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A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENEL 
AÇIKLAMA 

 

D İKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

 

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır: 

Sınav Konusu Soru Sayısı 
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 20 

Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

YABANCI DİL 10 

İngilizce 

ALAN BİLGİSİ 100 

MUHASEBE 

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

EKONOMİ ve MALİYE 

HUKUK 

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

2. Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik No, Salon 
Kodu ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili 
alanlara yazınız. T.C. Kimlik Numaranızı 
ve Kitapçık Türünüzü Optik Cevap 
Kâğıdınıza işaretlemeyi unutmayınız. 

Ayrıca optik formda yer alan 

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

7. Cevap kâğıdına yazacağınız her türlü yazıda ve 
yapılacak bütün işaretlemelerde yumuşak uçlu 
siyah tahta kurşun 

İLGİLİ KISIMLARI (AD SOYAD 

VE 

İ 

MZA) 

kalem kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına 

DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ 

HÂLDE 

SINAVINIZ G EÇERSİZ SAYILACAKTIR. 
3. Bu soru kitapçığında yer alan 130 adet 

soru için toplam cevaplama süresi 165 
dakikadır. 

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

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

taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem 

kullanmayınız. 

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

9. Optik Cevap Kâğıdınızı 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 

1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 

 
 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, yakın anlamlı 
sözcüklerle oluşmuştur? 

A) Az sonra bu sokaklarda ses seda duyulmayacaktı. 

B) Yaydığı yalan yanlış haberlerle çevresindekileri tedirgin 
ediyordu. 

C) Yıllardır görmediği torununa doya doya sarılmak 
istiyordu. 

D) O sıralar komşularımız bize çat pat gelirlerdi. 

E) Kendini, çarpık çurpuk aynalarla dolu bir salonda buldu. 

 
 
 
 

2. Bu tozlu dosyaları eldivenle tutmalısın. 

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden 
hangisi yoktur? 

A) Bağlaç B) Edat C) Sıfat D) Ad E) Eylem 

 
 
 
 
 
 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ( ’ ) 
yanlış kullanılmıştır? 

A) Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 3. maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

B) Erhan Bey’den öğrendiğime göre işleriniz pek yolunda 
gitmiyormuş. 

C) Kuzenim, yaklaşık üç yıl önce Başbakanlık’ta çalışmaya 
başladı. 

D) Oturum, Türk Dil Kurumu Başkanı’nın konuşmasıyla 
açıldı. 

E) Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusunu yeniden 
gözden geçirecek. 

 
 
 
 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki bağlacı doğru 
yazılmıştır? 

A) Akşama mutlaka görüşürüz, meğer ki başka bir işimiz 
çıksın. 

B) Demek ki eleştiriye tahammülü olmayan bir yazarmış. 

C) Oysa ki sizinle birlikte çalışabilmeyi çok istemiştim. 

D) Madem ki sizi rahatsız ediyor, neden uzaklaşmıyorsunuz 
ondan? 

E) Hâlbu ki ben başka planlar yapmış, başka hayaller 
kurmuştum. 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre 
öbürlerinden farklıdır? 

A) Arkadaşımı bu alışkanlığından vazgeçirme konusunda bir 
türlü başarılı olamadım. 

B) Biliyordu etrafındakilerin her zaman çıkarları 
doğrultusunda hareket ettiğini. 

C) Başkalarının sana yapmasını istemediğini sen de onlara 
yapmamayı öğren. 

D) Yaşlı komşusunun günlük ihtiyaçlarını karşılamayı 
kendisine görev edinmişti. 

E) Doğruyu söylemem gerekirse ben yaşam tarzımdan ödün 
vermeyecek biriyim. 

 
 
 
 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerekçeli yargı vardır? 

A) Bir an için bütün hayallerinin gerçekleştiğini düşün, daha 
sonra dünya senin için çok sıkıcı bir yer olmaya 
başlamaz mı? 

B) Aşırı bitkisel çay tüketimi karaciğere zarar verir; bunlarda 
günlük kullanım miktarını hekiminize danışarak belirleyin. 

C) Onun iyi bir bilim insanı olacağı, henüz ilkokul 
öğrencisiyken öğretmenlerini de şaşırtan sıra dışı 
sorularından belliydi. 

D) Yaşı ilerledikçe tek odalı mütevazı evinden pek dışarı 
çıkmaz olmuş, artık bütünüyle kendi dünyasına çekilmeyi 
tercih etmişti. 

E) İnsanı öbür canlılardan ayıran temel özelliği akıl sahibi 
olması değil, kendisini başka insanların da yerine 
koyabilmesidir. 

 
 
 
 
 
 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır? 

A) Uzmanlar, salgın sonrasında alışkanlıklarımızın da 
değişeceğini söylüyor. 

B) İşte en güzel zamanlarımız bir kuş gibi uçup gitti 
ellerimizden. 

C) Pes etme, umudunu yitirme; gün doğmadan neler doğar! 

D) Tablolarında sıcak renkler kullanmayı seven bir 
ressamdır. 

E) Selim Bey, otuz yıllık hayat arkadaşından ayrılmaya 
dayanamamıştı. 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL 
YETENEK 
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2 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

���( ) 

8. �(�) = �� + �� + � polinomunun farklı iki reel kökünün 

olması için � reel sayısının alabileceği en büyük tamsayı 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3 

12. �� = � + � ve �� = � + � karmaşık sayıları veriliyor. 

���� karmaşık sayısının sanal kısmı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) -5 B) -3 C) 2 D) 3 E) 5 

 
 
 
 
 
 
 

 

13. ����� + ��� 
� = � eşitliğini sağlayan tüm x reel 
� 

9. � + 
�

 

� 
= � olduğuna göre �� 

� 

+ 
�
�
 ifadesinin değeri 

sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 30 B) 32 C) 35 D) 40 E) 47 

1 9 

A) B) 2 C) 
2 4 

9 

D) 9 E) 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Bir organizasyona katılan misafirler masalara 6’şar kişi 
oturursa 10 misafir ayakta kalıyor. 7’şer kişi oturduklarında 
ise iki masa boş kalıyor. 

Buna göre bu organizasyona katılan kaç misafir vardır? 

A) 120 B) 140 C) 154 D) 161 E) 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. � ve � birer rakam olmak üzere; �+� = 
� 

eşitliğini 

14. �(�) = 

√�−�
� 

ile verilen f fonksiyonunun tüm reel 
��(�+�) 

sayılar kümesi içerisindeki en geniş tanım kümesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) [−3,3] B) (−3,3) C) (−2,2) D) (−2, 3] E) (−2, ∞) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

15. �(�) = ��������� ve �(�) = ��
� ile tanımlı � ve � 

fonksiyonları için � değeri aşağıdakilerden 
�+�� � � 

sağlayan iki basamaklı �� sayılarının toplamı kaçtır? 

A) 138 B) 140 C) 148 D) 150 E) 160 

hangisidir? 

A) 0 B) 1 C) e-4 D) e E) e4
 

� 
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3 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

16. Osmanlı Devleti'nde anayasal ve parlamentolu dönem, 
ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? 

A) Birinci Meşrutiyet Dönemi 

B) İkinci Meşrutiyet Dönemi 

C) Nizam-ı Cedit Devri 

D) Lale Devri 

E) Tanzimat Dönemi 

 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sırasında Büyük 
Taarruz ile Yunan işgalinden kurtarılan Türk 
topraklarından biridir? 

A) Doğu Trakya 

B) Çukurova 

C) Batı Anadolu 

D) Doğu Karadeniz 

E) Boğazlar 

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 
kaleme aldığı eserlerden biri değildir? 

A) Nutuk 

B) Çankaya 

C) Geometri 

D) Cumali Ordugâhı 

E) Zabit ve Kumandan ile Hasbihâl 

 
 
 
 

19. Osmanlı Mebusan Meclisinde, 28 Ocak 1920'de 
Misak-ı Millî kararlarının kabul edilmesinde etkili olan 
grup, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İstiklal 

B) Müdafaa-i Hukuk 

C) Halk Zümresi 

D) Felah-ı Vatan 

E) Tesanüt 

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM Dönemi'nde 
gerçekleşen olaylardan biridir? 

A) Lozan Barış Antlaşması'nın onaylanması 

B) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi 

C) Ankara'nın başkent olması 

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması 

E) Hilafetin kaldırılması 

 
 

 

21. Money is a form of exchange that is widely ----- in 
payment for goods and services and in settlement of 
debts. 

A) invented B) accepted C) corrected 

D) built E) destroyed 

 
 

22. Pilots ---- certain clothes when flying an aeroplane in 
World War I because they flew high where the air was 
cold. 

A) will have worn 

B) can wear 

C) had to wear 

D) are able to wear 

E) should be wearing 

 
 

23. Franz Boas is regarded as the father of American 
anthropology ---- he played a key role in the 
development of anthropology throughout the United 
States. 

A) as soon as B) if C) although 

D) in case E) because 

 
 

24. Phone and mail services are slowly becoming less 
popular ----- the quick and easy way of sharing 
messages through social media networks. 

A) as well as B) unlike C) due to 

D) despite E) apart from 

 
 

25. In 2002, the Euro became the ---- currency in twelve of 

the fifteen European nations, followed by an agreement. 

A) honest B) annual C) clear 

D) indirect E) official 

 
 

26. Globalization is the ----- of advances in communication, 
transportation, and information technologies. 

A) result B) document C) fact 

D) concept E) payment 

 
 
 

27. Henry Ford, best known for his being first ----- the 
automobile industry, was born ----- July 30, 1863. 

A) on / by  B) at / in C) of / at D) in / on E) from / of 

21. - 27. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere 

uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 

YABANCI 
DİL 
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4 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 
 

 
28 ----- , they are materially and culturally linked with the 

lives of people in other countries. 

A) Before the businessmen leave the city this evening 

B) If the clothes we wear are produced in local factories 

C) When people fail to perform well at work 

D) Because Jane is not good at making new friends 

E) Although most people live as citizens of a single nation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Ever since the Industrial Revolution began in the 1700s, 
----. 

A) a steam engine with a rotary motion was invented 

B) the average temperature on Earth has risen by 0.7% 

C) about 18% of greenhouse gases come from animals 

D) British inventors patented the first commercial telegraphy 
system 

E) the European Union has very ambitious goals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 ----- after strong winds and heavy rain hit Wales 

yesterday. 

A) Many farmlands in the area will have been sold 

B) Thousands of homes were left without power 

C) The government has always been right 

D) Other countries in the region had to do the same thing 

E) France and Spain do not usually export fish to Wales 

31. Aşağıdaki işlemlerden hangisi, aktifleştirilmiş gider 
kavramına bir örnek olarak verilebilir? 

A) Amortismana tabi bir maddi duran varlık satın alınması 

B) Stokların vadeli olarak satılması 

C) Faydalı ömrünü henüz tamamlamamış olan bir 
demirbaşın kârlı olarak satılması 

D) Faydalı ömrünü tamamlamış bir maddi duran varlığın 
kârlı olarak satılması 

E) 1 yıllık kira bedelinin peşin olarak tahsil edilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Günlük işlemler madde şeklinde kaydedildikten sonra 
hesaplarda sınıflandırılır. 

Bu işlemlere ilişkin defterler sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Büyük defter, karar defteri 

B) Büyük defter, envanter defteri 

C) Günlük defter, envanter defteri 

D) Envanter defteri, pay defteri 

E) Günlük defter, büyük defter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. İşletmenin aktifine kayıtlı maliyeti 150.000 ₺ ve birikmiş 
amortisman tutarı 90.000 ₺ olan bir makine yanmıştır. 
Sigorta şirketi bu makine ile ilgili 75.000 ₺ ödeyeceğini 
bildirmiştir. 

Yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin 
alacak tarafına kayıt yapılır? 

A) Birikmiş Amortismanlar 

B) Diğer Çeşitli Alacaklar 

C) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar 

D) Kasa 

E) Genel Yönetim Giderleri 

ALAN 
BİLGİSİ 

28. - 30. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde 

tamamlayan ifadeyi bulunuz. 
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5 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

34. A İşletmesi, daha önce Z İşletmesinden satın aldığı malların 
500 ₺ + 50 ₺ KDV tutarlı kısmını iade etmiştir. 
İadeden doğan alacak, Z İşletmesine olan senetsiz borçtan 
düşülmüştür. 

Bu bilgilere göre A İşletmesi tarafından yapılacak kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

320 SATICILAR 
153 TİCARİ MALLAR 
391 HESAPLANAN KDV 

550  
500 
50 

 
B) 

 

610 SATIŞTAN İADELER 
191 İNDİRİLECEK KDV 

320 SATICILAR 

500 
50 

 

550 

 
C) 

 

320 SATICILAR 
153 TİCARİ MALLAR 
100 KASA 

2.000  
550 

1.450 

 
D) 

 

120 ALICILAR 
320 SATICILAR 

153 TİCARİ MALLAR 

1.450 
550 

 

2.000 

 
E) 

 

153 TİCARİ MALLAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 

320 SATICILAR 

500 
50 

 

550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35. İşletme, 1 USD=7,00 ₺’den kayıtlara aldığı 8.000 USD 

nominal değerli senedi muhatabının yenileme teklifi 
çerçevesinde, 9.000 USD nominal değerli yeni bir senet ile 
değiştirmiştir. İşlem tarihindeki kur 1 USD=6,00 ₺’dir. 

Buna göre yapılacak senet yenileme işleminde 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alacak Senetleri hesabı borçlu 2.000 ₺ 

B) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 2.000 ₺ 

C) Alacak Senetleri hesabı alacaklı 54.000 ₺ 

D) Alacak Senetleri hesabı borçlu 56.000 ₺ 

E) Kambiyo Zararları hesabı borçlu 8.000 ₺ 

36. İşletme, satıcıya olan senetsiz borcuna karşılık 5.000 ₺ 
nominal değerli bir senet keşide etmiş ve 15.000 ₺ nominal 
değerli bir müşteri senedini ciro etmiştir. 

Bu işlemle ilgili yapılacak kayıt için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Satıcılar hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. 

B) Borç Senetleri hesabının borç tarafına kayıt yapılır. 

C) Alacak Senetleri hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. 

D) Bankalar hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. 

E) Alıcılar hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. İşletme, dönem sonu işlemleri sırasında yaptığı incelemede 
dönem içinde yarısı ve KDV’si peşin, yarısı da kredili olarak 
4.000 ₺'lik ticari mal satışına ilişkin kaydın aşağıdaki gibi 
hatalı şekilde kaydedildiğini tespit etmiştir (KDV oranı 
%10’dur). 

 

100 KASA 
121 ALACAK SENETLERİ 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 

2.400 
2.000 

 

4.000 
400 

Bu işlemin kaydında yapılan hataya ilişkin düzeltme 
kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

100 KASA 
120 ALICILAR 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 
391 HESAPLANAN KDV 

2.400 
2.000 

 

4.000 
400 

 
B) 

 

120 ALICILAR 
391 HESAPLANAN KDV 

2.000  
400 

 
C) 

 

191 İNDİRİLECEK KDV 
391 HESAPLANAN KDV 

400  
400 

 
D) 

 

120 ALICILAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 

121 ALACAK SENETLERİ 
391 HESAPLANAN KDV 

2.000 
400 

 

2.000 
400 

 
E) 

 

120 ALICILAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 
391 HESAPLANAN KDV 

4.000 
400 

 

4.000 
400 
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38. İşletme, beş yıl süre için kiraladığı ve araştırma-geliştirme 
faaliyetlerinde kullanacağı binada elektrik ve kablo tesisatını 
tamamen yenilemiş, bu işlemle ilgili 60.000 ₺ + %10 KDV 
tutarındaki maliyeti peşin olarak ödemiş ve aktifleştirmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi birinci yılın sonunda yapılacak 
muhasebe kaydıdır? 

A) 
 

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
GİDERLERİ 
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

 
12.000 

 

12.000 

 
B) 

 

264 ÖZEL MALİYETLER 
191 İNDİRİLECEK KDV 

100 KASA 

60.000 
6.000 

 

66.000 

 

C) 
 

264 ÖZEL MALİYETLER 
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

66.000  
66.000 

 
D) 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
264 ÖZEL MALİYETLER 

12.000  
12.000 

 
E) 

 

264 ÖZEL MALİYETLER 
191 İNDİRİLECEK KDV 

320 SATICILAR 

60.000 
6.000 

 

66.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Bir anonim şirketin, taahhüdünü yerine getirmeyen 
ortağın hisse senetlerini iptal etmesi durumunda 
yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesap çiftlerinden 
hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Ödenmemiş Sermaye hesabı borçlu, Hisse Senedi İptal 
Kârları hesabı alacaklı 

B) Sermaye hesabı borçlu, Hisse Senedi İptal Kârları hesabı 
alacaklı 

C) Hisse Senedi İptal Kârları hesabı borçlu, Ödenmemiş 
Sermaye hesabı alacaklı 

D) Sermaye hesabı borçlu, Ödenmemiş Sermaye hesabı 
alacaklı 

E) Hisse Senedi İptal Kârları hesabı borçlu, Sermaye hesabı 
alacaklı 

40. M AŞ, mevcut sermayesini artırmak amacıyla çıkardığı 

60.000 ₺ nominal değerli hisse senetlerinin tamamını yeni 
ortak T AŞ’ye satmıştır. T AŞ, satın aldığı bu hisse 
senetlerini İştirakler hesabının borcuna 70.000 ₺ olarak 
kaydetmiştir. 

Bu bilgilere göre sermaye artırımına ilişkin M AŞ 
tarafından yapılacak kayıtlarda aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Ödenmemiş Sermaye hesabı 70.000 ₺ alacaklandırılır. 

B) İştiraklere Sermaye Taahhütleri hesabı 60.000 ₺ 
borçlandırılır. 

C) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı 10.000 ₺ 
alacaklandırılır. 

D) Sermaye hesabı 70.000 ₺ alacaklandırılır. 

E) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı 10.000 ₺ 
alacaklandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve 
bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması 
amacıyla kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Önemlilik 

B) Dönemsellik 

C) Tam açıklama 

D) İşletmenin sürekliliği 

E) Tutarlılık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. İşletme, yenilemek amacıyla bir makineyi 2.000 ₺ kârla 
satmıştır. Kısa bir süre sonra 80.000 ₺ + %10 KDV’ye yeni 
bir makine almak için 15.000 ₺ avans ödemiş, makineyi 
teslim alırken de kalan tutar için çek ciro etmiştir. 

Satın alma işlemine ait kayıtta aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) İndirilecek KDV hesabı 8.000 ₺ borçlu 

B) Tesis, Makine ve Cihazlar hesabı 80.000 ₺ borçlu 

C) Verilen Avanslar hesabı 15.000 ₺ alacaklı 

D) Özel Fonlar hesabı 2.000 ₺ borçlu 

E) Alınan Çekler hesabı 73.000 ₺ alacaklı 
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43. İşletme, dönem sonunda ticari nitelikteki uzun vadeli senetli 
borçları için 3.000 ₺ reeskont hesaplayarak kaydetmiştir. 

