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MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER
TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI
01 TEMMUZ 2017 - SAAT: 14.00
KİTAPÇIK TÜRÜ

A
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, 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.

3.
4.

5.

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.
Bu soru kitapçığında yer alan 120 adet soru için
toplam cevaplama süresi 150 dakikadır.
Cevaplamaya
istediğiniz
sorudan
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap
kağıdında aynı numaralı cevap yerine
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına
yapılan işaretlemeler dikkate alınmayacaktır.
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.
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5. Üç kez seni seviyorum diye uyandım
Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim.
Yukarıdaki dizelerde yer alan ses olayı aşağıdakilerden
hangisidir?

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
1. (I) Bir kayığa bindi ve gemiye doğru gitti, yaklaştıkça gemiyi
daha iyi görüyordu. (II) Teknesi demirden, kamaraları
tahtadan olan bu gemi, uzaktan göründüğü gibi değildi.
(III) Gemilere olan merakı çocukluğundan geliyordu; çünkü
babası da çok tecrübeli bir denizciydi. (IV) Hemen gemiye
çıkarak kaptanla görüşmek istediğini söyledi. (V) Kaptan
beklenen cevabı vermemişti; hatta reddettiğini öyle yüksek
bir sesle söylemişti ki isteğini yinelemeye cesaret bile
edemedi.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) Ulama
C) Ünlü Türemesi

B) Ünlü Daralması
D) Ünlü Düşmesi
E) Ünsüz Yumuşaması

E) V

6.

2. Üvey annem yine gemiyi azıya aldı, beni bir yardan atıp
kanıma ekmek doğramak istiyordu.
Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğu,
aşağıdakilerden hangisi ile giderilir?

I. Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu.
II. Babam, sanki içimden geçenleri okuyordu.
III. Hastalığı iyi edeceğini ileri sürerek okuyup üfledi.
IV. Çabuk dil öğrenmedi, okumak istemedi.
V. İyi bir şifre okuyucuydu.
Yukarıdaki cümlelerde “okumak” sözcüğü kaç farklı
anlamda kullanılmıştır?

A) “yar” sözcüğü yerine “uçurum” sözcüğü kullanılarak
B) “gemiyi” sözcüğü yerine “gemi” sözcüğü kullanılarak
C) “beni” sözcüğü cümleden atılarak
D) “azıya” sözcüğü yerine “azığa” sözcüğü kullanılarak
E) “istiyordu” sözcüğü yerine “niyetindeydi” sözcüğü
kullanılarak

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

7. Durmadan artıyor edebiyata ilişkin güçlükler. Alabildiğine
karmaşık sorularla bezeniyor edebiyat. Bir yandan da
belgesiz savlar, yanlış anlamalar, çarpık görüşler, aldatıcı
önyargılar kaplıyor ortalığı. Çeşitli yönlerden sokulmak
zorunda edebiyata araştırıcılar. Alışılagelenden çok daha
etkili bir tutumla dil bilgini, toplum uzmanı, uygarlık tarihçisi,
sanat filozofu, yaratma psikoloğu iyiden iyiye incelemek
zorunda edebiyatı. Eğitimciye, politikacıya, töreciye de
düşen pek çok görev var.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bu evin havası tenefüs edilemez derecede ağırdı.
B) Gürültü ve rezalet çıkarmak onun için işten bile değildi.
C) Eski İstanbul’da zengin fakir her sınıf beraberce
eylenirdi.
D) Ahmet, namıdeğer Parmaksız Ahmet, bütün bunları
yapan.
E) Mahkemenin elinde bu iddaaları yalanlayacak bir belge
yoktu.

Yukarıdaki paragraftan yola çıkarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Edebiyat farklı alanlardan pek çok araştırmacı tarafından
incelenmelidir.
B) Çarpık görüşler sanatçıların edebiyatı yeterince
önemsememesinden kaynaklanmaktadır.
C) Edebiyatın gittikçe artan sorunları yalnızca derin
gözlemler yoluyla çözülebilir.
D) Edebiyata ilişkin güçlükler çoğu kez ilgisizlikten
kaynaklanmaktadır.
E) Araştırıcıların tutumları bugüne kadar hiç başarılı
olamamıştır.

4. Edebiyat öğretmeni( ) ( )Şiirler içinde ( )Han Duvarları( )
gibisi var mı( )( ) dedi ve bu güzel şiiri okumaya başladı( )
Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere,
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (,) (“) (‘) (’) (?) (”) (.)
B) (:) (“) (-) (-) (?) (”) (.)
C) (,) (-) (“) (”) (?) (-) (.)
D) (:) (“) (-) (-) (!) (”) (.)
E) (,) (“) (“) (”) (!) (”) (.)
1

Diğer sayfaya geçiniz.
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8.

1
x-4

=

1
2x-3

12. 𝒂 = 𝟑𝒙 − 𝟏 𝒃 = 𝟏 + 𝟑−𝒙

denklemini sağlayan x aşağıdakilerden

olduğuna göre, 𝒂’nın 𝒃 türünden değeri
aşağıdakilerden hangisidir?

hangisidir?
A) -1

B) 0

C) 1

D) 2

E) 3

A)

𝑏−2

B)

𝑏−1

D)

𝑏+1

C)

𝑏−1

2−𝑏

E)

𝑏−1

𝑏+2
𝑏+1

𝑏−1
2−𝑏

9. (𝒙. 𝒚 − √𝟑). (𝒙. 𝒚 + √𝟑) işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 𝑥 2 + 𝑦 2 − 3
2

B) 𝑥 2 − 𝑦 2 +3

2

D) 𝑥 2 . 𝑦 2 + 3

C) 𝑥 − 𝑦 − 3

13. 𝒙 𝒗𝒆 𝒚 birer gerçel sayı olduğuna göre,

E) 𝑥 2 . 𝑦 2 − 3

𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 − 𝟒𝒙 + 𝟔𝒚 + 𝟏𝟔
ifadesinin en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2

10.

𝒙𝟐 −𝒚𝟐 −𝟐𝒙+𝟐𝒚
𝒙𝟐 −𝒚𝟐 +𝟒𝒚−𝟒

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

işleminin sadeleşmiş biçimi

aşağıdakilerden hangisidir?
A)

𝑥+𝑦

B)

𝑥−𝑦+1

D)

𝑥−𝑦

C)

𝑥−𝑦+2

𝑥−𝑦
𝑥+𝑦+2

E)

𝑥−𝑦

14. Hızları 65 km/sa ve 55 km/sa olan iki araç birbirine doğru
hareket ediyor.

𝑥+𝑦

1

Karşılaştıktan 20 dakika sonra aralarındaki mesafe kaç
kilometre olur?

𝑥−𝑦

A) 40

11. 𝑻 = 𝟒. 𝟓 + 𝟓. 𝟔 + 𝟔. 𝟕 + ⋯ + 𝟓𝟎. 𝟓𝟏

B) 2622
D) 2642

C) 60

D) 70

E) 80

15. %60 zararla satılan bir malın satışından zarar etmemek
için, malın satış fiyatına en az yüzde kaç zam yapmak
gerekir?

toplamında her terimin birinci ve ikinci çarpanları 1’er
artırıldığında toplam ne kadar artar?
A) 2612

B) 50

C) 2632
E) 2652

A) 60

2

B) 90

C) 120

D) 150

E) 180

Diğer sayfaya geçiniz.
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16. Türkiye’de 1923-1938 yıllarını kapsayan dönemde, Batı
dünyası ile uyum sağlanması amacıyla toplumsal alanda
bazı düzenlemeler yapılmıştır.

