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DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

GENEL AÇIKLAMA    

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır:   
Sınav Konusu Soru Sayısı 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 30  
Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi   

Yabancı Dil: İngilizce   

ALAN BİLGİSİ 100 
MUHASEBE   

Finansal Muhasebe, Muhasebe Standartları, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Denetim 
EKONOMİ ve MALİYE 
HUKUK 

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

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

3. Bu soru kitapçığında yer alan 130 adet soru için 
toplam cevaplama süresi 165 dakikadır. 

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

5. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru 

cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 

işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış 

sayılacaktır.  

 
6. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 

olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen 
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir.  

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

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

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

10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 

kapağında belirtilmiştir. 

 
 
 
 
 
 

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi ( ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, 

soruların tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla  çoğaltılması, yayımlanması 
ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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A 
 
 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
 
 
1. (I) İnsanoğlu, evrendeki milyonlarca karmaşık olayı, 

zihninde geliştirdiği birtakım çerçeve ve örneklere göre bir 
araya getirip anlamlandırmak ihtiyacındadır. (II) Bulutlara 
bakıp onları zihnindeki belli şekillere benzeten bir kimsenin 
fantezisi gibi. (III) İnsanoğlu, zaman ve mekân oluşumu 
içinde iz bırakmış milyonlarca toplumsal olayı da aynı 
biçimde belli çerçeveler içine koyup kavramayı dener.  
(IV) Toplum birimi; aile, kabile, kavim, devlet, millet ve 

nihayet tüm insanlık olabilir. (V) Olaylar yığınına, 

kafasındaki örnek ve çerçevelere göre bir şekil ve anlam 

vermeye çalışır. 
 

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerden 

hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

A)I B)II C)III D)IV E)V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. (I) İnsanoğlunun barınma ihtiyacının ortaya çıkmasından 

günümüze kadar çok çeşitli yapılar ortaya çıkmıştır. (II) Bu 

yapıların pek çoğu ana hatlarını yüzyıllar boyunca korusa 

da gelişen teknolojiyle birlikte hem görünüşleri hem de 

özellikleri değişmiştir. (III) Zamanla insanoğlunun farklı 

ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde modern tasarımlar 

geliştirilmiştir. (IV) Kubbeler bilinen en eski mimari 

yapılardandır. (V) Herhangi bir destek kullanılmadan büyük 

açıklık alanlarda inşa edilebilen bu yapılar tarih boyunca 

kullanılmıştır. 
 

Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünürse ikinci 

paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur? 
 

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

 
3. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine 

yönelik düzenlemelerin yer aldığı “Çevre Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmî 
gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, 

III  
çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve 
giderilmesi için plastik poşet, ambalaj kullanımının 

III 
azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine  

IV  
yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacak.  

V 
 

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerin 

hangisinde yazım yanlışı vardır? 
 

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

 
4. (I) Bizans sikkelerini incelerken öncelikle “Bizans nedir?”i 

ele almak bir zarurettir. (II) Bizim bugün Bizans olarak 

adlandırdığımız imparatorluk, gerçekte Roma 

İmparatorluğu’dur. (III) Belki de bu yüzden Bizans ismini o 

imparatorluğun insanları hiçbir zaman kullanmamışlardır. 

(IV) Bizans, 16. yüzyıl Alman âlimlerinden Hieronymus 

Wolf’un uydurduğu bir isimdir. (V) İmparatorluğa Bizans ve 

bu ülkenin insanlarına Bizanslılar demek 16. yüzyıl 

Avrupa’sının bir yakıştırmasıdır. 
 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) I. cümlede, bir zorunluluk dile getirilmiştir.  
B) II. cümlede, yanlış bir kanıya değinilmiştir. 

 
C) III. cümlede, bir çıkarım yapılmıştır. 

 
D) IV. cümlede, öznel bir yargı dile getirilmiştir. 

 
E) V. cümlede, IV. cümledeki yargı tekrar edilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisine ünlüyle 

başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün 

sonundaki ünsüz değişir? 
 

A) O evrak çok önemli, kaybetmeyin. 
 

B) İçimizdeki sevgi ve sevinç büyüyor. 
 

C) Ahlak, hem toplumsal hem de bireysel bir olgudur. 
 

D) Emlak fiyatlarında artış olacakmış.  
E) Hukuk üstünlüğünü gözetmeleri gerekir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Türklerim(I) işitin(II) Üstten gök çökmedikçe(III) alttan yer 

delinmedikçe ülkenizi(IV) törenizi kim bozabilir sizin(V) 
 

Yukarıda numaralanmış boşluklara sırasıyla aşağıdaki 

noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? 
 

A) Yaşamımı zenginleştiren, anlam katan kitaplarım var. 
 

B) O gün tiyatroya Onur, sen ve ben gitmiştik. 
 

C) İçeride oturmuş, umursamadan çay, tost yiyorlar. 
 

D) Haldun Taner’i çok az, Oğuz Atay’ı hiç okumadım. 
 