Reeskont tutarının izleyen dönemin başında 
kapatılmasına ilişkin işletmenin yapacağı kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
 

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU 

3.000  
3.000 

 
B) 

 

422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU 
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 

3.000  
3.000 

 
C) 

45.  
 

 
Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Dönem net zararı kadar bankadaki hesaba para 
yatırılması 

B) Sermaye taahhüdünde bulunulması 

C) Azaltılan sermaye payının ortaklara ödenmesi 

D) Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi 

E) Ayrılan ortağın sermaye payının bankadan ödenmesi 

 

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU 

3.000  
3.000 

 

 

D) 

 
 

 
E) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
44. İşletmenin, daha önce tahsili şüpheli hâle gelmiş ve aynı 

tutarda karşılık ayırmış olduğu 4.000 ₺'lik alacak senedinin 
tahsilinin imkânsız hâle geldiği anlaşılmıştır. 

Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

 
 
 

B) 

46. 31.12.2020 tarihli genel geçici mizanda Kasa hesabının 
alacak kalanı 150 ₺’dir. Muhasebe dışı envanter işlemleri 
sonucunda kasada 100 ₺ olduğu belirlenmiştir. Farklılığın 
nedeninin araştırılması devam etmektedir. 

Bu işlemin muhasebeleştirilmesinde aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Kasa hesabının borç tarafına 250 ₺ kaydedilir. 

B) Kasa hesabının alacak tarafına 50 ₺ kaydedilir. 

C) Kasa hesabının borç tarafına 100 ₺ kaydedilir. 

D) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabının borç tarafına 
100 ₺ kaydedilir. 

E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabının borç tarafına 
100 ₺ kaydedilir. 

 
 
 
 
 
 

47. Sermaye şirketlerinde, ana sözleşme hükümleri 
çerçevesinde kârdan ayrılan yedekler aşağıdaki 
hesapların hangisinde muhasebeleştirilir? 

A) Yasal Yedekler 

B) Diğer Kâr Yedekleri 

C) Olağanüstü Yedekler 

D) Statü Yedekleri 

E) Özel Fonlar 
 

C) 
 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

KARŞILIĞI 

4.000  
4.000 

 

D) 48. İşletmenin sermayesi, 1 ₺ nominal değerli 500.000 hisseden 
oluşmaktadır. İşletmenin döneme ilişkin kâr dağıtım 
tablosundan alınan bazı bilgiler şöyledir: Dönem kârı 
600.000 ₺, I. Tertip Yedek Akçe 20.000 ₺, I. Tertip Temettü 
25.000 ₺, II. Tertip Yedek Akçe 30.000 ₺ ve 

E) II. Tertip Temettü 225.000 ₺ 

Bu bilgilere göre hisse başına temettü tutarı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,10 ₺  B) 0,25 ₺ C) 0,50 ₺ D) 0,75 ₺ E) 1 ₺ 

102 BANKALAR 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

XXX  
XXX 

 

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU 

3.000  
3.000 

 

422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU 
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 

3.000  
3.000 

 

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

KARŞILIĞI 

4.000  
4.000 

 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
KARŞILIĞI 
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 

 
4.000 

 

4.000 

 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
KARŞILIĞI 
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

 
4.000 

 

4.000 

 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
KARŞILIĞI 
654 KARŞILIK GİDERLERİ 

 
4.000 

 

4.000 

 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 

03 Nisan 2021 – (Yabancı Dil: İngilizce) 

A 

8 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

49. “Bu yöntemde stokların maliyeti, stokların satış değerinden, 
uygun bir brüt kâr marjı yüzdesi çıkarılarak belirlenir.” 

TMS 2 Stoklar standardına göre, maliyet ölçüm 
tekniklerinden biri olarak sunulan bu yöntem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Perakende yöntemi 

B) Standart maliyet yöntemi 

C) Tahmin yöntemi 

D) Fiili maliyet yöntemi 

E) Gerçek parti maliyet yöntemi 

 
 
 
 
 
 
 

50.  

52. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, raporlama yapan 
C İşletmesinin sahibi olduğu dokuma makinesinin maliyet 
bedeli 150.000 ₺, vergi düzenlemelerine uygun olarak 
hesaplanmış birikmiş amortismanı 90.000 ₺’dir. 

Makinenin muhasebe standartlarına göre belirlenmiş 
defter değeri 100.000 ₺ olduğuna göre TMS 12 Gelir 
Vergileri standardı açısından aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? (Vergi oranı %20) 

A) 40.000 ₺ vergilendirilebilir geçici fark bulunmaktadır; 

8.000 ₺ ertelenmiş vergi borcu kayda alınmalıdır. 

B) 40.000 ₺ vergilendirilebilir geçici fark bulunmaktadır; 
8.000 ₺ ertelenmiş vergi varlığı kayda alınmalıdır. 

C) 40.000 ₺ indirilebilir geçici fark bulunmaktadır; 8.000 ₺ 
ertelenmiş vergi borcu kayda alınmalıdır. 

D) 50.000 ₺ indirilebilir geçici fark bulunmaktadır; 10.000 ₺ 
ertelenmiş vergi varlığı kayda alınmalıdır. 

E) 50.000 ₺ vergilendirilebilir geçici fark bulunmaktadır; 

10.000 ₺ ertelenmiş vergi varlığı kayda alınmalıdır. 

I. Kiralamaya dayanak olan varlığın değerinin düşük olması 
durumunda kiracı kira ödemelerini, kiralama 
süresi boyunca doğrusal olarak giderleştirerek finansal 
tablolarına yansıtabilir. 

II. Kiralama sözleşmelerinin tamamı sözleşmenin her iki 
tarafı için de finansal kiralama olarak ele alınmakta, 
kiralama konusu varlık kiracının finansal tablolarına 
aktarılmaktadır. 

III. Kiracı kiralama yoluyla edindiği varlığı finansal tablolarında 
maddi duran varlık yerine kullanım hakkı varlığı olarak 
raporlar. 

IV. Maddi duran varlıklarını yeniden değerleme modeline göre 
değerleyen işletmenin, kiralama sonucu edindiği varlığı da 
bu şekilde değerlemeye hakkı vardır. 

TFRS 16 Kiralamalar standardına göre, yukarıda 
sunulan ifadelerden hangileri doğrudur? 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
51. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre, bir 

satış sözleşmesinde işlem bedelinin belirlenmesi 
sırasında aşağıdaki unsurlardan hangisi göz önünde 
bulundurulmamaktadır? 

A) Değişken bedel (performansa dayalı bedel vb.) 

B) Nakdi olmayan bedel tutarı (senet, hisse vb.) 

C) Finansman bileşeni (vade farkı vb.) 

D) Vergiler (KDV vb.) 

E) Müşteriye ödenebilir bedel (indirim kuponları vb.) 

 
 
 
 
 
 

53. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre raporlama yapan 
Silgi Yayınevi, dünyaca ünlü bir yemek yazarının son 
kitabının telif hakkını satın almıştır. 

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardına 
göre, aşağıdakilerden hangisi telif hakkının maliyetine 
eklenebilir? 

A) Kitabın Türkiye’de tanıtımı için hazırlanan reklam 
kampanyası masrafları 

B) Telif hakkının alınması konusu için çalışan avukata 
verilen ücret 

C) Kitabın erkek okurların da ilgisini çekmesi için yürütülen 
promosyon çalışmaları masrafları 

D) Kitap satışının artırılması amacıyla satış personelinin 
aldığı satış teknikleri eğitimi masrafları 

E) Kitabın satışından sorumlu yöneticinin satış miktarı 
üzerinden aldığı primler 

 
 
 
 
 
 

54. TMS 41 Tarımsal Faaliyetler standardına göre, canlı 
varlıklar ilk muhasebeleştirildikleri tarihte finansal 
tablolara alınırken hangi değerle ölçülürler? 

A) Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer 

B) Maliyet bedeli 

C) Kullanım değeri 

D) Net gerçekleşebilir değer 

E) Piyasa değeri 
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55. Aşağıdakilerden hangisi satın alma süreçlerinden 
muhasebe bilgi sisteminde gerçekleştirilen işlemlerden 
değildir? 

A) Tedarikçilerle anlaşma yapılması 

B) Satın alınan ürünlerin kalite kontrolünün yapılması 

C) Ürünlerin tedarik edilmesi ve teslim alınması 

D) Faturanın kabulü ve ödeme 

E) Müşterilerle satın alınan ürünün uygunluğu konusunda 
anlaşma yapılması 

 
 
 
 
 

 
56. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 

bünyesinde faaliyet gösteren organizasyonlardan 
hangisi, muhasebe mesleği eğitimi için teknik yeterlilik 
ve mesleki beceriler ile etik ve mesleki tutumları 
belirleyen standartların oluşumu ve gelişimini sağlamak 
üzere çalışmalar yapmaktadır? 

A) Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları 
Kurulu (IPSASB) 

B) Uluslararası Eğitim Standartları Kurulu (IAESB) 

C) Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 
(IAASB) 

D) Etik Standartları Kurulu (IESBA) 

E) Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe Kuruluşları Komitesi 
(SMP) 

 
 
 
 
 
 

 
57. Sipariş maliyet sistemini kullanan bir işletmede ilgili üretim 

döneminde Sipariş 11 ve Sipariş 12 olmak üzere iki sipariş 
alınmıştır. Söz konusu siparişlere ilişkin katlanılan direkt 
maliyet unsurları şu şekildedir: 

 

 Direkt İlk Madde ve 
Malzeme Giderleri 

Direkt İşçilik 
Giderleri 

Sipariş 
11 

10.000 ₺ 20.000 ₺ 

Sipariş 
12 

30.000 ₺ 40.000 ₺ 

Genel üretim giderlerinin siparişlere yüklenmesinde direkt ilk 
madde ve malzeme giderleri esas alınmaktadır. 

İlgili dönemde ortaya çıkan genel üretim giderleri 
toplamı 80.000 ₺ ise tamamlanan Sipariş 12’nin toplam 
maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 60.000 B) 80.000 C) 90.000 

D) 110.000 E) 130.000 

58. Evre maliyet sisteminde ilk giren ilk çıkar yöntemini 
uygulayan ve maliyetlerini aylık olarak hesaplayan bir 
işletmede nisan ayına ilişkin bilgiler şu şekildedir: 

Dönem başı yarı mamul miktarı 4.000 birim 
Dönemde üretime alınan 10.000 birim 

Dönemde tamamlanan 12.000 birim 
Dönem sonu yarı mamul 2.000 birim 

Dönem sonu yarı mamullerin direkt işçilik giderleri açısından 
tamamlanma derecesi %30, dönemin direkt işçilik giderleri 
220.000 ₺ ve dönemde eşdeğer birim başına direkt işçilik 
gideri 20 ₺’dir. 

Yukarıdaki bilgilere göre dönem başı yarı mamullerin 
direkt işçilik açısından tamamlanma derecesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) %30 B) %40 C) %50 D) %60 E) %70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59. Aylık üretim kapasitesi 20.000 birim olan bir işletmede nisan 

ayında 12.000 birim mamul üretilmiş; 300.000 ₺ direkt ilk 
madde ve malzeme gideri, 180.000 ₺ direkt işçilik gideri, 
72.000 ₺ değişken genel üretim gideri gerçekleşmiştir. Sabit 
genel üretim giderleri de eklendiğinde normal maliyet 
sistemine göre nisan ayı birim maliyeti 50 ₺ olarak 
hesaplanmıştır. 

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında tam maliyet 
sistemine göre işletmenin nisan ayı toplam üretim 
maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 632.000 B) 634.000 C) 636.000 

D) 638.000 E) 640.000 
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60. Bir üretim işletmesinde standart maliyet sistemi 
kullanılmaktadır. Dönem sonu fiilî ve standart maliyetler 
arasındaki karşılaştırma sonrasında toplam fark, 5.700 ₺ 
olumsuz olarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda farkların 
bazıları görülmektedir. Negatif değerler, olumsuz fark 
olduğunu ifade etmektedir. 

 

 Direkt İlk Madde 
ve Malzeme 

Giderleri 

Direkt İşçilik 
Giderleri 

Genel 
Üretim 
Giderleri 

Fiyat Farkı -10.000   

Miktar Farkı 9.000   

Ücret Farkı    

Zaman Farkı  -10.000  

Bütçe Farkı    

Verim Farkı   2.800 

Kapasite Farkı   -3.000 

Toplam Fark -1.000  -2.700 

Bu bilgilere göre sırası ile Ücret Farkı ve Bütçe Farkı 
için farkların tutarı ve niteliği (olumlu/olumsuz) 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) 8.000 ₺, olumlu; 2.500 ₺, olumlu 

B) 8.000 ₺, olumlu; 2.500 ₺, olumsuz 

C) 8.000 ₺, olumsuz; 2.500 ₺, olumsuz 

D) 8.000 ₺, olumsuz; 3.000 ₺, olumlu 

E) 8.000 ₺, olumsuz; 3.000 ₺, olumsuz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. Bir üretim işletmesinin üretimini yaptığı R1 mamulüne ait 
ilgili dönem verileri şu şekildedir: 

 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 8.000 ₺ 

Dönem Başı Yarı Mamul Stok Değeri 2.000 ₺ 

Genel Üretim Giderleri 10.000 ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri 6.000 ₺ 

İlgili dönemde birim başına üretim maliyeti 100 ₺ olan 
250 adet mamulün üretimi tamamlandığına göre, 
işletmenin dönem sonunda elinde kalan yarı mamulün 
değeri kaç ₺’dir? 

A) 1.000   B) 2.000 C) 3.000 D) 4.000 E) 5.000 

62. Bir işletme pahalı bir girdi olan ve üretimde çok önemli bir 
yer tutan A hammaddesi ile ilgili stok kayıtlarını aralıklı 
(dönemsel) envanter yöntemine göre tutmaktadır. İşletmenin 
benimsemiş olduğu stok değerleme yöntemi ise tartılı 
ağırlıklı ortalama maliyet yöntemidir. Kayıtlar incelendiğinde 
bu stok kalemi ile ilgili aşağıdaki işlemlerin gerçekleştiği 
belirlenmiştir: 

 

Tarih İşlem A Hammaddesi 

1 Ocak 2021 Dönem Başı Stok 10 lt*10 TL/lt 

10 Ocak 2021 Satın Alınan 40 lt*20 TL/lt 

12 Ocak 2021 Satın Alınan 30 lt*30 TL/lt 

22 Ocak 2021 Satın Alınan 20 lt*40 TL/lt 

Dönem sonunda yapılan sayımda stoklarda 30 litre 
A hammaddesi kaldığı belirlenmiştir. 

Bu veriler ışığında, işletmenin stok değerleme yöntemi 
olarak tartılı ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi yerine ilk 
giren ilk çıkar yöntemini kullanması hâlinde üretimde 
kullanılan hammadde maliyeti nasıl değişir? 

A) Hammadde maliyeti 500 ₺ azalır. 

B) Hammadde maliyeti 540 ₺ artar. 

C) Hammadde maliyeti 320 ₺ azalır. 

D) Hammadde maliyeti 180 ₺ azalır. 

E) Hammadde maliyeti 240 ₺ azalır. 

 
 
 
 
 
 
 

63. Nisan ayı bordrosundan alınan bilgilere göre Kesme esas 
üretim gider yerinde üretim yapan işçiler için toplam 
15.500 ₺ fazla çalışma ücreti ve fazla çalışma ücret zammı 
hesaplandığı görülmüştür. Yapılan incelemede fazla 
çalışmanın bayram öncesi sıkışıklığın giderilmesi için 
yaptırıldığı ve 5.500 ₺’nin fazla çalışma ücret zammı olduğu 
anlaşılmıştır. 

Fazla çalışma ücreti ve fazla çalışma ücret zammının 
muhasebeleştirilmesi konusunda aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) 15.500 ₺ hem ilgili gider yeri hem de mamuller açısından 
direkt giderdir. 

B) 15.500 ₺ ilgili gider yeri açısından endirekt, 10.000 ₺ 
mamuller açısından direkt, 5.500 ₺ mamuller açısından 
direkt giderdir. 

C) 15.500 ₺ ilgili gider yeri açısından direkt, 10.000 ₺ 
mamuller açısından endirekt, 5.500 ₺ mamuller açısından 
direkt giderdir. 

D) 15.500 ₺ ilgili gider yeri açısından direkt, 10.000 ₺ 
mamuller açısından direkt, 5.500 ₺ mamuller açısından 
endirekt giderdir. 

E) 15.500 ₺ hem ilgili gider yeri hem de mamuller açısından 
endirekt giderdir. 
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64. 40.000 ₺ ortak (birleşik) maliyete katlanılarak toplam 1.000 
kilogram üretim yapılan bir işletmede fiziksel miktarlara göre 
dağıtım yapıldığında; ortak maliyetin %95’inin satış fiyatı 
50 ₺ olan A ürününe, %5’inin ise satış fiyatı 190 ₺ olan B 
ürününe ait olduğu hesaplanmıştır. 

Buna göre; net satış değerleri oranında dağıtım 
yönteminin benimsenmesi hâlinde A ürününün ortak 
maliyetten alacağı pay, B ürününün ortak maliyetten 
alacağı payın kaç katı olur? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

 
 
 
 
 
 
 

65. Bir işletmenin planlanan durumu ile gerçekleşen 
durumunu karşılaştırmak üzere yapılacak analizlerde 
aşağıdakilerden hangisi referans alınmalıdır? 

A) Bütçe standart oranları 

B) İdeal standart oranlar 

C) Tarihî standart oranlar 

D) Sektör standart oranları 

E) Ortalama standart oranlar 

 
 
 
 
 
 

 
66. Bir işletmenin varlıkları üzerinde kimlerin, hangi 

tutarlarda talep hakkına sahip olduklarını anlamak için 
aşağıdakilerden hangisine bakılmalıdır? 

A) İşletmenin sürekli sermayesine 

B) İşletmenin aktiflerine 

C) İşletmenin pasiflerine 

D) İşletmenin çalışma sermayesine 

E) İşletmenin net çalışma sermayesine 

 
 
 
 
 
 
 
 

67. Brüt satış kârı 2.000 ₺ olan bir işletmede, satışlarının 
maliyeti 18.000 ₺ ise brüt satış kârlılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) %9 B) %10 C) %11 D) %12,5 E) %14,5 

68. Aşağıdaki nakit akışlarından hangisi finansman 
faaliyetleri kapsamında değildir? 

A) Sermaye artırılması 

B) Bankaya kredi borcu ödenmesi 

C) Bankadan kredi alınması 

D) Kâr payı ödenmesi 

E) Maddi duran varlık satışı 

 
 
 
 
 

 
69. Önceki dönemde tutarı 1.000 ₺ olan bir hesabın cari 

dönemdeki tutarı 600 ₺'ye inmiş ise bu hesapta 
meydana gelen değişim oranı yüzde kaçtır? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 67 E) 80 

 
 
 
 
 
 

 
70. Aktif toplamı 5.000.000 ₺ olan bir işletmenin dönen 

varlıklarının duran varlıklarına oranı 0,25 ve kısa vadeli 
yabancı kaynaklarının sürekli sermayeye oranı 1’dir. 

