  
 
 

400.000 
 

C) 
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 

ZARARLAR 
                264 ÖZEL MALİYETLER 

240.000 
 

160.000   
   

  
 
 

400.000 
 

D) 
264 ÖZEL MALİYETLER 

              257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 
               649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE    
                      KÂRLAR 

400.000 
 

  
240.000 

 
160.000 

 

E) 
100 KASA 
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
                 252 BİNALAR 

160.000 
240.000   

   

  
 

400.000 
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31. İşletme önceki yıl şüpheli hâle gelen ve tamamına karşılık 
ayırdığı 50.000 ₺ senetli alacakla ilgili yasal takip 
sonucunda 20.000 ₺ tahsilat yapmış, kalan tutarın tahsil 
imkânı kalmadığından değersiz alacak sayılması 
kararlaştırılmıştır.  

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  
100 KASA 
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
                128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

20.000 
30.000 

   

  
 

50.000 
 

B)  
100 KASA 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 
                128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
                644 KONUSU KALMAYAN  
                       KARŞILIKLAR 

20.000 
50.000   

   

  
 

50.000 
 

20.000 
 

C) 
100 KASA 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 

                121 ALACAK SENETLERİ 
                   644 KONUSU KALMAYAN  

                       KARŞILIKLAR 

20.000 
50.000 

   

  
 

50.000 
 

20.000 
 

D) 
100 KASA 
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

                129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  
                       KARŞILIĞI 

                   644 KONUSU KALMAYAN  
                       KARŞILIKLAR 

20.000 
50.000 

 

  
 
 

50.000 
 

20.000 
 

E) 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI  

                128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  
50.000 

  
  

50.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32. İşletme aktifleri içerisinde yer alan maliyet bedeli 160.000 ₺, 
Birikmiş Amortismanlar toplamı 130.000 ₺ olan ve hurda 
değeri 20.000 ₺ olarak belirlenmiş bir makine yenileme 
amacıyla 50.000 ₺ bedelle senet karşılığında satılmıştır.  

Buna göre, satış işlemine ilişkin muhasebe kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
121 ALACAK SENETLERİ 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                 
                   253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 
                   549 ÖZEL FONLAR 

50.000 
130.000   

   

  
 

160.000 
20.000 

 

B)  
121 ALACAK SENETLERİ 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                 
                   253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 
                   549 ÖZEL FONLAR 

50.000 
130.000 

   

  
 

140.000 
40.000 

 

C) 
121 ALACAK SENETLERİ 
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR                 
                   257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

                549 ÖZEL FONLAR 

50.000 
140.000 

   

  
 

130.000 
60.000 

 

D) 
121 ALACAK SENETLERİ 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                 
                   253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 

                649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE   
                       KÂRLAR 

50.000 
130.000 

 

  
 

140.000 
 

40.000 
 

E) 
121 ALACAK SENETLERİ              
                   253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 
                   549 ÖZEL FONLAR 

50.000 
 
   

  
30.000 
20.000 

 

 

 

 

 

 
33. X Anonim Şirketi’nin 31.12.2018 tarihinde ticari kârı 80.000 ₺ 

olup, mali kârına eşittir. Dönem içinde peşin ödenen vergi 
tutarı ise 6.000 ₺’dir. 2018 yılına ilişkin kurumlar vergisi oranı 
%20’dir.  

Buna göre, şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla tahakkuk 
eden vergiye ilişkin yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 10.000 ₺ alacaklı 
B) 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 

Karşılıkları hesabı 10.000 ₺ alacaklı 
C) 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 

Yükümlülükleri hesabı 6.000 ₺ alacaklı 
D) 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 

Karşılıkları hesabı 16.000 ₺ borçlu 
E) 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı 6.000 ₺ borçlu 
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34. Bir işletmenin ilgili dönemi kâr ile kapattığını gösteren 
durum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dönem Net Kârı hesabının borç kalanı vermesi 
B) Dönem Kârı veya Zararı hesabının borç kalanı vermesi 
C) Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının borcunun 

alacağından büyük olması 
D) Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının borçlandırılarak 

kapatılması 
E) Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 

Yükümlükleri hesabının alacak kalanı vermesi 
 
 

 
35. (Z) İşletmesi, (A) İşletmesi’nden 75.000 ₺ tutarında teminatı 

banka aracılığıyla tahsil etmiştir. Ancak, (A) İşletmesi’nin 
sözleşmeye aykırı işleminden dolayı teminat 60.000 ₺ 
olarak iade edilmiştir. 

Buna göre, iade işlemine ilişkin, (Z) İşletmesi’nin 
yapacağı muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                 
                   102 BANKALAR 
                   679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR  
                          VE KÂRLAR 

75.000 
  
   

 
    60.000 
     
    15.000 

 

B)  
102 BANKALAR 
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR                 
                   326 ALINAN DEPOZİTO VE     
                          TEMİNATLAR 

15.000 
60.000 

   

  
 
 

75.000 
 

C) 
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 
                   102 BANKALAR 

60.000 
  

  
60.000 

 

D) 
102 BANKALAR 

                326 ALINAN DEPOZİTO VE   
                       TEMİNATLAR 

60.000 
 

  
 

60.000 
 

E) 
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR              
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 
                   102 BANKALAR 

15.000 
60.000 

   

  
 

75.000 
 
 
 
 

 
36. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler 

ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek 
dönemlerde tahsil edilecek olan gelirlerin kayıt ve 
tespit edilmek suretiyle bilançoda gösterilmesi 
aşağıdaki muhasebe ilkelerinden hangisinin gereğidir? 

A) Gelirlere ilişkin ilkeler 
B) Özkaynaklara ilişkin ilkeler 
C) Gelir tablosu ilkeleri 
D) Varlıklara ilişkin ilkeler 
E) Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler 

 
 

37. Hesapların işleyişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Gelir hesaplarındaki artışlar hesabın alacağına 
kaydedilir. 

B) Aktif hesaplardaki azalışlar hesabın alacağına 
kaydedilir. 

C) Pasifi düzenleyici hesaplar alacak kalanı verir. 
D) Aktifi düzenleyici hesaplardaki azalışlar hesabın 

borcuna kaydedilir. 
E) Pasif hesaplar borçlandırılarak kapatılır.    

 
 
 
 
 

38. Bir işletme, dönem içinde idari faaliyetlerinde kullanmak 
amacıyla satın aldığı ve bir gider hesabına kaydettiği  
2.000 ₺’lik kırtasiye malzemesinin %60’lık kısmını  
yıl sonuna kadar kullandığını tespit etmiş ve gerekli 
kayıtları yapmıştır. İzleyen dönemde ise kalan malzemenin 
tamamını kullanmıştır.  

