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DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz.

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır:
Sınav Konusu
Soru Sayısı
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
30
Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Yabancı Dil: İngilizce
ALAN BİLGİSİ
100
MUHASEBE
Finansal Muhasebe, Muhasebe Standartları, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Denetim
EKONOMİ ve MALİYE
HUKUK
Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku
2.

3.
4.

5.

Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik No, Salon Kodu ve
Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara
yazınız. T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık
Türünüzü Optik Cevap Kağıdınıza işaretlemeyi
unutmayınız.
Bu soru kitapçığında yer alan 130 adet soru için
toplam cevaplama süresi 165 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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A

5.

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK

I.
II.
III.
IV.
V.

1. İbni Sina ( ) Batılı adıyla Avicenna ( ) çocuğun bünyesini
güçlendirmek için yararlı olacak iki şeyden söz eder ( )
Bunlardan birincisi ( ) çocuğun yumuşak bir biçimde
hareket ettirilmesi ( ) ikincisi de çocuğu uyuturken ninni
söylenmesidir ( )

Nasıl kesildi köpüren, taşan sular?
Kim bana söyleyebilir?
Ne ağlarsın benim zülfü siyahım?
Bu sabah beni düşündüren ne?
Bu yükü sen omuzlayabilir misin?

Yukarıdaki cümlelerde kaç farklı ögeyi buldurmaya
yönelik soru sorulmuştur?

Yukarıdaki parçada boş bırakılmış yerlere sırasıyla
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

A) (-) (-) (“) (,) (,) (”)
B) (;) (,) (;) (:) (,) (…)
C) (“) (”) (…) (,) (;) (.)
D) (,) (-) (.) (;) (;) (.)
E) (,) (,) (:) (,) (;) (.)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler
gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

2. (I) Yakın zamanlarda klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı
çalışan bilgisayarlar geliştirmek için çalışmalar yapan
araştırma grupları, yeni kuantum devreleri geliştirdi. (II) Bu
devrelerin en önemli özelliği, içlerinde meydana gelen
fiziksel süreçler arasında belirli bir sebep-sonuç ilişkisi
olmaması. (III) Sağduyu birbiriyle ilişkili iki olaydan birinin
diğerinden önce olması gerektiğini söyler. (IV) Fiziksel
süreçlerde sebebin sonuçtan önce gelmesi gerektiğini
söyleyen ilke, nedensellik olarak adlandırılır. (V) Ancak
yakın zamanlarda yapılan deneylerdeki süreçler arasında
belirli bir nedensellik sıralaması yok.

A) Senin borun artık burada ötmez!
B) Sermayeyi kediye yüklediğini fark etmedin mi?
C) Bu son olaydan sonra tutunacak dalım kalmadı.
D) Onu gözümde büyüttüğümü anladım; ama geç oldu.
E) Merak etme; işlerin çoğu bitti, azı kaldı.

Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünürse ikinci
paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

3. Okyanuslar Dünya’ya yaşam kıpırtısı verdi, gezegenimizin
I
II
“canlanmasını” sağladı. Gök bilimciler okyanusların varlığını,
III
yaşamın başlangıç aşaması olarak değerlendiriyor. Öyleyse

7. Kast ve asalet ayrımının yanı sıra, yüzyıllar boyunca
insanlığa zulmeden ve insanlığı utandıran ırk ayrımı,
cinsiyet ayrımı, her türlü kabalığın, haksızlığın
başlangıcıdır, en hafifinden nezaketsizliktir. Bu iki
ayrımcılık, bazen en umulmadık şekillerde çıkar karşımıza.
Bazı dillerde (üstelik bunlar Avrupa ülkelerine ait diller),
erkeklerin kadınlardan üstün olduğu inanışı bir dil kuralına
dönüşmüştür. Konuşmacı, kırk dokuz kadın bir erkekten
oluşan gruba sesleniyor bile olsa konuşmasına “Baylar…”
diye başlar.

okyanusları olan diğer gezegenlerde Dünyadışı yaşama
IV
ev sahipliği yapıyor olabilir mi? NASA araştırmacıları bu
V
sorunun cevabını arıyor.

Yukarıdaki parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerden hangisinde
yazım yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) Erkek ve kadın eşitliği bazı durumlarda görmezden
gelinebilir.
B) Kast, asalet, ırk ve cinsiyet ayrımı insanlar için
haksızlıktır.
C) Irk ve cinsiyet ayrımcılığı, kast ve asalet ayrımından
daha nezaketsizdir.
D) Konuşma sırasında erkeklere öncelik verilmesi gerekir.
E) Irk ve cinsiyet ayrımcılığı bütün dillerde görülmektedir.

E) V

4. Kemal Baysal’ı, babası Nâzım Baysal’ın Zonguldak’taki
fotoğraf stüdyosunda çocukken başladığı fotoğraf merakı,
lise eğitimi için geldiği İstanbul’da okulu bırakarak Berlin’e
doğru yola çıkardı.
Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğu,
aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “Kemal Baysal’ı” yerine “Kemal Baysal’ın” getirilerek
B) “başladığı” yerine “başlayan” sözcüğü getirilerek
C) “lise eğitimi” yerine “lise öğrenimi” sözü getirilerek
D) “çocukken” sözcüğü atılarak
E) “yola çıkardı” yerine “yola çıktı” sözü getirilerek
1
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8. 𝒇(𝒙) =
+ 𝒃 fonksiyonunun grafiğinin A(1,0)
noktasında x eksenine teğet olması için 𝒂 + 𝒃 kaç
olmalıdır?
𝟐𝒙𝟒

A) 2

− 𝒂𝒙𝟐

B) 4

C) 6

D) 8

12. �𝟐 − √𝟑�
A) 1

B) -16

C) -12

D) -10

C) -5

D) 0

işleminin sonucu kaçtır?
C) 2 + √2

B) 2

E) 2 + √5

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

E) -8

14. x gerçel ve sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere 𝒙 −
olduğuna göre,

𝒙

B) -6

. �𝟐 + √𝟑�

13. x + y + 2 = 0, 2x – y + 4 = 0 doğruları ile y ekseni
2
arasında kalan bölgenin alanı kaç br ’dir?

10. ∫𝟎 𝒕𝟐 𝒇(𝒕)𝒅𝒅 = 𝒙𝟒 − 𝟑𝒙𝟑 olduğuna göre 𝒇(𝟏) değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) -7

𝟐𝟐𝟐𝟐

D) 2 + √3

E) 10

9. 𝒇(𝒙 + 𝟑) = 𝟐𝟐 − 𝟑 olduğuna göre 𝒇(𝟐) + 𝒇(𝟑) değeri
kaçtır?
A) -18

A

𝟐𝟐𝟐𝟐

A) 14

B) 18

𝒙𝟐

+

𝟏
𝒙𝟐

ifadesinin değeri kaçtır?

C) 20

D) 22

𝟏
𝒙

=𝟒

E) 24

E) 1

15. 𝟑𝒙+𝟑 + 𝟒. 𝟑𝒙+𝟐 + 𝟒. 𝟑𝒙+𝟏 = 𝟐𝟐𝟐 olduğuna göre, 𝒙 kaçtır?
A) 1

𝝅
𝟒

11. 𝒇(𝒙) = 𝐭𝐭𝐭𝟐𝒙 ise, 𝒇′ � � değeri kaçtır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

E) 5

2
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A

16.

YABANCI DİL

I. Sivas
II. Amasya
III. Ankara

21. - 27. sorularda cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Millî Mücadele yıllarında, Heyet-i Temsiliye’nin merkezi
olan şehirler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve III

21. Penicillin was discovered by Alexander Fleming, who
was born ---- Scotland ---- August 6th, 1881.

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

A) from / to

17. 1935 yılında İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi,
Almanya’nın silahlanarak Ren bölgesine girmesi ve
Japonya’nın da Mançurya’ya saldırması, Türkiye’nin
aşağıdaki sorunlardan hangisini gündeme
getirmesinde etkili olmuştur?
A) Etabli

B) Musul
D) Boğazlar

B) in / on
D) on / from

C) at / in
E) to / at

22. Only nine people ---- for the position in the accounting
company last week.
A) applied
C) are applying

C) Patrikhane
E) Yabancı Okullar

B) have applied
D) have been applied
E) will be applied

23. All the students can get on that bus; there are only ---passengers on it now.
A) no

B) any

C) much

D) a few

E) many

18. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, kanun önünde
eşitliği ve sınıfsız, ayrıcalıksız ve kaynaşmış bir toplum
oluşturmayı amaçlamaktadır?
A) Halkçılık