Bu işletmenin bilançosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Duran varlıkları sürekli sermayesinden daha fazladır. 

B) Sürekli sermayenin dönen varlıklara oranı 1’den büyüktür. 

C) Kısa vadeli yabancı kaynakların duran varlıklara oranı 
1’den büyüktür. 

D) Dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynakların 
toplamı duran varlıklardan azdır. 

E) Net işletme sermayesi negatiftir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
71. Bir işletmenin 2019-2020 yıllarına ilişkin yatay analiz 

sonuçları incelendiğinde, 2019 yılına göre 2020 yılında 
dönem kâr marjının olağan kâr marjına göre daha düşük 
oranda arttığı görülmüştür. 

2019 yılına göre 2020 yılında aşağıdakilerden 
hangisindeki artış bu sonucun bir nedeni olarak ifade 
edilebilir? 

A) Diğer faaliyetlerden olağan giderler 

B) Faaliyet giderleri 

C) Olağandışı giderler 

D) Finansman giderleri 

E) Satışların maliyeti 
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72. Faaliyet kârı 500.000 ₺ olan bir işletmenin aktif devir hızı 
0,25 ve faaliyet kâr marjı %40’tır. 

Bu işletmenin aktif toplamı kaç ₺’dir? 

A) 1.000.000 B) 1.250.000 C) 2.000.000 

D) 2.500.000 E) 5.000.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
73. Aşağıdakilerden hangisi kanıtların güvenilirliğini artıran 

unsurlardan biri değildir? 

A) Denetlenen şirket verisinin sektördeki diğer 
şirketlerin verisi ile benzer olması 

B) Kanıtı elde etmek için katlanılan maliyetin yüksek olması 

C) Kanıtın, denetimi yapılan dönem ile aynı döneme ait 
olması 

D) Kanıtın denetlenen şirket dışından elde edilmiş olması 

E) Kanıtı değerlendiren bir adli muhasebecinin bağımsız 
denetçi ile aynı yargıya varması 

 
 
 
 
 
 

 
74. Aşağıdakilerden hangisi dış teyit prosedürlerini 

uygularken denetçinin yapmak zorunda olduğu işlerden 
değildir? 

A) Teyit edilecek bilgiler üzerinde müşteri ile mutabık 
olunması 

B) Teyit edecek uygun tarafın seçilmesi 

C) Teyit taleplerinin tasarlanması 

D) Teyit taleplerinin teyit edecek tarafa gönderilmesi 

E) Teyit veya talep edilecek bilgilere karar verilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. Aşağıdakilerden hangisi BDS 230 Bağımsız Denetimin 
Belgelendirilmesi standardı kapsamında çalışma 
kâğıtlarının biçimini, içeriğini ve kapsamını etkileyen 
unsurlardan biri değildir? 

A) İşletmenin büyüklüğü ve karmaşıklığı 

B) Uygulanacak denetim prosedürlerinin niteliği 

C) Elde edilen denetim kanıtının önemi 

D) Kullanılan denetim metodolojisi ve araçları 

E) Denetim müşterisinin rapora ihtiyaç duyduğu süre 

76. Aşağıdakilerden hangisi BDS 700 Finansal Tablolara 
İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama standardına göre 
denetçinin, görüş oluşturma sırasında yapacağı 
işlerden biri değildir? 

A) Seçilen ve uygulanan önemli muhasebe politikalarının 
finansal tablolarda uygun bir şekilde açıklanıp 
açıklanmadığını değerlendirmek 

B) Yönetim tarafından yapılan muhasebe tahminlerinin ve 
ilgili açıklamaların makul olup olmadığını değerlendirmek 

C) İç kontrolün etkinliği hakkında görüş vermek amacıyla 
içinde bulunulan şartlar altında uygun olan denetim 
prosedürlerinin tasarlanıp tasarlanmadığını 
değerlendirmek 

D) Hedef kullanıcıların önemli işlem ve olayların finansal 
tablolara etkisini anlamalarını sağlamak amacıyla yeterli 
açıklama yapılıp yapılmadığını değerlendirmek 

E) Finansal tablolarda sunulan bilgilerin ihtiyaca uygun, 
güvenilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olup olmadığını 
değerlendirmek 

 
 
 
 

77. Aşağıdakilerden hangisi BDS 315 İşletme ve Çevresini 
Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin 
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardına göre 
uygulanabilecek risk değerlendirme prosedürlerinden 
biri değildir? 

A) Tetkik 

B) Analitik prosedürler 

C) Gözlem 

D) Dış teyit 

E) Sorgulama 

 
 
 

78. Aşağıdakilerden hangisi kasa hesabının denetiminde 
maddi doğruluk testi yapmak isteyen bir denetçinin 
yapacağı bir işlem değildir? 

A) Kasanın fiziki sayımını yapmak 

B) Fiilî sayım sonucu ile kaydi envanter sonucunu 
karşılaştırmak 

C) Kasa hesabındaki nakit hareketleri, tahsilat ve ödeme 
makbuzları ile karşılaştırmak 

D) Kasadaki yabancı paraları değerlemek 

E) Kasaya erişim güvenliğini kontrol etmek 

 
 
 
 
 

79. Banka hesaplarında risk teşkil edebilecek önemli 
dalgalanmaların olup olmadığını denetlemek isteyen bir 
denetçi aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisini 
kullanır? 

A) Analitik inceleme tekniği 

B) Belge incelemesi tekniği 

C) Doğrulama tekniği 

D) Yeniden hesaplama tekniği 

E) Fiziki inceleme tekniği 
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80. Aşağıdakilerden hangisi alacakların denetimi için 
kullanılabilecek bir kontrol testidir? 

A) Alacak hesapları için doğrulama mektupları göndermek 

B) Belirlenen risk düzeyi ölçüsünde alacak hesaplarından 
örnek toplamak 

C) Doğrulamaya yanıt alınamayan alacaklar için, mektup 
gönderiminden sonra herhangi bir ödeme yapılıp 
yapılmadığını araştırmak 

D) Kayıtlardan silinen alacakları incelemek 

E) Vadesi geçmiş alacakların tahsil prosedürleri hakkında 
sorgulama yapmak 

 
 
 
 
 

81. Stok hesapları için uygulanabilecek özel denetim 
amaçları ve genel denetim amaçları hangi seçenekte 
doğru verilmiştir? 

A) Bilanço tarihi itibarıyla kayıtlı olan stoklar işletmede yer 
almaktadır - Tamlık 

B) Mevcut stokların tamamı sayılmıştır ve envanter 
listelerine kaydedilmiştir - Varolma 

C) Değeri düşen stoklar düşük değerle değerlenmiştir - 
Sınıflandırma 

D) Teminat vb. nedenlerle rehinde olan stok 
bulunmamaktadır - Haklar ve yükümlülükler 

E) İşletme stok listelerinde yer alan kalemlerin tamamına 
sahiptir - Doğruluk 

 
 
 

82. Aşağıdakilerden hangisi “Dava ve İddialar” ile ilgili 
bağımsız denetçinin yapacağı işlemlerden biri değildir? 

A) Yönetimin ve işletmenin iç hukuk müşavirinin 
sorgulanması 

B) İşletmenin dış hukuk müşavirinden, dava ve iddiaların 
sonucuna ilişkin yaptığı mutlak bir değerlendirmeye ilişkin 
yazılı beyan alınması 

C) İşletme ile işletmenin dış hukuk müşaviri arasında 
yapılan yazışmaların gözden geçirilmesi 

D) İşletmenin dâhil olduğu önemli bir etkiye sahip dava ve 
iddiaların dipnotlarda verilip verilmediğinin incelenmesi 

E) Dava giderlerine ilişkin hesapların gözden geçirilmesi 

 
 
 
 
 
 

 
83.  

84. Aşağıdakilerden hangisi genel denetim stratejisinin 
oluşturulmasında dikkate alınacak hususlardan biri 
değildir? 

A) Uzmanlık bilgisi ihtiyacı dâhil, denetlenecek faaliyet 
bölümlerinin niteliği 

B) Müşterinin personeline ve verilerine erişim imkânı 

C) Sektöre özgü raporlama yükümlülükleri 

D) Önceki denetimlerin sonuçları 

E) Denetim prosedürlerinin niteliğinin, zamanlamasının ve 
kapsamının planlaması 

 
 
 
 
 

85. Denetçi, 400.000 ₺ borç bakiyesi veren alıcılar 
hesabının %70'ine mutabakat yollayarak 280.000 ₺'lik 
tutarın doğruluğunu incelediğinde aşağıdakilerden 
hangisini yapmış olur? 

A) Tetkik yöntemini kullanarak alıcılar hesabına ilişkin 
mutlak güvence sağlamış olur. 

B) Sorgulama tekniğini kullanarak yönetim beyanı 
düzeyinde önemli yanlışlığı belirlemiş olur. 

C) Yeniden uygulama tekniğini kullanarak yönetim beyanı 
düzeyinde kontrol testleri gerçekleştirmiş olur. 

D) Örnekleme yoluyla yönetim beyanı düzeyinde anakitle 
hakkındaki sonuçlar açısından makul bir dayanak 
sağlamış olur. 

E) Dış teyit tekniğini kullanarak yönetim beyanı düzeyinde 
doğru sınıflama yapıldığı konusunda mutlak güvence 
sağlamış olur. 

 
 
 
 
 

 
86. Aşağıdakilerden hangisi denetimin yapısal 

kısıtlamalarından, finansal raporlamanın niteliği ile 
ilgilidir? 

A) Muhasebe tahminlerinin subjektif kararlar ve 
değerlendirmeler içermesi 

B) Denetçi tarafından talep edilen bilgilerin tamamını 
yönetimin veya diğer ilgililerin kasıtlı veya kasıtsız olarak 
vermeme ihtimali 

C) Denetim kanıtının toplanmasında kullanılan denetim 
prosedürlerinin, hile içeren kasıtlı bir yanlışlığın tespit 
edilmesinde yetersiz olabilmesi 

D) Denetçinin finansal tablolarla ilgili görüşünü makul bir 
sürede ve makul bir maliyetle oluşturması gerekliliği 

E) Denetçinin yanlışlıkların belirlenmesi amacıyla test veya 
diğer anakitle inceleme yöntemlerini kullanması 

I. Denetim kanıtı miktarını artırmak 
II. Daha ihtiyaca uygun (ilgili) denetim kanıtı toplamak 

III. Daha güvenilir denetim kanıtı toplamak 

Yaptığı değerlendirme sonucu risk düzeyini yüksek 
olarak belirleyen bir denetçinin, yukarıdakilerden 
hangisi/hangilerini yapması beklenir? 

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

D) Yalnız III E) I, II ve III 
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87. Aşağıdakilerden hangisi Kalite Kontrol Standardı 1’de 
sayılan kalite kontrol sisteminin unsurlarından biri 
değildir? 

A) Kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları 

B) Etik hükümler 

C) İnsan kaynakları 

D) İzleme 

E) Belgelendirme 

92.  

I. c1+c2 

II. c1c2 

III. ln(c1)+ln(c2) 

Yukarıdaki fayda fonksiyonlarından hangisi ya da 
hangileri tüketicilerin iki dönemli bir ekonomide denge 
durumunda tüketim düzleştirmesi davranışını 
gerektirecek tercih yapısını yansıtmamaktadır? 
(c1: 1. dönem tüketim miktarı, c2: 2. dönem tüketim miktarı) 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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

 
 

 
88. Hilenin önlenmesi ve tespit edilmesine ilişkin 

sorumluluk aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Yönetim ve üst yönetimden sorumlu olanlar 

B) Denetim şirketi 

C) Denetim ekibi 

D) Denetim kalitesini gözden geçiren kişi 

E) Denetim şirketi dışından uygun yetkinliğe sahip kişi 

 
 
 
 
 
 
 

 
89. Bretton-Woods sistemi aşağıdaki dönemlerin 

hangisinde geçerli olmuştur? 

A) 1870-1914 B) 1914-1919 C) 1920-1941 

D) 1944-1973 E) 1980-2008 

 
 
 
 

90. M gelir düzeyine ve U(x,y)=x+y şeklinde tanımlı bir fayda 
fonksiyonuna sahip olan bir kişi, x malının fiyatı y 
malının fiyatından 2 birim fazla olduğu durumda optimal 
olarak kaç birim y malı tüketir? (x: x malı miktarı, y: y malı 

miktarı, Px: x malının fiyatı) 

A) M/Px B) M/(Px+2) C) M/(Px-2) 

D) M/2Px E) 2M/Px 

 
 
 
 
 
 
 

91. Merkez bankalarının enflasyondaki ve çıktı açığındaki 
gelişmelere vermesi gereken faiz tepkisini ifade eden 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cambridge denklemi 

B) Fisher denklemi 

C) Taylor kuralı 

D) Okun yasası 

E) Miktar kuramı 

 
 
 
 
 
 

93. Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) GSYH = Tüketim (C) + Yatırım (I) + Hükümet alımları (G) 
+ Net ihracat (X-M) 

B) GSYH = Gayrisafi millî hasıla - Net faktör ödemeleri 

C) GSYH = Yıpranma + Net yurtiçi hasıla 

D) GSYH = Emek gelirleri + Sermaye gelirleri 

E) GSYH = Tüm firmaların katma değerleri toplamı 

 
 
 

 
94. Monopol ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Monopolün arz eğrisi marjinal maliyet eğrisidir. 

B) Monopol, talebin fiyat esnekliğinin birden küçük olduğu 
düzeyde üretmez. 

C) Kısa dönemde zarar eden monopol üretimi durdurur. 

D) Talep esnekliği arttıkça monopol gücü de artar. 

E) Talep esnekliği arttıkça denge fiyatı artar. 

 
 
 
 
 

95. Otomatik istikrarlandırıcı bir vergi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Bütçe açığı arttıkça vergi oranı artmalıdır. 

B) Millî gelir artarken vergi hasılatı daha düşük bir oranda 
azalmalıdır. 

C) Millî geliri denge düzeyinde sabit tutacak bir orana sahip 
olmalıdır. 

D) Millî gelir düşerken vergi geliri görece daha büyük bir 
oranda düşmelidir. 

E) Vergi gelirlerinin yükünü toplumsal gruplar arasında 
paylaştırmalıdır. 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 

03 Nisan 2021 – (Yabancı Dil: İngilizce) 

A 

15 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

96. Vergiye tabi olan bir servet unsurunun üzerinden alınan 
verginin kaldırılması sonucunda o servet unsurunun 
değerinde meydana gelen artışa ne ad verilir? 

A) Verginin amortismanı 

B) Vergi piramidi 

C) Verginin kapitalizasyonu 

D) Verginin dönüştürülmesi 

E) Vergi çengeli 

 
 
 
 
 
 

97. Devletin önceden ihraç ettiği kendi tahvillerinden bir 
kısmını geri satın alması, daha sonra bu tahvillerin faiz 
geliriyle yeni tahviller satın alması ve tüm borç 
stokunun tasfiye edilmesine kadar bu işlemin 
sürdürülmesini ifade eden yöntem aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Toplu ödeme 

B) Kademeli amortisman 

C) Borcun gizli itfası 

D) Dr. Price’nin otomatik ödeme teorisi 

E) Tedrici ödeme 

 
 
 
 
 

98. Millî Eğitim Bakanlığında personel olan Ali'nin maaş 
bordosunda aşağıdaki kalemler vardır. 

 

Taban Aylık 4.000 

Çocuk Yardımı 500 

Konut yardımı 350 

Buna göre, Ali'ye kamu bütçesinden yapılan ödeme 
ekonomik sınıflandırmaya göre hangi unsurları 
taşımaktadır? 

A) Personel harcaması ve eğitim harcaması. 

B) Cari harcama ve eğitim harcaması 

C) Cari harcama ve transfer harcaması 

D) Gerçek harcama ve eğitim harcaması 

E) Personel harcaması ve gerçek harcama 

 
 
 
 
 

99. Bireylerin kamusal mal ve hizmetlerden sağladığı 
faydadan daha az vergi ödemesi durumunda 
aşağıdakilerden hangisi söz konusu olmaktadır? 

A) Malî sömürü 

B) Vergi gayreti 

C) Malî sürüklenme 

D) Vergi arbitrajı 

E) Malî rant 

100. Ekonomideki gelir vergisi oranı değişmediği hâlde 
devletin gelir vergisi gelirlerinde bir düşüşün nedeni 
aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) Vergi matrahında veya vergi mükellefi sayısında düşüş 

B) Sadece vergi matrahında düşüş 

C) Vergi muafiyetlerinde artış 

D) Sadece vergi mükellefi sayısında düşüş 

E) Vergi istisnalarında düşüş 

 
 
 
 
 
 

 
101. 3586 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki kararlar 
alınması konusunda Birliğe (TÜRMOB) tekliflerde 
bulunmak, Oda Genel Kurullarının görevleri arasında yer 
alır. 

B) Meslek mensuplarının mesleki faaliyette bulunabilmesi 
için Odalara üye olması şarttır. 

C) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri Odaların 
gelir kalemlerinden birini oluşturur. 

D) Odaların tüzel kişilik kazanması İçişleri Bakanlığı’nın 
onayına tabidir. 

E) Oda Yönetim Kurulunun görevlerinden biri de bütçe 
teklifini düzenlemektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi “meslek ile 
bağdaşan işler” arasında yer almaz? 

A) Bilirkişilik yapmak 

B) Limited şirketlerde müdür olarak görev yapmak 

C) Anonim şirketlerde ortak olmak 

D) Seminer ve konferanslara katılmak 

E) Komandit şirketin komanditer ortağı olmak 
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103. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 
İlkeler Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden 
hangisinin bağımsız çalışan meslek mensubu için 
potansiyel bir tehdit teşkil ettiği söylenemez? 

A) Tek bir müşteriden alınan toplam ücrete aşırı bağlılık 

B) Müşteri ile yakın iş ilişkisi kurulması 

C) Üst düzey personel ile güvence sağlama müşterisi 
arasında uzun süreli arkadaşlık ilişkisi olması 

D) Bir müşteriden değeri önem arz etmeyen hediye 
alınması 

E) Güvence sağlama müşterisinden veya yöneticilerden 
borç alınması 

106. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları 
Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi Odaların 
organları arasında yer almaz? 

A) Genel Kurul 

B) Yönetim Kurulu 

C) Denetleme Kurulu 

D) Disiplin Kurulu 

E) Etik Kurul 

 
 
 
 
 

 
104. 