E) Sınav kâğıtlarını, eminim dün akşam okumuş olmalısın. 

 
1 Diğer sayfaya geçiniz. 
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            A 
8. 

     
işleminin sonucu kaçtır? 

  
12. 

İki basamaklı ab doğal sayısının sağ tarafına 2 yazılırsa bu 
       sayı 281 artmaktadır.    

 � +  �:� −  �        Buna göre, iki basamaklı ab doğal sayısının rakamları 
 A) 1  B) 2   C) 3 D) 4 E) 5  toplamı kaçtır?    

   9    9    9  9  9  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6  
 
 
 
 

 

          . 

  +   

+  . 

 

=    

9. 

∫−     
integralinin sonucu kaçtır? 

13.       
             

        

Buna göre, x değeri kaçtır? 
  

            

 A) -2  B) 0 C) 2  D) 4  E) 6 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(  ) =     �   −  +   � 

(  )           
  

 

ise,  ′ 

  

14. A= 
  

+1, B= 
 

-1 olduğuna göre, A.B çarpımı        

10. 
 

değeri kaçtır? 
 aşağıdakilerden hangisidir?   

   √ √    

 
A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

         

 
 
 
 
 
 
 

 

 ∑  =  ∞        arasında kalan bölgenin alanı kaç br dir?  
11.   −   serisinin toplamı kaçtır?   15. Düzlemde, y=3x+6, y=6-3x doğruları 2ve x ekseni 

 A) 121 B) 61 C) 31 D) 32 E) 34 A) 6 B) 8 C) 12 D) 13 E) 14 

 
2 Diğer sayfaya geçiniz. 
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16. 23 Aralık 1876’da ilan edilen Osmanlı tarihindeki ilk  

Anayasa olan Kanun-u Esasi’ye göre, halkın seçtiği 

kişilerden oluşan meclis aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Meşveret Meclisi B) Divan-ı Hümayun  
C) Meclis-i Ayan D) Saltanat Şurası  

E) Meclis-i Mebusan 
 
 
 
 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın 

Millî Mücadele yıllarında üstlendiği görevlerden biri 

değildir? 
 

A) TBMM Başkanlığı 
 

B) Başkomutanlık 
 

C) Anafartalar Grup Komutanlığı 
 

D) Dokuzuncu Ordu Müfettişliği  
E) Heyet-i Temsiliye Başkanlığı 

 
 
 
 

 

18. Lozan Barış Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 
 

A) Anadolu’ya yakın Ege Adaları asker ve 

silahtan arındırılacaktır.  
B) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. 

 
C) Karaağaç ve yöresi savaş tazminatı olarak 

Türkiye’ye verilecektir. 

D) Türkiye’nin başkanlığında Boğazlar 

Komisyonu kurulacaktır.  
E) Musul-Kerkük bölgesi, Irak toprağı sayılacaktır. 

 
 
 
 
 

 

19. Cumhuriyet’in ilanından sonra ortaya çıkan 

aşağıdaki gelişmelerin hangisi sonucunda, Osmanlı 

hanedanı ülke dışına çıkarılmıştır? 
 

A) İstiklal mahkemelerinin kurulması 
 

B) Halifeliğin kaldırılması 
 

C) 1924 Anayasası’nın ilan edilmesi 
 

D) Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması  
E) Saltanatın kaldırılması 

 
 
 
 

 

20. Atatürk döneminde köylüyü tarımsal üretime 

özendirmek amacıyla yapılan çalışmalar 

arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
 

A) Tohum ıslah çalışmalarının yapılması  
B) Âşar Vergisi’nin kaldırılması 

 
C) Örnek çiftlikler ve fidanlıkların kurulması 

 
D) Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması 

 
E) Toprak Reformu’nun tamamlanması 

 

YABANCI DİL  
 

 
21. - 27. sorularda cümlede boş bırakılan yerlere 

uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 

 

21. We offer many different services all around the 

country, but we ---- in book-keeping and 

financial support. 
 

A) specialize B) repair C) meet  
D) invite E) produce 

 
 
 

 
22. The Jacksons have just moved to a new flat in 

Paris and they need ---- furniture right away. 
 

A) a few B) many C) few D) a E) some 
 
 
 

 
23. A: How ---- is it from your office to the nearest bank?  

B: I think it is about two miles. 
 

A) much B) high C) far D) often E) long 
 
 
 

 
24. The department manager has given the new sales ----  

to Mr Allen but he hasn’t had a chance to look at 

them yet. 
 

A) products B) figures C) systems  
D) reasons E) customers 

 
 
 

 
25. The annual general meeting of the association of 

accountants ---- in the conference centre last week. 
 

A) has held B) has been held C) was holding  
D) was held E) is held 

 
 
 

 
26. Please, leave a message on the answer phone ---- 

you need to contact us outside office hours. 
 

A) after B) and C) if D) so E) but 
 
 
 

 
27. Candidates should ---- this application form before they  

could apply for the position. 
 