Buna göre, izleyen dönemde yapılan kırtasiye malzemesi 
kullanımına ilişkin kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) 108 Diğer Hazır Değerler hesabı 800 ₺ alacaklı 
B) 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı 1.200 ₺ borçlu 
C) 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı 800 ₺ alacaklı 
D) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabı 800 ₺ alacaklı 
E) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 800 ₺ alacaklı 
 
 

 
 
 

39. İşletmenin raporlama dönemi sonunu değiştirmesi ve 
finansal tablolarını bir yıldan daha uzun veya daha kısa bir 
dönem için sunması durumunda, finansal tabloların 
kapsadığı dönemin yanı sıra aşağıdakiler de açıklanır: 

(a) Bir yıldan daha uzun veya daha kısa bir dönem 
kullanılmasının nedeni ve  

(b) Finansal tablolarda sunulan tutarların tam olarak 
karşılaştırılabilir olmadığı 

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre, 
yukarıdaki açıklamalar finansal tabloların hangi genel 
özelliğine işaret eder? 

A) Gerçeğe uygun sunum ve TFRS'lerle uyum 
B) Karşılaştırmalı bilgi 
C) Raporlama sıklığı 
D) Sunumda tutarlılık 
E) Önemlilik ve birleştirme 
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40. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardına 
göre, aşağıdakilerden hangisi aktüeryal kazanç ve 
zarara neden olmaz? 

A) İskonto oranındaki değişiklik 
B) Zam oranlarındaki farklılık 
C) Kıdem tazminatı almadan ayrılan çalışan oranı 
D) Çalışana performansından dolayı verilen ek primler 
E) Asgari ücrette öngörülen zam oranından farklı olan 

değişiklik 

 
 
 
 
 

41. İşlem maliyetleri ve taşıma maliyetleri dikkate 
alındıktan sonra, varlığın satışından elde edilen tutarı 
en üst seviyeye yükselten veya borcun devredilmesi 
için ödenen tutarı asgari seviyeye indiren piyasaya 
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Etkin piyasa   B) En avantajlı piyasa 
C) Asıl piyasa   D) Gerçek piyasa 

E) Üstün piyasa 
 

 

 
42. A üretim işletmesi, üretim faaliyetinde kullanmak üzere bir 

makine satın almıştır. Makinenin satın alma bedeli  
20.000 ₺'dir. Makinenin fabrika binasına taşınması için  
1.000 ₺ nakliye ücretine katlanılmıştır. Montaj bedeli olarak 
2.000 ₺ ödenmiştir. Makinenin test edilmesi esnasında  
1.000 ₺ test gideri ortaya çıkmıştır. Test aşamasında üretilen 
numunelerin satışından 500 ₺ elde edilmiştir. Üretilen 
numunelerin yeni bir pazarda tanıtımı için 1.000 ₺ reklam 
gideri yapılmıştır. 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre, 
makinenin maliyet bedeli kaç ₺'dir? 

A) 23.000  B) 23.500  C) 24.000 
D) 24.500  E) 25.500 

 
 

 
 
 

43. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 
standardına göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Karşılıklar, koşullu yükümlülükler ve koşullu varlıklar 
dipnotlarda açıklanır. 

B) Karşılıklar yükümlülük olarak raporlanır, koşullu 
yükümlülükler dipnotlarda açıklanır, koşullu varlıklar 
varlık olarak raporlanır. 

C) Karşılıklar ve koşullu yükümlülükler yükümlülük olarak 
raporlanır, koşullu varlıklar dipnotlarda açıklanır. 

D) Karşılıklar yükümlülük olarak raporlanır, koşullu 
yükümlülükler ve koşullu varlıklar dipnotlarda açıklanır. 

E) Karşılıklar ve koşullu yükümlülükler yükümlülük olarak 
raporlanır, koşullu varlıklar varlık olarak raporlanır.   

 
 

44. TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk 
Uygulaması standardına göre, ilk defa TFRS’leri 
uygulayacak olan işletmelerin düzenlemesi gereken 
finansal tablolar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) En az iki finansal durum tablosu, iki kapsamlı gelir 
tablosu, iki nakit akış tablosu, iki özkaynaklar değişim 
tablosu ve ilgili dipnotlar 

B) En az üç finansal durum tablosu, iki kapsamlı gelir 
tablosu, iki nakit akış tablosu, iki özkaynaklar değişim 
tablosu ve ilgili dipnotlar 

C) En az üç finansal durum tablosu, üç kapsamlı gelir 
tablosu, iki nakit akış tablosu 

D) En az iki finansal durum tablosu, iki kapsamlı gelir 
tablosu, iki nakit akış tablosu 

E) En az üç finansal durum tablosu, üç kapsamlı gelir 
tablosu, iki nakit akış tablosu, iki özkaynaklar değişim 
tablosu ve ilgili dipnotlar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
45. Aşağıdakilerden hangisi IFAC bünyesindeki standart 

yapıcı kurullardan biri değildir? 

A) Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Kurulu 
(IAESB) 

B) Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 
(IAASB) 

C) Uluslararası Muhasebe Yeterlilikleri Standartları Kurulu 
(IARSB) 

D) Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) 
E) Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları 

Kurulu (IPSASB) 
 

 

 

 

 

 

 
46. Muhasebe bilgi sisteminde aşağıdaki süreçlerden 

hangisi yer almaz? 

A) Çıktıların ilgililere iletilmesi 
B) Belgelerin düzenlenmesi 
C) Kayıtların tutulması 
D) Raporların üretilmesi 
E) Paydaşların yönetime katılması 

 

 

 
 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
29 Haziran 2019 

 A 

 9 Diğer sayfaya geçiniz. 

47. Ortak maliyetleri üretim miktarı yöntemine göre dağıtan bir 
işletmede dönemde üretilen 6.000 adet mamulün ortak 
maliyetlerden aldıkları paylar; A mamulü için 30.000 ₺,  
B mamulü için 60.000 ₺ ve C mamulü için 90.000 ₺’dir. 
Mamullerin birim satış fiyatları sırasıyla 80 ₺, 50 ₺ ve 40 ₺’dir. 

İşletmenin ortak maliyetleri piyasa değeri yöntemine 
göre dağıttığı varsayılırsa, C mamulünün ortak 
maliyetlerden alacağı pay kaç ₺'dir? 

A) 66.000  B) 68.000  C) 70.000 
D) 72.000  E) 74.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

48. Standart maliyet sistemini uygulayan bir işletmede yapılan 
kayıt aşağıdaki gibidir: 

711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME  
       GİDERLERİ YANSITMA 
712 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME 

GİDERLERİ MİKTAR FARKLARI 
             710 DİREKT İLK MADDE VE 
                    MALZEME GİDERLERİ 
             713 DİREKT İLK MADDE VE 
                    MALZEME GİDERLERİ FİYAT   
                    FARKLARI 

 
152.000 

 
8.000 

 

  
 
 
 
 

156.000 
 
 

4.000 
 

Yukarıdaki kayda göre, aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Direkt ilk madde ve malzeme giderlerinde toplam sapma 
4.000 ₺ olumludur. 

B) Direkt ilk madde ve malzeme giderlerinde 4.000 ₺ 
olumsuz fiyat sapması vardır. 