 
 

 
I. Sahip olunmayan unvanların kullanılması 
II. Reklam yasağına uyulmaması 

III. Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 

 
107. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücrete ilişkin olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi on yıldır. 

B) İşçilerin aylık ücretlerinin beşte birinden fazlası 
haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. 

IV. Kanun ve yönetmeliklerde görülen sosyal sorumluluk 
hükümlerine uyulmaması 

V. Asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul 
edilmesi 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, 
yukarıdakilerden hangileri ilgili meslek mensubuna 
kınama cezası uygulanması öngörülen hâller 
arasındadır? 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

105. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 
Yönetmelik’e göre, muhasebecilik ve müşavirlik 
ücretine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ücretin peşin olarak ödenmesi esastır; ancak, 
sözleşmeye ücretin iş yapıldıkça taksit taksit 
ödeneceğine dair hüküm konulabilir. 

B) Meslek mensubu, tarifedeki belgeleri düzenlemek ve 
işleri yapmakla ücretin tümünü hak eder. 

C) Meslek mensubu ücret sözleşmesi ancak yazılı olarak 
yapılabilir. Ücret sözleşmesine, yapılan hizmet karşılığı 
meslek mensubuna ortaklık payı verileceğine dair hüküm 
konulamaz. 

D) Yabancı firmalarla sözleşmelerin yabancı dilde ve 
yabancı paralı yapılması mümkündür. Bu takdirde, 
sözleşmenin ifa edileceği andaki döviz kuruna göre 
tarifedeki en az ücret kontrolü yapılır. 

E) Ücret sözleşmeleri münferit ya da süreli olarak yapılabilir. 
Süreli sözleşmelerin en az bir yıllık olması şarttır. 

C) Ücret kesme cezaları sebebiyle toplanan paralar 
işverene kalır. 

D) İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ücret ödeme 
süresi bir haftaya kadar indirilebilir. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

108. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na göre, sendika özgürlüğünün güvencesine 
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Sendikalı olması sebebiyle işe girişte ayrımcılığa uğrayan 
işçi, iş sözleşmesi kurulmadığından sendikal tazminat 
talep edemez. 

B) Sendikal tazminat, işçinin en fazla bir yıllık ücreti 
tutarındadır. 

C) İş sözleşmesi sendikal nedenle feshedilen işçiler, İş 
Kanunu'na göre iş güvencesine tabi olmasalar bile işe 
iade davası açabilirler. 

D) Sendikal feshe maruz kalan işçinin, işe iade davası 
açmaksızın sadece sendikal tazminat talebinde bulunma 
hakkı yoktur. 

E) Sendikal feshe maruz kalan işçi, işe iade davasını 
kazanıp süresi içerisinde işverene başvurduğu hâlde işe 
başlatılmazsa hem iş güvencesi tazminatına hem de 
sendikal tazminata hak kazanır. 
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109. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na göre, toplu iş sözleşmesiyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Toplu iş sözleşmesi en çok üç yıl süreli olarak yapılabilir. 

B) Toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya üye olmayan 
işçilerin dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş 
sözleşmesinden yararlanabilmeleri için sendikanın onayı 
aranır. 

C) Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen 
katılanlar, toplu iş sözleşmesinden yararlanamazlar. 

D) Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın tüzel 
kişiliğinin sona ermesi toplu iş sözleşmesini sona 
erdirmez. 

E) Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin 
hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi 
hükmü olarak devam eder. 

 
 
 
 
 

110. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’na göre, sigortalılık ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi sigortalı sayılmaz. 

B) İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika 
şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına 
seçilenler, hizmet akdine göre çalışanlar gibi sigortalı 
olurlar. 

C) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmak zorunludur. 

D) Çıraklar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile 
hastalık sigortası hükümleri uygulanır. 

E) Hizmet akdine göre çalışanların sigortalılığı çalışmaya 
başladıkları tarihten itibaren başlar. 

 
 
 
 
 

111. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, yıllık ücretli izin hakkıyla 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine 
rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri 
izin süresinden sayılmaz. 

B) Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin 
hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli 
işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne 
alınır. 

C) İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi 
de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere 
yıllık ücretli izin verilir. 

D) İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan hastalık 
izinleri yıllık izne mahsup edilebilir. 

E) İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona erdiği 
durumda, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin 
sürelerine ait ücret için zamanaşımı süresi, iş 
sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. 

112. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, engelli işçi istihdam etme 
yükümlülüğüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Otuz veya daha fazla işçi istihdam edilen özel sektör 
işyerlerinde, yüzde üç oranında engelli çalıştırılmalıdır. 

B) Elli veya daha fazla işçi istihdam edilen kamu 
işyerlerinde, yüzde üç oranında engelli çalıştırılmalıdır. 

C) Elli veya daha fazla işçi istihdam edilen özel sektör 
işyerlerinde, yüzde üç oranında engelli çalıştırılmalıdır. 

D) Otuz veya daha fazla işçi istihdam edilen kamu 
işyerlerinde, yüzde beş oranında engelli çalıştırılmalıdır. 

E) Yüz veya daha fazla işçi istihdam edilen özel sektör 
işyerlerinde, yüzde iki oranında engelli çalıştırılmalıdır. 

 
 
 
 
 

113. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, yetkili 
makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat 
vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına 
ilişkin bir içtihadın değişmiş olması durumunda vergi 
cezası kesilmemesi hâli aşağıdakilerden hangisi ile 
ifade edilir? 

A) Mücbir sebep 

B) Yanılma 

C) Vergi ehliyeti 

D) Vergi sorumluluğu 

E) İzaha davet 

 
 
 
 
 
 
 

114. Aşağıdakilerden hangisi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
uyarınca düzenlenmiş olan bir istisna değildir? 

A) Genç girişimcilerde kazanç istisnası 

B) Kreş ve gündüz bakımevleri işletmelerinde kazanç 
istisnası 

C) Ücret İstisnası 

D) İthalat istisnası 

E) Serbest meslek kazançlarında istisna 

 
 
 
 
 
 

115. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu aşağıdakilerden hangisi 
için uygulanmaz? 

A) Motorlu taşıtlar vergisi 

B) İl özel idarelerine ait resim ve harçlar 

C) Belediyelere ait vergiler 

D) Değerli konut vergisi 

E) Gümrük idareleri tarafından alınan vergiler 
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116. Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisi (ÖTV) için 
söylenemez? 

A) ÖTV, bütün tüketim mallarından alınan bir vergi değildir. 

B) ÖTV’de belirli şartlarda ihracat istisnası mevcuttur. 

C) ÖTV’de verginin kanuni oranı her zaman %18'dir. 

D) ÖTV’ye tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın 
imalinde kullanılması hâlinde ödenen vergi, Maliye 
Bakanlığı’nca belirlenen esaslara göre ödenecek 
vergiden indirilir. 

E) ÖTV harcamalardan alınan vergi niteliğindedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Vade farkı matraha dâhil unsurlardandır. 

B) Hesaplanan katma değer vergisi matraha dâhil olmayan 
unsurlardandır. 

C) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından 
yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri matraha 
dâhil unsurlardandır. 

D) Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi 
dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem 
türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilirler. 

E) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti 
tanınan uluslararası kuruluşların mensuplarına yapılan 
teslimler vergiye tabidir. 

119. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim ve 
limited şirketler hakkında aşağıda verilen karşılaştırmalı 
bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Anonim şirket sermaye şirketidir; limited şirket ise şahıs 
şirketidir. 

B) Anonim şirketlerde şirket esas sözleşmesiyle ortaklar için 
ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri öngörülemez; 
limited şirketlerde ise şirket sözleşmesiyle ek ödeme ve 
yan edim yükümlülükleri öngörülebilir. 

C) Tek ortaklı anonim şirket kurulabilir; ancak tek ortaklı 
limited şirket kurulamaz. 

D) Hem anonim hem de limited şirketlerde, kuruluşta 
nakden taahhüt edilen sermaye paylarının en az yüzde 
yirmi beşi, tescilden önce ödenmek zorundadır. 

E) Ortakların sayısı anonim şirketlerde 500’ü, limited 
şirketlerde ise 50’yi aşamaz. 

 
 
 
 
 

 
120. 5941 sayılı Çek Kanunu'na göre, muhatap bankanın 

kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktar için 
sorumluluğu aşağıdaki tarihlerden hangisinde sona 
erer? 

A) Çekin üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl 
sonra 

B) Çekin düzenleme tarihinden itibaren beş yıl sonra 

C) Çekin ibraz süresi bitiminden itibaren beş yıl sonra 

D) Karşılıksızdır işleminin yapıldığı tarihten itibaren beş yıl 
sonra 

E) Çekin vadesinden itibaren beş yıl sonra 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
118. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi 
değildir? 

A) Limited şirket 

B) Vakıf 

C) İş ortaklığı 

D) Anonim şirket 

E) Dernek iktisadi işletmesi 

121.  
 

I. Anonim şirketlerde, genel kurul ve yönetim kurulu olmak 
üzere sadece iki tane zorunlu organ vardır. 

II. Anonim şirketler en az 10.000 Türk Lirası sermaye ile 
kurulur. 

III. Ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar, anonim şirkete 
sermaye olarak getirilebilir. 

IV. Anonim şirkette yönetim kurulu, genel kurul kararlarının 
iptali için dava açabilir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim 
şirketler hakkında aşağıdakilerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV 

D) II ve III E) III ve IV 
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122. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu unsurları 
arasında yer almaz? 

A) Düzenleyenin (keşidecinin) imzası 

B) Düzenleyenin (keşidecinin) Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası 

C) Karekod 

D) Banka tarafından verilen seri numarası 

E) Muhatabın ticaret unvanı 

125. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, temerrüt ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Borçlunun temerrüde düşmesi için mutlaka kusurlu 
olması gerekir. 

B) Yalnızca ifası mümkün olan borçların ifasındaki gecikme 
temerrüde yol açabilir. 

C) Borçlunun temerrüde düşmesi için muaccel bir borcu ifa 
etmemiş olması gerekir. 

D) Belirli vadeli borcun olması, temerrüt sebebiyle borçluya 
ihtar çekilmesini gereksiz kılar. 

E) Temerrüde düşen borçlu, beklenmedik hâl sebebiyle 
doğacak zarardan sorumludur. 

 
 
 
 
 
 

123. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ilgililerin ticaret 
sicil müdürlüklerine yönelttikleri tescil, değişiklik veya silinme 
istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek 
kararlara karşı itiraz edilebilir. Bu itiraz, sicilin bulunduğu 
yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret 
mahkemesine yapılmaktadır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, söz konusu 
itirazın süresi, ticaret sicil müdürlüğü kararının ilgiliye 
tebliğ tarihinden itibaren ne kadardır? 

A) 7 gün    B) 8 gün C) 2 hafta D) 30 gün E) 45 gün 

 
126. 

 

 
I. Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli olmaksızın 

elden çıkarmışsa zenginleşmenin tamamını geri vermekle 
yükümlüdür. 

II. Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından veya ahlaki 
bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan 
zenginleşmeler sebepsiz zenginleşme hükümlerine 
dayanılarak geri istenemez. 

III. Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi 
amacıyla verilen şey sebepsiz zenginleşme hükümlerine 
dayanılarak geri istenebilir. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sebepsiz 
zenginleşme ile ilgili olarak yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

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

 
 
 
 

 

124. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacir olmanın 
hüküm ve sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Gerçek kişi tacir, sadece ticari borçlarından dolayı iflasa 
tabidir; ticari işletmesi ile ilgili olmayan, özel hayatına 
ilişkin borçtan dolayı iflası talep edilemez. 

B) Tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş 
adamı gibi hareket etmesi gerekir. 

C) Tacir, açıkça ücret talep edeceğini belirtmiş olmasa bile, 
ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet gördüğünde 
ücret isteyebilir. 

D) Bir fatura alan tacir, aldığı tarihten itibaren sekiz gün 
içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda 
bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. 

E) Tüzel kişi tacirlerin bütün işlem ve eylemleri ticari iş 
niteliğindedir. 

 
 

 
127. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, borcun ifa yeri 

konusunda tarafların açık veya örtülü iradeleri yoksa, 
para borçlarının ifa yeri aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

A) Borcun doğumu sırasında borçlunun yerleşim yerinde 

B) Alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde 

C) Borçlunun ödeme zamanındaki yerleşim yerinde 

D) Sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun 
bulunduğu yerde 

E) Sözleşmenin ifası sırasında borç konusunun bulunduğu 
yerde 
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128. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız fiilden 
doğan borçlara ilişkin zamanaşımı süresi 
aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? 

A) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği 
tarihten başlayarak 3 ay ve her hâlde fiilin işlendiği 
tarihten başlayarak 1 yıl 

B) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği 
tarihten başlayarak 1 yıl ve her hâlde fiilin işlendiği 
tarihten başlayarak 5 yıl 

C) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği 
tarihten başlayarak 1 yıl ve her hâlde fiilin işlendiği 
tarihten başlayarak 10 yıl 

D) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği 
tarihten başlayarak 2 yıl ve her hâlde fiilin işlendiği 
tarihten başlayarak 10 yıl 

E) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği 
tarihten başlayarak 5 yıl ve her hâlde fiilin işlendiği 
tarihten başlayarak 20 yıl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

129. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, takasla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Borçlu, takas hakkından önceden feragat edemez. 

B) Alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebilir. 

C) Asıl borçlunun takası ileri sürme hakkı bulundukça kefili 
de alacaklıya ifada bulunmaktan kaçınabilir. 

D) Borçlunun iflası hâlinde alacaklılar, muaccel olmasalar 
bile, alacaklarını, müflise olan borçları ile takas 
edebilirler. 

E) Üçüncü kişi yararına borçlanan kişi, bu borcu ile 
sözleşmenin diğer tarafından olan alacağını takas 
edemez. 

 
 
 
 
 
 
 

 
130. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, zamanaşımıyla 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Asıl borçlunun zamanaşımından feragati kefile karşı da 
ileri sürülebilir. 

B) Zamanaşımı, taraflarca ileri sürülmese dahi hâkim 
tarafından kendiliğinden göz önüne alınır. 

C) Zamanaşımından önceden feragat edilebilir. 

D) Zamanaşımının kesilmesiyle, yeni bir süre işlemeye 
başlar. 

E) Müteselsil borçlulardan birinin zamanaşımından feragat 
etmiş olması, diğerlerine karşı ileri sürülebilir. 



 

 

 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu 
Alan Bilgisi, 20 sorusu Genel Kültür-Genel Yetenek ve 10 sorusu Yabancı Dil (Almanca, 
Fransızca ve İngilizce) olmak üzere toplam 130 soruluk test biçiminde yapılan ve ayrıntıları 
aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. Sınavın 
değerlendirilmesinde “Alan Bilgisi” soruları %80, “Genel Kültür-Genel Yetenek” soruları 
%13,33 ve “Yabancı Dil” soruları %6,67 oranları ile ağırlıklandırılarak değerlendirilmektedir. 

 
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. 

 

Staja Giriş Sınavı Değerlendirme ölçütleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye, 
TURMOB – TESMER’e ait internet adresinden ulaşabilirsiniz. 



 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

1. Sınavda, 130 adet 5 (beş) 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 a lınmayacak, 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. İLGİLİ 
KISIMLARI (AD SOYAD VE İMZA) DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

4. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı unutmayınız. Aksi hâlde sınavınızın 
değerlendirilmesi 
M ÜMKÜN OLMAYACAKTIR. 

5. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar g eçerli değildir. Soru 
kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap 
kâğıdında her türlü kodlama yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalemle yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı 
olduğu sütunda ve/veya sütunlarda kodlanacaktır. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. 

9.  Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREBİLECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar; 

Yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya 
ambalajsız), para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, maske, dezenfektan, dezenfektan mendil, yüz koruyucu 
siperlik, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi. 

10. A dayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREMEYECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar; 

Adaylar; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; 
kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve 
metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım 

kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) 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 vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap 
makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, her 
türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, basmalı uçlu kalem, açıölçer, cetvel, 
vb. araçlarla, su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri 
ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren adaylar hariç) G ETİREMEZLER. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. 
Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız. 

18. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama yapınız. 

 
 



AD
I 

:
 ……………………………………………
………………… SOYA

DI 
:
 ……………………………………………
………………… T.C. KİMLİK 

NO 
:
 ……………………………………………
………………… SALON 

KODU 
: …………………………………… SIRA 
NO:.………… 

 

 
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ 
MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
(YABANCI DİL: İNGİLİZCE) 
10 TEMMUZ 2021 - SAAT: 14.00 

KİTAPÇIK TÜRÜ 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENEL 
AÇIKLAMA 

 

D İKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

 

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır: 

Sınav Konusu Soru Sayısı 
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 20 

Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

YABANCI DİL 10 

İngilizce 

ALAN BİLGİSİ 100 

MUHASEBE 

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

EKONOMİ ve MALİYE 

HUKUK 

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

2. Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik No, Salon 
Kodu ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili 
alanlara yazınız. T.C. Kimlik Numaranızı 
ve Kitapçık Türünüzü Optik Cevap 
Kâğıdınıza işaretlemeyi unutmayınız. 

Ayrıca optik formda yer alan 

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

7. Cevap kâğıdına yazacağınız her türlü yazıda ve 
yapılacak bütün işaretlemelerde yumuşak uçlu 
siyah tahta kurşun 

İLGİLİ KISIMLARI (AD SOYAD 
VE 

İ 
MZA) 

kalem kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına 

DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ 

HÂLDE 

SINAVINIZ G EÇERSİZ SAYILACAKTIR. 
3. Bu soru kitapçığında yer alan 130 adet 

soru için toplam cevaplama süresi 165 
dakikadır. 

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

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

taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem 

kullanmayınız. 

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

9. Optik Cevap Kâğıdınızı 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. 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 

10 Temmuz 2021 – (Yabancı Dil: İngilizce) 

A 

1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 

 
 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanımı 
vardır? 

A) Yazdıklarımda, toplumsal sorunları hep başka bir açıdan 
ele almaya çalıştım. 

B) Karşı apartmandan yükselen gürültüler hepimizin 
kulağını tırmalıyordu. 

C) Bu yeni fikirleri iyice tanıtmalı, en kısa sürede dünyaya 
yaymalıyız. 

D) Annem, ekşi yoğurdu ayran yaparak 
değerlendirebileceğimizi söylerdi. 

E) Çeşitkenar üçgenin üç kenarı da birbirinden ayrı 
uzunluklara sahiptir. 

 
 
 

 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik anlamı 

vardır? 

A) Yaptığınız haksızlıkların cezasını mutlaka göreceksiniz. 

B) Bu konuyu tekrar gözden geçirmeniz daha doğru olacak. 

C) O elmayı alabilmek için merdiven kullanman gerektiğini 
düşünüyorum. 

D) Ben zaten bu işin olmayacağını başından beri 
biliyordum. 

E) Kardeşimin sözlü sınavı şu sıralar başlamıştır. 