A) fill in B) get up C) take off  
D) turn down E) call back 

 
3 Diğer sayfaya geçiniz. 
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28. - 30. sorularda, verilen cümleyi uygun 

şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 

 

28. ----, which makes natural gas really expensive in 

many countries. 
 

A) There is too much food waste in this city 
 

B) We are looking for petrol under the Black Sea 
 

C) These windows do not transmit a lot of heat to outdoors 
 

D) There are many high taxes on all imported fuels 
 

E) Cold weather always means more sick people 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29. As the time was quite short for the speaker ----. 
 

A) we decided not to go to the concert with them 
 

B) he could only mention the most important points of 

his subject  
C) they don’t broadcast good programmes out of the 

prime time 

D) the chairman warned the members not to 

criticize anyone  
E) we need to summarize the main points within 

several minutes 

 

ALAN BİLGİSİ 
 
 
31. (A) ve Ortağı Kollektif Şirketi’nin ortaklarının sermaye 

payları eşittir. Şirketin 2018 yılı kârı 400.000 ₺’dir ve bu 

kâr iki ortağa eşit olarak dağıtılacaktır. Ortakların gelirleri 

üzerinden %20 gelir vergisi ödemesi sonrası kalan tutar 

sermaye paylarına eklenecektir. Ortakların ödeyecekleri 

vergi tutarları şirket tarafından ortaklara ödenmiştir. 
 

Buna göre, ortakların sermaye taahhütlerini 

yerine getirmelerine ve ödemeye ilişkin yapılacak 

kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 400.000  

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI  320.000 

521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI  80.000 

 
B)  

331 ORTAKLARA BORÇLAR 400.000  

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  320.000 

100 KASA  80.000 

 
C)  

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 320.000  
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 80.000  

331 ORTAKLARA BORÇLAR  400.000 

 
D)  

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 400.000  
500 SERMAYE  320.000 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  80.000 

 
E)  

331 ORTAKLARA BORÇLAR 400.000  
100 KASA  320.000 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  80.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30. ---- so that the ships passing by could spot them. 
 

A) Japanese hunters secretly kill whales  
B) The wreck of the plane has not been found yet 

 
C) The captain decided to sail southwards to 

avoid icebergs 

D) It proved difficult to get to the lost mountaineers 
 

E) The survivors of the sunken ship built a big fire on 

the island 

 
 
 

 
32. Aşağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı “Dönem 

Kârı veya Zararı hesabı”nın alacak tarafına aktarılır? 
 

A) Özel Maliyetler 
 

B) Gelir Tahakkukları  
C) Maliyet Gideri Karşılığı  
D) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

 
E) Konusu Kalmayan Karşılıklar 

 
 
 
 
 

 

33. Aşağıdaki işlemlerden hangisi sadece pasif 

karakterli hesaplarda değişime neden olur? 
 

A) Satıcıya olan senetsiz borca karşılık, senet keşide 

edilmesi  
B) Geçici yatırım amacıyla satın alınan menkul kıymetlerin 

satılması  
C) Kiraya verilen gayrimenkulün, kira bedelinin tahsil 

edilmesi 

D) İşletme ortağının sermaye taahhüt tutarını, işletmenin 

bankadaki ticari mevduat hesabına yatırması  
E) Tamamı senet karşılığı mal satın alınması  

4 Diğer sayfaya geçiniz. 
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34. Nominal değeri 50 ₺ olan ve işletmenin daha önceki bir 

tarihte 42 ₺’ye satın aldığı 10.000 adet hazine bonosunun 

vadesi gelmiştir. Hazine bonosunun nominal değeri banka 

aracılığıyla tahsil edilmiş ve elde edilen faiz geliri üzerinden 

%10 gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. 
 

Buna göre, bu işleme ilişkin yapılacak 

kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
102 BANKALAR 420.000  

112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET  

378.000 VE BONOLARI  

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  42.000  
 

B)  
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE   

BONOLARI 500.000  
642 FAİZ GELİRLERİ  72.000 
102 BANKALAR  420.000 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  8.000 

 
C)  

112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE   

BONOLARI 492.000  
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 8.000 

80.000 642 FAİZ GELİRLERİ  

102 BANKALAR  420.000 

 
D)  

102 BANKALAR 500.000  
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET  

428.000 VE BONOLARI  

642 FAİZ GELİRLERİ  72.000 

 
E)  

102 BANKALAR 492.000  

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 8.000  
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET  

420.000 VE BONOLARI  

642 FAİZ GELİRLERİ  80.000 

 

 

35. Islanma nedeniyle %40 oranında değer düşüklüğüne 

uğrayan 40.000 ₺ tutarındaki kumaş, toptan satılarak 

tasfiye edilmek üzere, hurda ambarına alınmıştır. 
 