ALAN BİLGİSİ
21. İşletme, 1 Kasım 2016 tarihinde üç ay vadeli, anapara ve
faizi dönem sonu ödemeli 400.000 ₺ tutarlı finansman
bonosu ihraç etmiş ve 355.000 ₺’ye satmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik yapılan
düzenlemelerden birisi değildir?
A) Hafta tatilinin Cumadan Pazara alınması
B) Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
C) Milletlerarası saat sisteminin kabul edilmesi
D) Miladi takvimin kabul edilmesi
E) Türk Dil Kurumunun açılması

Buna göre, satışa ilişkin kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

17. Aşağıdakilerden hangisi ikinci TBMM tarafından
çıkarılan kanunlardan biridir?

780 FİNANSMAN GİDERLERİ
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
102 BANKALAR

45.000
355.000

102 BANKALAR
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE
SENETLER

355.000
45.000

102 BANKALAR
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
300 BANKA KREDİLERİ

355.000
45.000

100 KASA
102 BANKALAR
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE
SENETLER

45.000
355.000

355.000
45.000

400.000

C)

400.000

D)

18. 1917 yılındaki Bolşevik Devrimi ile yıkılan Çarlık
Rusyası’nın yerine kurulan Sovyet Rusya’nın Birinci
Dünya Savaşı’ndan çekilmesini sağlayan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Trianon
D) Sykes-Picot

400.000

B)

A) Petrol Kanunu
B) Takrir-i Sükûn Kanunu
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
D) Başkomutanlık Kanunu
E) Varlık Vergisi Kanunu

A) Moskova

308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR
VE SENETLER
102 BANKALAR

400.000

E)

C) Saint Germain
E) Brest-Litowsk

400.000

19. 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan
Erzurum Kongresi’nde, Ulusal Mücadele’nin temel ilkelerini
belirleyen kararlar alınmıştır.
Bu kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
B) Mebuslar Meclisi derhâl toplanmalı ve hükümet
denetlenmelidir.
C) İstanbul Hükümeti, Temsil Heyeti’nin varlığını kabul
etmelidir.
D) Manda ve himaye yönetimi kabul olunamaz.
E) Millî kuvvetleri etkili, millî iradeyi egemen kılmak esastır.

20. Lozan Konferansı ve sonrasında imzalanan barış
antlaşması ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında,
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) TBMM Hükümeti Heyeti’nin başkanlığını İsmet Paşa
yapmıştır.
B) Irak sınırı ile ilgili sorunun çözümü konferans sonrasına
bırakılmıştır.
C) Türkiye sınırları içindeki azınlıklar Türk uyruklu
sayılmıştır.
D) Boğazlar üzerinde Türk egemenliği sağlanmıştır.
E) ABD, konferansa gözlemci sıfatıyla katılmıştır.
3

Diğer sayfaya geçiniz.
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22. Dönem içinde “Genel Yönetim Giderleri” hesabına kaydedilen
2.400 ₺ tutarlı taşıt kasko bedelinin 1.000 ₺’lik kısmının izleyen
yıla ait olduğu, 31 Aralık tarihinde belirlenmiştir.

25. A İşletmesi 80.000 ₺ tutarlı sermaye taahhüdünün 3/4’ünü
yerine getirmeyen bir ortağın hisse senetlerini iptal ederek,
yerine çıkarılan yeni hisse senetlerini 75.000 ₺’ye satmıştır.

Bu işleme ilişkin doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

Bu işleme ilişkin doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)

A)
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

1.000

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

1.400
1.000

1.000

B)
2.400

1.000

75.000
5.000

102 BANKALAR
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE

75.000

102 BANKALAR
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

75.000

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
102 BANKALAR

60.000
15.000

80.000

75.000

D)

1.400
1.400

E)
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

102 BANKALAR
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
500 SERMAYE

60.000
15.000

C)

1.000

D)
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

75.000

B)

C)
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

102 BANKALAR
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

1.400

60.000
15.000

E)

1.400

75.000

23. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar
için doğrudur?
26. Aşağıdaki temel kavramlardan hangisinin işletmelerde
“gizli yedek” oluşturma amacıyla kullanılması olasıdır?

A) Yararlanma süresi en fazla bir yıldır.
B) İşletmenin kârının yüksek olduğu dönemlerde kârdan
ayrılan paylardır.
C) İşletmenin faaliyetlerinde yararlandığı ve yararlanma
süresi bir yılı aşan fiziksel varlığa sahip olmayan
varlıklardır.
D) Yasal zorunluluklarla elde tutulan menkul kıymetlerdir.
E) İşletme faaliyetlerinde kullanılan ve işletmenin
sahipliğindeki bina, taşıt gibi fiziksel varlıklardır.

A) Dönemsellik
C) Özün önceliği

B) İhtiyatlılık
D) Parayla ölçülme
E) Önemlilik

27. Kesin mizanda alacak kalanı vermesine rağmen
dönemsonu bilançosunun aktifinde yer alacak hesaplar
aşağıdakilerden hangisidir?

24. Tekdüzen Hesap Planı'nda yer alan 131 Ortaklardan
Alacaklar ve 331 Ortaklara Borçlar hesaplarının
kullanılması muhasebenin hangi temel kavramına
uygun hareket edildiğini gösterir?

A) Gelir
C) Aktif geçici

A) Tutarlılık kavramı
B) Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
C) Kişilik kavramı
D) Sosyal sorumluluk kavramı
E) Önemlilik kavramı

4

B) Pasif geçici
D) Pasifi düzenleyici
E) Aktifi düzenleyici

Diğer sayfaya geçiniz.
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30. Fiziki ortamda tutulan günlük defterle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

28. İşletme daha önce 16.000 ₺ karşılık ayırdığı 25.000 ₺
değerindeki şüpheli ticari alacağının tamamını aynı yıl
içinde tahsil etmiştir.

A) Genel ve kesin mizanların hazırlanmasında kullanılır.
B) Muhasebenin kaydetme fonksiyonunun yerine
getirilmesini sağlar.
C) Açılış tasdiki yanında kapanış tasdiki de zorunludur.
D) Yapılan kayıt hataları, yapılacak yeni bir kayıt ile usulüne
uygun olarak düzeltilir.
E) Ticari işlemler büyük defterden önce bu deftere
kaydedilir.

İşletmede yapılması gereken muhasebe kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
100 KASA
654 KARŞILIK GİDERLERİ
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

25.000
16.000

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

9.000

16.000
25.000

B)
9.000

C)
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
654 KARŞILIK GİDERLERİ

16.000

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

25.000
16.000

16.000

31. Bir işletme, ürünlerinin teşhiri için 01 Kasım 2016 tarihinde
aylığı 2.000 ₺’den 3 aylığına bir bina kiralamıştır.
Anlaşmaya göre kira bedeli sözleşme sonunda peşin
ödenecektir.

D)

25.000
16.000

Buna göre, sözleşme sonunda yapılacak kayıtla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (KDV ihmal edilecektir.)

25.000
16.000

A) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 2.000 ₺
alacaklandırılır.
B) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 4.000 ₺
borçlandırılır.
C) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 6.000 ₺
borçlandırılır.
D) Gider Tahakkukları hesabı 6.000 ₺ alacaklandırılır.
E) Gider Tahakkukları hesabı 4.000 ₺ borçlandırılır.

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

25.000
16.000

32. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesapları için
doğrudur?

29. Bir anonim şirket, 10.000 ₺ olan sermayesini %120
oranında artırma kararı almış ve 15 Mayıs 2016 tarihinde
yasal işlemleri tamamlamıştır. 30 Mayıs 2016 tarihinde
hisse senetlerinin tamamı nominal değerinin %10 fazlasına
peşin satılmıştır.

A) Dönem Kârı veya Zararı hesabının alacak kalanı
vermesi, işletmenin ticari kârı olduğunu gösterir.
B) Gider hesapları alacak tarafı ile çalışır ve her zaman
alacak kalanı verir.
C) Gider hesaplarının kalanları bilançonun pasifinde, öz
kaynaklar içinde raporlanır.
D) Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının alacak kalanı,
işletmenin kasasındaki para mevcudu bilgisini verir.
E) Gelecek dönemlere ilişkin gelirler ve giderler, gelir
tablosunda olağandışı gider ve gelir bölümlerinde
gösterilir.

Buna göre, 30 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak kayıt için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sermaye hesabı alacaklı 12.000 ₺
B) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı borçlu 1.200 ₺
C) Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı 12.000 ₺
D) Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı alacaklı 1.200 ₺
E) Kasa hesabı borçlu 12.000 ₺
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33. Aşağıdakilerden hangisi nakit esası için yanlıştır?

37. Aralıklı envanter yöntemini kullanan bir işletmenin dönem
başı ticari mal mevcudu 16.000 ₺, dönem sonu ticari mal
mevcudu ise 12.000 ₺’dir. İşletme dönem içinde 4.000 ₺
tutarında ticari mal satın almış ve 1.000 ₺ tutarında alım
giderine katlanmıştır. İşletmenin elde ettiği iskontoların
toplam tutarı ise 3.000 ₺’dir.