 
 
 

 
3. Aşağıdaki altı çizgili sözcüklerden hangisinin bitişik 

yazılması doğru değildir? 

A) İri sivrisinekler gece gündüz aman vermiyordu. 

B) Kasabanın en geniş meydanında elele verip bir halay 
çekiyoruz. 

C) Çalçeneliği yüzünden kimse onunla karşılaşmak 
istemiyordu. 

D) Yalıçapkınına emircik ve iskele kuşu da dendiğini 
öğrendim. 

E) Az ötemizde çocuklar bağıra çağıra üçtaş oynuyorlardı. 

 
 
 
 

 
4. Aşağıdaki altı çizili eylem (fiil) yazımlarından hangisi 

yanlıştır? 

A) Doping yapan sporcular, bir süreliğine ya da kalıcı 
olarak müsabakalardan menolunur. 

B) Öfkeden deliye dönen adam, etrafındakilere aldırmadan 
küfrederek mektubu yırttı. 

C) Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle gerçekle gerçek 
olmayan durumları ayırdedemiyor. 

D) Geçmişte yaptığı hataları düşündükçe çok üzülüyor, 
acıdan kahroluyordu. 

E) Atlattığı onlarca badireye rağmen şimdiye kadar ayakta 
kalabildiğine hamdediyordu. 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün ek ve 
bağlaçların yazımı doğrudur? 

A) Sen asıl Bülent Bey de ki özgüveni bir görmelisin, 
gözlerine inanamazsın! 

B) Şimdi kararsız kaldım, gördüklerin gerçek te olabilir 
hayal de. 

C) Evden çıkmadan önce masanın üstünde ki kitapları 
kaldırmayı unutma. 

D) O sen değil miydin ki aç da kalsan tok da kalsan 
aldırmayacaktın!.. 

E) Sonunda anladımki dünyada bizim gibilerin düşünceleri 
artık itibar görmüyor. 

 
 
 
 
 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin 
kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır? 

A) Savaşın tam ortasında, Yüzbaşı Celal Bey en önde 
hücum ediyordu. 

B) Bayrağımıza ilişkin bütün ayrıntılar Türk Bayrağı Tüzüğü 
ile açıklanmıştır. 

C) Bu yıldan sonra Anneler Günü benim için artık hep 
buruk geçecek. 

D) Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20 Haziran’da 
yapılacakmış. 

E) Van Kedisi, göz renkleri farklı ve beyaz tüylü bir 
hayvandır. 

 
 
 
 
 
 

7. Bütün sınavları üstün başarıyla geçmiş ancak bir kere bile 
denize açılmamış bir kaptan düşünelim. Bu kaptanın 
denizde bir fırtınaya yakalandığını varsayalım. Ne yapması 
gerektiğini elbet biliyordur ama bir denizcinin gecenin 
karanlığında, yıldızlar gözden kaybolduğunda nasıl bir 
korkuya kapılacağını bilemez. Bir kaptanın, eliyle tuttuğu 
dümenin azgın dalgalar karşısında küçücük bir oyuncağa 
dönüştüğünü hissettiğinde içine düştüğü âcizliği, böyle bir 
anda hesap yapmaya çalışırken kanının beynine nasıl 
sıçradığını anlayamaz. ( … ) 

Bu parçayı devam ettirmek için en uygun cümle hangi 
seçenekte verilmiştir? 

A) Zaten aynı meslekte olanların bile birbirlerini yeterince 
anlayamamaları yüzünden yeterli bilgi birikimi de 
oluşamıyor. 

B) Doğrusu insan dediğimiz varlık, daha önce 
karşılaşmadığı zorluklar karşısında her zaman bir çıkış 
yolu bulmayı başarabilmiştir. 

C) Bu da bize, ülkemizde denizcilik eğitiminin ne derece 
yetersiz kaldığını ve liyakat esasının gitgide terk 
edildiğini gösteriyor. 

D) Kısacası bilgi sahibi kişinin, bilgisini uygulamak zorunda 
kaldığında ne yapması gerektiğine ilişkin bir fikri yoktur. 

E) İşte, sadece aldığı eğitimle yetinip kendisini yetiştirmeye 
ve geliştirmeye çalışmayan kişiler başarısızlığa 
mahkûmdur. 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL 
YETENEK 
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8. � ≠ � reel sayı olmak üzere; 
� 

� + = �� 
� 

denklemini 
12. 14320 sayısının rakamlarının yerlerinin 

değiştirilmesiyle oluşturulan kaç tane beş basamaklı 
sağlayan � sayılarının toplamı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

tek sayı vardır? 

A) 120 B) 72 C) 36 D) 24 E) 12 

A) -2 B) −
 1 
2 

1 
C) D) 1 E) 2 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Alanı, çevresinin uzunluğuna eşit olan bir karenin 
köşegen uzunluğu kaç birimdir? 

 

A) √2 B) 2√2 C) 2 D) 3√2 E) 4√2 

 
13. Bir müzeye giriş için öğrenci bileti 10 liradan, tam bilet 15 

liradan ve kafile olarak gelenlere ise indirim yapılarak kişi 
başı 8 liradan satılmaktadır. Öğrenci, tam ve bir kafileye 
satılan toplam 16 biletten elde edilen gelir 173 liradır. 

Satılan öğrenci ve tam bilet sayısı birbirine eşit 
olduğuna göre kafileye toplam kaç bilet satılmıştır? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. � < � < � < � olmak üzere; 

 

|�−�|−|�−��|+� 
 

 

|�| 

14. Düzlemde � = � − �� eğrisi ve � = � − � doğrusu 
tarafından sınırlandırılan bölgenin alanı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) � B) −� C) 2 D) -2 E) 2� 
1 1 

A) B) 
6 3 

1 3 
C) D) 1 E) 

2 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Bir kurum, üniversite mezuniyet not ortalamasının %30’u, 

yabancı dil sınav notunun %20’si ve yapılacak olan bilim 
sınavının %50’sinin toplamıyla oluşturulan puanlamada en 
az 90 puan alan kişilere başarı ödülü verecektir. 

Not ortalaması 90 ve yabancı dil sınav notu 80 olan bir 
kişinin başarı ödülü kazanabilmesi için bilim 
sınavından en az kaç puan alması gerekir? 

A) 90 B) 92 C) 94 D) 96 E) 97 

15. � =  ���(��� �) olduğuna göre 
��� 

(�)ifadesinin eşiti 
��� 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) −cos 1 B) 0 C) sin 1 D) cos 1 E) 2 
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16. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının yönetiminin 
Türkiye’nin başkanlığında uluslararası bir komisyona 
bırakılması kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır? 

A) Paris Barış Konferansı 

B) Lozan Antlaşması 

C) Montrö Sözleşmesi 

D) Sevr Antlaşması 

E) Londra Konferansı 

 
 
 

 
17. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk döneminde 

uygulanan devletçilik ilkesi ile ilgili olarak atılan 
adımlardan biri değildir? 

A) Yabancılara ait demiryollarının satın alınması 

B) Etibank'ın kurularak faaliyete geçmesi 

C) Uşak Şeker Fabrikasının kurulması 

D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın yürürlüğe girmesi 

E) Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasının açılması 

 
 
 

 
18. Millî Mücadele yıllarında, Mustafa Kemal 

Paşa'nın başkomutan olarak yönettiği savaş 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gediz 

B) Birinci İnönü 

C) İkinci İnönü 

D) Sakarya 

E) Kütahya-Eskişehir 

 
 
 

 
19. Osmanlı Padişahı II. Mahmut ile ayanlar arasında 1808 

yılında imzalanan belge, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tanzimat Fermanı 

B) Sened-i İttifak 

C) Islahat Fermanı 

D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 

E) Kanun-ı Esasi 

 
 
 

 
20. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 

cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleşmiştir? 

A) 31 Mart Olayı 

B) Şeyh Sait İsyanı 

C) Bab-ı Âli Baskını 

D) Sopalı Seçimler 

E) 6-7 Eylül Olayları 

 
 

 

21. In 2016, China ---- its one-child policy so that couples 
could have two or more children. 

A) is going to stop B) may stop C) stopped 

D) has stopped E) stops 

 
 

22. A team of scientists has developed a wireless network 
of three soft, flexible sensors that ----- the vital signs of 
both the mother and her baby. 

A) used to measure 

B) had to measure 

C) would have measured 

D) can measure 

E) must measure 

 
 

23. The Panama Canal is a famous canal that ----- the 
Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. 

A) connects B) solves C) destroys 

D) protects E) repairs 

 
 

24. People who are suspected of a crime, for example, a 
murder, may be arrested and held in jail ----- they will 
not escape before their trial. 

A) but B) so C) if D) when E) or 

 
 

25. Rock climbing is a sport where someone uses their 
hands and feet to climb up a real rock or an ---- 
climbing wall. 

A) intelligent B) essential C) obedient 

D) artificial E) attentive 

 
 

26. Although native people had lived there ---- many 
hundreds of years, New York City was first explored by 
Europeans ----- the 1500s. 

A) at / on B) for / in C) of / under 

D) since / at E) in / for 

 
 

27. Europe has the world's second ---- volcano, Mount 
Etna, on the east coast of Sicily, part of southern Italy. 

A) as active as 

B) more active 

C) much more active 

D) most active 

E) more active than 

21. - 27. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere 

uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 

YABANCI 
DİL 
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28. Before computers started to be widely used, ----. 

A) a common term for keeping track of the data is called 
keeping the books 

B) accounting software can be downloaded to a computer 
in the office 

C) all accounting information was stored in books called 
"ledgers" 

D) the first computer was invented in the USA in the 20th 
century 

E) accounting has become a more popular sector thanks to 
software 

 
 
 
 
 
 
 
 

29. Avocado is a berry that can be produced in many 
places ----. 

A) because avocado exports are challenged by the growth 
of production 

B) even if in their dream they are moving 

C) when it was first discovered in Central America and 
Mexico 

D) as long as the weather where it is grown is not too cold 

E) while avocado slices are frequently added to 
hamburgers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. If an online shopper finds a product to purchase, ----. 

A) in 1995, Amazon launched its online shopping site 

B) clicking "send" will add the item to the shopping cart 

C) this kind of shopping has lately become popular 

D) businesspeople are looking for a faster way to shop 

E) it has a product catalog that customers can look through 

31. İşletmelerin gelir ve giderlerini nakit esasına göre 
muhasebeleştirmeleri durumunda aşağıdaki temel 
kavramlardan hangisine aykırı davranılmış olur? 

A) Önemlilik B) Tutarlılık C) İhtiyatlılık 

D) Özün önceliği E) Dönemsellik 

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu ilkeleri 
kapsamında ele alınır? 

A) Bir yıl içinde paraya dönüşecek varlıklar, dönen varlıklar 
grubu içinde gösterilir. 

B) Dönem sonunda maliyet ve giderleri gerçeğe uygun 
olarak gösterebilmek için stoklarda, alacaklarda ve 
borçlarda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır. 

C) Varlıklardaki değer düşüklükleri dikkate alınarak karşılık 
ayrılmalıdır. 

D) Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanların birikmiş 
tutarları bilançoda gösterilir. 

E) Geçmiş yıllar zararları ile dönem zararları öz kaynaklar 
grubunda indirim olarak yer alır. 

 
 
 
 
 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından 
biridir? 

A) Maliyet Giderleri Karşılığı 

B) Gelir Tahakkukları 

C) Gelecek Aylara Ait Giderler 

D) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 

E) Verilen Sipariş Avansları 

 
 
 
 
 
 
 
 

34. Bir işletmede dönem sonunda sonuç hesaplarının 
kapatılmasından sonra yapılacak ilk işlem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kapanış kayıtlarının yapılması 

B) Finansal tabloların düzenlenmesi 

C) Genel kesin mizanın düzenlenmesi 

D) Günlük işlemlerin madde şeklinde kaydedilmesi 

E) Günlük işlemlerin hesaplarda sınıflandırılması 

ALAN 
BİLGİSİ 

28. - 30. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde 

tamamlayan ifadeyi bulunuz. 
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35. Bir işletmenin dönem başında varlıkları, borçlarından 

6.000 ₺ fazladır. İşletme dönem içinde ortaklarından 2.000 ₺ 
borç almış ve bunun 500 ₺’sini geri ödemiştir. 

Bu işletmenin dönem sonunda varlıkları 15.000 ₺, 
borçları ise 10.000 ₺ olduğuna göre işletmenin kâr veya 
zararı kaç ₺’dir? 

A) 500 ₺ kâr 

B) 1.000 ₺ zarar 

C) 1.500 ₺ zarar 

D) 2.000 ₺ zarar 

E) 2.500 ₺ zarar 

 
 
 
 
 

 
36. Maddi duran varlıkların edinilmesi için katlanılan 

maliyetin, ilgili varlıkların faydalı ömürleri boyunca 
sistematik olarak gidere dönüştürülmesi işlemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karşılık 

B) Reeskont 

C) Amortisman 

D) Değer düşüklüğü 

E) Özel maliyet 

39. Stoklarının kayda alınmasında sürekli envanter yöntemini 
kullanan ve %10 kârla çalışan bir işletme, daha önce kredili 
olarak sattığı malların 3.300 ₺ + 594 ₺ KDV tutarındaki 
kısmını iade almıştır. 

Bu bilgilere göre yapılacak kayıtta aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Ticari Mallar hesabı 3.300 ₺ borçlu 

B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 3.000 ₺ alacaklı 

C) Satıştan İadeler hesabı 3.000 ₺ borçlu 

D) Yurtiçi Satışlar hesabı 3.300 ₺ borçlu 

E) Satıştan İadeler hesabı 3.300 ₺ alacaklı 

 
 
 
 

40. Sermaye şirketlerinde, şirket genel kurul kararına 
göre kârdan ayrılan yedekler aşağıdaki hesapların 
hangisinde muhasebeleştirilir? 

A) Özel Fonlar 

B) Yasal Yedekler 

C) Statü Yedekleri 

D) Olağanüstü Yedekler 

E) Diğer Kâr Yedekleri 

 
 
 
 

37. 

 
 
 

 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 

3.000 
12.000 

 

15.000 

31 Aralık 2020 tarihinde yapılan yukarıdaki kayıt ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 2022 yılında ödenecek gider tutarı 9.000 ₺’dir. 

B) 2020 yılı giderine ilişkin ödenen tutar 15.000 ₺’dir. 

C) 2021 yılına ilişkin dönem gideri tutarı 9.000 ₺’dir. 

D) 2021 yılı giderine ilişkin ödenecek tutar 12.000 ₺’dir. 

E) 2020 yılına ilişkin dönem gideri 3.000 ₺’dir. 

 
41. A İşletmesi, ürettiği mamullerde kullanmak üzere satın 

alacağı 60.000 ₺ tutarında bir patentin %20’lik kısmı için 
banka aracılığıyla 12.08.2021 tarihinde ön ödeme 
yapmıştır. İşletme, 30.08.2021 tarihi itibarıyla patente ilişkin 
yasal süreci tamamlamış ve bu süreçte patentin kalan 
bedeli ile 5.000 ₺ tutarındaki alış giderini ve toplam 6.500 ₺ 
tutarındaki KDV’sini nakden ödemiştir. 

Bu bilgilere göre 30.08.2021 tarihinde yapılması 
gereken kayıtla ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisinin 
kullanımı doğrudur? 

A) Verilen Sipariş Avansları hesabı alacaklı 12.000 ₺ 

B) Kasa hesabı borçlu 59.500 ₺ 

C) Haklar hesabı borçlu 65.000 ₺ 

D) Genel Üretim Giderleri hesabı borçlu 5.000 ₺ 

E) Haklar hesabı borçlu 53.000 ₺ 

 
 
 

 

38. Aşağıdaki hesaplardan hangisi hem bilanço hem de 
gelir tablosunda yer alır? 

A) Dönem Net Kârı 

B) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 

C) Dönem Net Kârı veya Zararı 

D) Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 
Karşılıkları 

E) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

42. Bir işletme, 01.12.2018 tarihinde faizi ve anaparası vade 
sonunda ödenmek üzere 2 yıl vadeli kredi çekmiştir. 
Krediye ilişkin tüm ödemeler vade sonunda bankadaki 
hesaptan aktarılmıştır. 

Kredi ödemesine ilişin yapılacak kayıtta aşağıdaki 
hesaplardan hangisi kullanılmaz? 

A) Bankalar 

B) Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 

C) Finansman Giderleri 

D) Gider Tahakkukları 

E) Banka Kredileri 
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43. A İşletmesi, sattığı sütlerin kaplarıyla ilgili müşteri 
işletmeden 2.000 ₺ tutarında depozito almıştır. Müşteri, 
kapların %60’ını iade edebilmiştir. Bunun üzerine işletme 
depozito bedelinin %60’ını müşterinin banka hesabına 
havale etmiştir. İade edilmeyen kapların kayıtlı değeri 
3.000 ₺, birikmiş amortismanı 2.000 ₺’dir. 

Bu bilgilere göre A İşletmesi’nin depozito iadesi 
sırasında yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı 1.000 ₺ 
borçlandırılır. 

B) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı 2.000 ₺ 
borçlandırılır. 

C) Birikmiş Amortismanlar hesabı 2.000 ₺ borçlandırılır. 

D) Diğer Maddi Duran Varlıklar hesabı 3.000 ₺ 
alacaklandırılır. 

E) Bankalar hesabı 1.200 ₺ alacaklandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 

 
44. Gelir ve gider hesaplarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Gelir hesapları genel geçici mizanda alacak kalanı verir. 

B) Gider hesapları genel kesin mizanda kalan vermez. 

C) Gelir hesaplarının alacaklandırılması, gider hesaplarının 
borçlandırılması ilgili hesapta artış anlamına gelir. 

D) Tüm gider hesapları dönem sonunda Dönem Net Kârı 
veya Zararı hesabının borcuna devredilerek kapatılır. 

E) Gelir hesaplarının toplamı gider hesaplarının 
toplamından büyükse, Dönem Kârı veya Zararı hesabı 
alacak kalanı verir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Sermayesi 30.000 ₺ olan, ortakların taahhütlerini %80 
oranında yerine getirdiği bir anonim şirketin 2020 yılı 
dönem kârı 20.000 ₺’dir. Şirketin bu yıla kadar ayırdığı 
I. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı 4.500 ₺’dir. 

Bu bilgilere göre şirketin 2020 yılı sonunda ayırması 
gereken I. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı kaç ₺’dir? 

A) 300 B) 1.000 C) 1.200 

D) 1.500 E) 4.000 

46. Bir işletme, 2018 yılında üretim faaliyetinde kullanmak 
amacıyla KDV hariç 60.000 ₺’ye makine satın almış ve 
kullanmaya başlamıştır. Makinenin ekonomik ömrü 5 yıl 
olup, ilk yıl azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman 
ayırdıktan sonra ikinci yılda eşit tutarlar yöntemine 
geçmeye karar vermiştir. 