B) Laiklik
D) İnkılapçılık

24. Because of the terrible weather conditions, our plane
arrived ---- we’d thought.

C) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik

A) latest of

25. Robert de Niro began acting in the 1970s; he ---- his job
for about 45 years.

19. Birinci Dünya Savaşı’nda, 1916 yılında Basra
yakınlarında gerçekleşen Kut-ül Amare Muharebesi’nde,
Osmanlı Birlikleri aşağıdaki devletlerin hangisinin
ordusuna karşı zafer kazanmıştır?
A) Fransa

B) Rusya
D) İtalya

B) much later
C) later than
D) the latest
E) as late

A) is doing

B) has been doing C) will be doing
D) was doing
E) does

C) İngiltere
E) Yunanistan
26. I’ll give you my telephone number ---- you want to get
in touch with me again.
A) despite

B) though
D) after

C) but
E) if

20. Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı hanedanı, devlet
yönetiminden uzaklaştırılmış ve egemenliğin kaynağı
olmaktan çıkarılmıştır?
A) Cumhuriyetin ilanı
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Ankara’nın başkent olması
E) Saltanatın kaldırılması

27. Accounting is a systematic ---- of recording, classifying
and communicating financial information.
A) result

3

B) customer
C) process
D) nature
E) location
Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI
13 Ekim 2018 – (Yabancı Dil: İngilizce)

28. - 30. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A
ALAN BİLGİSİ

31. ABC A.Ş.’de 60.000 ₺’lik sermaye taahhüdünde bulunan
ortak, taahhüdünü yerine getirmemiştir. Bunun sonucunda
ortağın sermaye taahhüdü iptal edilmiş ve bu payın yerine
ihraç edilen hisse senetleri 75.000 ₺’ye banka aracılığı ile
satılmıştır.

28. There is ‘no smoking’ sign in our staff room; ----.
A) so the director has decided to put ‘no smoking’ sign
B) as a result, smoking causes heart diseases
C) but nobody wishes to smoke in the room with others
D) therefore, our company has started to lose money
E) however, a lot of people in the company ignore it

Yukarıdakilere göre yapılacak muhasebe kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
102 BANKALAR
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

75.000
60.000
15.000

B)
102 BANKALAR
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ
PRİMLERİ

75.000
60.000
15.000

C)
102 BANKALAR
500 SERMAYE
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

29. ----, Anatolia has long been the place of numerous
migrations.
A) Because of its location at the point where Asia and
Europe meet
B) Before iron was first produced in European countries
C) As it wasn’t the only route from Anatolia to Syria before
D) Although the wall paintings have been linked with an old
style of art
E) When they found lots of public buildings in the city
center

75.000
60.000
15.000

D)
102 BANKALAR
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
645 MENKUL KIYMET SATIŞ
KÂRLARI

75.000
60.000
15.000

E)
102 BANKALAR
500 SERMAYE
645 MENKUL KIYMET SATIŞ
KÂRLARI

30. ----, although its shipping industry played an important
role in the war.

75.000
60.000
15.000

32. Dönem sonunda yapılan muhasebe işlemlerinde daha önce
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabında
kaydedilen 5.000 ₺ tutarındaki kırtasiye malzemesinin
2.000 ₺’lik kısmının tüketildiği anlaşılmaktadır.

A) Norway’s economy grew really fast in the 1980s
B) It has lots of mountains and lakes across the country
C) Norway and Finland both have a great economic system
D) Norway remained neutral during World War I
E) They did not want to join the European Union in 1994

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki
hesapların hangisi borç tarafından kayıt alır?
A) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
B) Gelecek Yıllara Ait Giderler
C) Gelir Tahakkukları
D) Gider Tahakkukları
E) Gelecek Aylara Ait Giderler

4
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33.

A

36.
Sermaye: 700.000 ₺
Hisse Senetleri İhraç
Primleri: 20.000 ₺
Hisse Senedi İptal
Kârları: 35.000 ₺
Geçmiş Yıllar
Zararları: 10.000 ₺

Yasal Yedekler: 25.000 ₺
Ödenmemiş Sermaye:
150.000 ₺
Özel Fonlar: 15.000 ₺

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE
KÂRLAR

A) Döneme ait gelir tutarının dönem sonunda Dönem Kârı
veya Zararı hesabına aktarılması
B) Döneme ait gelir tutarının iptal edilmesi
C) İzleyen yıla ait gelir tutarının, izleyen yıla ait gider tutarı
ile mahsup edilmesi
D) İçinde bulunulan döneme ait peşin tahsil edilmiş gelir
tutarının gelir tablosu hesabına aktarılması
E) İzleyen yıla ait peşin tahsil edilmiş gelir tutarının kısa
vadeli yabancı kaynak hesabına aktarılması

Gelecek Yıllara Ait Gelirler:
20.000 ₺

B) 590.000
D) 645.000

XX

Yukarıdaki kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?

Yukarıdakilere göre işletmenin ödenmiş sermaye ve
kâr yedekleri toplamı kaç ₺’dir?
A) 580.000

XX

C) 610.000
E) 665.000

34. İşletme, bir kamu kuruluşunun açtığı inşaat ihalesine
katılabilmek için 250.000 ₺ tutarındaki teminatı banka
aracılığı ile ilgili kurumun hesabına daha önce yatırmıştır.
Ancak, daha sonra ortaya çıkan şartlar nedeniyle ihale
konusu işi yapmaktan vazgeçmiştir. Sözleşme gereği
250.000 ₺ kamu kuruluşu tarafından iade edilmemiştir.

37. Veli Şen ve Ortakları Kollektif Şirketi’nin sermayesi
80.000 ₺’dir. Ortakların sermaye payları şöyledir:
Veli Şen
Ayşen Duru
Ahmet Kalem

30.000 ₺
50.000 ₺
Emek

Şirketin 2017 yılı kârı 35.000 ₺’dir. Şirket sözleşmesine
göre kâr dağıtımında önce sermaye paylarına %25 faiz
hesaplanacak, kalan kâr tutarı üç ortağa eşit olarak
dağıtılacaktır.

Bu durumda işletme tarafından yapılacak kayıtta
aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kayıt
yapılır?
A) Şüpheli Ticari Alacaklar
B) Verilen Depozito ve Teminatlar
C) Diğer Çeşitli Alacaklar
D) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
E) Verilen Sipariş Avansları

Buna göre, ortak Ahmet Kalem’in kâr payı tutarı kaç ₺’dir?
A) 5.000

35. Statü Yedekleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

B) 7.500

C) 12.500

D) 15.000

E) 20.000

38. Aşağıdakilerden hangisi İşletme Hesabı Esasına göre
defter tutan bir işletmenin İşletme Hesabı Defteri
kayıtlarından elde edilecek bilgilerden biri değildir?

A) Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeler dikkate alınarak
kârdan ayrılan yedeklerdir.
B) Şirketin ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde ayrılan
yedeklerdir.
C) Maddi duran varlık satışı sonucu elde edilen kârdan
ayrılan yedeklerdir.
D) Şirketin genel kurulu tarafından ayrılmasına karar
verilen yedeklerdir.
E) Varlıkların borçlardan fazla olan kısmı üzerinden ayrılan
yedeklerdir.

A) Dönem başı mal mevcudu tutarı
B) Satın alınan mal bedeli
C) Mal satışından doğan alacaklar
D) Hesaplanan KDV tutarı
E) Alınan ücret ve diğer gelirler
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39. İşletmenin önceki bir tarihte 47 ₺ birim fiyatla satın aldığı
5.000 adet hazine bonosunun vadesi gelmiştir. Hazine
bonolarının nominal değeri 50 ₺’dir. Hazine bonolarının
nominal değeri banka aracılığı ile tahsil edilmiştir. (Vergi ve
komisyon bedeli göz ardı edilmiştir.)

Bu durumda yapılacak muhasebe kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre, bu işleme ilişkin doğru kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?

A)
121 ALACAK SENETLERİ
120 ALICILAR
100 KASA

A)
102 BANKALAR
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET
VE BONOLARI
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE
KÂRLARI

A

40. Vadesi gelen 20.000 ₺ tutarlı senetli alacak tahsil
edilemediği için protesto ettirilmiş ve 410 ₺ protesto bedeli
ödenmiştir.