Buna göre, değer düşüklüğüne ilişkin yapılacak kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 16.000  

644 KONUSU KALMAYAN   

KARŞILIKLAR  16.000 

 
B)  

654 KARŞILIK GİDERLERİ 24.000  
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 16.000  

153 TİCARİ MALLAR  40.000 

 
C)  

157 DİĞER STOKLAR 24.000  
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 16.000  

153 TİCARİ MALLAR  40.000  
 

D)  
654 KARŞILIK GİDERLERİ 16.000  

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ   

KARŞILIĞI  16.000 

 
E)  

654 KARŞILIK GİDERLERİ 16.000  
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 24.000  

153 TİCARİ MALLAR  40.000 

 
36. İşletmenin ihtiyacı olan su kanalının yapımına karar 

verilmiş ve farklı tarihlerde yapılan harcamaların toplam 

tutarı olan 130.000 ₺, Yapılmakta Olan Yatırımlar 

hesabına kaydedilmiştir. Yapılan kanal yatırımına ilişkin 

denetim yapılmış ve tamamlanan kanalın kabulü ve teslim 

alınması gerçekleşmiştir. 
 

Buna göre, kanalın teslim alınması aşamasında 

yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 130.000  
191 İNDİRİLECEK KDV 23.400  

258 YAPILMAKTA OLAN   

YATIRIMLAR  153.400 

 
B)  

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 130.000  

258 YAPILMAKTA OLAN   

YATIRIMLAR  130.000 

 
C)  

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 130.000  
191 İNDİRİLECEK KDV 23.400  

102 BANKALAR  153.400  
 

D)  
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 130.000  

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  130.000 

 
E)  

252 BİNALAR 130.000  

102 BANKALAR  130.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. Finansal tablolarını yıllık olarak hazırlayan bir işletme, 

01.12.2018 tarihinde ihraç ettiği 6 ay vadeli 30.000 ₺ 

nominal değerli finansman bonosunu ihraç tarihinde 

24.000 ₺’ye satmıştır. Vade sonunda bono bedeli 

bankadaki hesaptan ödenmiştir. 
 

Buna göre, işletmenin vade sonunda yapacağı kayıtla 

ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler hesabı 24.000 ₺ 

borçlandırılır.  
B) Finansman Giderleri hesabı 6.000 ₺ borçlandırılır. 

 
C) Menkul Kıymetler İhraç Farkı hesabı 5.000 ₺ 

alacaklandırılır.  
D) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler hesabı 30.000 ₺ 

alacaklandırılır. 

E) Gider Tahakkukları hesabı 1.000 ₺ borçlandırılır. 
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38. ABC Ticaret İşletmesi, ticari mallarını kredili olarak 

satmıştır. Satışla ilgili olarak 5.000 ₺ + KDV taşıma giderini, 

alıcı işletme adına ABC Ticaret İşletmesi nakit olarak 

ödemiştir. 
 

Buna göre, yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM   

GİDERLERİ 5.900  

100 KASA  5.900 

 
B)  

120 ALICILAR 5.900  

100 KASA  5.900  
 

C)  
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM   

GİDERLERİ 5.000  
191 İNDİRİLECEK KDV 900  

329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR  5.900 

 
D)  

120 ALICILAR 5.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 900  

100 KASA  5.900 

 
E)  

120 ALICILAR 5.900  

329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR  5.900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39. 2016 yılında 80.000 ₺’ye satın alınan ve hurda değeri 
bulunmayan, ekonomik ömrü 5 yıl olan makineye azalan 
bakiyeler yöntemine göre amortisman hesaplanmaktadır.  
Makine, 2018 yılı içerisinde alınan bir çek karşılığında 

30.000 ₺’ye satılmıştır. 
 

Buna göre, makine satışından kaynaklanan kâr ya da 

zarar kaç ₺’dir? 
 

A) 1.200 ₺ kâr B) 1.200 ₺ zarar C) 10.000 ₺ zarar  
D) 12.720 ₺ zarar E) 12.720 ₺ kâr 

 
40. İşletmenin dönem içerisinde satın alarak aktifleştirdiği  

10.000 ₺ değerindeki posta pullarının 8.500 ₺’lik kısmının 

kullanılmadığı, dönem sonunda yapılan sayım sonucunda 

görülmüştür. 
 

Buna göre, yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?   
A)  

102 BANKALAR 1.500  

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER  1.500 

 
B)  

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 8.500  

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER  8.500  
 

C)  
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM   

GİDERLERİ 8.500  

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER  8.500 

 
D)  

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.500  

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER  1.500 

 
E)  

102 BANKALAR 1.500  
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE   

DAĞITIM GİDERLERİ  1.500  
 
 
 
 
 
 
 
41. İşletme, vadesinde tahsil edemediği 40.000 ₺’lik senedi 

500 ₺’lik noter masrafı ödeyerek 15.12.2018 tarihinde 

protesto ettirmiştir. 30.12.2018 tarihinde senet borçlusu 

45.000 ₺’lik yeni senet getirmek suretiyle eski senedi 

değiştirmiştir. 
 