Bu makine için alımdan önce ayrılmış 30.000 ₺ 
yenileme fonu olduğu varsayıldığında ikinci yıldaki 
amortisman kaydıyla ilgili aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı doğru olur? 

A) Genel Üretim Giderleri hesabı 3.000 ₺ borçlandırılır. 

B) Birikmiş Amortismanlar hesabı 7.200 ₺ alacaklandırılır. 

C) Özel Fonlar hesabı 30.000 ₺ borçlandırılır. 

D) Birikmiş Amortismanlar hesabı 12.000 ₺ alacaklandırılır. 

E) Özel Fonlar hesabı 6.000 ₺ alacaklandırılır. 

 
 
 
 
 

47. Hesaplar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Asli hesaplar aktifi düzenleyici ve pasifi düzenleyici 
hesaplar olarak ikiye ayrılır. 

B) Aktifi düzenleyici hesaplar pasif karakterli hesaplardır. 

C) Geçici hesaplar dönem sonunda kalan vermeyen 
hesaplardır. 

D) Gelir tablosu hesapları reel hesaplardır. 

E) "A Bankası Ticari Mevduat Hesabı" bir ana hesaptır. 

 
 
 

48. A Anonim Şirketi, 200.000 ₺’lik sermaye taahhüdünün 

%75'ini yerine getirmeyen Ortak K'nin hisse senetlerini iptal 
etmiş ve iptal edilen hisse senetlerini banka aracılığıyla 
180.000 ₺’ye satmıştır. 

Bu işleme ilişkin yapılacak kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 
 

102 BANKALAR 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
521 HİSSE SENETLERİ İPTAL 

KÂRLARI 

180.000  
150.000 

 
30.000 

 
B) 

 

102 BANKALAR 
500 SERMAYE 
590 DÖNEM NET KÂRI 

200.000  
180.000 
20.000 

 
C) 

 

300 BANKA KREDİLERİ 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

500 SERMAYE 
102 BANKALAR 

180.000 
200.000 

 

200.000 
180.000 

 
D) 

 

102 BANKALAR 
500 SERMAYE 

520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ 
PRİMLERİ 

200.000  
180.000 

 
20.000 

 
E) 

 

102 BANKALAR 
500 SERMAYE 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

200.000  
180.000 
20.000 
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49. A Şirketi; müşterilerine 12 ay süresince ayda 500 ₺ ödeme 
şartıyla, 12 aylık iletişim hizmeti ve cep telefonu sağlayan 
sözleşmeler yapmaktadır. A Şirketi sadece telefonu 
5.000 ₺’ye satmakta ve telefonsuz iletişim hizmetini ayda 
200 ₺’ye satmaktadır. 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 
standardına göre, hasılatın belirlenmesinde edim 
yükümlülüklerine dağıtım aşamasında kullanılacak tek 
başına satış fiyatı nedir? 

A) 5.000 ₺ B) 6.000 ₺ C) 7.000 ₺ 

D) 7.400 ₺ E) 8.400 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi TMS 1 Finansal Tabloların 
Sunuluşu standardına göre yeniden sınıflandırma 
düzeltmesi gerektiren bir işlemdir? 

A) Maddi olmayan duran varlığın yeniden değerleme artış 
işlemi (TMS 38 uyarınca) 

B) Maddi duran varlığın yeniden değerleme artış değişimi 
(TMS 16 uyarınca) 

C) Yurtdışındaki bir işletmenin elden çıkarılması 
(TMS 21 uyarınca) 

D) Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçülmesi 
(TMS 19 uyarınca) 

E) Kâr veya zararı etkilemeyen bir nakit akış 
değişkenliğinden korunma işlemi (TFRS 9 uyarınca) 

 
 
 
 
 
 

51. Muhasebe standartlarına göre raporlama yapan Y Şirketi 
deposunu boşaltmış ve kira geliri elde etmek amacıyla 
kiralamaya karar vermiştir. Söz konusu deponun 
ölçümünde gerçeğe uygun değer yönteminin uygulanması 
kararlaştırılmıştır. 

Depoya ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Maliyet bedeli 400.000 ₺ 

Birikmiş amortisman 150.000 ₺ 

Gerçeğe uygun değer 350.000 ₺ 

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına 
göre, deponun yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfına 
transferine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yatırım amaçlı gayrimenkul olarak finansal durum 
tablosuna 350.000 ₺ ile alınır. 

B) Transfer işleminden sonra kalan yararlı ömür üzerinden 
amortisman ayrılmaya devam edilir. 

C) Birikmiş amortismanı kapatılır. 

D) 100.000 ₺’lik maddi duran varlık yeniden değerleme 
artışı kayda alınır. 

E) Maliyet bedeli ile Binalar hesabından çıkartılır. 

52. Aşağıdakilerden hangisi TMS 2 Stoklar standardının 
kapsamı dışındadır? 

A) Hizmet şirketlerinde hizmet sunumunda kullanılacak 
hammadde ve malzemeler 

B) Üretim şirketlerinde üretim sürecinde kullanılmak üzere 
bekletilen hammadde ve malzemeler 

C) Gayrimenkul şirketlerinde tekrar satılmak üzere elde 
tutulan gayrimenkuller 

D) Tarım şirketlerinde hasat zamanındaki tarımsal ürünler 

E) Ticaret şirketlerinde satın alınan ve tekrar satılmak 
üzere elde tutulan mallar 

 
 
 
 
 
 

53. Sandalye ticareti ile uğraşan A Şirketi 31.12.2020 tarihi 
itibarıyla 100.000 ₺ tutarındaki sandalye stokunun net 
gerçekleşebilir değerini 90.000 ₺ olarak belirlemiş ve 
dönem sonu itibarıyla 10.000 ₺ stok değer düşüklüğü 
karşılığı ayırmıştır. Sandalyeler ertesi dönem, henüz 
finansal tablolar yönetim kurulu tarafından onaylanmadan 
önce 93.000 ₺’ye satılmıştır. 

Karşılık tutarının düzeltilmesine ilişkin olarak TMS 10 
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar standardına 
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Düzeltme gerektiren olaydır; finansal tablolara alınmış 
olan değer düşüklüğü tutarının 3.000 ₺’lik kısmı iptal 
edilir. 

B) Düzeltme gerektiren olaydır; finansal tablolara alınmış 
olan değer düşüklüğü tutarının 7.000 ₺’lik kısmı iptal 
edilir. 

C) Düzeltme gerektirmeyen olaydır; finansal tablolara 
alınmış olan değer düşüklüğü tutarının tümü iptal edilir. 

D) Düzeltme gerektirmeyen olaydır; cari dönemde 7.000 ₺ 
stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. 

E) Düzeltme gerektirmeyen olaydır; hiçbir işlem yapılmaz. 

 
 
 
 
 

 
54.  

I. Karşılıklar, güvenilir bir şekilde tahmin edilebildikleri 
sürece yükümlülük olarak muhasebeleştirilirler. 

II. Koşullu borçlar, tutarları güvenilir bir şekilde tahmin 
edilebildikleri sürece yükümlülük olarak 
muhasebeleştirilirler. 

III. Koşullu varlıklar hiçbir zaman dipnotlarda ya da varlıklar 
arasında raporlanmazlar. 

IV. Bir yükümlülüğün kayda alınabilmesi için yükümlü olunan 
tarafın kimliğinin bilinmesi gerekli değildir. 

TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 
standardına göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri 
doğrudur? 

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

D) I, II ve III E) I, III ve IV 
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55. Muhasebe bilgi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) İşletmenin diğer bilgi sistemleri ile bağlantılı biçimde 
çalışır. 

B) İşletmenin faaliyet sonuçları hakkında paydaşlara bilgi 
verir. 

C) İşletme paydaşlarının finansal bilgi ihtiyacını karşılar. 

D) İşletme yöneticilerinin koyduğu hedefleri gerçekleştirmek 
için çalışır. 

E) İşletmenin finansal raporlarının üretildiği sistemdir. 

 
 
 
 
 
 
 

56. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de içinde yer aldığı 
uluslararası örgütlerden biridir? 

A) Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG) 

B) Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyici Kuruluşlar 
Forumu (IFIAR) 

C) Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) 

D) Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu 
(PCAOB) 

E) Kamu Muhasebe Standartları Kurulu (GASB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Bir üretim işletmesi, üretim faaliyetlerini iki hizmet üretim 
gider yeri (HÜGY) ve iki esas üretim gider yerinde (EÜGY) 
sürdürmektedir. Döneme ait birinci dağıtım sonuçları ve 
dağıtım anahtarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dağıtım 
anahtarı olarak HÜGY I’de çalışan kişi sayısı, HÜGY II’de 
ise bakım saati kullanılmaktadır. 

 

 HÜGY I HÜGY II EÜGY I EÜGY II 

I. Dağıtım 
Sonucu 

10.000 ₺ 20.000 ₺ 100.000 ₺ 50.000 ₺ 

Çalışan Sayısı 10 10 60 30 

Bakım Saati - 5 10 90 

Kademeli dağıtım yöntemine göre (Hizmet bölümlerinin 
dağıtım sırası hizmet sunulan bölüm sayısına göre 
belirlenmektedir.) ikinci dağıtımı yapan işletmede 
EÜGY I’in HÜGY II’den almış olduğu genel üretim giderleri 
kaç ₺’dir? 

A) 2.100   B) 3.000 C) 4.300 D) 4.800 E) 5.200 

58. Bir üretim işletmesinde birinci ve ikinci dağıtım işlemleri 
sonucunda Kaynak esas üretim gider yerinde elde edilen 
bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

 KAYNAK 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 50.000 

Yardımcı Malzeme Giderleri 8.000 

Direkt İşçilik Giderleri 45.000 

Endirekt İşçilik Giderleri 9.000 

Elektrik Giderleri 11.000 

Bakım Giderleri 5.000 

1. Dağıtım Toplamı 128.000 

  

Yardımcı Gider Yerlerinden Dağıtımla Gelen 
Giderler 

 

Yemekhane gider yerinden gelen pay 14.000 

Bakım-Onarım gider yerinden gelen pay 8.000 

2. Dağıtım Toplamı 150.000 

Dağıtımlar sonucunda Kaynak esas üretim gider yerinde 
toplanan giderler içinde "Genel Üretim Giderleri"nin payı 
kaç ₺’dir? 

A) 22.000 B) 33.000 C) 55.000 

D) 128.000 E) 150.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Bir üretim işletmesinin ilgili döneme ait üretim bilgileri 
aşağıdaki gibidir: 

 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 24.000 ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri 16.000 ₺ 

Birim Başına Değişken Genel Üretim Giderleri 2 ₺ 

Dönemde Üretilen Mamul Miktarı 8.000 adet 

İşletmenin programlanan normal kapasitesi 10.000 adettir. 
Üretim maliyetine normal maliyet sistemine göre mamul 
başına 1 ₺’lik sabit genel üretim gideri yüklenmiştir. 

İşletme normal maliyet sistemi yerine tam maliyet 
sistemini benimsemiş olsaydı, birim başına üretim 
maliyeti kaç ₺ olurdu? 

A) 6,50 B) 7,25 C) 8,25 D) 9,50 E) 9,75 
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60. Bir üretim işletmesi evre (safha) maliyet sistemini 
kullanmakta ve üretim faaliyetlerini tek evrede 
tamamlamaktadır. Stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar 
(FIFO) yöntemine göre takip eden işletmede ilgili döneme 
ait bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buna göre direkt ilk madde ve malzeme açısından 
eşdeğer birim sayısı kaçtır? 

A) 10.200 B) 11.200 C) 11.800 D) 12.800 E) 13.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61. Bir üretim işletmesi sipariş maliyet sistemini kullanmaktadır. 

İşletmenin üretimini gerçekleştirmekte olduğu siparişlere 
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

 Sipariş 10 Sipariş 11 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 8.000 ₺ 10.000 ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri 10.000 ₺ 15.000 ₺ 

Fiili Faaliyet Hacmi (makine saati-ms) 400 ms 600 ms 

Dönem içerisinde genel üretim giderleri tahminî olarak her 
bir sipariş için gerçekleşen direkt işçilik giderlerinin %60’ı 
oranında yüklenmektedir. Dönem sonunda ortaya çıkan fiilî 
genel üretim giderleri toplamı 20.000 ₺’dir. İşletme fiilî 
genel üretim giderlerinin siparişlere dağıtımında ise faaliyet 
hacmi olarak makine saatini kullanmaktadır. 

Dönemde bu siparişler dışında başka bir üretim 
gerçekleştirilmemiş ise Sipariş 10 için dönem sonunda 
ortaya çıkacak genel üretim giderleri bütçe sapması 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2.000 ₺ Eksik Yükleme 

B) 3.000 ₺ Eksik Yükleme 

C) 5.000 ₺ Eksik Yükleme 

D) 2.000 ₺ Fazla Yükleme 

 
A) 12.000 B) 13.000 C) 14.000 

D) 720.000 E) 750.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
63. Bir üretim işletmesinde satışların maliyeti tablosunun 

oluşumuyla ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

 1. Dönem 2. Dönem 

Dönem Başı Direkt İlk Madde ve 
Malzeme Stokları 

50.000 ? 

Dönem İçi Satın Alınan Direkt İlk 
Madde ve Malzeme 

140.000 160.000 

Dönem Sonu Direkt İlk Madde ve 
Malzeme Stokları 

? 70.000 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri ? 150.000 

Direkt İşçilik Giderleri 80.000 95.000 

Genel Üretim Giderleri 120.000 140.000 

Üretim Giderleri Toplamı 330.000 385.000 

Dönem Başı Yarı Mamul Stokları 60.000 ? 

Dönem Sonu Yarı Mamul Stokları 70.000 65.000 

Üretilen Mamuller Maliyeti 320.000 ? 

Dönem Başı Mamul Stokları 50.000 ? 

Dönem Sonu Mamul Stokları 40.000 30.000 

Satılan Mamuller Maliyeti 330.000 ? 

Bu bilgilere göre ikinci dönemde satılan mamullerin 
maliyeti kaç ₺’dir? 

E) 3.000 ₺ Fazla Yükleme A) 380.000 B) 390.000 C) 400.000 

D) 410.000 E) 430.000 

62. Üretim maliyetlerini standart maliyet sistemine göre 
hesaplayan bir işletmede direkt işçilik giderlerine ilişkin 
standartlar aşağıdaki gibidir: 

- Standart direkt işçilik süresi 60 dakika/birim 

- Standart direkt işçilik ücreti 12 ₺/saat 

Dönemde üretilen 10.000 birim için gerçekleşen direkt 
işçilik süresi 660.000 dakikadır. Gerçekleşen direkt işçilik 
ücreti ise 13 ₺/saat olarak tespit edilmiştir. 

Buna göre, işletmenin üretim döneminde direkt işçilik 
giderleri zaman (süre) sapması kaç ₺'dir? 

Dönem Başı Yarı Mamul 2.000 birim 

Üretime Başlanan 12.000 birim 

Tamamlanan 11.000 birim 

Dönem Sonu Yarı Mamul 3.000 birim 

Tamamlanma Dereceleri 
Direkt İlk Madde ve 
Malzeme Açısından 

Şekillendirme 
Açısından 

Dönem Başı Yarı Mamul %80 %40 

Dönem Sonu Yarı Mamul %60 %30 
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64. Haziran ayı bordrosundan alınan bilgilere göre, Kesme 
esas üretim gider yerinde çalışan işçiler için toplam 
15.500 ₺ fazla çalışma ücreti ve fazla çalışma ücret zammı 
hesaplandığı görülmüştür. Yapılan incelemede fazla 
çalışmanın bayram öncesi sıkışıklığın giderilmesi için 
yaptırıldığı ve tutarın 5.500 ₺’sinin fazla çalışma ücret 
zammı olduğu anlaşılmıştır. 

Fazla çalışma ücreti ve fazla çalışma ücret zammının 
muhasebeleştirilmesi konusunda aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) 15.500 ₺ gider yeri açısından direkt, 10.000 ₺ mamuller 
açısından direkt, 5.500 ₺ mamuller açısından endirekt 
giderdir. 

B) 15.500 ₺ gider yeri açısından endirekt, 10.000 ₺ 
mamuller açısından direkt, 5.500 ₺ mamuller açısından 
direkt giderdir. 

C) 15.500 ₺ gider yeri açısından direkt, 10.000 ₺ mamuller 
açısından endirekt, 5.500 ₺ mamuller açısından direkt 
giderdir. 

D) 15.500 ₺ hem gider yeri hem de mamuller açısından 
direkt giderdir. 

E) 15.500 ₺ hem gider yeri hem de mamuller açısından 
endirekt giderdir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
65. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin likidite durumu 

hakkında bilgi vermez? 

A) Net İşletme Sermayesi 

B) Cari Oran 

C) Asit-Test Oranı 

D) Nakit Oranı 

E) Net Kâr Marjı 

 
 
 
 

66. Bir işletmenin toplam pasifleri %100 kabul edilerek yapılan 
dikey yüzde analizinde kısa vadeli yabancı kaynakların 
dikey yüzdesinin %30, uzun vadeli yabancı kaynakların 
dikey yüzdesinin %50 olduğu görülmüştür. 

İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarının 60.000 ₺ 
olduğu biliniyor ise bu işletmenin özkaynaklarının ve 
toplam aktiflerinin tutarı kaçtır? 

A) Özkaynaklar 50.000 ₺, Toplam Aktifler 250.000 ₺ 

B) Özkaynaklar 40.000 ₺, Toplam Aktifler 200.000 ₺ 

C) Özkaynaklar 30.000 ₺, Toplam Aktifler 200.000 ₺ 

D) Özkaynaklar 60.000 ₺, Toplam Aktifler 300.000 ₺ 

E) Özkaynaklar 40.000 ₺, Toplam Aktifler 180.000 ₺ 

67. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

 Cari 
Dönem 

Önceki 
Dönem 

Toplam Aktifler 1.000.000 ₺ 800.000 ₺ 

Dönen Varlıklar 600.000 ₺ 400.000 ₺ 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 400.000 ₺ 250.000 ₺ 

Net Satışlar 350.000 ₺ 150.000 ₺ 

Stoklar 100.000 ₺ 80.000 ₺ 

Bu işletmenin cari döneme ait Net İşletme Sermayesi 
Devir Hızı ve Asit-Test Oranı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Net İşletme Sermayesi Devir Hızı 2, Asit-Test Oranı 1,25 

B) Net İşletme Sermayesi Devir Hızı 1,5, Asit-Test Oranı 1,25 

C) Net İşletme Sermayesi Devir Hızı 2, Asit-Test Oranı 1 

D) Net İşletme Sermayesi Devir Hızı 3, Asit-Test Oranı 1,25 

E) Net İşletme Sermayesi Devir Hızı 1, Asit-Test Oranı 1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. Bir işletmenin dolaşımdaki pay senedi sayısı 10.000 adettir. 
Her bir payın piyasa değeri 4 ₺’dir. 