250.000
235.000

20.410
20.000
410

B)
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
121 ALACAK SENETLERİ
100 KASA

15.000

20.410
20.000
410

B)
102 BANKALAR
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET
VE BONOLARI
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

250.000

C)
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI

235.000
15.000

C)
102 BANKALAR
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET
VE BONOLARI

20.410

D)

235.000
15.000

121 ALACAK SENETLERİ
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
121 ALACAK SENETLERİ
100 KASA

250.000

D)
102 BANKALAR
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET
VE BONOLARI
642 FAİZ GELİRLERİ

20.000
410

20.000
410
20.000
410

E)

250.000

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
ZARARLAR
121 ALACAK SENETLERİ
100 KASA

235.000
15.000

20.410
20.000
410

E)
102 BANKALAR
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET
VE BONOLARI

235.000
235.000

41.
320 SATICILAR
153 TİCARİ MALLAR
391 HESAPLANAN KDV

XX
XX
XX

Yukarıdaki kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Alış iskontosu
C) Peşin mal satışı

6

B) Satış iskontosu
D) Kredili mal alışı
E) Alış gideri

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Bilançonun pasifinde yer alan hesapların işleyişine
yönelik aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

45. Bir işletmenin 2017 yılına ait Ticari Mallar hesabına ilişkin
hesap hareketleri aşağıdaki gibidir:

A) Pasif hesaplar ya alacak kalanı verir ya da kalan
vermez.
B) Pasifte yer alan bir düzenleyici hesaptaki azalış, hesabın
borç tarafına kaydedilir.
C) Pasif hesapların kalanını azaltmak için hesabın borç
tarafına kayıt yapılır.
D) Pasif hesaplardaki açılış kaydı, hesabın alacak
tarafından yapılır.
E) Pasif hesaplardaki artış, hesabın alacak tarafına
kaydedilir.

Dönem başı stok

80.000 ₺

Dönem içi alışlar

120.000 ₺

Alış iadeleri
Brüt satış kârı
Net satışlar
Alış iskontoları

6.000 ₺
15.000 ₺
180.000 ₺
4.000 ₺

Buna göre, dönem sonunda depoda kalan ticari
malların değeri kaç ₺’dir?
A) 5.000

B) 20.000

C) 25.000

D) 35.000

E) 45.000

46. K İşletmesi, net varlıkları 800.000 ₺ olan L İşletmesi’ni 2018
yılı içinde 920.000 ₺’ye satın almıştır.

43. Köy yumurtası alım satımı ile uğraşan bir işletmenin,
gerçek usulde vergiye tabi olmayan köylülerden
yumurta satın alması durumunda düzenlenmesi
gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre, K İşletmesi’nin satın alma sırasında oluşan
farkın 31.12.2018 tarihindeki itfasıyla ilgili yapacağı
kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fatura
B) Serbest meslek makbuzu
C) Kasa tahsil fişi
D) Perakende satış fişi
E) Müstahsil makbuzu

A) 257 Birikmiş Amortismanlar hesabı 24.000 ₺
borçlandırılır.
B) 261 Şerefiye hesabı 120.000 ₺ alacaklandırılır.
C) 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı 120.000 ₺
borçlandırılır.
D) 261 Şerefiye hesabı 24.000 ₺ borçlandırılır.
E) 268 Birikmiş Amortismanlar hesabı 24.000 ₺
alacaklandırılır.

44. İşletme, nominal değeri 1 ₺ olan 10.000 adet hisse senedini
15.000 ₺ ödeyerek satın almıştır. İlgili yılın sonunda hisse
senetlerinin borsa değeri 2 ₺ olarak gerçekleşmiştir.
İşletme, izleyen dönemde hisse senetlerinin yarısını
4 ₺’den peşin satmıştır.

47. İşletme, bankadan çektiği kredi için teminat olarak verilen
senetlerden 25.000 ₺’lik kısmının banka tarafından
hesaben tahsil edildiğini tespit etmiştir.

Buna göre, yapılacak satış kaydıyla ilgili aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı 12.500 ₺
B) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı 10.000 ₺
C) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 2.500 ₺
D) Hisse Senetleri hesabı borçlu 7.500 ₺
E) Hisse Senetleri hesabı alacaklı 10.000 ₺

A) Borç Senetleri hesabı alacaklandırılır.
B) Banka Kredileri hesabı borçlandırılır.
C) Bankalar hesabı borçlandırılır.
D) Kasa hesabı borçlandırılır.
E) Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır.
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A

51. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre,
işletmenin ortaklarıyla gerçekleştirdiği ve ortakların
ortaklık sıfatıyla taraf oldukları işlemlerden
kaynaklanan değişimler hariç olmak üzere, bir dönem
boyunca işlem ve diğer olaylar sonucunda özkaynakta
meydana gelen değişime verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

48. İşletme, 01.02.2018 tarihinde yurtdışına kredili olarak
10.000 $’lık satış gerçekleştirmiştir. Satış tarihinde
1 $ = 4,00 ₺’dir. 15.02.2018 tarihinde ise satış bedeli $ olarak
tahsil edilmiştir. Tahsil tarihinde 1 $ = 5,00 ₺’dir.
İşletmenin 15.02.2018 tarihinde yapacağı kayıtla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kambiyo Kârları hesabı 50.000 ₺ alacaklandırılır.
B) Kambiyo Kârları hesabı 10.000 ₺ borçlandırılır.
C) Yurtdışı Satışlar hesabı 10.000 ₺ alacaklandırılır.
D) Alıcılar hesabı 10.000 ₺ alacaklandırılır.
E) Alıcılar hesabı 40.000 ₺ borçlandırılır.

A) Kâr veya zarar
B) Yeniden değerleme fazlasındaki değişimler
C) Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri
D) Diğer kapsamlı gelir
E) Toplam kapsamlı gelir

52. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardına
göre, maddi olmayan duran varlıklara ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

49. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standardı
için Kavramsal Çerçeve kapsamında düzenlenen
konulardan biri değildir?

A) Sınırlı yararlı ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar
itfaya tabi tutulur, değer düşüklüğü testi yapılmaz.
B) Sınırlı yararlı ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar
itfaya tabi tutulmaz, değer düşüklüğü testi yapılır.
C) Sınırsız yararlı ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar
itfaya tabi tutulmaz, değer düşüklüğü testi yapılır.
D) Sınırsız yararlı ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar
itfaya tabi tutulur, değer düşüklüğü testi yapılır.
E) Sınırsız yararlı ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar
itfaya tabi tutulur, değer düşüklüğü testi yapılmaz.

A) Finansal tabloları oluşturan unsurların tanım, tahakkuk
ve ölçümleme esasları
B) Faydalı finansal bilginin niteliksel özellikleri
C) Vergi beyannamesinde olması gereken asgari unsurlar
D) Sermaye ve sermayenin devamlılığı (korunması)
kavramları
E) Finansal raporlamanın amacı

53. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardına göre,
bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi
beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü
değerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

50. ABC İşletmesi’nin ürettiği günlük sütlerden alan bir müşteri
besin zehirlenmesi tanısıyla rapor almış ve sonrasında
ABC İşletmesi aleyhine tazminat davası açmıştır. ABC
İşletmesi, bu hususun etkilerinin finansal raporlarında yer
alıp almaması gerektiği konusunda şüpheye düşmüştür.

A) Gelecekteki değer
B) Kayıtlı değer
C) Net gerçekleşebilir değer
D) Piyasa değeri
E) Kullanım değeri

Buna göre, bu konuda başvurulması gereken standart
aşağıdakilerden hangisidir?
A) TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
B) TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
C) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
D) TMS 2 Stoklar
E) TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
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54. TMS 21 Kur Değişim Etkileri standardına göre, elde
tutulan para ile sabit veya belirlenebilir bir tutarda para
olarak alınacak veya ödenecek varlık ve borçlara
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Opsiyon

A

58. Sipariş başına sipariş verme maliyeti 50.000 ₺, yıllık talebi
4.000 birim olan bir malzemenin ekonomik sipariş miktarı
1.000 birim olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, malzemenin toplam sipariş verme maliyeti
kaç ₺’dir?

B) Yabancı para
C) Spot kur
D) Parasal kalem
E) Döviz kuru

A) 25.000 B) 75.000 C) 150.000 D) 175.000 E) 200.000

55. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin
kuruluş ve geliştirme ilkelerinden biri değildir?
A) Otonom Sistem İlkesi
B) İnsan Faktörü İlkesi
C) Örgüt Yapısı İlkesi
D) Uygun Maliyet İlkesi
E) Esnek Olma İlkesi

59. Standart maliyet sistemini kullanan işletmede dönem başı
ve dönem sonu yarı mamul ve mamul stoku
bulunmamaktadır. Dönem sonu itibarıyla olumlu sapmalar
toplamını 500.000 ₺, olumsuz sapmalar toplamını
1.400.000 ₺ olarak hesaplayan işletmenin dönem sonunda
Satılan Mamuller Maliyeti hesabı 10.000.000 ₺ kalan
vermektedir.

56. 1986 yılında kurulan ve üyeleri arasında TÜRMOB'un
da bulunduğu Avrupa muhasebe örgütü hangisidir?