C) Üretimin standart maliyeti 156.000 ₺'dir. 
D) Direkt ilk madde ve malzeme giderlerinde toplam sapma 

4.000 ₺ olumsuzdur. 
E) Direkt ilk madde ve malzeme giderlerinde 8.000 ₺ 

olumlu miktar sapması vardır. 

 

 

 

 

 
49. Üretim kapasitesi 100 birim olan bir işletmede dönemde  

60 birim üretilerek mamullerin tamamı satılmıştır. Dönem 
başı mamul stoku bulunmayan işletmede direkt ilk madde ve 
malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri toplamı 18.000 ₺, 
sabit genel üretim giderleri 6.000 ₺, değişken genel üretim 
giderleri 4.000 ₺’dir. Normal maliyet sistemini uygulayan 
işletmenin brüt satış kârı 49.400 ₺ hesaplanmıştır. 

Buna göre işletmenin değişken maliyet sistemini 
kullandığı varsayılırsa, hesaplayacağı brüt satış kârı 
kaç ₺'dir? 

A) 45.800  B) 47.600  C) 51.000 
D) 51.200  E) 53.000 

50. İşletme Mayıs döneminde normal üretimi ile birlikte özel bir 
sipariş alarak üretimine başlamıştır. Bu dönemde 80 birim 
özel sipariş olan KL üretimi ve 200 birim normal üretim olan 
ZK üretimi tamamlanmıştır. Üretimde çalışan işçilerin direkt 
işçilik saat ücretleri 20 ₺/saat ve fazla çalışma primleri 
%100 olarak belirlenmiştir. 

Mayıs döneminde bu mamullere ait işçilik saatleri aşağıdaki 
gibidir: 

Mamul türleri Normal çalışma 
süresi (Saat) 

Fazla çalışma 
süresi (Saat) 

Normal boş geçen 
süre (Saat) 

KL mamulü 200 50 20 

ZK mamulü 800 100 40 

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) KL mamulü için direkt işçilik giderleri toplamı 5.000 ₺'dir. 
B) ZK mamulü için direkt işçilik giderleri toplamı 20.000 ₺'dir. 
C) KL mamulü için direkt işçilik giderleri toplamı 5.400 ₺'dir. 
D) KL mamulü için direkt işçilik giderleri toplamı 6.000 ₺'dir. 
E) ZK mamulü için direkt işçilik giderleri toplamı 22.000 ₺'dir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. Bir işletmenin üretimde kullandığı hammaddenin birim fiyatı 
10 ₺’dir. Bir birim hammaddenin stoklama maliyeti 4 ₺ ve 
sipariş verme maliyeti 40 ₺'dir. 

Buna göre, yılda 8.000 adet hammadde ihtiyacı olan 
işletmenin ekonomik sipariş miktarının hesaplanması 
için kullanılacak formül aşağıdakilerden hangisidir? 

A) �2(8000)(40)
4

    B) �2(8000)(10)
40

 

 

C) �2(8000)(4)
40

    D) �2(8000)(40)
10

 

 

E) �2(8000)(4)
10
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52. Bir üretim işletmesi sipariş maliyet sistemini kullanarak 
üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletmenin ilgili faaliyet 
döneminde üretimine başladığı 3 adet siparişe ilişkin 
maliyet ve miktar verileri aşağıdaki gibidir:  

Dönemin Üretim Giderleri Sipariş 11 Sipariş 12 Sipariş 13 
Direkt İlk Madde ve 
Malzeme Giderleri 10.000 ₺ 25.000 ₺ 15.000 ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri 5.000 ₺ 10.000 ₺ 8.000 ₺ 
Endirekt Malzeme 
Giderleri  2.000 ₺  

Endirekt İşçilik Giderleri  3.000 ₺  
Amortisman Giderleri 
(Üretim)  15.000 ₺  

Bakım Onarım Giderleri 
(Üretim)  1.000 ₺  

Diğer Endirekt Giderler 
(Üretim)  4.000 ₺  

Üretim Miktarı  500 br 1.000 br 750 br 

 

Dönemde üretimine başlanan üç sipariş de tamamlanmıştır. 
Dönemde ortaya çıkan genel üretim giderlerinin siparişlere 
yüklenmesinde kullanılan yükleme anahtarı, direkt ilk madde 
ve malzeme giderleri olarak belirlenmiştir. 

Buna göre, Sipariş 12 için birim başına üretim maliyeti 
kaç ₺’dir? 

A) 25 B) 30,5 C) 37,5 D) 47,5 E) 50 
 

 

 

 

 
53. İşletme A mamulünü üretmekte ve evre maliyet sistemini 

kullanmaktadır. Mart döneminde gerçekleşen miktar 
hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 Evre I 

Dönem Başı Yarı Mamul Stok 200 br 

Üretime Başlanan 1.100 br 

Tamamlanan 1.000 br 

Dönem Sonu Yarı Mamul Stok 300 br 

 

Tamamlanma 
Dereceleri 

Direkt İlk Madde ve 
Malzeme Şekillendirme 

Dönem Başı Yarı 
Mamul Stok %80 %75 

Dönem Sonu Yarı 
Mamul Stok %60 %70 

 

İşletme stok değerleme yöntemi olarak ortalama maliyet 
yöntemini kullanmaktadır.  

Buna göre, ortalama maliyet yöntemi yerine ilk giren ilk 
çıkar yöntemi benimsenmiş olsaydı direkt ilk madde ve 
malzeme açısından eşdeğer birim sayısı nasıl değişirdi?     

A) 60 birim daha düşük olurdu. 
B) 80 birim daha yüksek olurdu.   
C) 100 birim daha düşük olurdu. 
D) 120 birim daha yüksek olurdu. 
E) 160 birim daha düşük olurdu. 
 
 

54. Bir üretim işletmesinin Mayıs dönemine ait maliyet verileri 
aşağıdaki gibidir:  

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 20.000 ₺ 
Direkt İşçilik Giderleri 25.000 ₺ 
Endirekt Malzeme Giderleri (%100 Üretim) 8.000 ₺ 
Endirekt İşçilik Giderleri (%100 Üretim) 6.000 ₺ 
Sigorta Giderleri (%75 Üretim, %25 Yönetim Bölümü) 4.000 ₺ 

Bina Amortisman Giderleri (%80 Üretim, %20 Yönetim 
Bölümü) 5.000 ₺ 

Makine Ekipman Amortisman Giderleri (%90 Üretim, %10 
Yönetim Bölümü) 10.000 ₺ 

Dönem Başı Yarı Mamul Stok 2.000 ₺ 
Dönem Sonu Yarı Mamul Stok 7.000 ₺ 
 

İşletmenin elinde dönem başında mamul stoku 
bulunmamaktadır. Bu dönem 10.000 adet mamulün üretimi 
tamamlanmıştır.  

Dönem sonunda işletmenin elinde kalan mamul stoku 
3.000 adet ise, ortalama maliyet yöntemine göre satılan 
mamullerin maliyeti kaç ₺ olur? 