A) Giderler, fiilî ödemenin yapıldığı dönemde
muhasebeleştirilir.
B) Gider Tahakkukları hesabının kullanımı gerekli değildir.
C) Şüpheli alacak karşılıklarının muhasebeleştirilmesi söz
konusu olmaz.
D) Mal satışından elde edilen gelirler, tahsilat yapılıncaya
kadar işletmenin geliri olarak kabul edilmez.
E) Ödenebilir hâle gelmemiş finansman giderleri
muhasebeleştirilir.

Satılan ticari mallar maliyeti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 4.000 ₺

B) 5.000 ₺
D) 7.000 ₺

C) 6.000 ₺
E) 8.000 ₺

34. Finansal nitelikteki olayların her bir varlık ve kaynak
unsurunda ve faaliyet sonuçlarını gösteren her bir
unsurda meydana getirdiği değişimleri izlemeye
yarayan çizelge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günlük defter
D) Hesap

B) Bilanço
C) Mizan
E) Hesap planı

38.
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
320 SATICILAR

6.000
1.080
1.000
1.000
5.080

Yukarıdaki muhasebe kaydı hangi işleme aittir?
A) Avans mahsup edildikten sonra kısmen kredili olarak mal
alınması
B) Mal alımı için avans verilmesi
C) Verilen avansın ticari mal bedeline dâhil edilmesi
D) Avans mahsup edildikten sonra kredili mal satılması
E) Verilen avansın satıcılara olan borçtan düşülmesi

35. Demirbaşlar için hesaplanan amortisman giderlerinin
muhasebeleştirilmesinde endirekt kayıt yöntemi
uygulandığında, yapılacak muhasebe kaydında
aşağıdakilerden hangisi alacaklandırılır?
A) Genel Üretim Giderleri hesabı
B) Demirbaşlar hesabı
C) Birikmiş Amortismanlar hesabı
D) Genel Yönetim Giderleri hesabı
E) Diğer Ticari Borçlar hesabı

39. TMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
standardına göre, bir ekonomik faaliyet üzerindeki
kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasına
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İştirak
C) Bağlı ortaklık

36. İkinci sınıf tüccarların tutmak zorunda oldukları defter
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilanço

B) Büyük
D) Envanter

C) Günlük
E) İşletme Hesabı
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B) Önemli etki
D) Konsolidasyon
E) Müşterek kontrol
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40. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardına
göre, aşağıdakilerden hangisi varlık olarak
muhasebeleştirilmez?

44. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
standardına göre, aşağıdakilerden hangisi karşılığın
tanımıdır?
A) Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülük
B) Geçmiş olaylardan kaynaklanan muhtemel bir
yükümlülük
C) Gerçekleşme zamanı veya tutarı tam olarak belli
olmayan yükümlülük
D) Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam
anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla
kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip
gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan
yükümlülük
E) Zımni bir kabulden doğan yükümlülük

A) Patentler
B) Bilgisayar yazılımları
C) Lisanslar
D) İşletme içi yaratılan şerefiye
E) Markalar

41. ABC İşletmesi, sık sık nakit problemi yaşadığı için yeni
yapılan bir AVM’de mağaza satın alarak kiraya vermiş ve 3
ayda bir nakit olarak aldığı kira gelirini personel maaşlarını
ödemede kullanmaya başlamıştır.
ABC İşletmesinin satın alınan bu mağaza ile ilgili olarak
öncelikle uygulayacağı standart aşağıdakilerden
hangisidir?

45. Muhasebe bilgi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Yönetim bilgi sisteminin bir üst sistemidir.
B) Finansal muhasebe verilerinin dış raporlama ihtiyacını
karşılamaktadır.
C) Bilgi teknolojileri ile yakın ilişki içindedir.
D) Muhasebe verilerini toplar, işler, saklar ve raporlar.
E) Finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi alt
sistemlerine sahiptir.

A) TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri
B) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
C) TMS 17 Kiralama İşlemleri
D) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
E) TMS 2 Stoklar

46. Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları Kurulu ile
Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu arasında
2002 yılında “yakınsama (convergency)” olarak adlandırılan
süreci başlatan anlaşma nerede imzalanmıştır?

42. A şirketi 50.000 ₺’ye bir dokuma makinesi satın almıştır.
Makinenin montajı için 5.000 ₺ ödemiştir. Makinenin
dokuduğu kumaşları test etmek için üretim öncesinde
makine çalıştırılmış ve 500 ₺’lik test maliyetine
katlanılmıştır. Test sonrasında üretilen numune kumaşlar
1.000 ₺’ye satılmıştır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre,
makinenin maliyet bedeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50.000 ₺

B) 50.500 ₺
D) 55.000 ₺

A) Norwalk

C) 54.500 ₺
E) 55.500 ₺

B) Yalta
D) Cenevre

C) Lizbon
E) Minsk

47.
Mamuller

Miktar (kg)

X
Y
Z

Toplam Satış Tutarı (₺)

250
500
750

50.000
150.000
100.000

Yukarıdaki bilgilere ve satış değeri yöntemine göre,
100.000 ₺ birleşik maliyetten “Y” mamulüne kg başına
düşen pay kaç ₺’dir?

43. Aşağıdakilerden hangisi TMS 18 Hasılat standardına
göre, mal satışına ilişkin hasılatın finansal tablolara
alınması için yerine getirilmesi gereken koşullardan biri
değildir?

A) 60

B) 80

C) 100

D) 120

E) 140

A) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi
B) İşletmenin mal bedelini tahsil etmiş olması
C) İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya
sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim
etkinliğini sürdürmemesi
D) İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan
maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi
E) İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve
getirileri alıcıya devretmiş olması
7
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48. (Toplam Fiilî Tüketim Miktarı -Toplam Standart Tüketim
Miktarı) x Standart Fiyat

50. X Üretim İşletmesi safha maliyetleme sistemini
kullanmaktadır. İşletmenin Mayıs dönemine ait bazı bilgiler
şu şekildedir:

Standart maliyet sistemini uygulayan bir işletmede
hammadde ile ilgili olarak kullanılan bu formül
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Fiyat sapması
C) Süre sapması

Miktar Hareketleri

B) Ücret sapması
D) Miktar sapması
E) Bütçe sapması

Dönem Başı Yarı Mamul (1 Mayıs)
Üretime Başlanan

1.000 birim
5.000 birim

Mayıs Döneminde Üretimi Tamamlanan

4.000 birim

Dönem Sonu Yarı Mamul (31 Mayıs)

2.000 birim

Tamamlanma Dereceleri
Dönem Başı Yarı Mamul
Dönem Sonu Yarı Mamul

Direkt İlk Madde ve Malzeme
?
%80

Üretim sürecinde herhangi bir miktar kaybı söz konusu
değil ise, ilk giren ilk çıkar maliyet yöntemine göre
direkt ilk madde ve malzeme açısından eşdeğer birimin
5.000 olması için dönembaşı yarı mamul stoklarının
tamamlanma derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) %40

49. Y Üretim İşletmesi’nin ilgili faaliyet dönemi sonunda 730
Genel Üretim Giderleri hesabının 80.000 ₺ borç ve 731
Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı’nın ise 100.000 ₺
alacak bakiyesi verdiği belirlenmiştir. İşletme dönem
sonunda söz konusu hesapları ilgili sapma hesabı
yardımıyla kapatmış ve ortaya çıkan farkı Satılan Mamuller
Maliyeti, Mamuller ve Yarımamuller - Üretim hesaplarına
aktarmıştır. Aktarma öncesinde söz konusu hesapların
dönemsonu bakiyeleri şu şekildedir:
620 Satılan Mamuller Maliyeti
151 Yarı Mamuller - Üretim
152 Mamuller

B) %50

C) %60

D) %70

E) %80

51. MN Üretim İşletmesi’nin ürettiği A mamulüne ait ilgili dönem
verileri şu şekildedir:
5.000 ₺
18.000 ₺
7.000 ₺
10.000 ₺

Endirekt Malzeme Giderleri
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Endirekt İşçilik Giderleri
Amortisman Giderleri
(%80 Üretim, %20 Yönetim)
Genel Yönetim Giderleri
Dönem Başı Yarı Mamul Stoku
Direkt İşçilik Giderleri
Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku

120.000 ₺
30.000 ₺
50.000 ₺

Söz konusu işleme ait yapılan muhasebe kaydında
aşağıda verilen hesaplardan hangisi doğru olarak
kullanılmıştır?
A) 151 Yarı Mamuller - Üretim hesabı 5.000 ₺ Alacaklı
B) 620 Satılan Mamuller Maliyeti hesabı 20.000 ₺ Alacaklı
C) 152 Mamuller hesabı 5.000 ₺ Borçlu
D) 620 Satılan Mamuller Maliyeti hesabı 12.000 ₺ Alacaklı
E) 152 Mamuller hesabı 3.000 ₺ Alacaklı

5.000 ₺
4.000 ₺
12.000 ₺
8.000 ₺

Dönem başında işletmenin elinde mamul stoku
bulunmamaktadır.
Bu dönem satılan mamuller maliyeti 40.000 ₺ ise, dönem
sonu stoklarda kalan mamullerin değeri kaç ₺’dir?
A) 2.000
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B) 4.000
D) 6.000

C) 5.000
E) 8.000
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52. TP Üretim İşletmesi’nde üretim işlemleri ile ilgili söz konusu
faaliyet döneminde 100 saat çalışma yapılmıştır. Yapılan bu
çalışmanın 20 saatlik kısmı kapasite yetersizliği nedeniyle
mesai saatleri dışında gerçekleştirilmiştir. Normal çalışma
saatlerinde ödenen saatlik ücret 10 ₺ ve fazla mesai primi
ise %60’dır.

54. Tek tip mamul üretimi ile uğraşan bir işletmenin Mayıs
ayına ilişkin bilgileri aşağıdaki şekildedir:
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Direkt İşçilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Değişken
90.000 ₺
Sabit
180.000 ₺
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Değişken
9.000 ₺
Sabit
24.000 ₺
Genel Yönetim Giderleri (Tamamı sabit)

Buna göre, işçilik giderleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Tahakkuk eden direkt işçilik tutarı 1.120 ₺’dir.
B) Tahakkuk eden endirekt işçilik tutarı 1.000 ₺’dir.
C) Tahakkuk eden direkt işçilik tutarı 1.000 ₺’dir.
D) Tahakkuk eden endirekt işçilik tutarı 320 ₺’dir.
E) Tahakkuk eden direkt işçilik tutarı 800 ₺’dir.

360.000 ₺
180.000 ₺
270.000 ₺
33.000 ₺

84.000 ₺

Yıllık 720.000 birim üretim kapasitesine sahip olan
işletmede Mayıs ayında 45.000 birim mamul üretilmiştir.
Buna göre, Mayıs ayında üretilen mamullerin Normal
Maliyet Yöntemi kullanılarak hesaplanan birim üretim
maliyeti kaç ₺’dir?
A) 14

B) 17

C) 18

D) 19

E) 20

53. Tek bir esas üretim yerinde A, B ve C olmak üzere üç farklı
mamul üreten bir işletmenin Mayıs ayı dönemine ilişkin
giderleri, gerekli diğer bilgilerle birlikte aşağıda verilmiştir:
55. 2016 yılında otofinansman (iç kaynaklar) oranı 0,20 olan bir
işletmenin, sermaye tutarı 60.000 ₺, ödenmemiş sermaye
tutarı ise 10.000 ₺ olup, geçmiş yıl zararı bulunmamaktadır.

A
B
C
Toplam
Mamulü Mamulü Mamulü
Direkt İlk Madde ve
Malzeme Giderleri (₺)
Direkt İşçilik Giderleri (₺)

13.000

20.000

9.000

42.000

4.000

6.000

5.000

15.000

Genel Üretim Giderleri (₺)

İşletme, 2017 yılında elde ettiği 40.000 ₺’lik ticari kârının
10.000 ₺’sini kâr yedeği ayırdığına göre, otofinansman
(iç kaynaklar) oranı % kaç olur?

22.000

Üretimi Tamamlanan
Miktar (adet)

200

50

250

Makine Saati

500

200

300

A) 20

B) 25

C) 40

D) 44

E) 60

1.000

Her üç ürün için de dönem başında ve dönem sonunda
yarımamul stoğu bulunmayan işletmede genel üretim
giderlerinin mamullere yüklenmesinde; yükleme anahtarı
(iş ölçüsü) olarak makine saati kullanılmaktadır.
Buna göre, işletmede Mayıs ayında üretilen 200 adet
A mamulünün birim maliyeti kaç ₺’dir?
A) 11

B) 44

C) 129

D) 140

E) 149

56. Bir işletmenin, içinde bulunduğu sektördeki en iyi
şirket veya şirketlere göre durumunun karşılaştırılması
amacı ile yapılacak bir analizde, aşağıdaki standart
oranlardan hangisinin kullanılması gerekir?
A) Sektör
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B) Bütçe
D) Tarihî

C) İdeal
E) Sanayi
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57. Herhangi bir tarih itibarıyla, bir işletmenin
finansmanının hangi fonlar ile gerçekleştirilmiş
olduğunu anlamak için aşağıdaki finansal tablolardan
hangisine bakılmalıdır?

61. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bir işletmenin dönem
sonu bilançosunda yer almaz?
A) Önceki Dönem Gider ve Zararları
B) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
C) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
D) Hisse Senetleri İptal Karları
E) Araştırma ve Geliştirme Giderleri

A) Fon Akış Tablosu
B) Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
C) Nakit Akış Tablosu
D) Gelir Tablosu
E) Bilanço

62. Bir işletmenin cari döneme ait net satışları 90.000 ₺,
satışlarının maliyeti 80.000 ₺, sürekli sermayesi 40.000 ₺,
aktif devir hızı 1,5 ve cari oranı 2,5 ve asit test (likidite)
oranı 1,5 ise stok devir hızı kaçtır?

58. Aktif toplamı 200.000 ₺ olan bir bilançodan cari oranın 1,5
olduğu hesaplanmıştır.
Aynı bilançonun genel toplamlara göre yapılan dikey
analizinde; dönen varlıklar toplamının yüzdesi %60 ise,
bu işletmenin sürekli sermaye tutarı kaç ₺’dir?
A) 80.000 ₺

A) 2

D) 8

E) 9

63. Denetim kanıtı olarak kullanılacak bilgilerin, yönetimin
faydalandığı bir uzmanın çalışması kullanılarak
hazırlanması durumunda, denetçi kullanacağı denetim
prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve kapsamını
belirlerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz?
A) Yönetimin faydalandığı uzmanın çalışmasının niteliği,
kapsamı ve amaçları
B) İşletmenin cari dönem kârı
C) Denetçinin söz konusu uzmanın çalışmasıyla ilgili daha
önceki deneyimleri
D) Yönetimin faydalandığı uzmanın çalışması üzerindeki
işletme kontrollerinin nitelik ve boyutu
E) Yönetimin, faydalandığı uzmanın çalışmasını kontrol
edebilme veya bu çalışmayı etkileyebilme derecesi

Buna göre, ilgili işletmenin cari dönemdeki faaliyet
giderleri kaç ₺’dir?
B) 70.000 ₺
D) 120.000 ₺

C) 100.000 ₺
E) 130.000 ₺

60. Net satışlarının toplamı 400.000 ₺, satışlarının maliyeti
360.000 ₺ olan bir işletmede brüt kârlılık oranı % kaçtır?
A) 10

C) 4

B) 100.000 ₺
C) 120.000 ₺
D) 130.000 ₺
E) 140.000 ₺

59. Önceki dönem ve cari dönem için karşılaştırmalı tablolar
analizi (yatay analiz) tekniği uygulanarak analiz edilmiş bir
gelir tablosunda; brüt satış kârının 50.000 ₺ tutarında ve
%25 artış gösterdiği, faaliyet kârının 20.000 ₺ tutarında
%20 artış gösterdiği hesaplanmıştır.

A) 50.000 ₺

B) 3

B) 15

C) 20

D) 35

64. Denetimde çalışma kâğıtlarının düzenlenmesindeki
amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

E) 40

A) Denetim raporunun düzenlenmesine temel oluşturur.
B) İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinilmesinde
yararlanılır.
C) Üst yönetimin görüşüne destek sağlar.
D) Denetim çalışması çeşitli evrelere bölünerek daha iyi
koordine edilmesine yardımcı olur.
E) Savunma aracı olarak kullanılır.
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65. Denetim çalışma kağıtları ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

69. İlişkili taraf işlemlerinin denetimine yönelik olarak
denetçi aşağıdakilerden hangisini sorgulamaz?