Buna göre, 30.12.2018 tarihinde yapılan senet 

değiştirme işlemiyle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 
 

A) Alacak Senetleri hesabı 44.500 ₺ borçlandırılır. 
 

B) Diğer Ticari Alacaklar hesabı 40.500 ₺ alacaklandırılır. 
 

C) Alacak Senetleri hesabı 40.500 ₺ alacaklandırılır. 
 

D) Diğer Ticari Alacaklar hesabı 40.000 ₺ borçlandırılır.  
E) Faiz Gelirleri hesabı 5.500 ₺ alacaklandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

42. İşletmenin varlık ya da kaynaklarında henüz 

değişime neden olmayan ve işletmenin sonuç 

hesaplarını da etkilemeyen işlemlerin izlenmesinde 

kullanılan hesaplar aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Yardımcı hesaplar B) Geçici hesaplar  
C) Düzenleyici hesaplar D) Asli hesaplar  

E) Nazım hesaplar 
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43. ABC Ticaret İşletmesi, daha önce saptamış olduğu ve 

nedenini araştırmaya başladığı ticari mal sayım fazlasının 

dönem içerisinde kredili olarak 5.000 ₺ + KDV bedelle satın 

alındığı hâlde kayıtlara geçirilmeyen ticari mallardan 

kaynaklandığını saptamıştır. 
 

Buna göre, yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
153 TİCARİ MALLAR 5.000  
191 İNDİRİLECEK KDV 900  

320 SATICILAR  5.900 

 
B)  

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 5.000  
191 İNDİRİLECEK KDV 900  

320 SATICILAR  5.900 

 
C)  

320 SATICILAR 5.900  
153 TİCARİ MALLAR  5.000 

391 HESAPLANAN KDV  900  
 

D)  
153 TİCARİ MALLAR 5.900  

320 SATICILAR  5.900 

 
E)  

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 5.900  

320 SATICILAR  5.900 

 
 
 
 

 
44. Bir işletme, geçici yatırım için 25.000 ₺’ye aldığı ve 5.000 ₺ 

karşılık ayırdığı hisse senetlerinin tamamını banka 

aracılığıyla satmıştır. Satışa aracılık eden banka, 500 ₺ 

komisyonu hesaben kestikten sonra kalan 20.000 ₺’yi 

işletmenin hesabına yatırmıştır. 
 

Buna göre, hisse senedi satış kaydında aşağıdaki 

hesaplardan hangisi kullanılmaz? 
 

A) Menkul Kıymet Satış Zararları  
B) Konusu Kalmayan Karşılıklar 

 
C) Komisyon Giderleri 

 
D) Hisse Senetleri 

 
E) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı 

 
 
 
 
 

 

45. ABC Ticaret İşletmesi, geçici yatırım amacıyla sahip olduğu 

hisse senetlerine 6.000 ₺ değerinde temettü tahakkuk 

ettiğini öğrenmiş ve temettü kuponlarını tahsil edilmesi 

amacıyla XYZ Bankasına göndermiştir. 
 

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydıyla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Gelir Tahakkukları hesabı 6.000 ₺ borçlandırılır. 
 

B) İştiraklerden Alacaklar hesabı 6.000 ₺ borçlandırılır.  
C) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar hesabı 6.000 

₺ alacaklandırılır. 

D) İştiraklerden Temettü Gelirleri hesabı 6.000 ₺ 

alacaklandırılır.  
E) Diğer Hazır Değerler hesabı 6.000 ₺ borçlandırılır. 

 
46. İşletme, geçmiş yıllarda oluşan 40.000 ₺’lik zararın 

tamamını genel kurul kararına göre ayrılan 

yedeklerden karşılamıştır. 
 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Özkaynak toplamı değişmez. 
 

B) Kâr yedekleri artar. 
 

C) Özkaynak toplamı azalır. 
 

D) Özkaynak toplamı artar.  
E) Sermaye yedekleri azalır.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

47. İşletme, fabrika yapmak amacıyla 80.000 ₺ ödeyerek arsa 

satın almıştır. Aynı yıl içinde arsa üzerinde bulunan eski 

binayı 5.000 ₺’ye yıktırmış ve oluşan enkazı da 3.000 ₺’ye 

satmıştır. İzleyen dönemde fabrika yapımından 

vazgeçilmiş ve arsa 90.000 ₺’ye peşin satılmıştır. 
 

Buna göre, arsa satışıyla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 
 

A) Arazi ve Arsalar hesabı 90.000 ₺ alacaklandırılır.  
B) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar hesabı 10.000 ₺ 

alacaklandırılır. 

C) Arazi ve Arsalar hesabı 80.000 ₺ alacaklandırılır. 
 

D) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar hesabı 8.000 ₺ 

alacaklandırılır.  
E) Arazi ve Arsalar hesabı 88.000 ₺ alacaklandırılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

48. İşletmelerin, bir bedel ödemek suretiyle elde ettikleri bazı 

hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin kendilerine 

belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi 

yetkiler dolayısıyla yaptığı harcamalar aşağıdaki 

hesaplardan hangisinde izlenir? 
 