A) 21.000  B) 35.000  C) 49.000 
D) 56.000  E) 70.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
55. Brüt satışları 50.000 ₺, satış indirimleri 4.000 ₺, 

finansman giderleri 3.500 ₺, satışların maliyeti 20.000 ₺ 
ve dönem vergi ödemesi 2.500 ₺ olan bir işletmenin 
brüt satış kârı kaç ₺’dir? 

A) 20.000  B) 22.500  C) 26.000 
D) 30.000  E) 46.000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

56. Net işletme sermayesi 2.100.000 ₺ olan bir işletmenin 
toplam aktifleri 6.000.000 ₺ ve duran varlıklarının genel 
toplama göre dikey yüzdesi %40 ise, bu işletmenin kısa 
vadeli borçlarının genel toplama göre dikey yüzdesi 
yüzde kaçtır? 

A) 25 B) 35 C) 50 D) 60 E) 65 
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57. Toplam aktifleri 5.000.000 ₺, uzun vadeli yabancı kaynakları 
2.000.000 ₺ olan bir işletmenin dönen varlıklarının duran 
varlıklarına oranı 1,5 ve borçlar/aktif toplamı %50’dir.  

Buna göre, işletmenin net işletme sermayesi kaç ₺’dir? 

A) 1.000.000 B) 1.500.000  C) 2.000.000 
D) 2.500.000  E) 3.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

58. Bir şirketin faaliyette bulunduğu sektördeki en iyi 
durumdaki bir şirkete veya en iyi durumdaki birkaç 
şirketin ortalamasına göre durumunun analiz edilmesi 
ve yorumlanmasına ihtiyaç varsa, bu amaç için 
aşağıdaki standart oranlardan hangisi kullanılmalıdır? 

A) Sektör oranları 
B) İdeal standart oranları 
C) Tarihi standart oranları 
D) Bütçe standart oranları 
E) Sermaye yeterliliği oranları 
 
 
 
 
 
 
 

 
59. Bir işletmenin bir dönem içindeki yalnızca mal ve/veya 

hizmet satışlarından elde ettiği gelirleri, satışların 
maliyetlerini ve faaliyet giderlerini dikkate alarak 
hesaplanan kâr kalemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Brüt satış kârı   B) Dönem net kârı 
C) Dönem kârı   D) Olağan kâr 

E) Faaliyet kârı 
 
 
 
 
 
 

 
60.  

I. Bankadaki mevduatın çekilerek kısa vadeli ticari borcun  
 ödenmesi 

II. Kısa vadeli banka kredisi kullanarak demirbaş satın  
 alınması 

III. Kısa vadeli ticari alacakların tahsil edilmesi 

Yukarıdaki işlemlerden hangisi/hangileri net işletme 
sermayesini değiştirir? 

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

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

61. Mukayeseli tablolar analizi yöntemi ile analiz edilmiş 
bir finansal tablodaki bir hesabın cari yıldaki tutarı  
0 (sıfır) ve önceki yıldaki tutarı 250.000 ₺ ise, bu 
hesapta meydana gelen azalmanın oranı yüzde kaçtır? 

A) 0 B) 50 C) 100 D) 150 E) 250 
 
 
 
 

 
62. Aktif toplamı 230.000 ₺, cari oranı 2 olan bir işletmenin 

sürekli (devamlı) sermayesi 180.000 ₺ ise, bu işletmenin 
duran varlıklarının toplam tutarı kaç ₺’dir? 

A) 50.000  B) 80.000  C) 130.000 
D) 140.000  E) 200.000 

 
 
 
 

 
63. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin denetçinin 

mesleki yargısına başvurulan bir aşaması değildir?  

A) Toplanacak kanıtların belirlenmesi 
B) Risk faktörlerinin uygun şekilde tanımlanması 
C) Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması 
D) Yönetimin tahminlerinin değerlendirilmesi 
E) Kanıt ve yönetim beyanlarına dayanarak çıkarımlarda 

bulunulması 
 

 
 
 

64. İlişkili taraflarla olan işlemlerin denetimi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İlişkili taraf işlemleri normal piyasa yapısı ve koşulları 
dışında gerçekleşmiş olabilir. 

B) İlişkili taraf işlemleri oldukça kapsamlı ve karmaşık 
olabildiğinden önemli yanlışlık riskini artırabilir. 

C) İşletme ile ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin 
belirlenmesinde bilgi sistemleri etkin olmayabilir. 

D) İlişkili taraflar birbirinden bağımsız olduklarından denetçi 
denetim prosedürleri uygulamakla yükümlü olmayabilir. 

E) İlişkili taraf işlemleri bedelsiz olarak gerçekleşmiş 
olabilir. 

 
 
 

65. Aşağıdakilerden hangisi stokların finansal tablolara 
etkisinin önemli ve yaygın olması durumunda 
denetçinin gerçekleştirmesi gereken işlemlerden biri 
değildir? 

A) Test sayımlarını yapmak 
B) Yönetimin stoklara ilişkin iç kontrolünü değerlendirmek 
C) Yönetimin sayıma ilişkin prosedürlerinin uygulamasını 

gözlemlemek 
D) Stokları tetkik etmek 
E) Stok sayımına katılımın mümkün olmadığı hâllerde 

olumsuz görüş vermek 
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66. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların 
denetimi sırasında uygulanacak bir maddi doğrulama 
testidir? 

A) Maddi duran varlıklar için amortisman hesaplamalarının 
yeniden yapılması 

B) Maddi duran varlık edinimlerinin yetkili kişiler tarafından 
yapılıp yapılmadığının incelenmesi 

C) İşletmede mevcut maddi duran varlıkların yetki dışı 
kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi 

D) İşletmede mevcut maddi duran varlıklara ait iç 
kontrollerin anlaşılması 

E) Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesine ait yazılı 
prosedürlerin incelenmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo düzeyinde 
önemli yanlışlık riski olarak değerlendirilen risklere 
karşı yapılacak denetim işlemlerinden biri değildir? 
 
A) Denetim ekibinin tümüne mesleki şüpheciliğini 

korumanın gerekliliğinin bildirilmesi 
B) Maddi doğrulama prosedürlerinin ara dönemde 

uygulanmasına ağırlık verilmesi 
C) Denetim ekibinde daha deneyimli personel ve/veya 

uzmanların görevlendirilmesi 
D) Denetim süresince daha fazla yönlendirme ve gözetim 

yapılması 
E) Daha güvenilir denetim kanıtları elde edilmesi amacıyla 

denetim prosedürlerinin değiştirilmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kâğıtlarının biçimi, 

içeriği ve kapsamını etkileyen unsurlardan biri değildir? 