İşletmenin aktif toplamı 200.000 ₺, toplam yabancı 
kaynakları 160.000 ₺ olduğuna göre işletmenin piyasa 
değeri/defter değeri (PD/DD) oranı kaçtır? 

A) 1 B) 1,25 C) 2,5 D) 5 E) 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. Bir işletmenin duran varlıklarının aktif toplamına oranı 
%75, özkaynak toplamı 20.000 ₺ ve özkaynak 
toplamının pasif toplamına oranı %10 ise dönen 
varlıkların toplamı kaç ₺’dir? 

A) 25.000 B) 50.000 C) 75.000 

D) 100.000 E) 150.000 
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70. Aşağıdaki durumların hangisinde bir işletmenin öz 
sermayesi negatif olur? 

A) İşletmenin toplam borçlarının özkaynaklarından fazla 
olması durumunda 

B) İşletmenin uzun vadeli borçlarının duran varlıklarından 
fazla olması durumunda 

C) İşletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarından 
az olması durumunda 

D) İşletmenin toplam borçlarının toplam aktiflerinden fazla 
olması durumunda 

E) İşletmenin devamlı (sürekli) sermayesinin kısa vadeli 
borçlarından fazla olması durumunda 

 
 
 
 

 
71. Bilanço genel toplamlarına göre yapılmış dikey yüzdeler 

analizinde dönen varlıkların tutarı 40.000 ₺ ve dikey 
yüzdesi %20’dir. 

Aynı yönteme göre analiz edilmiş kısa vadeli yabancı 
kaynakların dikey yüzdesi %10 ise bu bilançodan 
hareketle hesaplanacak cari oran kaçtır? 

A) 0,5 B) 1,50 C) 1,75 D) 2,00 E) 2,25 

 
 
 
 
 

 
72. Bir işletmenin 2019 yılına göre 2020 yılında satışları %20 

oranında, satışların maliyeti %10 oranında artmıştır. 

2020 yılı satışları 18.0 00 ₺ ve 2019 yılı satışlarının 
maliyeti 10.000 ₺ olan işletmenin brüt satış kârı 2019 
yılına göre 2020 yılında nasıl değişmiştir? 

A) %20 oranında azalmıştır. 

B) %10 oranında artmıştır. 

C) %20 oranında artmıştır. 

D) %30 oranında artmıştır. 

E) %40 oranında artmıştır. 

 
 
 
 
 

73. Denetçi, birden fazla belirsizlik içeren istisnai durumlarda, 
belirsizliklerin her birine ilişkin yeterli ve uygun denetim 
kanıtı elde edilmiş olmasına bağlı kalmaksızın, 
belirsizliklerin muhtemel etkileşimi ve finansal tablolar 
üzerindeki muhtemel kümülatif etkilerini değerlendirir. 

Verilen ifadeye göre denetçi, aşağıdaki Bağımsız 
Denetim Standartlarından hangisine dayanarak yapmış 
olduğu çalışmayı görüşe bağlamaya çalışmaktadır? 

A) BDS 505 Dış Teyitler 

B) BSD 570 İşletmenin Sürekliliği 

C) BSD 550 İlişkili Taraflar 

D) BDS 501 Bağımsız Denetim Kanıtları - Belirli Kalemler 
için Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar 

E) BDS 330 Bağımsız Denetçinin Risk Olarak 
Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler 

74. Denetim sırasında denetçinin bir taşıta ilişkin ruhsat 
incelemesi aşağıdaki denetim hedeflerinden hangisini 
karşılar? 

A) Mülkiyet 

B) Var olma 

C) Bütünlük 

D) Doğru değerleme 

E) Standartlara uygun sınıflama 

 
 
 
 
 
 

 
75. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı güvence denetiminin 

tanımıdır? 

A) Uygulanan prosedürlere ve elde edilen kanıtlara 
dayanarak denetçinin, denetime konu bilginin önemli 
yanlışlık içerdiği kanaatine varmasına sebep olan 
herhangi bir konunun dikkatini çekip çekmediğini 
aktaracak biçimde bir sonuç bildirdiği güvence 
denetimidir. 

B) Denetçi dışındaki bir tarafın, dayanak denetim konusunu 
kıstaslar uygulanmak suretiyle ölçtüğü veya 
değerlendirdiği bir güvence denetimidir. 

C) Denetçinin, dayanak denetim konusunu geçerli kıstaslar 
uygulamak suretiyle ölçtüğü veya değerlendirdiği ve 
sonuçta ortaya çıkan denetime konu bilgiyi güvence 
raporunun bir parçası olarak veya ilişiğinde sunduğu 
güvence denetimidir. 

D) Denetçinin, denetimin yapıldığı şartlarda, varacağı 
sonuca dayanak olarak güvence denetimi riskini kabul 
edilebilir düşük bir seviyeye indirdiği güvence 
denetimidir. 

E) Bir işletmenin yıllık finansal tablo ve diğer finansal 
verilerinin, tablo ve bilgiler için belirlenmiş kriterlere 
uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek yeterli ve 
uygun kanıtların elde edildiği denetimdir. 

 
 
 
 
 
 
 

76. Aşağıdakilerden hangisi kilit denetim konularının 
denetim raporlarında yer almasının temel amaçlarından 
biridir? 

A) Denetçinin önemliliği neye göre ve nasıl hesapladığını 
anlatabileceği bir bölüm sunmak 

B) Yatırımcılara, işletmenin rekabet avantajı ile ilgili bilgiler 
sunmak 

C) İşletmelerin borç yapısını özetleyen bilgiler sunmak 

D) Yürütülen denetime ilişkin daha fazla şeffaflık 
sağlayarak denetçi raporunun iletişim değerini artırmak 

E) İşletmelerin performansını teknik analiz yapanlar 
açısından daha net bir biçimde ortaya koymak 
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77. Beklenen değerlerden ciddi ölçüde farklılık gösteren 
veya diğer ilgili bilgilerle tutarsızlık gösteren 
belirlenmiş dalgalanmaların veya ilişkilerin 
araştırılması aşağıdaki denetim prosedürlerinden 
hangisini ifade etmektedir? 

A) Yeniden uygulama 

B) Analitik prosedür 

C) Gözlem 

D) Tetkik 

E) Yeniden hesaplama 

 
 
 
 
 

 
78. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların denetiminin 

temel amacıdır? 

A) Hedef kullanıcıların finansal tablolara duyduğu güven 
seviyesini artırmak 

B) Bir işletmenin belirli bir tarihteki ekonomik kaynaklarını 
veya yükümlülüklerini ya da belirli bir dönemde bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri göstermek 

C) Bir işletmenin finansal performansı ve nakit akışları 
hakkında bilgi sağlamak 

D) İşletmenin finansal riskini tespit etmek 

E) Bir amacın yerine getirilip getirilmediğine ilişkin olarak 
karar vericilere yardımcı olmak 

 
 
 
 
 
 

79. Yönetim beyanı düzeyindeki önemli yanlışlıkları 
önleme veya tespit edip düzeltmede kontrollerin işleyiş 
etkinliğini değerlendirmek üzere tasarlanmış denetim 
prosedürleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Analitik testler 

B) Detay testleri 

C) Kontrol testleri 

D) Kıyaslama noktası tespit testleri 

E) Örneklem büyüklüğü tespit testleri 

 
 
 
 
 
 

80. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kanıtın güvenilirliği ile 
ilgili olarak yanlıştır? 

A) Kanıtın güvenilirliği kanıtın uygunluğundan 
etkilenmektedir. 

B) Bir kaynaktan elde edilen denetim kanıtının, bir başka 
kaynaktan elde edilen denetim kanıtıyla tutarsız olması 
kanıtın güvenilirliğini etkilemektedir. 

C) Denetim kanıtının güvenilirliği, kanıtın kaynağından 
etkilenmektedir. 

D) Denetim kanıtının güvenilirliği, kanıtın niteliğinden 
etkilenmektedir. 

E) Denetim kanıtının güvenilirliği, kanıtın elde edildiği 
şartlara bakılmaksızın aynıdır. 

81. Aşağıdakilerden hangisi BDS 210 Bağımsız Denetim 
Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması 
standardı uyarınca denetçinin, denetimin ön şartlarının 
mevcut olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapacağı 
işlerden biri değildir? 

 

A) Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan finansal 
raporlama çerçevesinin kabul edilebilir olup olmadığını 
belirlemek. 

B) Yönetimin, finansal tabloların geçerli finansal raporlama 
çerçevesine uygun olarak hazırlanması 
sorumluluğunu anladığına ve üstlendiğine dair 
mutabakatını almak. 

C) Yönetimin, hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık 
içermeyen finansal tablolar hazırlanmasını sağlamak 
için iç kontrole ilişkin sorumluluğunu anladığına ve 
üstlendiğine dair mutabakatını almak. 

D) Yönetimin denetçiye, denetimin amacı doğrultusunda 
talep edebileceği ilave bilgileri sağlama 
sorumluluğunu anladığına ve üstlendiğine dair 
mutabakatını almak. 

E) Denetçi raporunun teslim tarihine ilişkin sorumlulukların 
karşılıklı olarak anlaşıldığı ve üstlenildiğine dair 
yönetimin mutabakatını almak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
82. BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları 

Üzerinde Anlaşmaya Varılması standardı 
uyarınca denetim sözleşmesine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Denetçi, makul bir gerekçe olup olmadığına 
bakmaksızın sözleşmenin şartlarında değişiklik 
yapılmasını kabul etmez. 

B) Denetimin şartlarında değişiklik olması ve anlaşılması 
hâlinde denetçi ve yönetim, denetimin yeni şartlarını 
yeni bir sözleşme veya ilk sözleşmeye ek yapmak 
suretiyle belgelendirir. 

C) Denetim başlamadan önce yazılı bir denetim 
sözleşmesinin yapılması, denetimle ilgili yanlış 
anlamaları önleme bakımından işletme ve denetçinin 
yararınadır. 

D) Denetim sözleşmesinin şekli ve içeriği her bir işletme 
için farklılık gösterebilir. 

E) Denetçi, denetim sözleşmesinde yönetimin yazılı 
beyanlarda bulunacağı beklentisine ilişkin hükme yer 
verebilir. 
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83. Kalite kontrol sistemine ilişkin aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kalite kontrol sistemleri, politika ve prosedürleri, denetim 
şirketinin sorumluluğundadır. 

B) Kalite kontrol sistemleri, denetim şirketinin ve 
personelinin, mesleki standartlara ve mevzuat 
hükümlerine uyduğuna ilişkin makul güvence sağlayan 
bir sistemdir. 

C) Kalite kontrol sistemleri, denetim şirketi veya sorumlu 
denetçiler tarafından düzenlenen raporların, içinde 
bulunulan şartlara uygunluğuna ilişkin makul güvence 
sağlayan bir sistemdir. 

D) Sorumlu denetçi ile denetim kalitesini gözden geçiren 
kişi arasında görüş farklılıklarının olması durumunda, 
sorunun çözüme kavuşturulup kavuşturulmadığına 
bakılmaksızın, sorumlu denetçinin görüşü doğrultusunda 
rapora tarih verilir. 

E) Denetimin kalitesini gözden geçiren kişi, denetimin 
kalitesine yönelik gözden geçirmenin, denetçi raporu 
tarihinde veya öncesinde tamamlanmış olduğunu 
belgelendirir. 

 
 
 
 
 
 

84. Aşağıdakilerden hangisi BDS 315 İşletme ve Çevresini 
Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin 
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standardı uyarınca, 
iç kontrol bileşenlerinden biri olan risk değerlendirme 
sürecine ilişkin olarak işletmede bulunup bulunmadığı 
hususunda denetçinin kanaat edinmesi gereken bir 
husus değildir? 

A) Finansal raporlama amaçlarıyla ilgili iş hayatına ilişkin 
risklerin belirlenmesi 

B) Risklerin ciddiyetinin tahmin edilmesi 

C) Risklerin gerçekleşme ihtimallerinin değerlendirilmesi 

D) Risklere karşı atılacak adımlara karar verilmesi 

E) Yönetimin, dürüstlük ve etik davranış kültürü oluşturarak 
bu kültürü devam ettirip ettirmediği 

 
 
 
 
 
 
 

85. Aşağıdaki durumlardan hangisi BDS 240 Finansal 
Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin 
Hileye İlişkin Sorumlulukları standardı çerçevesinde 
varlıkların kötüye kullanılmasına ilişkin dikkate 
alınması gereken bir "fırsat" faktörüdür? 

A) Bilinen veya öngörülen işten çıkarmalar 

B) Çalışan haklarında yapılan ya da yapılması öngörülen 
değişiklikler 

C) Küçük hırsızlıklara gösterilen müsamaha 

D) Kişisel gelirin üzerinde yaşama 

E) Kasada bulunan yüksek miktarda nakit 

86. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların 
denetiminde kullanılacak maddi doğrulama prosedürü 
niteliğindeki analitik prosedürlerden biri değildir? 

A) Amortisman giderlerinin Tesis, Makine ve Cihazlar 
hesabının bakiyesine oranının önceki yıl oranıyla 
karşılaştırılması 

B) Birikmiş Amortismanlar hesabının bakiyesinin Tesis, 
Makine ve Cihazlar hesabının bakiyesine oranının 
önceki yıl oranıyla karşılaştırılması 

C) Tesis, makine ve cihazlara ilişkin aylık ve yıllık bakım ve 
onarım giderlerinin önceki yıl bakiyesiyle 
karşılaştırılması 

D) Tesis, Makine ve Cihazlar hesabının bakiyesinin toplam 
varlıklar içerisindeki oranının önceki yıl oranıyla 
karşılaştırılması 

E) Tesis, makine ve cihazların satın alınması ve elden 
çıkarması ile ilgili prosedürlerin önceki yıl uygulanan 
prosedürlerle karşılaştırılması 

 
 
 
 
 
 

87. Aşağıdakilerden hangisi denetim planı içerisinde 
yer almaz? 

A) Denetim ücretinin hangi zaman aralığında tahsil 
edileceği 

B) Hangi denetim alanlarının denetleneceği 

C) Denetimin kimler tarafından yapılacağı 

D) Denetim döneminin hangi zaman aralığını kapsadığı 

E) Hangi denetim tekniklerinin uygulanacağı 

 
 
 
 
 

 
88. Aşağıda verilen denetim raporunun bölümlerinden 

hangisi görüş bildirmekten kaçınma ile sonuçlanan bir 
raporda yer alamaz? 

A) Denetçi görüşü 

B) Denetçinin sorumlulukları 

C) Görüşün dayanağı 

D) Yönetimin sorumlulukları 

E) Kilit denetim konuları 

 
 
 
 

 
89. Aşağıda verilen üretim fonksiyonlarından hangisinin 

ikame esnekliği sonsuza eşittir? 

A) Ölçeğe göre artan verime sahip Cobb-Douglas 

B) Ölçeğe göre sabit verime sahip Cobb-Douglas 

C) Ölçeğe göre azalan verime sahip Cobb-Douglas 

D) Doğrusal 

E) Leontief 
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90. Tam rekabet piyasasında yer alan bir firmanın kısa 

dönem toplam maliyet fonksiyonu SRTC=4q2+5q+5 ise 
bu firmanın kapatma noktasındaki ortalama değişken 
maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşittir? (q: çıktı 
miktarı) 

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

 
 
 
 
 
 

91. Toplam arz eğrileri hakkında aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi doğrudur? (dikey eksen: fiyat, yatay eksen: 
hasıla) 

A) Klasik toplam arz eğrisi belirli bir noktaya kadar pozitif 
eğimli, daha sonra dikey eksene paraleldir. 

B) Klasik toplam arz eğrisi sürekli olarak pozitif eğimlidir. 

C) Keynesyen toplam arz eğrisi belirli bir noktaya kadar 
pozitif eğimli, daha sonra dikey eksene paraleldir. 

D) Keynesyen toplam arz eğrisi sürekli pozitif eğimlidir. 

E) Keynesyen toplam arz eğrisi sürekli olarak dikey eksene 
paraleldir. 

 
 
 
 
 

 
92. Taylor prensibine göre enflasyon oranı %1 artarsa kısa 

dönem nominal faiz haddi nasıl değişmelidir? 

A) Nominal faiz haddi %1'den daha küçük bir oranda 
artırılmalıdır. 

B) Nominal faiz haddi tam olarak %1 oranında artırılmalıdır. 

C) Nominal faiz haddi %1'den daha büyük bir oranda 
artırılmalıdır. 

D) Nominal faiz haddi oranında değişiklik yapılmamalıdır. 

E) Nominal faiz oranı %1'den daha küçük bir oranda 
düşürülmelidir. 

94. Finansal kuruluşlar firma ve hanehalkına kredi 
olanakları sağlarken kredi faizi arttıkça finansal 
kuruluşların beklenen getirisi önce artar, sonra bu 
beklenti zirve yapar ve bu eşik değerinden sonra 
azalır. Belirli eşik faizin üzerindeki faizlerde hâlâ kredi 
talebi varsa, bu taleplerin finansal kuruluşlarla 
karşılanmama durumuna verilen ad aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kredibilite B) Kaldıraç C) Kredi notu 

D) Kredi arzı E) Kredi tayınlaması 

 
 
 
 
 

 
95. Vergi yansımasının aşamaları aşağıdakilerden 

hangisinde doğru biçimde sıralanmıştır? 

A) Vurgu – Aktarma – Yerleşme – Ödeme 

B) Ödeme – Yerleşme – Vurgu – Aktarma 

C) Ödeme – Vurgu – Aktarma – Yerleşme 

D) Vurgu – Aktarma – Ödeme – Yerleşme 

E) Yerleşme – Ödeme – Vurgu – Aktarma 

 
 
 
 
 
 
 

96. Turizm işletmelerine vergi ödemeleri açısından diğer 
mükelleflere göre farklı beyan ve ödeme dönemi 
belirlenmesi aşağıdaki vergi ilkelerinden 
hangisinin gereği olarak değerlendirilir? 

A) İktisadilik ilkesi 

B) İstikrar ilkesi 

C) Belirlilik ilkesi 

D) Uygunluk ilkesi 

E) Adalet ilkesi 

 
 
 
 

 

93. Nominal döviz kuru (E) bir birim ulusal paranın yabancı 

para cinsinden değeri olarak ve reel döviz kuru 
(R) ise R=EP/P* olarak tanımlı olsun. 

Diğer faktörler sabitken Merkez Bankası'nın daraltıcı 
para politikası uygulayarak reel faiz haddini 
yükseltmesi sonucunda reel döviz kuru ve net ihracat 
nasıl etkilenir? 

(P: yurt içi fiyat düzeyi, P*: yurt dışı fiyat düzeyi) 

A) Reel döviz kuru artar, net ihracat artar. 

B) Reel döviz kuru düşer, net ihracat artar. 

C) Reel döviz kuru değişmez, net ihracat değişmez. 