Buna göre, fark hesaplarının kapatılması amacıyla
yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Accountancy Europe
B) European Accountancy Association
C) European Accountancy Federation
D) International Federation of Accountants
E) Association of Chartered Certified Accountants

A) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı ve olumlu fark veren
hesaplar alacaklandırılır.
B) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı ve olumsuz fark veren
hesaplar alacaklandırılır.
C) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı ve olumsuz fark veren
hesaplar borçlandırılır.
D) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı ve olumlu fark veren
hesaplar borçlandırılır.
E) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı borçlandırılır, olumlu
ve olumsuz fark veren hesaplar alacaklandırılır.

57. İşletmenin ürettiği mamule ait üretim dönemi verileri
aşağıdaki gibidir:
Genel Üretim Giderleri
Direkt İlk Madde ve Malzeme
Giderleri
Direkt İşçilik Giderleri
Dönem Sonu Yarı Mamul
Stoklarının Değeri
Dönem Başı Mamul Stoklarının
Değeri (1000 birim)

20.000 ₺
25.000 ₺
15.000 ₺
10.000 ₺
8.000 ₺

Dönem başında işletmenin elinde yarı mamul stoku
bulunmamaktadır. Bu dönem işletme 5.000 birim
mamulünün üretimini tamamlamış ve 4.000 birim mamulün
satışını gerçekleştirmiştir.

60.
I. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
II. Direkt İşçilik Giderleri
III. Genel Üretim Giderleri

İlk giren ilk çıkar yöntemine göre, bu dönem satışı
gerçekleştirilen mamullerin maliyeti kaç ₺’dir?
A) 20.000 B) 28.000 C) 38.000

D) 42.000

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri evre (safha) maliyet
sisteminde esas üretim gider yerlerine kısmen
doğrudan kısmen de dağıtım yoluyla yüklenen
giderlerdir?

E) 50.000

A) Yalnız I
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B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
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61. İşletme evre (safha) maliyet sistemini ortalama maliyet
yöntemiyle kullanmaktadır. Eylül ayına ilişkin miktar
hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı yarı mamul
Üretime başlanan
Üretimi tamamlanan
Dönem sonu yarı mamul

5.000 birim
25.000 birim
28.000 birim
2.000 birim

400 birim

Satılan Mamul Miktarı

300 birim

Birim Satış Fiyatı

250 ₺

Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti

Buna göre, direkt ilk madde ve malzeme açısından
eşdeğer birim miktarı ne kadardır?
B) 25.000
D) 29.200

Üretilen Radyatör Miktarı

Değişken Üretim Maliyetleri

Dönem başı ve dönem sonu yarı mamuller direkt ilk madde
ve malzeme açısından %100; şekillendirme açısından %60
tamamlanmıştır.

A) 20.000

A

63. Otomobillere radyatör üreten bir işletmenin Eylül ayında
gerçekleşen bilgileri aşağıdaki gibidir:

25.000 ₺

Direkt İşçilik Maliyeti

5.000 ₺

Genel Üretim Maliyeti

20.000 ₺

Sabit Maliyetler

C) 28.000
E) 30.000

12.500 ₺

Sabit Genel Üretim Maliyeti
Sabit Pazarlama ve Yönetim Maliyetleri

8.000 ₺

İşletmenin yıllık normal üretim kapasitesi 6.000 birimdir.
Buna göre, Eylül ayında üretilen radyatörlerin normal
maliyet yöntemine göre toplam üretim maliyeti kaç
₺’dir?
A) 45.000

62. İşletme, tek hammaddeden birden çok mamulü (ortak ürün)
zorunlu olarak üretmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan
ortak (birleşik) maliyet toplamı 41.000 ₺’dir. Dönemde
üretilen K mamulünün piyasa satış değeri 24.000 ₺,
L mamulünün piyasa satış değeri 26.000 ₺’dir.

Dönem Başı Stok
05 Eylül Alış
14 Eylül Alış
23 Eylül Alış

100 birim x 10 ₺ = 1.000 ₺
120 birim x 12 ₺ = 1.440 ₺
110 birim x 13 ₺ = 1.430 ₺
105 birim x 15 ₺ = 1.575 ₺

30 Eylül tarihinde yapılan sayımda işletmede 115 birim stok
olduğu belirlenmiştir.
İşletmenin stoklarını izlemede ilk giren ilk çıkar
yöntemini kullandığı kabul edildiğinde, üretimde
kullanılan malzemenin maliyeti kaç ₺’dir?

Buna göre, K mamulünün ortak maliyetten alacağı pay
kaç ₺’dir?
B) 20.200
D) 20.800

C) 62.500
E) 70.500

64. Bir üretim işletmesinin Eylül ayı M-1 malzemesi stok
hareketleri ve malzemenin birim maliyet bilgileri aşağıdaki
gibidir:

Bu mamullerin üretimi sırasında piyasa değeri 1.200 ₺ olan
Z yan mamulü üretilmiştir. İşletme, yan mamulleri satılabilir
hâle getirebilmek için 200 ₺ ek maliyete katlanmaktadır.
İşletme, ortak maliyetlerin dağıtımında mamullerin
beklenen satış değerlerini dikkate almakta ve yan
mamullerin net gerçekleşebilir değerini ortak maliyetten
çıkararak hesaplama yapmaktadır.

A) 19.200

B) 60.000
D) 66.400

A) 1.360

B) 1.705

C) 3.740

D) 4.085

E) 5.445

C) 20.400
E) 24.000
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A) Sürekli envanter
B) Tasfiye
C) Şerefiye
D) Endirekt
E) Azalan bakiyeler

2017 yılında ise işletmenin faaliyet kârına ilişkin dikey
yüzdesi %30 ve net satışları 4.000.000 ₺ olduğuna göre,
işletmenin faaliyet kârı 2017 yılında 2016 yılına göre
nasıl değişmiştir?
A) %10 azalmıştır.
C) %20 azalmıştır.

A

69. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosu hazırlama
yöntemlerinden biridir?

65. 2016 yılı gelir tablosu verilerine göre bir işletmenin faaliyet
kârına ilişkin dikey yüzdesi %40 ve net satışları
2.500.000 ₺’dir.

B) %10 artmıştır.
D) %20 artmıştır.
E) %60 artmıştır.
70. Önceki dönemde tutarı 30.000 ₺ olan bir hesap, cari
dönemde 0 ₺ olmuş ise, bu hesapta meydana gelen
değişim yüzdesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Bu hesaptaki değişim sonsuzdur.
B) Hesap %200 azalmıştır.
C) Hesap %100 azalmıştır.
D) Bu hesaptaki değişim hesaplanamaz.
E) Hesap %300 azalmıştır.

66. Net satışları 2.000.000 ₺, ortalama stok bulundurma
süresi 40 gün ve ortalama ticari alacakları 100.000 ₺
olan bir işletmenin ortalama alacak tahsilat süresi kaç
gündür? (1 yıl = 360 gün olarak kabul edilecektir.)
A) 9

B) 18

C) 22

D) 30

E) 58

71. Sürekli sermayesi 250.000 ₺, aktif toplamı 430.000 ₺,
net kârı 10.000 ₺ ve özkaynak kârlılığı %10 olan bir
işletmede kısa ve uzun vadeli borçların toplamı kaç
₺’dir?

67. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunda
“finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı”na
örnektir?

A) 120.000

A) Hisse senedi ihracından kaynaklanan nakit girişleri
B) Başka işletmelerin hisse senetlerinin satılması sonucu
elde edilen nakit girişleri
C) Satılan mallardan ve hizmetlerden elde edilen nakit
girişleri
D) Maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan
nakit girişleri
E) Mal ve hizmetler için tedarikçilere yapılan ödemeler

B) 130.000
D) 230.000

C) 150.000
E) 330.000

72. Olağan kâr tutarı 80.000 ₺, finansman gideri 30.000 ₺,
faaliyet kârlılığı %20 olan bir işletmede net satışların
tutarı 1.000.000 ₺ ise; bu işletmenin diğer
faaliyetlerinden doğan gelir ve giderlerin olağan kâr
üzerindeki azaltıcı etkisi kaç ₺’dir?
68. İşletmenin planladıkları ile gerçekleşen fiilî finansal
durumunu karşılaştırmak üzere bir analiz yapılacaksa,
bu amaçla aşağıdaki referans oranlardan hangisi
kullanılmalıdır?