A) Çalışma kâğıtları denetlenen şirkete aittir.
B) Çalışma kâğıtları, kâğıt ya da elektronik ortam veya
diğer şekillerde tutulabilir.
C) Çalışma kâğıtları, bağımsız denetim raporu için yeterli
ve uygun bir kayıt düzeni oluşturmak suretiyle bağımsız
denetimin ilgili kanun ve yasal düzenlemelere uygun
yapıldığına dair kanıt oluşturur.
D) Denetimin kim tarafından yapıldığını ve ne zaman
tamamlandığını; yapılan çalışmanın kim tarafından, ne
zaman ve hangi kapsamda gözden geçirildiğini çalışma
kâğıtları ile belgelendirmek gerekir.
E) Gerekli görüldüğü takdirde önemli ve özellik arz eden
sözleşmelerin kopyaları çalışma kâğıtları olarak
saklanabilir.

A) İşletmenin dönem içinde söz konusu ilişkili taraflarla
gerçekleştirdiği işlemlerin türü ve amacı
B) İşletmenin ilişkili taraflarının finansal tabloları
C) İşletmenin dönem içinde söz konusu ilişkili taraflarla
herhangi bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği
D) İşletme ile ilişkili taraflar arasındaki ilişkilerin niteliği
E) İşletmenin ilişkili taraflarının kimliği

70. Satılmaya hazır finansal varlıkların bilanço tarihi
itibarıyla gerçeğe uygun değerle değerlenip
değerlenmediğinin kontrolü aşağıdaki yönetim
beyanlarının hangisine yönelik kanıt sağlar?
A) Değerleme ve dağıtım
C) Hesap kesimi
E) Var olma

66. Aşağıdakilerden hangisi denetçi raporu sunulmadan
önce tamamlanması gereken çalışmalardan birisi
değildir?
A) Bilanço tarihinden sonraki olayların gözden geçirilmesi
B) İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi
C) İşletme yönetiminden yazılı teyit mektubu alınması
D) Denetimin yürütülmesi sırasında belirlenen yanlışlıkların
değerlendirilmesi
E) Denetim ekibi dışında bir kişi tarafından müşteri
memnuniyetinin değerlendirilmesi

71. Alınan çekler hesabının analizi ve incelemesinde
aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) İşletmede çek giriş ve çıkışlarında, çek bordrosu
düzenlenip düzenlenmediğinin araştırılması.
B) Döviz bazında düzenlenmiş çeklerin dönem sonu
itibarıyla doğru döviz kurundan değerlemeye tâbi tutulup
tutulmadıklarının kontrol edilmesi
C) Dönem sonu itibarıyla işletme kasasında bulunan çekler,
döviz ve ₺ olarak, vadelerine göre ayrı ayrı listesi
yapılarak sayım tutanağının yetkililer ile birlikte
imzalanması
D) Müşterilerden alınan çeklerin tamamının elden tahsil
edilip edilmediğinin araştırılması
E) Tahsile edildiği hâlde kayıtlara alınmayan çeklerin olup
olmadığının tespit edilmesi

67. Yapılan bağımsız denetim çalışmasının sonucunda
finansal tablolarda tespit edilen yanlışlıklar önemli ve
finansal tablo geneline yaygınsa denetçi görüşü
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Olumsuz
B) Görüş vermekten kaçınma
C) Sınırı olumlu
D) Önemli yanlışlıkların açıklandığı açıklama paragrafı ile
birlikte olumlu
E) Olumlu

72. Denetim kanıtlarının birbirine üstünlüğü ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşletmenin iç kontrol sistemi ve muhasebe sistemi çok
güvenilir bir algı yaratıyorsa, işletme içinden elde edilen
bilgilerin üstünlüğü kabul edilebilir.
B) Doğrudan denetçi tarafından sağlanan bilgi ve
dokümanların, işletme tarafından sağlanan veya
hazırlanan dokümanlara üstünlüğü kabul edilir.
C) Değişik kaynaklardan ve değişik şekillerde elde edilen
bilgiler, birbirlerini teyit ediyorsa bunlar güvenilir kanıt
yerine geçer.
D) İç kaynaklardan elde edilen denetim kanıtlarının, dış
kaynaklardan elde edilen denetim kanıtlarına üstün
olduğu kabul edilir.
E) Denetim kanıtının elde ediliş şekli bakımından da, yazılı
bir şekilde elde edilen dokümanların ve açıklamaların
sözlü açıklamalara göre üstünlüğü kabul edilir.

68. İşletmenin banka hesaplarının denetimi için ilgili
bankalara teyit mektubu gönderilmesi aşağıdaki
yönetim beyanlarının hangisinin doğruluğuna ilişkin
kanıt sağlar?
A) Sınıflandırma
C) Anlaşılabilirlik

B) Gerçekleşme
D) Tam olma

B) Var olma
D) Gerçekleşme
E) Dönemsellik
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73. Denetçinin nelerin yeterli ve uygun denetim kanıtı
oluşturduğuna dair yargısını aşağıdakilerden hangisi
etkilemez?

77. Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin denetimi ile ilgili
devamlı dosyada yer alması gereken bilgi/belgelerden
biri değildir?

A) Mevcut bilgilerin kaynağı ve güvenilirliği
B) İşletmenin iç kontrolü dâhil, işletme ve çevresinin
tanınması
C) Uygulanan denetim tekniklerinin sonuçları
D) Denetim kanıtlarının ikna ediciliği
E) Farklı yanlışlık ihtimallerine ilişkin olarak önceki
denetimlerden elde edilen deneyim

A) İç kontrol sistemini değerlendirme formları
B) Geçmiş yıllara ait mali tablolar
C) Denetlenen işletme ve sektörü ile ilgili genel ve tanıtıcı
bilgiler
D) Muhasebe yönetmeliği ve hesap planı
E) Sözleşme ve anlaşmalar

74. Aşağıdakilerden hangisi “Denetim Riski” için yanlıştır?

78. Aşağıdakilerden hangisi Kasa hesabının denetiminde
tahsilat işlemlerine ait uygunluk testlerinden biri
değildir?

A) Denetim riski, finansal tabloların önemli bir yanlışlık
içermesine rağmen denetçinin duruma uygun olmayan
bir denetim görüşü vermesi riskidir.
B) Denetim riski, önemli yanlışlık riski ile tespit edememe
riskinin bir fonksiyonudur.
C) Denetçi, denetim riskini kabul edilebilir bir seviyede
tutmak için önemli yanlışlık riskini azaltır.
D) Denetçi, denetim riskini kabul edilebilir bir seviyede
tutmak için tespit riskini azaltır.
E) Önemli yanlışlık riskinin artması, denetim riskinin
artmasına neden olur.

A) Posta yoluyla alınan çek ve senetlerin kaydına ilişkin
gözlemler yapılması
B) Müşterilerden tahsilat yapan personel ile yevmiye ve
büyük defter kayıtlarını tutan personelin görevlerinin
farklılıklarının gözlemlenmesi
C) Yazar kasada çalışanların işlemlerinin gözlemlenmesi
D) Müşteriden doğrudan doğruya alınan paralar için
düzenlenen tahsilat makbuzlarının kaydına ilişkin
gözlemler yapılması
E) Belgelerdeki rakamlar üzerinden yapılan matematiksel
işlemlerin incelenmesi

75. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin, denetimi
yapılan işletme açısından “İlişkili Taraf” olması
bağlamında geçerli değildir?
A) Denetimi yapılan işletmenin söz konusu işletmenin
yöneticileri ile akrabalık bağı olması
B) Denetimi yapılan işletmenin söz konusu işletme ile ticari
ilişki içinde olması
C) Denetimi yapılan işletmenin söz konusu işletmede
yönetsel anlamda önemli bir etkisi olması
D) Denetimi yapılan işletme yöneticisinin, söz konusu
işletmenin yönetim kurulu üyesi olması
E) Denetimi yapılan işletmenin söz konusu işletmede
kontrol gücü olması

79.
I. Yapışkan ücretler
II. Piyasaların sürekli temizlenmesi
III. Uyarlayıcı bekleyişler
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Yeni Keynesyen
modelin varsayımları arasında yer almaz?
A) Yalnız I

76. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim sürecinde
kullanabileceği destekleyici kanıtlardan biri değildir?