A) Gelecek Yıllara Ait Giderler B) Şerefiye  
C) Özel Maliyetler D) Özel Fonlar  

E) Haklar 
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49. Bir işletme 2015 yılında 200.000 ₺ bedelle satın aldığı bir 

makineyi, üretim miktarı yöntemi kullanarak amortismana 

tabi tutmaktadır. 2018 yılı sonu itibarıyla makinenin defter 

değeri 100.000 ₺, vergi mevzuatına göre ayrılmış olan 

birikmiş amortismanı 120.000 ₺ ve vergi oranı da %25’tir. 
 

TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Söz konusu fark, geçici fark olarak dikkate alınamaz.  
B) 20.000 ₺ geçici fark vardır; 5.000 ₺ ertelenmiş 

vergi alacağı ortaya çıkar. 

C) Vergiye esas değer 100.000 ₺’dir; 25.000 ₺ ertelenmiş 

vergi borcu ortaya çıkar.  
D) 20.000 ₺ geçici fark vardır; 5.000 ₺ ertelenmiş 

vergi borcu ortaya çıkar. 

E) Vergiye esas değer 80.000 ₺’dir; 20.000 ₺ 

ertelenmiş vergi alacağı ortaya çıkar. 

 
 
 
 
 
 

 

50. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

standardına göre, işletmenin müşteriye devrettiği mal 

ve hizmetler karşılığında sürenin geçmesinden ziyade 

başka bir şarta (örneğin işletmenin gelecek 

performansına) bağlanmış bedele ilişkin tahsil hakkı 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Sözleşme varlığı B) İşlem bedeli  
C) Edim yükümlülüğü D) Hasılat  

E) Satış fiyatı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51. İşletme faaliyetlerine özgü belirsizlikler nedeniyle birçok 

finansal tablo kaleminin değeri tam olarak tespit edilemez, 

ancak tahmin edilebilir. Tahminler, en güncel ve güvenilir 

bilgilere dayanarak muhakemede bulunmayı gerektirir. 
 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında TMS 

8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 

Değişiklikler ve Hatalar standardına göre tahmin 

yapılması gerekli değildir? 
 

A) Garanti yükümlülükleri  
B) Şüpheli alacaklar 

 
C) Amortismana tabi varlıkların faydalı ömrü veya 

gelecekteki ekonomik faydalarının beklenen 

tüketim biçimleri  
D) Ortaklardan alacaklar 

 
E) Stok değer düşüklüğü 

52. TMS 2 Stoklar standardına göre finansal 

tablolarda aşağıdaki açıklamalardan hangisinin 

yapılması gerekli değildir? 
 

A) Stokların hangi tarihlerde satın alındıklarının detaylı 

dökümü  
B) Kullanılan maliyet hesaplama yöntemleri dâhil, stokların 

ölçümünde benimsenen muhasebe politikaları 

C) Stokların toplam defter değeri ve işletme için uygun olan 

stok sınıflarının defter değeri  
D) Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer 

üzerinden izlenen stokların defter değeri 

E) Dönem boyunca gider olarak finansal tablolara 

yansıtılan stokların tutarı 

 
 
 
 
 
 

 
53. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardı 

aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz? 
 

A) Maddi olmayan duran varlıklara 
 

B) Maliyet yöntemi ile ölçülen yatırım amaçlı 

gayrimenkullere  
C) Bağlı ortaklıklara 

 
D) İştiraklere 

 
E) Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan maddi 

duran varlıklara 

 
 
 
 

 

54. A işletmesi sahibi olduğu bir fabrika binasını yatırım 

amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmış ve kiraya 

vermiştir. Kira sözleşmesinin sona ermesiyle kiracı fabrika 

binasını boşaltmış ve A işletmesi fabrika binasını herhangi 

bir geliştirme yapmadan elden çıkarmaya karar vermiştir. 
 

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

standardına göre, fabrika binası elden 

çıkarılıncaya kadar nasıl sınıflandırılmalıdır? 
 

A) Yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 
 

B) Stok olarak 
 

C) Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak 
 

D) Satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak  
E) Finansal varlık olarak 

 
 
 
 
 

 

55. Aşağıdakilerin hangisi muhasebe bilgi sisteminin 

son fiilî aşamasıdır? 
 

A) Mali analiz yapılması 
 

B) Günlük defter (yevmiye defteri) kaydı 
 

C) Büyük defter (defter-i kebir) kaydı 
 

D) Finansal tabloların düzenlenmesi 
 

E) Para ile ifade edilebilen işlemlere ait belgelerin 

toplanması 
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56. Financial Accounting Standards Board (FASB) hangi 

tarihte kurulmuştur? 
 