A) 90.000

B) 100.000
D) 120.000

C) 110.000
E) 130.000

A) İdeal Standart Oranlar
B) Tarihî Standart Oranlar
C) Sektör Standart Oranları
D) Sanayi Standart Oranları
E) Bütçe Standart Oranları
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Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI
13 Ekim 2018 – (Yabancı Dil: İngilizce)

73. Makul güvence kavramı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

77. Aşağıdakilerden hangisi denetçi raporunun
bölümlerinden biri değildir?

A) Denetçi makul güvence sağlamak için denetim riskini
düşürecek bir yaklaşım benimser.
B) Denetim standartları, denetçinin makul güvence elde
etmesini desteklemek için yayınlanmıştır.
C) Makul güvence, yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edildiğinde sağlanır.
D) Makul güvence, yüksek ve mutlak bir güvence
seviyesidir.
E) Makul güvence, mutlak bir güvence seviyesi değildir.

A

A) Görüş
B) Mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülükler
C) Uygulanan denetim prosedürleri
D) Görüşün dayanağı
E) Kilit denetim konuları

78. Denetçi tarafından Müşteri A’nın ticari alacak hesabına
ilişkin doğrulamalar finansal durum tablosu (bilanço)
tarihinden önce gönderilmiş olup, doğrulama tarihi ile
finansal durum tablosunun (bilançonun) çıkarıldığı
tarih arasındaki işlemlerin denetimi kapsamında
bağımsız denetçinin aşağıdakilerden hangisini
yapmasına gerek yoktur?

74. Hilenin önlenmesi ve tespit edilmesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşletme yönetimi hileye imkân veren fırsatların
azaltılması için uygun bir tutum sergilemelidir.
B) Hilenin önlenmesi ve tespit edilmesinde esas sorumluluk
işletme yönetimine aittir.
C) İşletme yönetimi işletme içerisinde uygun bir etik
davranış kültürü oluşturmaktan sorumludur.
D) Denetçinin finansal tablolardaki bazı önemli yanlışlıkları
tespit edememe riski her zaman vardır.
E) Denetim standartlarına uygun olarak yürütülen denetim
neticesinde, finansal tablolarda bir bütün olarak hata
veya hile kaynaklı yanlışlıklar bulunmaz.

A) Ticari alacak hesap kalemine ilişkin kayıtların uygunluk
ve yazım hatası açısından gözden geçirilmesi
B) Dönem sonunda açık kalan olağandışı ticari alacak
kalemleri için yeniden doğrulama gönderilmesi
C) Ticari alacaklar hesaplarının incelenmesi
D) Büyük tutarlı ticari alacaklar için yeniden doğrulama
mektubu gönderilmesi
E) Dönem sonunda bakiyesi bulunan tüm ticari alacaklar
için olumsuz doğrulama gönderilmesi

75. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin risk değerlendirme
prosedürlerinden biri değildir?
A) Gözlem

B) Sorgulama
C) Tetkik
D) Örnekleme
E) Analitik prosedürler
79. Bir bankanın bağımsız denetimi sırasında gerçek
kişilere ait mevduat hesaplarının gerçekte olduğundan
düşük gösterilmesi riski için aşağıdaki denetim
tekniklerinden hangisi kullanılmalıdır?
A) Bankaya olumsuz teyit mektubu gönderilmesi
B) Bankaya olumlu teyit talebi gönderilmesi
C) Mevduat hesabı sahiplerine olumsuz teyit talebi
gönderilmesi
D) Mevduat hesap bakiyelerinin yeniden hesaplanması
E) Banka mevduatının fiziki sayımının yapılması

76. Denetçinin kanıt toplamasındaki amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çalışma kâğıtlarını düzenleyebilmek
B) İşletme iddialarına ilişkin görüşüne dayanak oluşturan
makul sonuçlara ulaşmak
C) Denetim programının oluşturulmasına yardımcı olmak
D) İç kontrolün etkinliğini değerlendirmek
E) Finansal tablolardaki tüm hatalı/hileli işlemleri ortaya
çıkarmak
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80. İşletme yönetiminin iç kontrol ve önemine ilişkin
farkındalık, tutum ve faaliyetlerini kapsayan iç kontrol
bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

83. Denetçi, Uzun Holding A.Ş.’nin bağımsız denetimi
sırasında ticari alacaklar hesabını incelerken işletmenin
kontrolünü elinde bulunduran en büyük ortağın soyadı olan
“Uzungiller” ile aynı ifadeyi ticaret unvanında bulunduran
“Uzungiller Ltd.” adlı bir şirket arasında yapılan işlemler
olduğunu gözlemlemiştir. Uzun Holding A.Ş. yönetimi
tarafından verilen ilişkili taraflara ilişkin listede “Uzungiller
Ltd.”nin adı bulunmamaktadır.

A) Kontrollerin izlenmesi
B) Kontrol faaliyetleri
C) Bilgi sistemi ve iletişim
D) İşletmenin risk değerlendirme süreci
E) Kontrol çevresi

Buna göre, denetçinin yapması gerekenler arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Yeni belirlenen ilişkili tarafa veya önemli ilişkili taraf
işlemlerine yönelik uygun maddi doğrulama
prosedürlerini uygulamak
B) İlgili bilgileri derhâl denetim ekibinin diğer üyelerine
iletmek
C) Ticari alacaklar hesabında bakiyesi bulunan tüm
taraflara yeniden doğrulama mektubu göndermek
D) İlişkili taraflarla ilgili yönetim tarafından açıklama
yapılmamasının kasıtlı olduğunu düşünmesi durumunda,
bu durumun denetim üzerindeki etkilerini
değerlendirmek
E) Yönetim tarafından denetçiye açıklanmamış ilişkili taraf
ilişkilerinin veya işlemlerinin bulunma (var olma) riskini
tekrar ele almak

81. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin raporunda dikkat
çekilen hususlar paragrafı olarak belirtilebilecek
hususlardan biri değildir?
A) Finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu tarihi
arasında gerçekleşen bilanço tarihinden sonraki önemli
bir olay olması durumu
B) İşletmenin finansal durumunu önemli ölçüde etkilemiş
veya etkilemeye devam eden ciddi bir afet durumu
C) İşletmenin stokları ve ticari alacaklarına ilişkin denetim
kanıtı elde edilememesi durumu
D) Finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunan yeni bir
muhasebe standardının (izin verilmesi hâlinde) erken
uygulanması durumu
E) İstisnai bir davanın gelecekte ortaya çıkacak sonucuna
ilişkin bir belirsizliğin bulunması durumu

84. TDS 500 Bağımsız Denetim Kanıtları standardına göre,
bağımsız denetimdeki kanıtların güvenilirliği ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir denetim kanıtının üçüncü bir taraftan elde edilmiş
olması kanıtın güvenilirlik düzeyini artırır.
B) Müşterinin sunduğu bir faksın orijinal imzalı bir
dokümana göre kanıt olarak güvenirlilik düzeyi daha
düşüktür.
C) Yazılı bir dokümandan elde edilen bilgi, yönetici ile
yapılan görüşmede sözlü olarak elde edilen bilgiye göre
daha güvenilirdir.
D) Doğrudan denetçi tarafından elde edilen kanıtlar
müşterinin sisteminden elde edilen kanıtlardan daha
güvenilirdir.
E) Müşterinin iç kontrol sisteminin etkinliğinin, elde edilen
denetim kanıtlarının güvenilirliği üzerinde herhangi bir
etkisi yoktur.

82. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim dosyasında
bulunması gereken dokümanlardan biri değildir?
A) Denetçiye ulaşan doğrulama mektuplarının örnekleri
B) Denetçi yardımcılarının sorumlu ortak tarafından
imzalanmış yıllık performans değerlendirmeleri
C) Müşterinin önemli yönetim kurulu kararlarının örnekleri
D) Denetim kanıtlarının elde edilmesi sırasında uygulanan
testlere ilişkin açıklama
E) Denetim sırasında müşteri faturalarından alınan örnekler
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85. İşletme tarafından sadece Türk lirası nakit işlemleri için
kullanılan kasa hesabının denetimi için aşağıdaki
denetim prosedürlerinden hangisinin uygulanması
gerekli değildir?

A

88. TDS 501 Bağımsız Denetim Kanıtları – Belirli Kalemler
için Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar
standardına göre, aşağıdaki hâllerden hangisinde
denetçinin stok sayımına katılmamasının kabul
edilmesi mümkündür?

A) Kasada bulunan varlıkların değerlemesinin kontrolü
B) Kasa muavinindeki hareketlerin incelenmesi
C) Kasa sayım tutanakları ile kasa hesabının muavinindeki
bakiyelerinin uyumunun kontrolü
D) Kasadaki tahsilat ve ödemelerin belgeye dayanıp
dayanmadığının kontrolü
E) Kasa sayımı yapılması

A) Stokların denetçinin güvenliği için tehdit oluşturabilecek
bir bölgede yer alması
B) Stok sayılacak bölgeye ulaşılmasının uzun bir yolculuk
gerektirmesi
C) Stok sayımına katılımın çok maliyetli olması
D) Özel korucu giysiler kullanmadan stokların sayılmasının
mümkün olmaması
E) Stok sayım işleminin çok uzun zaman alması

86.