A) İşletme faaliyetlerinin karmaşıklığı 
B) Belirlenen önemli yanlışlık riskleri 
C) Kullanılan denetim metodolojisi ve araçları 
D) Elde edilen denetim kanıtlarının sayısı 
E) Denetim ekibi üyelerinin sorumlulukları 

 

 
 

69. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yönetimin finansal raporların ilgili çerçeveye uygun 
şekilde hazırlanmasından ve iç kontrollerden sorumlu 
olduğu bilgisinin denetçi raporunda verilmesi gerekir. 

B) Denetçi olumlu görüş dışında bir görüş vermesi gerektiği 
durumda, bu görüşün verilmesine sebep olan konuyu 
raporunun Kilit Denetim Konuları bölümünde bildirir. 

C) Denetçi kilit denetim konuları olarak belirlediği ve 
yönetime önemli olarak ilettiği konulara ilişkin olarak ayrı 
bir denetçi görüşü sunmaz. 

D) Denetçi, bir bütün olarak finansal tabloların önemli 
yanlışlık içermediği sonucuna varmak için yeterli ve 
uygun denetim kanıtını elde edemezse olumlu görüş 
dışında bir görüş verir. 

E) Finansal tablolar bir uygunluk çerçevesine göre 
hazırlanmışsa, denetçinin gerçeğe uygun sunum 
sağlanıp sağlanmadığı hakkında bir değerlendirme 
yapması gerekmez. 

 
 
 
 

 
70. İç kontrolün etkin ve dönem sonu nakit tutarının 

önemsiz olduğu bir işletmede henüz bankaya 
yatırılmamış tahsilatların denetimi sırasında aşağıdaki 
denetim yaklaşımlarından hangisinin kullanılması 
uygundur? 

A) Maddi doğrulama prosedürleri ile daha fazla ikna edici 
kanıt toplanması 

B) Önemlilik seviyesinin düşürülmesi 
C) Denetim çalışmalarının detay testler ağırlıklı olarak 

yürütülmesi 
D) Denetim prosedürlerinin dönem sonu yerine ara döneme 

yayılması 
E) Denetim çalışmasında bir uzmandan faydalanılması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71. Bir denetçinin üretim miktarını tahmin ederken; işçi 

sayısı ve enerji giderlerinden faydalanması aşağıdaki 
analitik prosedürlerden hangisinin kullanıldığını 
gösterir? 

A) Dikey analiz 
B) Trend analizleri 
C) Oran analizleri 
D) Karşılaştırmalı tablolar analizi 
E) Ussallık testleri 
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72. Finansal tabloların “önemli yanlışlık” içermesi fakat 
yanlışlığın yaygın olmaması durumunda denetçinin 
vermesi gereken görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sınırlı olumlu görüş 
B) Olumlu görüş 
C) Sınırlı olumsuz görüş 
D) Olumsuz görüş 
E) Görüş vermekten kaçınma 
 

 
 
 
 

73.  
I. Alternatif denetim prosedürlerini uygulayarak stokların 

mevcudiyeti ve durumuyla ilgili yeterli ve uygun denetim 
kanıtı elde etmek mümkün olmasa bile denetçi mesleki 
yargısını kullanarak olumlu görüş verebilir. 

II. Stok sayımına katılımın çok maliyet ve emek gerektirmesi, 
alternatifi bulunmayan bir prosedür olsa bile, denetçinin 
stok sayımına katılımı zorunluluğunu ortadan kaldırır. 

III. Fiziki stok sayımına ilişkin gerçekleştirilen prosedürler, 
denetçinin risk değerlendirmesine, denetim planına ve 
uygulanan denetim prosedürlerine bağlı olarak, kontrol 
testleri veya maddi doğrulama prosedürleri işlevi görebilir. 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

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

 

 

 

 
74. Aşağıdakilerden hangisi alacaklar hesabının 

denetiminde hile ihtimalini gösteren durumlara ilişkin 
örneklerden biri değildir? 

A) Alacaklar hesabında az sayıda alacak veya düzeltme 
kaydının olması 

B) Alacaklar hesabı yardımcı defteri ile kontrol hesabı 
arasında açıklanmayan farklılıkların bulunması 

C) Müşteri hesap özetleri ile alacaklar hesabı yardımcı 
defteri arasında açıklanmayan farklılıkların bulunması 

D) Alacaklar için gönderilen teyit mektuplarına beklenenden 
daha az veya daha fazla sayıda cevap gelmesi 

E) Alacakların hasılattan daha hızlı büyümesi 
 
 
 

 
 

75. Aşağıdaki durumların hangisi tek başına işletmelerin 
ilişkili taraf olduğunu göstermez? 

A) İşletmelerin ortaklarının yakın aile üyeleri olması 
B) İşletmelerin kontrole sahip ortaklarının aynı olması 
C) İşletmelerin kamunun ortak kontrolü altında olması 
D) İşletmelerin kilit yöneticilerinin aynı olması 
E) İşletmelerin birbirleri üzerinde önemli etkiye sahip olması 

76. Denetlenen işletmenin kiralamış olduğu taşınmazında, 
kiralanan taşınmaz için yapmış olduğu harcamaları 
Genel Yönetim Giderleri hesabına kaydetmesi, 
aşağıdaki yönetim iddialarından hangisinin test 
edilmesini gerektirir? 

A) Hesap kesimi   B) Gerçekleşme 
C) Tamlık    D) Doğruluk 

E) Sınıflandırma 
 

 
 
 

77. Denetçi tarafından uygun olmayan denetim 
prosedürlerinin kullanılması veya denetim kanıtının 
yanlış yorumlanması ve bir yanlışlık veya sapmanın 
tespit edilememesi durumu aşağıdakilerden hangisine 
örnek olabilir? 

A) Önemli yanlışlık riski 
B) Kabul edilebilir yanlışlık 
C) Hile riski 
D) Örnekleme riski 
E) Örnekleme dışı risk 
 
 
 
 
 
 

 
78. Örneklem seçiminde kullanılabilecek yöntemlere ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Parasal birim örneklemesi değer ağırlıklı bir seçim 
yöntemidir. 

B) Gelişigüzel seçim yöntemi istatistiki bir yöntem değildir. 
C) Blok seçim denetim örneklemesinde sıklıkla kullanılan 

bir yöntemdir. 
D) Rastgele (tesadüfi) seçim istatistiki bir seçim yöntemidir. 
E) Sistematik seçim yönteminde anakitle örnekleme 

aralıklarına bölünür. 
 
 
 
 
 
 

 
79. A kişisinin talep eğrisi Q = 10-2P şeklinde verilmiştir.  

Buna göre, bu kişi için P* seviyesindeki talep esnekliği 
- 𝟐
𝟑
 ise, P* kaçtır? 

A) 
1
2
  B) 

2
3
  C) 1 D) 3

2
  E) 2 
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80. Uzun dönem denge düzeyinde faaliyet gösteren bir 
ekonomide toplam talep artarsa, bunun uzun 
dönemdeki etkisi aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) Fiyatlar artar, gelir düzeyi yükselir. 
B) Fiyatlar artar, gelir başlangıçtaki düzeyine gelir. 
C) Fiyatlar artar, gelir düzeyi düşer. 
D) Fiyatlar da gelir de başlangıç seviyesinde kalır.   
E) Fiyatlar değişmez, gelir düzeyi yükselir. 
 