B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

80.
I. Tüketicinin tercihlerinin değişmesi
II. Malların nispi fiyatlarının değişmesi
III. Tüketicinin gelirinin değişmesi
Bir tüketici için denge koşulunun, bütçe doğrusunun
eğimi değişmemek kaydıyla, farklı bir noktaya kaymış
olmasının nedeni, yukarıdakilerden hangisi/hangileri
olabilir?

A) İşletme ile ilişkisi olmayan bir avukattan alınan yazılı
hukuki görüş
B) Şirket yönetiminden alınan teyit mektubu
C) Denetim ekibi tarafından düzenlenen dönem sonu stok
sayım tutanağı
D) Denetlenen şirketin bilançosuna uygulanan oran
analizinin sonucu
E) Yönetim Kurulu toplantı tutanakları

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

C) I ve II
E) II ve III
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83. Tam rekabetçi bir ekonomide bir firmanın kısa dönem
toplam maliyeti (SRTC) şu şekilde verilmiştir:
SRTC(q)=2q2+20q+5.
Ekonomideki denge fiyatı 40 olduğuna göre, firmanın
optimal üretim miktarı kaç olmalıdır? (q: miktar)

81.
I. Tam etkinlik gerçekleşir
II. Hasıla değişmez
III. Faiz haddi azalır
IV. Net ihracat tam olarak engellenir
Sermaye hareketlerinin sonsuz olduğu açık ve küçük
bir ekonomiyi içeren Mundell-Fleming modelinde esnek
döviz kuru durumunda genişletici maliye politikası
uygulanırsa yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?
A) I ve III

B) II ve III
D) III ve IV

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

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

84.
I. Depo alımı
II. Repo
III. Reeskont kredisi
IV. Likidite senedi ihracı
Yukarıdakilerden hangileri likiditeyi artırmak için
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı
politikalar arasında yer almaz?
A) I ve II

82.

B) I ve IV
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

AE
Y = AE
AE0

85. Aşağıdakilerden hangisi niteliği itibarıyla her yıl
tekrarlanan, bütçe dönemi içinde tüketilen, devletin
ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin yapılması için
ihtiyaç duyulan idari hizmetlerin sağlanması ve
sürdürülmesi ile ilgili harcama türüdür?

K

A) Olağanüstü harcamalar
B) Yatırım carileri
C) Transfer harcamaları
D) Cari giderler
E) Yatırım giderleri

Y
Y0

YF

Yukarıdaki şekilde, kapalı bir ekonomi için millî gelir
(Y) ve toplam harcama (AE) eksenlerinde tanımlı
AE0, Y0 ve YF düzeyleri verilmiştir. YF tam istihdam
gelir düzeyini göstermektedir. Ekonomi, şekilde
verilen K noktasında dengededir.

86. Aşağıdakilerden hangisi devletin egemenliğine dayalı
gelirlerinden biri değildir?
A) Şerefiyeler
B) Parafiskal
C) Harçlar
D) Mülk
E) Resimler

Bu denge düzeyine sahip bir ekonomi için doğru tanım
ve ekonominin tam istihdam düzeyine ulaşması için
yapılması gereken politika aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deflasyonist açık; transfer harcamalarını azaltmak
B) Deflasyonist açık; para arzını azaltmak
C) Deflasyonist açık; kamu harcamalarını artırmak
D) Enflasyonist açık; kamu harcamalarını artırmak
E) Enflasyonist açık; transfer harcamalarını azaltmak

87. Kamu kesiminde çalışan memur ve işçilere yapılan
ödemeler, hangi kamu harcaması kategorisi içerisinde
yer almaktadır?
A) Sosyal
C) Kalkınma carileri
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88. Devleti, kendi çıkarları için çalışan politikacı ve
bürokratlardan oluşan bir alan olarak modelleştiren
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

92.
I. Uyarma
II. Kınama
III. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
IV. Yeminli sıfatını kaldırma
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğine göre,
yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri Resmî
Gazete’de ilan edilmez?

A) Keynesyen
B) Neoklasik
C) Marksist
D) Kamu tercihi
E) Yeni kurumsalcı

A) Yalnız I

B) I ve II
D) III ve IV

C) I ve III
E) I, II ve III

89. 100 ₺’lik bir kamu harcaması artışının millî gelir
üzerindeki etkisi aşağıdaki hangi durumlarda
100 ₺’lik vergi indiriminin millî gelir üzerindeki etkisiyle
eşit olur?
A) Kamu harcamalarındaki artışın yatırıma akması
B) Kamu harcamaları artışının yerel yönetimler aracılığıyla
gerçekleştirilmesi
C) Faiz dışı fazlanın sıfır olması
D) Ekonomik durgunluk olması
E) Marjinal tasarruf eğiliminin sıfır olması

93. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve
Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümlerinde yer alan
“reklam kuralları” kısmıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Meslek mensupları personel ihtiyacı ile ilgili olarak
meslekle ilgili eğitim kurumlarında öğrencileri veya
mezunları haberdar etmek amacıyla mesleği ve
bürosunu tanıtıcı bilgiler verebilir.
B) Meslek mensupları, mesleki konularda hazırlayacağı
kitap, makale ve benzeri bilimsel çalışmalarda çalıştığı
büro, şirket veya kurumun ad veya unvanını kullanamaz;
ancak mesleki ve akademik unvanlarını kullanabilir.
C) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali
müşavirlik hizmeti, marka olarak tescil ettirilebilir.
D) Meslek mensubunun yayınladığı, sirküler, bülten ve işe
alma broşürlerinin mesleki ilişkilerin sürdürüldüğü
kimselere gönderilmesi reklam sayılmaz.
E) Meslek mensupları bilimsel, düşünsel tartışmalar,
seminerler ve eğitim programları organize edebilir.

90. Aşağıdaki kamu harcamalarından hangisi otomatik
istikrarlandırıcılık özelliğine sahiptir?
A) Kamu yatırımları
B) İşsizlik sigortası ödemeleri
C) Personel maaş ödemeleri
D) Kamu yardımları
E) Kamu borç faizi ödemeleri

94. Aşağıdakilerden hangisi “Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki
Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında
Yönetmelik” düzenlemesinin ekinde yer alan “Etik
İlkeler”de, meslek mensubunun sahip olduğu gizli
bilgileri açıklaması gerekli veya uygun koşullar
arasında sayılmamıştır?

91. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerinde yer alan ücret esaslarına
göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ücret tarifesindeki asgari miktar altında kalan ücretle
çalışmak yasak olup aksine hareket disiplin cezasını
gerektirir.
B) Birden çok işe ait ücretlerle ilgili olarak bir tek sözleşme
yapılması mümkün değildir.
C) Ücret sözleşmesine, yapılan hizmet karşılığı meslek
mensubuna ortaklık payı verileceğine dair hüküm
konulamaz.
D) Altı aylık bir ücret sözleşmesi yazılı olarak dahi
yapılamaz.
E) Ücret sözleşmelerine iş sahibi adına yapılacak giderlerin
sonradan iş sahibinden tahsil edileceğine dair özel
hükümler konulabilir.

A) Kanuna aykırı bir durumu ortaya çıkarmak için ilgili kamu
otoritesine açıklama yapmak
B) İlgili müşterinin izni ile açıklama yapmak
C) Yasal süreç esnasında belge veya diğer kanıtları
sağlamak amacıyla açıklama yapmak
D) Denetim alanında üniversiteler bünyesinde yapılacak
bilimsel çalışmalara katkı amacıyla açıklama yapmak
E) Bir meslek odasının, meslek örgütünün veya düzenleyici
bir organın yürüttüğü araştırma veya soruşturmaya veri
sağlamak
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95. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununa göre, Odalarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

98. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa göre, işyerinin bildirilmesine ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Oda denetleme kurulu üyeleri genel kurul toplantılarında
başkanlık divanına seçilemezler.
B) Odaların tüzel kişiliği yoktur.
C) Odanın en yüksek organı yönetim kuruludur.
D) Odanın hukuki temsilcisi oda sekreteridir.
E) Odaların genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme
kurulu olmak üzere üç organı vardır.

A) İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki
adrese nakledilmesi hâlinde, işveren, işyerinin
nakledildiği tarihi takip eden on beş gün içinde işyeri
bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle
yükümlüdür.
B) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin
birleşmesi durumunda, bu hususun ticaret siciline
tesciline ilişkin ilan tarihini takip eden on gün içinde,
işyeri bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi
zorunludur.
C) İşveren, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya
başladığı tarihten itibaren on gün içinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna vermekle yükümlüdür.
D) İşyerinin miras yoluyla intikali hâlinde mirasçılar, ölüm
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, işyeri bildirgesini
Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlüdür.
E) Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir
işverene devredilmesi veya intikal etmesi hâlinde, yeni
işveren işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden beş
gün içinde işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna
vermekle yükümlüdür.

96. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre, meslek mensuplarının
ticari faaliyette bulunamamaları ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Meslek mensupları limited şirketin müdürler kurulunda
yer alabilir.
B) Meslek mensupları komandit şirketlerde komanditer
ortak olabilirler.
C) Meslek mensupları ticari vekillik yapamazlar.
D) Meslek mensupları esnaf sayılmalarını gerektirecek bir
faaliyette bulunamazlar.
E) Meslek mensupları acentelik yapamazlar.

97. 4857 sayılı İş Kanununa göre, işyerinin devrinde,
devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde
ödenmesi gereken borçlardan, devreden işverenin
devralan işveren ile birlikte sorumlu olduğu süre kaç yıl
ile sınırlıdır?
A) 6 ay

B) 1 yıl

C) 2 yıl

D) 3 yıl

E) 5 yıl

99. 4857 sayılı İş Kanununa göre, süreli fesih ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşçiye bildirim süreleri içerisinde yeni iş arama izninin
verilmesi için işçinin talebi gerekmez.
B) İşçinin, iş sözleşmesini feshederken fesih hakkını kötüye
kullanması hâlinde işveren genel hükümlere göre işçiden
tazminat talep edebilir.
C) Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi, sözleşmesini
bildirim sürelerine uymaksızın feshederse işverene
bildirim sürelerine ait ücret tutarında tazminat ödemesi
gerekir.
D) İş güvencesine tâbi işçinin iş sözleşmesi feshedildiğinde
işçi, iş güvencesi kurallarına göre feshin geçersizliği
davası açmak yerine, bildirim süresinin üç katı tutarında
kötü niyet tazminatı talep edebilir.
E) Kanunda düzenlenen bildirim süreleri asgaridir ve
sözleşmeler ile artırılabilir.

100. 4857 sayılı İş Kanununa göre, ücrete ilişkin
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Toplu iş sözleşmesinde hüküm bulunması hâlinde
ücretin günlük olarak ödenmesi mümkündür.
B) İşveren, yönetim hakkına dayanarak, iş sözleşmesi veya
toplu iş sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile işçiye
ücret kesme cezası verebilir.
C) İşçinin kabul etmesi hâlinde ücreti bono, kupon veya yurt
içinde geçerli parayı temsil eden senetle ödenebilir.
D) Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi yirmi yıldır.
E) Lokanta, eğlence yeri gibi işyerlerinde, yüzde usulü
uygulanarak, işçi ücretlerinin yüzdelerle ödenmesi
hâlinde bu paraların işverene ait olacağının
kararlaştırılması geçersizdir.
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101. 4857 sayılı İş Kanununa göre, iş ilişkisi devam ederken
cinsiyeti nedeniyle terfi ettirilmeyerek ayrımcılığa
maruz kalan kadın işçi, aşağıdakilerden hangisini
işverenden talep edebilir?
A) En az bir yıllık ücreti tutarında tazminatı
B) Altı aylık ücreti tutarında tazminatı
C) Dört aya kadar ücreti tutarında tazminat ile yoksun
bırakıldığı hakları
D) 4-8 aylık ücreti tutarında tazminatı
E) Bildirim sürelerinin üç katına denk gelen ücreti tutarında
tazminatı

104. Aşağıdakilerden hangisi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu hükümleri uyarınca, kurumlar vergisi
beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla,
kurum kazancından yapılabilecek indirimlerden birisi
değildir?
A) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre
girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan
edilen gelirin %10'unu aşmayan kısmı
B) İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve
Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan
nakdi bağış veya yardımların tamamı
C) Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan
yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve
nakdî bağışların tamamı
D) Sponsorluk harcamaları
E) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel
idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca
vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına
çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz
karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının, o
yıla ait kurum kazancının %20'sine kadar olan kısmı

102. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi sendikaların
gelirleri arasında yer almaz?
A) Sendika mal varlığı değerlerinin satışlarından doğan
kazançlar
B) Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden
sağlanacak gelirler
C) Dayanışma aidatları
D) Kamu kurumlarından alınan yardımlar
E) Üyelik aidatları

105. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre,
aşağıdakilerden hangisi vergiyi doğuran olay değildir?
A) Komisyoncular vasıtasıyla yapılan satışlarda malların
alıcıya teslimi
B) İlk iktisap hâllerinde malın teslimi
C) İthalatta malların antrepoya konulması
D) Malın tesliminden önce fatura verilmesi hâllerinde,
faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura
düzenlenmesi
E) Konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların
alıcıya teslimi

103. Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca zamanaşımının
işlememesi sonucunu doğuran hâllerden birisidir?
A) Borçlunun yabancı memlekette bulunması
B) İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma
kararı verilmesi
C) Amme alacağının teminata bağlanması
D) Haciz tatbiki
E) Ödeme emri tebliği

106. Aşağıdakilerden hangisi 488 sayılı Damga Vergisi
Kanununda hüküm altına alınmamıştır?
A) Kâğıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin
tekerrürünü gerektirmez.
B) Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve
işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı
vergi alınır.
C) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan nispi
vergiye tâbi olanların sadece bir nüshası damga
vergisine tâbidir.
D) Bir kâğıtta bulunan asıl işlemin akitlerinden başka bir
şahsın eklenen akit ve işlemi ayrıca vergiye tâbi değildir.
E) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan maktu
vergiye tâbi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı
miktarda damga vergisine tâbidir.
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107. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi
kapsamında vergilendirilmez?
A) Ticari faaliyetler çerçevesindeki hizmetler
B) Zirai faaliyetler çerçevesindeki teslimler
C) Serbest meslek faaliyetleri çerçevesindeki hizmetler
D) Sınai faaliyetler çerçevesindeki teslimler
E) Transit taşımacılık kapsamındaki işler

110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, Ticaret
Sicili’ndeki tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile
ilgili sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı olarak
ilgililerin başvurabileceği hukuki yol ve süresi
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli
asliye ticaret mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren
30 gün içerisinde itiraz edilebilir.
B) Sicilin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine,
kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde itiraz
edilebilir.
C) Sicilin bulunduğu yerdeki idare mahkemesine, kararın
tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde itiraz edilebilir.
D) Sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli
asliye ticaret mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren
8 gün içerisinde itiraz edilebilir.
E) Sicilin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine,
kararın tebliğinden itibaren 8 gün içerisinde itiraz
edilebilir.

108. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Tekerrür" başlıklı
339’uncu maddesi hükmünün uygulaması ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Usulsüzlükten dolayı adına ceza kesilenlere, cezanın
kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak
üzere iki yıl içinde tekrar usulsüzlük cezası kesilmesi
durumunda tekerrür hükümleri uygulanır.
B) Tekerrür hâlinde cezalar; usulsüzlük cezasında yüzde
elli, vergi ziyaı cezasında bir kat oranında artırılarak
uygulanır.
C) Bir vergi cezasının tekerrür hükmü sebebiyle artırımlı
uygulanabilmesi için cezaya neden olan fiilin daha önce
işlenmiş bir fiil için kesilen cezanın kesinleşme tarihinden
sonraki bir tarihte işlenmiş olması gerekmektedir.
D) Ziyaa uğratılan vergi asılları için tekerrür uygulaması söz
konusu değildir.
E) Vergi ziyaına sebebiyet vermekten dolayı adına ceza
kesilenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın
başından başlamak üzere beş yıl içinde tekrar vergi ziyaı
cezası kesilmesi durumunda tekerrür hükümleri
uygulanır.

111. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre,
aşağıdakilerden hangisinde bileşik faiz işletilmesi
kararlaştırılamaz?

I. Genel kurulun bölünme raporu ve bölünme planını
onaylaması
II. Bölünme raporunun hazırlanması
III. Bölünme planının hazırlanması
IV. Bölünme kararının Ticaret Siciline tescili
V. Alacaklılara çağrı yapılması
Bir anonim şirketin yeni şirket kurulması yoluyla tam
bölünmesine ilişkin yukarıda yer verilen süreçlerin
zamansal sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

112. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, anonim
şirketlerin nakden taahhüt edilen paylarının, çıkarılma
primleri hariç olmak üzere, itibari değerlerinin en az
yüzde kaçının şirketin tescilinden önce ödenmesi
zorunludur?

A) Y Bankası ile A İnşaat Anonim Şirketi arasındaki cari
hesap sözleşmesinde
B) Esnaf X ile Y Bankası arasındaki cari hesap
sözleşmesinde
C) A İnşaat Limited Şirketi ile B Gıda Anonim Şirketi
arasındaki cari hesap sözleşmesinde
D) A İnşaat Limited Şirketi ile Y Bankası arasındaki ticari
tüketim ödüncü niteliğindeki sözleşmede
E) A İnşaat Limited Şirketi ile B Gıda Anonim Şirketi
arasındaki ticari tüketim ödüncü niteliğindeki sözleşmede

109.

A) 10

B) 25

C) 50

D) 75

E) 100

A) II, III, I, IV, V
B) II, III, I, V, IV
C) III, II, I, V, VI
D) III, II, V, I, IV
E) V, II, III, I, IV
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113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdaki
kambiyo senetlerinden hangisinde kapital faizi geçerli
şekilde öngörülebilir?

116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, sözleşmelerin
koşula bağlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Bir koşul, hukuka veya ahlaka aykırı bir yapma veya
yapmama fiilini sağlamak amacıyla konulmuşsa koşul
yazılmamış sayılır; koşulun bağlandığı hukuki işlem
geçerlidir.
B) Aksi kararlaştırılmamışsa, geciktirici koşula bağlı
sözleşme, ancak koşulun gerçekleştiği andan başlayarak
hüküm ifade eder.
C) Koşulun gerçekleşmesinden önce yapılan tasarruflar,
koşulun hükümlerini zedelediği oranda geçersiz olur.
D) Koşul, taraflardan birinin bizzat yerine getirmesi gerekli
bir davranış değilse, o tarafın ölümü hâlinde mirasçısı
onun yerine geçebilir.
E) Taraflardan biri, koşulun gerçekleşmesine dürüstlük
kurallarına aykırı olarak engel olursa, koşul gerçekleşmiş
sayılır.

A) İleri düzenlenme tarihli çekler
B) Düzenlenme tarihi ile tedavüle çıkarılma tarihi aynı olan
çekler
C) Vade olarak belirli bir tarihte ödenmesi kararlaştırılan
bonolar
D) Vade olarak düzenlenme tarihinden belirli bir süre sonra
ödenmesi kararlaştırılan bonolar
E) Vade olarak görüldüğünden belirli bir süre sonra
ödenmesi kararlaştırılan poliçeler

114. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, emre yazılı bir
çek, ödeme için ibraz süresi içinde nasıl devredilir?
A) Alacağın temliki ve senedin zilyetliğinin geçirilmesi ile
B) Sadece senedin zilyetliğinin geçirilmesi ile
C) Sadece senedin ciro edilmesi ile
D) Sadece alacağın temliki ile
E) Senedin ciro edilmesi ve zilyetliğinin geçirilmesi ile

115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun genel
hükümlerinde yer alan zamanaşımı sürelerinin
sözleşme ile değiştirilip değiştirilemeyeceğine yönelik
genel ilkeye ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Zamanaşımı süreleri kesindir, sözleşmeyle
değiştirilemez.
B) Zamanaşımı süreleri istenildiği kadar uzatılabilir ya da
kısaltılabilir.
C) Zamanaşımı süreleri kanunda belirtilen sürenin yarısıyla
sınırlı olarak uzatılabilir ya da kısaltılabilir.
D) Zamanaşımı süreleri sözleşmeyle uzatılabilir ancak
kısaltılamaz.
E) Zamanaşımı süreleri sözleşmeyle kısaltılabilir; ancak
uzatılamaz.

117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, “takas” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas
edilebileceği anda henüz zamanaşımına uğramamış
olması koşuluyla ileri sürülebilir.
B) Alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebilir.
C) Asıl borçlunun takası ileri sürme hakkı bulundukça, kefili
de alacaklıya ifada bulunmaktan kaçınabilir.
D) Üçüncü kişi yararına borçlanan kişi, bu borcu ile
sözleşmenin diğer tarafından olan alacağını takas
edemez.
E) Borçlu, takas hakkından önceden feragat edemez.

118. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, aşağıdaki
sorumsuzluk anlaşmalarından hangisi sözleşmeden
doğan borçlarda kesin hükümsüzlük yaptırımına
bağlanmamıştır?
A) Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden
kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu
olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı anlaşma
B) Borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin
önceden yapılan anlaşma
C) Uzmanlık gerektiren bir hizmetin ancak kanun tarafından
verilen izinle yürütülebildiği durumlarda borçlunun hafif
kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden
yapılan anlaşma
D) Uzmanlık gerektirmeyen mesleklerde borçlunun
kendisine yardımcı kişilerin hafif kusurlu fiillerinden
sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma
E) Uzmanlık gerektiren bir hizmetin ancak yetkili makamlar
tarafından verilen izinle yürütülebildiği durumlarda
borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin
önceden yapılan anlaşma
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119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, “ahlaka aykırı”
nitelikte sözleşmelere bağlanan hukuki yaptırım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesin geçersizlik
C) İptal edilebilirlik

B) Askıda geçerlilik
D) Askıda geçersizlik
E) Yokluk

120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan genel
hükümlere göre, aksine bir anlaşmanın olmadığı
durumlarda, parça borçlarının ifa yeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yeri
B) Borçlunun borcun doğumu sırasındaki yerleşim yeri
C) Alacaklının sözleşmenin kurulduğu sıradaki yerleşim yeri
D) Borç konusunun sözleşmenin kurulduğu sırada
bulunduğu yer
E) Borç konusunun ödeme zamanında bulunduğu yer
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Test bitti.

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

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

8.

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

9.

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

1. Sınavda 120 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru
bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru
cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.
2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüz
elli) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15
dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava
alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında
adayların sınav salonunu terk etmelerine izin
verilmeyecektir.
Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet
ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar
sınav salonuna alınmayacaktır.
3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip
düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik
Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir
şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması
durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz.
Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık
türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı ve ilgili kısma ad
ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız.
Optik cevap kağıdına kodlanması gereken
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde
sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması
gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen
cevaplar geçerli değildir. Soru kitapçığına
işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına
geçirilmesi
için
ek
süre
kesinlikle
verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında her türlü
kodlama siyah kurşun kalemle yapılacaktır. Her
alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda
ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.
5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan
kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık
türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi
için Salon Görevlilerine başvurunuz.
6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen
bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları
mutlaka
okuyunuz.
Soru
kitapçığının
sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için
kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde
kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru
kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru
kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması
durumunda sınavınız geçersiz sayılır.
7. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı
çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan
adayların sınavı geçersiz sayılır.

10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya
ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb.
kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran
adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılır.
11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak
ve tartışmaya girmek; başka adayın/adayların
kâğıdına bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak,
silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır.
Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu
Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların
sınavları geçersiz sayılır.
12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs
eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım
edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya
çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda
değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve
Optik cevap kâğıdınızı başkaları tarafından
görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.
13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz
yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması,
her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
14. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C.
Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanını
veya Süresi Geçerli Pasaportunu bina ve salon
girişinde ibraz edecektir. Sınav Giriş Belgeleri
sınavın başlamasından sonra SALON BAŞKANI
tarafından toplanacaktır. Bu belgeler dışında başka
bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve
optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi
unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır
ve hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir.
16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV
BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız.
17. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde
kodlama yapınız.