89. Y malı için talep ve arz denklemleri, sırasıyla şu şekilde
verilmiştir: Qd=50-P ve Qs=20+P. Hükümet, başlangıçta
vergi uygulaması yokken Y malından 6 ₺’lik spesifik vergi
almaya başlasın.

I. Finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan finansal
yatırımlar hesabındaki değerlemelerin yeniden
hesaplanması-Yeniden hesaplama
II. Finansal yatırımlarla ilgili iç kontrol sisteminin etkinliğinin
kontrolü-Soruşturma
III. Merkezî Kayıt Kuruluşundan alınan hesap dökümlerinin
kontrolü-Belge incelemesi
IV. Finansal yatırım hesabı bakiyesi ile ilgili gelir hesapları
arasındaki ilişkinin kontrolü-Fiziki inceleme
V. Halka açık olmayan bir işletmeye ait hisse senetlerinin
varlığının ve sahipliğinin kontrolü-Karşılaştırma

Buna göre, vergilendirme sonrası verginin kaç ₺’si
tüketiciler tarafından ödenir? (Qd: talep miktarı, Qs: arz
miktarı, P: fiyat)
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

İşletmenin finansal yatırımlar hesabının bağımsız
denetimi kapsamında denetim amacı - denetim
işlemleri hakkında yukarıdaki eşleştirmelerden
hangisi/hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve III
E) IV ve V
90. Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı ve 6 mal
üreten trampa ekonomisinde toplam kaç farklı fiyat
vardır?
A) 15

B) 18

C) 21

D) 24

E) 36

87. Bağımsız denetim çalışmasında aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılmışsa denetçi tarafından görüş
vermekten kaçınılması gerekir?
A) Müşterinin tutarı belirlenebilir miktardaki finansman
giderinin finansal raporlama standartlarına aykırı olarak
aktifleştirilmiş olması
B) Müşteri stoklarının değerlemesinde muhasebe
standardına aykırı olarak net gerçekleşebilir değerin
kullanılmamış olması nedeniyle stok kalemi, satışların
maliyeti, net kâr ve öz kaynakta hesaplanabilir bir farkın
oluşması
C) Müşterinin kredi borcu sözleşmesinde yer alan temettü
dağıtım kısıtlaması hakkındaki bilginin finansal tablo
dipnotlarında sunulmamış olması
D) Müşterinin aktif toplamının önemli bir bölümünü
oluşturan alacaklar için doğrulama alınamaması
E) Müşteri firmanın aktif toplamına oranı önemlilik sınırının
altında olan bir yurtdışı yatırımının bağımsız denetimden
geçmiş finansal tablolarının bulunmaması

91.
I. Yurt içindeki kişi ve firmaların tercihlerinin ithal malları
lehine değişmesi
II. Yurt içinde GSYH büyümesine bağlı olarak harcamaların
artması
III. Yurt dışı reel faiz haddinin yükselmesi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri diğer faktörler
sabitken ulusal para arzının artmasına neden olur?
A) Yalnız I
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B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III
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92. Malların kalitelerinde zaman içinde meydana gelen
iyileşmelerin hesaba katılmaması nedeniyle tüketici
fiyatlarıyla hesaplanan enflasyonun tüketicilerin refah
düzeylerinde meydana gelen bozulmayı tam olarak
ölçememesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A

96. Kamu harcamanın “eğitim hizmetleri”, “sağlık
hizmetleri”, “savunma hizmetleri” gibi başlıklar altında
sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
A) Fonksiyonel sınıflandırma
B) Organik sınıflandırma
C) Hizmetlere göre sınıflandırma
D) İdari sınıflandırma
E) İktisadi sınıflandırma

A) Nitelik sapması
B) Yeni ürün sapması
C) İkame sapması
D) Fiyat sisteminde parazit
E) Ayakkabı-deri maliyetleri

97.
• Ekonomik durgunluğun hafifletilmesi
• Beşerî sermaye oluşumuna devlet desteğinin sürmesi
• Uzun ve orta dönemli büyüme hedefinin tutturulması

93. Talep Kanunu olarak bilinen olgunun arkasında hangi
iktisadi ilke yer almaktadır?
A) Negatif marjinal ikame oranı
B) Tüketici dengesi
C) Azalan marjinal fayda
D) Bütçe kısıtı
E) Negatif eğimli farksızlık eğrisi

Aşağıdaki kamu harcama politikalarından hangisi
yukarıdaki üç amaca birden hizmet etmektedir?
A) Kamu yatırım harcamalarının azaltılması
B) Eğitim harcamalarının artırılması
C) Kamu personel harcamalarının azaltılması
D) Sağlık harcamalarının azaltılması
E) Kamu AR-GE teşviklerinin azaltılması

94. Paranın yansız (nötr) olduğu kabul edildiğinde, kapalı
bir ekonomide genişletici para politikasının uzun
vadede beklenen etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyatlar artmaksızın üretim düzeyini yükseltmesi
B) İşsizliği ve fiyatlar genel seviyesini düşürmesi
C) İşsizliği azaltması ve fiyatlar genel seviyesini
yükseltmesi
D) Üretimi ve fiyatlar genel seviyesini düşürmesi
E) Üretimi artırmaksızın fiyatlar genel seviyesini
yükseltmesi

98.
I. Vergilerde 100 milyon ₺ bir azalma
II. Hanelere yapılan transferlerde 100 milyon ₺ artış
III. Vergilerde 90 milyon ₺ artış
Marjinal tüketim eğiliminin 1 olduğu bir ulusal ekonomi tam
istihdam dengesinde olsun.
Buna göre, yukarıdaki maliye politikalarından hangisi
daha yüksek bir enflasyonist baskı yaratır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) II ve III

95. Belirli bir vergideki artışın gelir dağılımı üzerindeki
etkisini ifade eden yansıma türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Efektif

B) Biçimsel
D) Mutlak

C) Çapraz
E) Diferansiyel
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99. Ücretli bir çalışan 5.000 ₺ kazanırken tüm geliri için %14
vergi ödemektedir. Geliri bir sonraki dönemde 6.000 ₺’ye
yükseldiğinde ise tüm gelire uygulanan vergi oranı %16’ya
çıkmıştır.
Buna göre, bu durumda aşağıdakilerden hangisi
geçerlidir?

A

102. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik
İlkeler Hakkında Yönetmelik’te yer alan temel etik
ilkeler ve bu ilkelere söz konusu Yönetmelik’te
yüklenen anlamlara ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi doğrudur?
A) Dürüstlük: Yanlı veya önyargılı davranarak; üçüncü
kişilerin haksız ve uygunsuz biçimde yaptıkları baskıların
meslek mensuplarının mesleki kararlarını etkilememesi
veya engellememesidir.
B) Mesleki Yeterlilik ve Özen: Meslek mensubunun mevcut
yasa ve yönetmeliklere uymasını ve mesleğin itibarını
zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasıdır.
C) Mesleki Davranış: Meslek mensubunun mesleki
faaliyetlerini yerine getirirken teknik ve mesleki
standartlara uygun olarak, özen ve gayret içinde
davranmasıdır.
D) Tarafsızlık: Meslek mensuplarının tüm mesleki ve iş
ilişkilerinde doğru sözlü ve dürüst davranmalarıdır.
E) Gizlilik: Meslek mensubunun mesleki ilişkileri sonucunda
elde ettiği bilgileri açıklamasını gerektirecek bir hak veya
görevi olmadıkça üçüncü kişi veya gruplara
açıklamaması ve bu bilgilerin meslek mensubunun veya
üçüncü kişilerin çıkarları için kullanılmamasıdır.

A) Dilim usulü vergi tarifesi
B) Sınıf usulü vergi tarifesi
C) Azalan oranlı vergi
D) Spesifik vergileme
E) Marjinal vergileme

100. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgesel tam kamusal mal
veya hizmettir?
A) Yol aydınlatma
B) Eğitim
C) Adalet
D) Savunma
E) İç güvenlik

103. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre, büro edinen meslek
mensuplarının Oda’ya kayıt olduktan itibaren ne kadar
süre içerisinde Büro Tescil Belgesi almak zorunda
oldukları ve bu belgelerin hangi sıklıkla vize ettirileceği
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru ifade
edilmiştir?
A) Üç ay – Yılda bir
B) Altı ay – Üç yılda bir
C) Üç ay – Üç yılda bir
D) Üç ay – İki yılda bir
E) Altı ay – İki yılda bir

101. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve
Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, reklama ilişkin
ilkeler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Meslek mensubu işi ve şahsı hakkında asla açıklama
yapamaz.
B) Meslek mensubunun mesleki faaliyet ve meslek alanı
dışında herhangi bir faaliyetinin tanıtılması veya aldığı
ödülün kamuya duyurulması reklam sayılır.
C) Toplumun ilgilendiği konularda meslek mensubunun
yaptığı yayınlara haber programlarında yer verilmesi
reklam sayılır.
D) Bir meslek mensubu bilimsel, düşünsel tartışmalar,
seminerler ve eğitim programları organize edebilir;
ancak, bu faaliyetleri basın ve yayın yoluyla üçüncü
kişilere duyuramaz.
E) Meslek mensubunun bürosunun tanıtımı için bastırdığı
broşürlerin mesleki ilişkilerin sürdürüldüğü kişilere
gönderilmesi reklam sayılır.

104. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre, ücret tarifesine ilişkin
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yeni kurulan odalar ayrıldıkları odanın tarifesini
uygularlar.
B) Bir yılın tarifesinin hazırlanmasına önceki yılın Eylül
ayında odalarca başlanır.
C) Tahkim, bilirkişilik ve tasfiye memurluğu ile yargı
mercilerinin vereceği görevler ve benzeri durumlarda
ücret tarifesindeki ücretler esas alınmaz.
D) Tarife tespitinde danışmanlık, denetim, tasdik hizmetleri
ve belge düzenlenmesi için ayrı ayrı tarife grupları tespit
edilmesi zorunludur.
E) Bakanlıkça tasdik edilen tarifeler Resmî Gazete’de
yayımlanır.
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105. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, serbest
muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin
sır saklama yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A

107. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, geçici iş ilişkisi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru
ile neden olduğu zarardan, özel istihdam bürosuna karşı
sorumludur.
B) Geçici iş ilişkisi sadece özel istihdam bürosu aracılığıyla
kurulabilir.
C) Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosunun bir işçiyle
geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak geçici olarak bir
işverene devri ile kurulur.
D) Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam
bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere
avans veya borç alabilir.
E) Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen
işçisini fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici
iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz.

A) Sır saklama yükümlülüğü odalar ve birlik personeli
hakkında da uygulanır.
B) Meslek mensuplarının sır saklama yükümlülüğü
nedeniyle suç teşkil eden hâllerin yetkili mercilere
duyurulması zorunlu değildir.
C) Meslek mensupları çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan
hak ve menfaatlerden faydalanamazlar.
D) Meslek mensupları öğrendikleri bilgi ve sırları mesleki
faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler.
E) Meslek mensupları adli veya idari inceleme veya
soruşturmalarda sır saklama yükümlülüğü nedeniyle
bilgi vermekten kaçınamazlar.

108. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş güvencesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir işverenin aynı şehirde 12 kişinin çalıştığı bir ayakkabı
imalathanesi ve 20 kişinin çalıştığı bir pastanesi olması
durumunda her iki işyerinde çalışan işçiler de iş
güvencesi kapsamında olur.
B) İş sözleşmesinin feshinin mahkemece geçersiz
sayılmasına rağmen işçinin işe başlatılmaması hâlinde
ödenecek tazminatın, işçinin 18 aylık ücreti tutarında
olacağı toplu iş sözleşmeleriyle geçerli olarak
kararlaştırılabilir.
C) Aynı işverene ait bir hastanede 5 ay çalıştıktan sonra
aynı işverene ait bir otelde 4 aydır çalışmaktayken iş
sözleşmesi feshedilen işçi, iş güvencesine sahip olmak
için diğer koşulları taşısa bile yeterli kıdemi olmadığı için
iş güvencesinden yararlanamaz.
D) İş güvencesi kapsamındaki bir işçi, fesih bildiriminde
sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir
sebep olmadığı iddiası ile işe iade davası açmadan önce
fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde
işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorundadır.
E) İşyerinde yapılan işin türünün değiştirilmesine karar
verilmesi sebebiyle, yapılacak yeni işte çalışmaya uygun
olmayan işçilerin iş sözleşmesini feshedecek işverenin,
bu işçilerin savunmasını alması zorunludur.

106. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, disiplin
cezalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı eyleme ilişkin cezai takibat yapılması durumu
disiplin cezası uygulanmasına engeldir.
B) Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye
Bakanlığınca ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan
yeminli mali müşavirler hakkında geçici olarak mesleki
faaliyetten alıkoyma, bu husus tekerrür edip bunun
mahkeme kararıyla kesinleşmesi hâlinde de yeminli
sıfatını kaldırma cezası verilir.
C) Mükellefle birlikte kasten vergi ziyaına sebebiyet
verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek
mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir.
D) Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten
alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu
cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensupları
hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır.
E) Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin
cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek
mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır
ceza uygulanabilir.

109. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi
değildir?
A) Bir limanda yükleme ve boşaltma işlerinde çalışan işçi
B) Bir havaalanında uçakların yanaşacağı körüklerin
operatörü olarak çalışan işçi
C) Halkın faydalanmasına açık parklarda çiçek ekim ve
ağaç budama işlerini yapan işçi
D) 30 işçinin çalıştırıldığı bir çiftlikte, yeni bir mandıra
inşasında çalışan işçi
E) Bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışan işçi
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110. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’na göre, ilk defa sigortalı olmuş bir işçinin
yaşlılık aylığına hak kazanmak için sağlaması gereken
prim ödeme gün sayısı kaçtır?
A) 3600

B) 4500

C) 5400

D) 7200

A

114. 193 sayılı Gelir Vergi Kanunu’na göre, bina ve arazide
emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya
mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kiradır.
Bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut
değilse bina ve arazide emsal kira bedeli 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden
hangisidir?

E) 9000

A) Maliyet bedelinin %10’u
B) Maliyet bedelinin %5’i
C) Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %5’i
D) Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %15’i
E) Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %10’u
111. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
yıllık ücretli izin hakkından yararlanamaz?
A) Takım sözleşmesiyle oluşturulan iş sözleşmesi
kapsamında aynı inşaat şantiyesinde bir buçuk yıldır
çalışmakta olan işçi
B) Özel istihdam bürosu tarafından farklı geçici işverenler
yanında aralıksız olarak toplamda bir buçuk yıldır
çalıştırılmakta olan geçici işçi
C) Haftanın sadece iki günü ve günde 4 saat olmak üzere
bir yıldır aynı işveren yanında kısmi süreli iş
sözleşmesiyle çalışan işçi
D) Objektif nedene dayanan iki yıllık belirli süreli iş
sözleşmesinin ilk yılını doldurmuş olan işçi
E) Aynı otelde her mevsim altı ay olmak üzere üç yıldır
çalışmakta olan işçi

115. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan,
maktu vergiye tabi olanların sadece bir nüshası damga
vergisine tabidir.
B) Damga vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir.
C) Bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın
mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi
bulunur.
D) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, nispi
vergiye tabi olanların sadece bir nüshası damga
vergisine tabidir.
E) Resmî dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların
damga vergisini kişiler öder.

112. Doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta
olmak üzere toplamda 16 haftalık yasal doğum iznini
kullanan kadın işçinin bu süreler bittikten sonra 4857
sayılı İş Kanunu’na göre talepte bulunabileceği ücretsiz
iznin azami süresi ne kadardır?
A) 3 ay

B) 6 ay

C) 1 yıl

D) 18 ay

E) 2 yıl
116. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre,
veraset ve intikal vergisi uygulamasında beyanname
verme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ve mükellef yabancı bir
memlekette ise ölüm tarihini izleyen 6 ay içinde verilir.
B) Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ve mükellef
ölenin bulunduğu memlekette ise ölüm tarihini izleyen
4 ay içinde verilir.
C) Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ve mükellef
Türkiye’de ise ölüm tarihini izleyen 6 ay içinde verilir.
D) Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ve mükellef
ölenin bulunduğu memleketten başka bir yabancı
memlekette ise ölüm tarihini izleyen 8 ay içinde verilir.
E) Ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ve mükellef Türkiye’de
ise ölüm tarihini izleyen 3 ay içinde verilir.

113. Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten
sonra bu vergiye ilişkin olarak ortaya çıkan ve defter,
kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak
belirlenen matrah veya matrah farkı üzerinden yapılan
vergi tarhiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkmalen tarh
B) Götürü matrahlar üzerinden tarh
C) Re’sen tarh
D) İdarece tarh
E) Beyana dayanan tarh
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117. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi
sisteminde yer alan vergi istisnalarından biri değildir?