 
 
 
 

 
81. A ülkesinde emek bol-sermaye kıt faktör ve B ülkesinde 

emek kıt-sermaye bol faktör olsun.  

A ve B ülkelerinin birbirleriyle yaptığı serbest ticaret 
sonrasında Stolper-Samuelson teoremine göre, 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) B ülkesinde sermayenin reel geliri artar, aynı zamanda 
emeğin reel geliri de artar. 

B) B ülkesinde sermayenin reel geliri azalır, aynı zamanda 
emeğin reel geliri artar. 

C) B ülkesinde sermayenin reel geliri artar, A ülkesinde 
emeğin reel geliri artar. 

D) A ve B ülkelerinin her ikisinde de sermayenin reel geliri 
artar. 

E) A ülkesinde sermayenin reel geliri değişmez, B ülkesinde 
emeğin reel geliri artar. 

 

 
 
 

82. 𝑸(𝑳) = 𝑳𝟎,𝟓 firmanın üretim fonksiyonu ve 𝑸(𝒘,𝒑) = 𝒑
𝟐𝒘

 
arz fonksiyonudur.  

Bu durumda malın fiyatı 8 ve ücret 2 iken firmanın emek 
girdi talebi aşağıdakilerden hangisidir?  
(Q: çıktı miktarı, L: emek girdi miktarı, w: ücret, p: malın fiyatı) 

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

 

 
 
 

83. Vergilerin olmadığı kapalı bir ekonomide hükümet A’dan 
200 ₺’lik makine alımı yapmaktadır. Bu nedenle otonom 
yatırımlar artmaktadır. Daha sonra sırasıyla A, B’den ve  
B de C’den mal almak suretiyle harcama yapmaktadırlar. 
Sonuç olarak bu ekonomide toplam üç işlem 
gerçekleşmektedir. 

Buna göre, bahsedilen bu üç işlem sonunda marjinal 
tasarruf eğilimi 0,5 iken reel gayrisafi yurt içi hasılada 
kaç ₺’lik bir artış meydana gelir?    

A) 200 B) 350 C) 400 D) 650 E) 1000 
 
 

84.  
I. Bankacılık sisteminin Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasında tuttuğu toplam mevduat azalır. 
II. Bankaların serbest mevduatı artar. 

III. Para çarpanının değeri artar. 

Zorunlu karşılık oranının düşürülme politikası 
sonucunda yukarıdakilerden hangisi/hangileri 
meydana gelir? 

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

 
 
 

85. Kamu giderlerinin sınıflandırılmasında, harcamayı 
yapan idari birim yerine hizmeti esas alan, harcamalar 
yoluyla gerçekleştirilecek amaçlara yönelik hizmetlerin 
dikkate alındığı sınıflandırma aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Fonksiyonel sınıflandırma 
B) Organik sınıflandırma 
C) Reel giderler – transfer giderleri sınıflandırması 
D) Ekonomik sınıflandırma 
E) Verimli giderler – verimsiz giderler sınıflandırması 
 
 
 
 

 
86. Aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla (I) gelirden,  

(II) servetten ve (III) harcamalardan alınan vergilerin 
örnekleri yer almaktadır? 

A) (I) Kurumlar vergisi, (II) Veraset ve intikal vergisi,  
(III) Özel iletişim vergisi 

B) (I) Gelir vergisi, (II) Şans oyunları vergisi, (III) Motorlu 
taşıtlar vergisi 

C) (I) Kurumlar vergisi, (II) Motorlu taşıtlar vergisi,  
(III) Veraset ve intikal vergisi 

D) (I) Gelir vergisi, (II) Damga vergisi, (III) Özel tüketim 
vergisi 

E) (I) Emlak vergisi, (II) Veraset ve intikal vergisi,  
(III) Katma değer vergisi 

 
 
 

 
87. “Vergilemede etkinlik” kavramı ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Etkin vergiler tarafsız/nötr vergilerdir. 
B) Etkin vergiler nispi fiyat yapısını değiştirmeyen 

vergilerdir. 
C) Etkin vergiler kaynak tahsisinin etkinliğini bozmayan 

vergilerdir. 
D) Etkin vergiler, kişilerin tercihlerini etkilemeyen 

vergilerdir. 
E) Etkin vergiler gelir dağılımını bozmayan vergilerdir. 
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88. Toplam talebi ilk hamlede ve dolaysız biçimde 
etkilemeyen kamu harcamalarına verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Reel harcamalar   B) Dolaylı harcamalar 
C) Transfer harcamaları  D) Cari harcamalar 

E) Ekonomik harcamalar 
 
 

 
 
 
 

89. Bir verginin otomatik istikrarlandırıcı niteliği taşıması 
için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekir? 

A) Verginin konjonktürel esnekliği düşük olmalıdır. 
B) Vergi matrahı millî gelirdeki değişmelerden bağımsız 

olmalıdır. 
C) Verginin gelir esnekliği düşük olmalıdır. 
D) Vergi tarifesi artan oranlı olmalıdır. 
E) Vergi konjonktürel dalgalanmalara karşı nötr olmalıdır. 
 
 
 
 
 
 

 
90. Aşağıdakilerden hangisi Merkezî Yönetim Bütçe kanun 

teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi 
sırasında bütçe teklifine eklenecek belgelerden biri 
değildir? 

A) Bütçe gerekçesi 
B) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bütçe tahminleri 
C) Yıllık ekonomik rapor 
D) Mahallî İdarelerin bütçe tahminleri 
E) Sosyal Güvenlik Kurumlarının bütçe tahminleri 
 
 
 
 
 
 

 
91. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, 
aşağıdakilerden hangisi meslek mensubuna uyarma 
cezası verilmesini gerektirir? 

A) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 
B) Meslek mensuplarınca, sahip olunmayan unvanların 

kullanılması 
C) Meslek mensuplarınca, reklam yasağına uyulmaması 
D) Büro Tescil Belgesi alınmaması 
E) Mevzuata aykırı tabela kullanılması 
 
 
 
 

92. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik’e göre, tarafların aralarındaki sözleşmeyi 
haklı nedenlerle feshetmeleri hâlinde, alınmış defter ve 
belgeler ne kadar süre içinde sahiplerine geri verilir? 

A) 7 gün  B) 10 gün  C) 15 gün 
D) 1 ay  E) 3 ay 

 
 
 
 

 
93. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 
Yönetmelik’e göre, süreli ücret sözleşmelerinin en az 
ne kadar süre için yapılması gerekir? 

A) Üç ay  B) Altı ay  C) Bir yıl 
D) Üç yıl  E) Beş yıl 

 
 
 
 
 
 

94. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 
İlkeler Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Güvence sağlama sözleşmeleri, "doğrudan raporlama 
ve tasdik işleri" bileşenini içeremez. 