A) 1946 B) 1948 C) 1951 D) 1973 E) 1978 
 
 
 
 
 
 
 

 

57. Üretime sevk maliyetinin hesaplanmasında dönemsel 

(tartılı) ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi uygulanan bir 

hammadde stokuna ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

 Miktar Tutar 

 (birim) (₺) 
   

Dönem başı stok 500 70.000 
   

Dönem içi tüketim 2.100 310.800 
   

Dönem sonu stok 400 59.200 
   

 
Buna göre, hammaddenin dönem içi alış birim maliyeti 

kaç ₺’dir? 
 

A) 110 B) 130 C) 150 D) 170 E) 190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
58. İşletmede (V), (Y) ve (Z) ortak ürünleri üretilmektedir. 

Bunların üretilmesi sırasında bir esas üretim gider 
yerinde toplanan birleşik giderler toplamı 200.000 ₺’dir. 
Çeşitli özelliklerine göre ürünler için belirlenen katsayılar 
(ağırlıklar) ise sırasıyla 2, 3 ve 4’tür. (V) ürününden  
8.000 adet, (Y) ürününden 10.000 adet ve (Z) ürününden 
1.000 adet üretilmiştir. 

 
Buna göre, birleşik giderlerin ortak ürünlere dağıtımında 

“Katsayı (Ağırlıklı Ortalama veya Eşdeğer Ürün Miktarı 

Sayısı) Yöntemi” kullanıldığında,  
(Y) ürününün birleşik gider payı kaç ₺’dir? 

 
A) 20.000 B) 32.000 C) 40.000 D) 64.000 E) 120.000 

 
59. Evre (safha) maliyet yöntemini kullanan işletmede ilk 

evreye ilişkin dönem üretim bilgileri aşağıdaki gibidir: 
  

Dönem başı yarı mamul  
stokları miktarı 2.500 birim 

Dönemde üretimi tamamlanarak  

aktarılanların miktarı 9.000 birim 
Dönemde üretime yeni başlanan  
birim miktarı 7.500 birim 

Dönem sonu yarı mamul stoklarının  

miktarı 1.000 birim 
 

Dönem sonu yarı mamul stoklarının tamamlanma 

dereceleri: 
 

-Direkt ilk madde ve malzeme açısından %80 

-Şekillendirme açısından %25 
 

Yukarıdakilere ve “Ağırlıklı Ortalama Maliyet 

Yöntemi”ne göre, direkt ilk madde ve malzeme  
açısından eşdeğer birim sayısı kaçtır? 

 
A) 9.800 B) 10.000 C) 11.500 D) 17.500 E) 20.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60. İşletmede üretim döneminde 20.000 adet mamul 

üretilmiştir. Bu dönemde üretim giderlerine ilişkin 

bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 60.000 ₺ 
Direkt İşçilik Giderleri 110.000 ₺ 
Genel Üretim Giderleri 90.000 ₺ 

Toplam üretim maliyeti  260.000 ₺ 

 
90.000 ₺ olarak belirlenen genel üretim giderlerine ilişkin şu 

bilgiler de elde edilmiştir: 
 

Değişken genel üretim giderleri 60.000 ₺ 

Sabit genel üretim giderleri 30.000 ₺ 
 

İşletmede maliyetler hesaplanırken değişken maliyet 

yöntemi kullanıldığı biliniyorsa, mamulün birim 

maliyeti kaç ₺’dir? 
 

A) 4,5 B) 8,5 C) 10 D) 11,5 E) 13 
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61. Standart maliyet yöntemini uygulayan işletmenin standart 

maliyet kartından alınan bilgiye göre 3 kilogram direkt ilk 

madde kullanılarak 1 birim mamul üretilmesi ve 1 birim 

mamulün direkt ilk madde giderinin 450 ₺ olması 

gerekmektedir. 
 

Üretim döneminde 59.000 kilogram direkt ilk madde 

kullanılarak 20.000 birim mamul üretilmiş ve toplam direkt 

ilk madde gideri 9.440.000 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 
 

Buna göre, işletmenin direkt ilk madde farkı 

(sapması) aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) 590.000 ₺ olumsuz fiyat farkı, 150.000 ₺ olumlu 

miktar farkı  
B) 590.000 ₺ olumlu fiyat farkı, 150.000 ₺ olumsuz 

miktar farkı 

C) 650.000 ₺ olumsuz fiyat farkı, 210.000 ₺ olumlu miktar 

farkı  
D) 650.000 ₺ olumlu fiyat farkı, 210.000 ₺ olumsuz miktar 

farkı 

E) 720.000 ₺ olumsuz fiyat farkı, 210.000 ₺ olumlu 

miktar farkı 

 
63. İşletmenin üretim dönemine ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 27.000 ₺ 
Direkt İşçilik Giderleri 10.000 ₺ 
Dönem Başı Yarı Mamul Stoku 8.000 ₺ 

Endirekt İşçilik Giderleri 13.000 ₺ 
Fabrika Binası Sigorta Gideri 4.000 ₺ 
Fabrika Binası Amortismanı 3.000 ₺ 

Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku 5.000 ₺ 
 

Dönem başında 50 birim ve toplam maliyeti 5.000 ₺ olan 

mamul stokta bulunmaktadır. Dönem içinde 500 birim 

mamulün üretimi tamamlanmıştır. 
 