A

121. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketi değildir?
A) Kollektif şirket
B) Kooperatif
C) Limited şirket
D) Adi şirket
E) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

A) Teşvik belgeli yatırım istisnası
B) İthalat istisnası
C) Emisyon primi istisnası
D) Taşımacılık istisnası
E) İhracat istisnası

118. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, vergi cezalarının
uygulanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Vergi ziyaına sebebiyet vermekten dolayı ceza kesilen
ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip
eden yılın başından başlamak üzere beş yıl içinde tekrar
ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli
oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
B) Cezayı gerektiren tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük
birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece
miktar itibarıyla en ağırı kesilir.
C) Usulsüzlük fiili aynı zamanda re’sen takdiri gerektirirse,
usulsüzlük cezaları iki kat olarak kesilir.
D) Vergi ziyaı cezasında cezayı gerektiren tek bir fiil ile
başka neviden birkaç vergi ziyaa uğramış olursa bunlara
ait cezalardan sadece miktar itibarıyla en ağırı kesilir.
E) Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir
komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç
olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi
beyannameleri için vergi ziyaı cezası yüzde elli oranında
uygulanır.

119. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisinin bulunmaması bir bonoyu
geçersiz kılar?

122. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi geçerli bir tür değiştirmedir?
A) Bir anonim şirketin bir kollektif şirkete dönüşmesi
B) Bir limited şirketin bir anonim şirkete dönüşmesi
C) Bir limited şirketin bir kollektif şirkete dönüşmesi
D) Bir kooperatifin bir kollektif şirkete dönüşmesi
E) Bir anonim şirketin bir adi şirkete dönüşmesi

123. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir çekte
aşağıdakilerden hangisinin bulunmaması o çekin
geçerliliğini etkilemez?
A) Banka tarafından verilen seri numarası
B) Karekod
C) Düzenleyenin imzası
D) Düzenleyenin vergi kimlik numarası
E) Çek kelimesi

A) Senet bedelinin kime veya kimin emrine ödeneceğinin
yazmaması
B) Senedin arkasında lehtarın imzasının olmaması
C) Senette ödeme tarihinin yazmaması
D) Senet bedelinin rakam ile gösterilmesine rağmen yazı ile
gösterilmemesi
E) Düzenleme yeri bulunan senette ödeme yerinin
yazmaması

120. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi tacir sayılmaz?
A) Ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu
ilan etmiş olan gerçek kişi
B) Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına
işleten yasal temsilci
C) Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten
gerçek kişi
D) Ticari işletme işleten devlet memuru
E) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını gazetede ilan eden
gerçek kişi

124. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir faturayı alan
tacir, belli süre içinde bu faturanın içeriği hakkında itirazda
bulunabilmekte; aksi takdirde fatura içeriğini kabul etmiş
sayılmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, fatura
içeriğine itiraz edilebilecek bu süre, faturanın alındığı
tarihten itibaren kaç gündür?
A) 5
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125. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmelerin
kurulması hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla
doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır
olmayanlar arasında yapılmış sayılır.
B) Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler, kabulün
karşı tarafa ulaştığı andan başlayarak hüküm doğurur.
C) Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat
listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve
kolaylıkla anlaşılmadıkça öneriye davet sayılır.
D) Zamanında gönderilen kabul, önerene geç ulaşır ve
öneren onunla bağlı olmak istemezse, durumu hemen
kabul edene bildirmek zorundadır.
E) Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlar
fakat ikinci derecedeki noktalar üzerinde durmamışlarsa,
sözleşme kurulmamış sayılır.

A) Kararlaştırılan cezanın ifasının istenebilmesi için
alacaklının zarara uğramış olması gerekir.
B) Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi
durumu için bir ceza kararlaştırılmışsa, aksi
sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da
cezanın ifasını isteyebilir.
C) Hâkim, aşırı gördüğü ceza koşulunu kendiliğinden
indirir.
D) Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa
edilmemesi durumu için kararlaştırılmışsa alacaklı,
hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz
olarak kabul etmiş olmadıkça, asıl borçla birlikte cezanın
ifasını da isteyebilir.
E) Asıl borç herhangi bir sebeple geçersiz ise veya aksi
kararlaştırılmadıkça sonradan borçlunun sorumlu
tutulamayacağı bir sebeple imkânsız hâle gelmişse,
cezanın ifası istenemez.

126.
I. Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat
yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak bir yılın ve her
hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak beş yılın
geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
II. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç
doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat
istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu
borcu ifadan kaçınabilir.
III. Rücu istemi, her hâlde tazminatın tamamının ödendiği
tarihten başlayarak beş yılın geçmesiyle zamanaşımına
uğrar.
IV. Rücu isteminde, tazminatın ödenmesi kendisinden
istenilen kişi, durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere
bildirmezse zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük
kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlar.
V. Tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı
öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu
ceza zamanaşımı uygulanır.

A

128. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, ceza
koşuluyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

129. “(A), sözleşmeyi yaparken belirli nitelikleri olan bir kişiyi
dikkate almasına karşın, başka bir kişi için iradesini
açıklamıştır.”
Buna göre (A), sözleşmeyle bağlı olmaktan
kurtulabilmek için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na
göre aşağıdakilerden hangisine dayanabilir?
A) Aşırı yararlanma
B) Yanılma
C) Korkutma
D) Aldatma
E) Temerrüt

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız
fiillerde zamanaşımı ile ilgili yukarıdakilerden
hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız V

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

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

127. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sorumsuzluk
anlaşmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

130. Aşağıdakilerden hangisi, 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nda açıkça düzenlenen kusursuz sorumluluk
hâllerinden biri değildir?
A) Adam çalıştıranın sorumluluğu
B) Hakkaniyet sorumluluğu
C) Hayvan bulunduranın sorumluluğu
D) Motorlu araç işletenin sorumluluğu
E) Yapı malikinin sorumluluğu

A) Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat,
ancak kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen
izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif kusurundan
sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma
kesin olarak hükümsüzdür.
B) Borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin
önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.
C) Yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluk, önceden
yapılan bir anlaşmayla tamamen veya kısmen
kaldırılamaz.
D) Sorumsuzluk anlaşması, alacaklı yönünden bir tasarruf
işlemi; borçlu yönünden ise bir kazandırıcı işlemdir.
E) Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden
kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu
olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü
anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.
20
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yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav
sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle, sınava katılan
adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bağıl değerlendirme sistemi
uygulanmaktadır.
Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer
adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava
giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o
sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre, bağıl puana dönüştürerek
değerlendiren bir sistemdir.
Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı, sınavdaki öteki adayların
başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel
alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde
olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu
gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde
adayın başarı durumu da değişir.
Bu değerlendirme biçiminde ham puanların ortalaması, her puanın
ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne
oranda olduğu hesaplanır ve değerlendirmeye esas puanlar, ortalamanın kaç
standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart puan
biçimiyle ifade edilir. Böylece adaylar, birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir puan
sistemi ile değerlendirilmiş olurlar.
Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı
puanları (alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek) ayrı ayrı ve ortalamaları 50,
standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha
sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları
bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek,
soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme
sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi, doğrusallık da
göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın
alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine
bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı
sınavlar olduğu gibi, soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız
bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen sınav başarı
puanları, tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde
ortalamanın 50 alınmasının nedeni, dağılımın orta noktasını bulmak ve normal
dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra Staj
Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja
kabul edilmektedir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınavda 130 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru
bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza
bir etkisi olmayacaktır.
2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 165 (yüz altmış
beş) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15
dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava
alınmayacak,
sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında
adayların sınav salonunu terk etmelerine izin
verilmeyecektir.
Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı,
rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna
alınmayacaktır.
3. Optik
cevap
kâğıdınızın
adınıza
düzenlenip
düzenlenmediğini kontrol ediniz. 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 hâlinde 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.
8. Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREBİLECEKLERİ
Araç, Gereç ve Eşyalar;
Siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde
su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız),
geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi.

9. Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREMEYECEKLERİ Araç,
Gereç ve Eşyalar;
Adaylar; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim
sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük
(alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar,
anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü
iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü
elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil
cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı,
ulaşım kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan
elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla, her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve
benzeri teçhizatla, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu,
sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap
makinesi vb. araçlarla, su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim
maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık
malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren
adaylar hariç) GETİREMEZLER. Emniyet Görevlileri tarafından
yapılacak aramalarda belirtilen araç, gereç ve eşyaları yanında
bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve sınav salonlarına
alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda emanet
ALINMAYACAKTIR.
10. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç, gereç ve eşyalardan
herhangi birini bulundurduğu tespit edilen 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 alıpvermek 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 Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Kartı, Süresi Geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi,
KKTC Kimlik Kartı veya Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine
Mahsus Kimlik Kartını 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 hukukî yollara
başvurulabilir.
16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR.”
denilmeden sınava başlamayınız.
17. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama yapınız.