B) Meslek mensupları, diğer meslek mensuplarının 
hizmetleri ile ilgili asılsız karşılaştırmalar yapmamalıdır. 

C) Bağımsız çalışan bir meslek mensubu bilgileri manipüle 
edemez ve gizli bilgileri kişisel çıkarı için kullanamaz. 

D) Güvence sağlamaya yönelik bir hizmet sunan meslek 
mensubu, güvence sağlama sözleşmesi müşterisinden 
bağımsız olmalıdır. 

E) Yasal olarak aksi belirtilmediği sürece bağımsız çalışan 
meslek mensubu, müşterisine ait para veya diğer 
varlıkları emanet olarak alamaz. 

 
 
 
 
 

 
95. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi Oda Genel Kurullarının görev 
ve yetkileri arasında yer almaz? 

A) Oda denetleme kurulu üyelerini seçmek 
B) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki 

kararlar alınması konusunda Birliğe tekliflerde bulunmak 
C) Oda yönetim kurulunu ibra etmek 
D) Oda disiplin kurulu üyelerini seçmek 
E) Odanın bütçe teklifini düzenlemek 
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96. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 
Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde yer alan reklam 
kurallarına göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensupları, mesleki konularda hazırlayacağı 
kitap, makale ve benzeri bilimsel çalışmalarda çalıştığı 
büro, şirket veya kurumun ad veya unvanını kullanamaz. 

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

C) Bir meslek mensubu bilimsel, düşünsel tartışmalar, 
seminerler ve eğitim programları organize edebilir. 

D) Meslek mensubu, mesleki bilgi içeren sirküler, kitapçık, 
tanıtım broşürü ve benzeri dokümanları, müşterisi 
olmayan kişi ve kurumlara ancak bunların yazılı talepleri 
hâlinde verebilir. 

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

 
 

 
 

97.  
I. Nitelikleri bakımından en çok üç ay süren işlere süreksiz 

iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir. 
II. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya 

belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara 
bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan 
iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. 

III. Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili 
olarak kendisine ihtiyaç duyulması hâlinde iş görme 
ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisine, 
uzaktan çalışmaya dayalı iş ilişkisi denir. 

IV. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hâlde 
sözleşme belirsiz süreli sayılır.  

V. İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş 
sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde 
daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş 
sözleşmesidir. 

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi türleriyle 
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

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

 
 
 
 
 

 
98. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 

hangisinde özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş 
ilişkisi kurulamaz? 

A) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin 
geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve 
öngörülemeyen şekilde artması hâlinde 

B) Ev hizmetlerinde 
C) Tarım işlerindekiler hariç mevsimlik işlerde 
D) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı 

olarak gördürülen işlerde 
E) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya 

üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin 
ortaya çıkması hâlinde 

99. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na göre, toplu iş sözleşmesiyle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin 
imzalanmasından sonra taraflarca uzatılabilir, 
kısaltılabilir ve sözleşme süresinden önce sona 
erdirilebilir. 

B) Toplu iş sözleşmesi, kanuni istisnalar saklı kalmak 
kaydıyla, en az bir ve en çok üç yıl süreli olarak 
yapılabilir. 

C) Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere 
yapılan toplu iş sözleşmelerinin süresi bir yıldan az 
olabilir. 

D) Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere 
yapılan toplu iş sözleşmeleri işin bitmemesi hâlinde bir 
yılın sonuna kadar uygulanır. 

E) Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki yüz 
yirmi gün içinde, yeni sözleşme için yetki başvurusunda 
bulunulabilir. 

 

 

 

 
100. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi grev ve 
lokavtın yasak olduğu işlerden veya işyerlerinden biri 
değildir? 

A) Hastaneler 
B) Can ve mal kurtarma işleri 
C) Cenaze işleri 
D) Bankacılık hizmetleri 
E) Petrol üretimi ve dağıtımı işleri 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
101. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi iş kazası 
veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan 
haklardan biri değildir? 

A) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenmeleri 
durumunda evlenme ödeneği verilmesi 

B) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici 
iş göremezlik ödeneği verilmesi 

C) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması 
D) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının 

hak sahiplerine gelir bağlanması 
E) Sigortalıya toptan ödeme yapılması 
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102. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdaki hâllerden 
hangisi işverenin eşit işlem yapma borcuna aykırıdır?  

A) İşyerinde işe yeni alınan işçi ile aynı konumda çalışan 
ancak yirmi yıllık kıdemi bulunan işçi arasında kıdem 
farkı gerekçe gösterilerek farklı düzeyde ücretin ödendiği 
durumda 

B) Biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebeplerin zorunlu 
kılması nedeniyle işverenin iş ilişkisinin kurulmasında 
işçinin gebeliği nedeniyle farklı işlemde bulunduğu 
durumda 

C) İşyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin 
yılda bir hak kazandığı ikramiyeden, işyerinde altı aylık 
belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin çalışma 
süresi ile orantılı olarak yararlandırılmadığı durumda 

D) Biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebeplerin zorunlu 
kılması nedeniyle işverenin iş ilişkisinin kurulmasında 
işçinin cinsiyeti nedeniyle farklı işlemde bulunduğu 
durumda 

E) Asgari ücret alan tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan 
işçilerin bulunduğu bir işyerinde, kısmi süreli iş 
sözleşmesiyle çalışan işçiye, çalıştığı süreyle orantılı 
olarak asgari ücretin ödendiği durumda 

 
 

 

 

 

 
103. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda “Bir iktisadi kıymetin 

değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değer” 
biçiminde tanımlanan değerleme ölçüsü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tasarruf değeri   B) Maliyet bedeli 
C) Rayiç bedel   D) Vergi değeri 

E) İtibari değer 
 
 
 
 
 
 

 
104. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi serbest meslek kazancı sayılmaz? 

A) Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler 
B) Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar 
C) Kollektif şirketler tarafından yapılan serbest meslek 

faaliyeti neticesinde doğan kazançlar   
D) Adi komandit şirketler tarafından yapılan serbest meslek 

faaliyeti neticesinde doğan kazançlar   
E) Adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti 

neticesinde doğan kazançlar 
 
 
 
 
 

105. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve 
işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı 
vergi alınır. 

B) Vergi cezası alınması gereken kâğıtların hamilleri 
tarafından terk edilmesi bu cezanın alınmasına manidir. 

C) Bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın 
mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi 
bulunur. 

D) Vergi Usul Kanunu'nun Damga Resmine ilişkin 
hükümleri Damga Vergisi hakkında da uygulanır. 

E) Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması hâlinde aynı 
miktar veya nispette vergi alınır. 

 
 
 
 
 
 

 
 

106. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre,  
(X) A.Ş. 08.03.2019 tarihli alış faturasında yer alan 
katma değer vergisinden doğan indirim hakkını, kanuni 
defterlere kaydedilmiş olması koşuluyla en geç hangi 
vergilendirme döneminde kullanabilir? 