D) Reel döviz kuru artar, net ihracat düşer. 

E) Reel döviz kuru düşer, net ihracat düşer. 

 
 

97. 

 
 

 
I. Fiyat istikrarı 

II. Tam istihdam 
III. Ekonomik kalkınma 
IV. Gelir dağılımında adalet 

Maliye politikasının amaçlarından ekonomik istikrarın 
sağlanması, aşağıdakilerden hangilerini 
kapsamaktadır? 

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

D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 
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98. Durgunlukla mücadelede devlet öncelikle 
aşağıdakilerden hangisinden borçlanmalıdır? 

A) Merkez Bankası 

B) Ticari bankalar 

C) Yatırım bankaları 

D) Sosyal güvenlik kuruluşları 

E) Şirketler 

 
 
 
 
 
 

99. Mundell- Fleming modeline göre açık bir ekonomide 
serbest döviz kuru geçerli iken genişletici bir maliye 
politikasının sonucu ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Nominal faiz oranı yükselir. 

B) Vergiler arttırılmak zorunda kalır. 

C) Kapasite kullanım oranları düşer. 

D) Nüfus değişmez iken kişi başına milli gelir artar. 

E) Millî hasıla seviyesi değişmez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100. Kamu harcamaları 800 milyar ₺, kamu gelirleri 700 
milyar ₺, borç faiz ödemeleri 70 milyar ₺, borç stoku 
500 milyar ₺, nominal faiz oranı %8, enflasyon oranı %3 
ise operasyonel (işlemsel) açık kaç ₺’dir? 

A) 5 milyar B) 10 milyar C) 30 milyar 

D) 55 milyar E) 70 milyar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

101. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi, meslek mensubu 
olunabilmesini engelleyebilecek hâllerden değildir? 

A) Medeni haklardan faydalanma ehliyetine sahip 
bulunmamak 

B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmamak 

C) Kamu haklarından mahrum bulunmak 

D) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda 
memuriyetten çıkarılmış olmak 

E) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş olsa bile, taksirle işlenen bir suçtan 
dolayı kişi hakkında hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verilmiş olması 

102. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik’e göre, büro edinme zorunluluğuna ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Her meslek mensubu meslekî faaliyetine başlamadan 
önce bağlı olduğu oda bilgisinde iş yeri açmak 
zorundadır. 

B) Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir 
serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile içiçe 
olamaz. 

C) Meslekî faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan 
ikametgâhlarda yürütülebilir. 

D) Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz. 

E) Birlikte çalışan meslek mensupları ayrı büro 
edinemezler. 

 
 
 
 
 
 
 

103. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarına 
uygulanabilecek disiplin cezalarından biri değildir? 

A) Ücretten kesme 

B) Uyarma 

C) Kınama 

D) Meslekten çıkarma 

E) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

 
 
 
 
 
 
 

 
104. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Meslek Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 
İlkeler Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden 
hangisi sahip olunan gizli bilgilerin açıklanmasının 
gerekli ve uygun olduğu hâller arasında yer almaz? 

A) Meşru bir gerekçe olmaksızın meslek mensubunun 
mesleki çıkarlarını korumak amacıyla gizli bilgiyi 
açıklaması 

B) Gizli bilginin müşteri ya da işverenin izniyle açıklanması 

C) Gizli bilginin yargı sürecinde belge veya diğer kanıtları 
sağlamak amacıyla açıklanması 

D) Gizli bilginin kanuna aykırı bir durumu ortaya çıkarmak 
için ilgili kamu otoritesine açıklanması 

E) Kanunun yasaklamadığı hâllerde, bir meslek örgütünün 
kalite raporuna veri sağlamak amacıyla gizli bilginin 
açıklanması 
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105.   

I. Haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan 
kaldırılması 

II. Manevi tazminat davası 
III. Fiilin haksız olup olmadığının tespiti 

108. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu'na göre, sendikal güvencelere ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşçi kuruluşuna yönetici olarak seçilen işçi dilerse işten 
ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine 

IV. Haksız rekabetin men’i 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 
Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, yukarıdakilerden 
hangisi veya hangileri haksız rekabet hâllerinde odaların 
açmaya yetkili olduğu davalar arasında yer almaz? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) II ve IV E) III ve IV 

 
 
 
 
 
 

106. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 
Yönetmelik’e göre, muhasebecilik ve müşavirlik ücreti 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İş sırasında ödenmesi gereken iş sahibine ait vergi, 
resim ve harçlar meslek mensubunun 
sorumluluğundadır. 

B) Süreli ücret sözleşmelerinin en az bir yıl olması şarttır. 

C) Ücret sözleşmesinin yazılı yapılması ve belirli bir 
meblağı kapsaması şarttır. 

D) Sözleşmenin iş sahibince feshi hâlinde, kural olarak 
meslek mensubunun ücretinin tamamı ödenir. 

E) Sözleşmede aksine hüküm yoksa, sonradan ortaya 
çıkabilecek iş ya da işlemler ayrıca ücrete tabidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

107. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisinin “ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan 
hâller” kapsamında işverene haklı nedenle derhâl fesih 
imkânı vereceği açıkça düzenlenmiştir? 

A) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan 
yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir 
hastalığa yakalanması nedeniyle devamsızlığının ardı 
ardına üç iş günü sürmesi 

B) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin 
güvenliğini tehlikeye düşürmesi 

C) İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan 
alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması 

D) İşçinin işyeri dışında işlediği iddia edilen bir suç üzerine 
gözaltına alınması sonucu devamsızlığının kıdemine 
göre belirlenen bildirim süresini aşması 

E) İşçinin yaşlılığı sonucu işe yoğunlaşmasının azalması 
nedeniyle mesleki yetersizliğinin ortaya çıkması 

uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini 
beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak 
kazanır. 

B) İş sözleşmesi sendikal nedenle feshedilen işçinin 
sendikal tazminat talep edebilmesi için işe iade davası 
açması zorunludur. 

C) İş sözleşmesi haksız feshedilen işyeri sendika temsilcisi, 
işe iade davası açtığında mahkeme temsilcinin işe 
iadesine karar verirse temsilciye en çok iki aylık boşta 
geçen süre ücreti ve diğer hakları ödenir. 

D) İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları ya da 
sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten 
çıkarılabilir. 

E) İşyeri sendika temsilcisinin işyerinin değiştirilebilmesi 
için işverenin sendikadan izin alması gerekir. 

 
 
 
 

 
109. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu'na göre, toplu iş sözleşmesine ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin 
hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş 
sözleşmesi hükmü olarak devam eder. 

B) Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın faaliyetinin 
durdurulması, toplu iş sözleşmesini sona erdirir. 

C) Toplu iş sözleşmesi en çok üç yıl süreli olarak yapılabilir. 

D) Toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya üye olmayan 
işçinin toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı 
ödeyerek yararlanması için sendikanın onayı aranmaz. 

E) Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen 
katılanlar, toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz. 

 
 
 
 
 
 

110. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, çalışma ve dinlenme 
sürelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşveren fazla çalışma yapan işçiye bu çalışmalar 
karşılığı yüzde elli zamlı ücret ödemek veya fazla 
çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakika 
serbest zaman tanımak arasında seçimlik hakka 
sahiptir. 

B) Bir yıldan az çalışan işçilere çalışma süreleriyle orantılı 
yıllık izin verilir. 

C) Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde hüküm 
bulunmaması hâlinde, işveren tek taraflı talimatıyla 
işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 
çalışacağına karar verebilir. 

D) İşin niteliğinden doğmayıp işveren tarafından sırf sosyal 
yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında 
araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. 

E) Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılır. 
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111. Aşağıda belirtilen kişilerden hangisi, 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun kısa 
ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin 
uygulanmasında sigortalı sayılmazlar? 

A) Mahalle muhtarları 

B) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından 
çalıştırılanlar 

C) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar 

D) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları 

E) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline 
kayıtlı olanlar 

 
 
 
 
 

 
112. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortasından sağlanan sosyal sigorta 
yardımlarından biri değildir? 

A) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için 
cenaze ödeneği verilmesi 

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

C) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının 
hak sahiplerine gelir bağlanması 

D) İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından ölüm geliri 
bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği 
verilmesi 

E) Sürekli iş göremez olan sigortalıya malullük aylığı 
bağlanması 

 
 
 
 
 
 

113. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, yönetim ve 
denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye 
memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya 
sağlanan para, ayın ve menfaatler aşağıda sayılan 
hangi gelir unsurunun kapsamına girer? 

A) Ücret 

B) Gayrimenkul sermaye iradı 

C) Serbest meslek kazancı 

D) Zirai kazanç 

E) Menkul sermaye iradı 

 
 
 
 
 
 

114. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, vergi incelemesi 
yapanların katma değer vergisi iade incelemelerini, 
başlanıldığı tarihten itibaren en fazla kaç ay içinde 
bitirmeleri esastır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 

115. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, usulsüzlükten 
dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın 
kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak 
üzere kaç yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, 
usulsüzlük cezası yüzde kaç oranında artırılmak 
suretiyle uygulanır? 

A) 1 yıl - %15 B) 2 yıl - %25 C) 3 yıl - %30 

D) 4 yıl - %10 E) 5 yıl - %50 

 
 
 
 
 
 
 

116. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisinin kurumlar 
vergisi mükellefiyeti ihtiyaridir? 

A) Sermaye şirketi 

B) Kooperatif 

C) Kamu iktisadi teşebbüsü 

D) Derneğe ait iktisadi işletme 

E) İş ortaklığı 

 
 
 
 
 
 
 

117. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 
ülkemizde katma değer vergisi uygulaması bakımından 
aşağıdakilerden hangisi benimsenmiştir? 

A) Gelir tipi B) Gayrisafi hasıla tipi 

C) Tüketim tipi D) Ücret tipi 

E) Safi ücret tipi 

 
 
 
 
 
 
 

 
118. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na 

göre, benzin ve mazot gibi ürünlerin yer aldığı Kanun’a 
ekli (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları 
daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak 
kullanmaları hâlinde, aradaki vergi farkı açısından 
aşağıdaki vergi kabahatleri veya cezalarından hangisi 
uygulanır? 

A) Birinci derece usulsüzlük 

B) İkinci derece usulsüzlük 

C) Özel usulsüzlük 

D) Vergi ziyaı 

E) Kaçakçılık 
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119. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi bakımından anonim ve limited 
şirketler arasında fark yoktur? 

A) Ayni sermaye olarak taahhüt edilebilecek değerler 

B) Şirket paylarının devri usulü 

C) Nakdi sermayenin taahhüdü ve ödenmesi usulü 

D) Amme borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu 

E) Azami ortak sayısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

120. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacir olmaya 
bağlanan hüküm ve sonuçlar hakkında aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Tacir, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş 
adamı gibi hareket etmek zorundadır. 

B) Bir faturayı alan tacir, sekiz gün içinde faturanın içeriğine 
itiraz etmezse, bu içeriği kabul etmiş sayılır. 

C) Tacir, ticari örf ve âdet kurallarını bilmese dahi, bu 
kurallar kendisi hakkında uygulanabilir. 

D) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir. 

E) Tacir, sözleşmede kararlaştırılan fahiş cezaî şartın 
indirilmesini her durumda mahkemeden talep edebilir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
121. Tacir (A), ticari işletmesini yönetmesi için ve kendisini 

temsil etmek üzere (T1)’i ticari temsilcisi olarak atamıştır. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, (T1) hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Tacir (A), dilerse (T1)’in temsil yetkisini belirli bir şubeyle 
sınırlandırılabilir. 

B) Tacir (A)’nın ölümü (T1)’in temsil yetkisini sona 
erdirmez. 

C) (T1), bu konuda açıkça yetkili kılınmasa dahi, tacir adına 
kambiyo senedi düzenleyebilir. 

D) (T1), bu konuda açıkça yetkili kılınmasa dahi, 
taşınmazları devredebilir. 

E) (T1)’in temsil yetkisi sona ererse, yetkinin sona erdiği 
ticaret siciline tescil edilmek zorundadır. 

122. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirket 
yönetim kurulunun yönetim ve temsil görevi hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yönetim kurulu, ticari mümessil (ticari temsilci) ve ticari 
vekiller atayabilir. 

B) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim 
kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile 
kullanılmalıdır. 

C) Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü 
kişiler, görevlerini kendi işlerinde göstermeleri gereken 
özenle yerine getirmelidirler. 

D) Yönetim kurulu, temsil yetkisini başkasına devredebilir. 
Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil 
yetkisini haiz olması şarttır. 

E) Yönetim kurulu, çeşitli amaçlarla yönetim kurulu 
üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar 
kurabilir. 

 
 
 
 
 

 
123. Düzenleme ve ödeme yeri Ankara olan bir çek, 1 Ocak 

2021 tarihinde düzenlenmiştir. Ancak çek yaprağının 
üzerinde düzenleme tarihi olarak 5 Haziran 2021 tarihi 
yazılmıştır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 sayılı Çek 
Kanunu’na göre, bu çek hakkında aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Bu çek muhatap bankanın sadece Ankara’daki 
şubelerine ödeme için ibraz edilebilir. 

B) 5941 sayılı Çek Kanunu’na göre bu çekin, üzerinde 
yazılı düzenleme tarihinden önce muhatap bankaya 
ibrazı geçersizdir. 

C) Bu çek, çek yaprağı üzerinde yazılı düzenleme 
tarihinden itibaren on gün içinde muhatap bankaya ibraz 
edilebilir. 

D) Bu çek hakkında yasal süresi içerisinde karşılıksızdır 
işlemi yapılırsa, hamilin şikâyeti üzerine, sorumlu kişi 
hakkında adli para cezasına hükmolunur. 

E) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre bu çek 
yaprağının üzerinde karekod bulunması zorunludur. 

 
 
 
 
 
 

 
124. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinde bedelin 
ödenmesi için verilen teminatın adıdır? 

A) Efektif  B) Nüsha C) Kabul D) Retret E) Aval 
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125. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun “temsil” 
hakkındaki genel hükümlerine göre, aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Temsil yetkisi, yalnızca bir hukuki işlemden doğabilir. 

B) Temsil yetkisi üçüncü kişilere bildirilmişse temsil 
yetkisinin içeriği ve derecesi, bu bildirime göre belirlenir. 

C) Hukuki işlemden doğan temsil yetkisi, aksi taraflarca 
kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden 
anlaşılmadıkça, temsil olunanın fiil ehliyetini kaybetmesi 
durumunda sona erer. 

D) Bir kimse yetkisi olmadığı hâlde temsilci olarak bir 
hukuki işlem yaparsa, bu işlem ancak onandığı takdirde 
temsil olunanı bağlar. 

E) Yetkisiz temsilci, işlemin yapıldığı sırada karşı tarafın, 
kendisinin yetkisiz olduğunu bildiğini veya bilmesi 
gerektiğini ispat ederse, kendisinden zararın giderilmesi 
istenemez. 

128.  

I. Sebepsiz zenginleşme davası, kişisel nitelikte bir davadır. 
II. Kötüniyetli zenginleşen, objektif ve sübjektif 

zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür. 
III. İyiniyetli zenginleşenin geri verme borcunun 

hesaplanacağı tarih, zenginleşmenin fiilen gerçekleştiği 
tarih değil, alacaklının bu zenginleşmeyi geri istediği 
tarihtir 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, sebepsiz 
zenginleşme ile ilgili yukarıdaki önermelerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

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

 
 
 
 
 
 

126. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, haksız fiil 
sonucunda doğan manevi zarar ve bu zararın 
giderilmesi talebi hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Manevi tazminat, zarar görenin kişilik değerlerinde 
iradesi dışında meydana gelen eksilmenin giderilmesidir. 

B) Kişilik değerlerinin ihlalinden hem maddi hem de manevi 
zarar doğabilir. 

C) Hâkim, manevi zararın giderim biçimi olarak yalnızca bir 
miktar paranın nakden ödenmesine karar verebilir. 

D) Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin 
veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak 
uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. 

E) Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın 
doğmasında ya da artmasında etkili olmuşsa hâkim, 
tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
127. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, aşağıdaki 

durumların hangisinde, hukuki işlem “kesin hükümsüz” 
hâle gelmez? 

A) Şekil şartına uyulmaması 

B) Edimin başlangıçta imkânsız olması 

C) Hukukun emredici kurallarına aykırılık 

D) Edimin kişilik hakkına aykırı olması 

E) İrade beyanının bulunmaması 

129. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, sözleşmeden 
doğan alacaklarda zamanaşımıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sözleşmeden doğan alacağın taşınır rehniyle 
güvenceye bağlanmış olması, bu alacak için 
zamanaşımınının işlemesine engel olur. 

B) Zamanaşımı, icra takibiyle kesilmişse, sözleşmeden 
doğan alacağın takibine ilişkin her işlemden sonra 
zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. 

C) Zamanaşımı, sözleşmeden doğan alacağın muaccel 
olmasıyla işlemeye başlar. 

D) Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm 
bulunmadıkça, sözleşmeden doğan alacak kural olarak 
on yıllık zamanaşımına tabidir. 

E) Sözleşmeden doğan asıl alacak zamanaşımına 
uğrayınca, ona bağlı faiz ve diğer alacaklar da 
zamanaşımına uğramış olur. 

 
 
 
 
 
 

 
130. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, 

aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurları arasında 
yer almaz? 

A) Sözleşme 

B) Zarar 

C) Fiil 

D) Hukuka aykırılık 

E) Fiil ile zarar arasında illiyet bağı 
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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. 

 

Staja Giriş Sınavı Değerlendirme ölçütleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye, 
TURMOB – TESMER’e ait internet adresinden ulaşabilirsiniz. 



 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

1. Sınavda, 130 adet 5 (beş) 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 
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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. İLGİLİ KISIMLARI (AD SOYAD 
VE İMZA) DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

4. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı unutmayınız. Aksi hâlde sınavınızın 
değerlendirilmesi 
 MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. 

5. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar g eçerli değildir. Soru 
kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap 
kâğıdında her türlü kodlama yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalemle yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı 
olduğu sütunda ve/veya sütunlarda kodlanacaktır. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. 

9.  Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREBİLECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar; 

Yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya 
ambalajsız), para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, maske, dezenfektan, dezenfektan mendil, yüz koruyucu 
siperlik, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi. 

10. A dayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREMEYECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar; 

Adaylar; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; 
kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve 
metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım 

kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) 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 vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan ELEKTRONIK CIHAZ, 
HESAP MAKINESI vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri 
teçhizatla, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, basmalı uçlu kalem, 
açıölçer, cetvel, vb. araçlarla, su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. 
sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren adaylar hariç) G ETİREMEZLER. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. 
Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

15. 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 t oplanacaktır. Bu belgeler dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız 
geçersiz sayılacaktır. 

16. 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. 

17. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız. 

18. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama yapınız. 

 
 