A) Mart 2019 B) Nisan 2019 C) Aralık 2019 
   D) Mart 2020  E) Aralık 2020 
 
 
 
 
 
 

 
107. 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca 
mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle 
mükelleftir. 

B) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı 
peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem 
yapılmaz. 

C) Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan 
memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile 
müteselsilen sorumludurlar. 

D) Kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde harçlar, 
mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı 
olduğu vergi dairesi tarafından tahsil olunur. 

E) Herhangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere 
ait harçlar, kanunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem 
yapılan kişilerden alınır. 
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108. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, safî 
kurum kazancının tespitinde, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu’nun hangi gelir unsuru hakkındaki hükümleri 
uygulanır? 

A) Ücretler 
B) Gayrimenkul sermaye iradı 
C) Menkul sermaye iradı 
D) Serbest meslek kazançları 
E) Ticari kazanç 
 
 
 
 
 
 

 
109. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, aşağıdakilerden 

hangisi anonim şirket yönetim kurulu üyesinin görevinin 
sona erme sebeplerinden biri değildir? 

A) Yönetim kurulu üyesinin görev süresinin sona ermesiyle 
B) Bir pay sahibinin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla 
C) Yönetim kurulu üyesinin iflâs etmesiyle 
D) Yönetim kurulu üyesinin fiil ehliyetini kaybetmesiyle 
E) Haklı sebeplerin varlığı hâlinde genel kurul kararıyla 
 
 
 
 
 
 

 
110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, aşağıdakilerden 

hangisinin eksikliği bonoyu geçersiz kılmaz? 

A) Bedel    B) Lehtar 
C) Düzenleme tarihi  D) Düzenleyenin imzası 

E) Vade 

 

 

 

 

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

hangisi bir ticari iş değildir? 

A) Tuhafiye işleten bir esnafın lokanta işleten bir esnaftan 
yemek satın alması 

B) Bir anonim şirketin kırtasiyeden ticari defter satın alması 
C) Bir limited şirketin banka ile sözleşme yaparak 

bankadan ticari kredi alması 
D) Bir memurun banka ile sözleşme yaparak bankadan 

konut kredisi alması 
E) Gerçek kişi tacirin ticari işletmesinde kullanmak üzere bir 

esnaftan sandalye satın alması 
 

112. Ticari temsilcinin aşağıdaki işlemlerden hangisini 
yapabilmesi için kendisine özel yetki verilmesi gerekir? 

A) Tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunmak 
B) Taciri mahkemelerde temsil etmek 
C) Tacirin ticari işletmede kullandığı gayrimenkuller 

üzerinde banka lehine ipotek kurmak 
D) Tacir adına kredi çekmek 
E) Tacir adına kira sözleşmesi yapmak 
 
 
 
 
 
 

 
113.  

I. Adi şirket 
II. Kollektif şirket 

III. Anonim şirket 

Yukarıdaki şirket tiplerinin hangisi/hangilerinde, şirket 
ortakları, şirketin borçlarından dolayı kişisel malvarlığı 
ile sorumlu değildir?   

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

 
 
 
 
 

 
114. Düzenleyeni Dilek Demir, muhatabı Mehmet Mert olan 

bir poliçenin ön yüzünde bulunan Lale Leman’a ait 
imza, hukuki niteliği itibarıyla aşağıdakilerden 
hangisini ifade eder? 

A) Tahsil cirosu 
B) Mehmet Mert lehine verilmiş aval şerhi 
C) Lehdar Lale Leman’a ait beyaz ciro 
D) Dilek Demir lehine verilmiş aval şerhi 
E) Beyaz temlik cirosu 
 
 
 
 

 
115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmelerin 

kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sözleşmelerin kurulabilmesi için tarafların aynı yönde 
irade açıklamasında bulunmaları gerekir. 

B) Sözleşmelerin kurulabilmesi için gerekli olan irade 
açıklamaları öneri (icap) ve kabuldür. 

C) Fiyatını göstererek mal sergilenmesi, aksi açıkça ve 
kolaylıkla anlaşılmadıkça, öneri sayılır. 

D) Kabul açıklaması, açık (sarih) ya da örtülü (zımnî) olarak 
yapılabilir. 

E) Hazırlar arasında yapılan sözleşmelerde, kabul 
açıklamasıyla birlikte sözleşme kurulur. 

 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
29 Haziran 2019 

 A 

 19 Test bitti. 

116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, genel işlem 
koşulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı 
olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu 
ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz. 

B) Genel işlem koşullarının, sözleşme metninde veya 
ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli, 
nitelendirmede önem taşımaz. 

C) Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin 
özdeş olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği hükümlerin 
genel işlem koşulu sayılmasını engellemez. 

D) Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve 
anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, 
düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır. 

E) Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları 
hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından 
verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların 
hazırladıkları sözleşmelere uygulanmaz. 

 
 
 
 

 
117.  

I. Hakkaniyet sorumluluğu 
II. Tehlike sorumluluğu 

III. Adam çalıştıranın sorumluluğu 
IV. Hayvan bulunduranın sorumluluğu 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, yukarıdaki 
kusursuz sorumluluk hâllerinden hangilerinde zararın 
doğmasını engellemek için gerekli özenin gösterildiğinin 
ispatı ile sorumluluktan kurtulma imkânı söz konusudur? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

118. “(A), (B) ile ivazsız bir vekâlet sözleşmesi kurmak 
istemektedir. Ancak (A), (B)’ye ivazlı bir eser sözleşmesi 
kurma beyanında (öneride) bulunmuştur.” 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, (A)’nın bu 
şekilde bir beyanda bulunması, aşağıdaki irade bozukluğu 
hâllerinden hangisidir? 

A) Sözleşmenin karşı tarafının kimliğinde yanılma 
B) Sözleşmenin konusunda yanılma 
C) Sözleşmenin niteliğinde yanılma 
D) Sözleşmenin karşı tarafının niteliklerinde yanılma 
E) Sözleşmenin ediminin niteliğinde yanılma 
 
 
 
 
 
 

119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmeden 
doğan borcun koşullarından biri değildir? 

A) Zenginleşmenin bir başkasının malvarlığından veya 
emeğinden meydana gelmesi 

B) Zenginleşmenin haklı bir sebebe dayanmaması 
C) Zenginleşme ile zenginleştirici olay arasında illiyet bağı 

bulunması 
D) Zenginleşmenin meydana gelmesi 
E) Zenginleşmenin borçlunun kusuru neticesinde meydana 

gelmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun genel 

hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi hukuki 
işlemden doğan temsil yetkisini sona erdiren hâllerden 
biri değildir? 

A) Temsilcinin gaipliğine karar verilmesi 
B) Temsilcinin ölümü 
C) Temsilci aleyhine icra takibi başlatılması 
D) Temsilcinin fiil ehliyetini kaybetmesi 
E) Temsil olunanın ölümü 
 

 

 
 