İşletmenin dönemsonu stoklarında 200 birim mamul 

kalmış ise, sattığı mamullerin maliyeti ilk giren ilk 

çıkar stok değerleme yöntemine göre kaç ₺’dir? 
 

A) 30.000  B) 31.000 C) 35.000 D) 41.000 E) 45.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62. Sipariş maliyet yöntemini kullanan işletme genel üretim 

giderlerini (GÜG) siparişlere yüklerken tahminî yükleme 

oranı kullanmaktadır. İlgili faaliyet dönemi için tahminî 

yükleme oranı direkt işçilik saati (dis) başına 100 ₺ olarak 

belirlenmiştir. İşletme o dönem üretimini gerçekleştirdiği 

Sipariş 1 ve Sipariş 2 için sırasıyla 100 dis ve 200 dis 

çalışma gerçekleştirmiştir. Dönemde gerçekleşen fiilî GÜG 

toplamı ise 35.000 ₺’dir. 
 

Buna göre, dönem sonunda GÜG farklarının 

hesaplanması ve ilgili hesaba aktarılması amacıyla 

yapılan muhasebe kaydı için aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 
 

A) 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma hesabı - 35.000 

₺ borçlu 

B) 732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları - 5.000 ₺ 

borçlu  
C) 730 Genel Üretim Giderleri - 35.000 ₺ borçlu 

 
D) 732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları - 5.000 

₺ alacaklı 

E) 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma hesabı - 30.000 

₺ alacaklı 

 
 
 
 
 

 
64. 
 

İ. Esas üretim gider yerlerinde çalışan ve taşıma 
faaliyetlerini yerine getiren işçilerin aldıkları ücret 
direkt işçiliktir.  

İİ. Mamul üretimi gerçekleştiren işletmelerde yer alan hizmet 
üretim bölümlerine (yemekhane, sosyal tesisler, bakım 
onarım gibi) ait ücretler endirekt işçiliktir. 

İİİ. Bir üretim işletmesi kapasite yetersizliği nedeniyle sürekli 

fazla mesai yapıyor ise, üretici işçiler için tahakkuk eden 

veya ödenen fazla mesai primleri endirekt işçiliktir.  
IV. Üretim bölümlerinde çalışan yönetici personelin bütün 

ücret ve maaşları endirekt işçiliktir. 
 

İşçilik ücretleri ile ilgili yukarıdaki yaklaşımlardan 

hangileri doğrudur? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65. Uzun vadeli yabancı kaynak kullanarak ticari mal satın 

alan bir işletmede aşağıdakilerden hangisi bu işlemden 

etkilenmez? 
 

A) Asit-test oranı B) Finansal kaldıraç oranı  
C) Özsermaye çarpanı D) Cari oran  

E) Dönen varlık devir hızı 
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66. İşletmenin devamlı sermayesi 4.000.000 ₺ ve kısa vadeli 

yabancı kaynakları 2.000.000 ₺’dir. 
 

Buna göre, bu işletmenin net çalışma sermayesi  
500.000 ₺ ise, işletme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle doğrudur? 
 

A) Uzun vadeli yabancı kaynakları 3.000.000 ₺’dir. 
 

B) Duran varlıkları 3.500.000 ₺’dir. 
 

C) Özkaynakları 1.500.000 ₺’dir.  
D) Dönen varlıkları 3.500.000 ₺’dir. 

 
E) Aktif toplamı 5.000.000 ₺’dir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67. A ve B İşletmelerinin Faaliyet Kârları, Diğer Faaliyetlerden 

Olağan Gelir ve Kârları ile Diğer Faaliyetlerden Olağan 

Gider ve Zararları birbirine eşittir. Ancak gelir tabloları 

incelendiğinde A İşletmesinin Olağan Kârının daha yüksek 

olduğu görülmektedir. 
 

Buna göre, bu durumun nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) A İşletmesinin satışlarının maliyetinin B İşletmesine göre 

yüksek olması  
B) A İşletmesinin faaliyet giderlerinin B İşletmesine 

göre yüksek olması 

C) A İşletmesinin finansman giderlerinin B İşletmesine 

göre düşük olması  
D) A İşletmesinin net satışlarının B İşletmesine göre yüksek 

olması 

E) A İşletmesinin ödeyeceği verginin B İşletmesine 

göre düşük olması 

69. Faaliyet kârının dikey yüzdesi %60 ve brüt satış kârının 

dikey yüzdesi %70 olan bir işletmenin net satış 

gelirleri 2.000.000 ₺ ise, faaliyet giderleri kaç ₺’dir? 
 

A) 200.000 B) 600.000 C) 1.200.000 

 D) 1.400.000 E) 2.600.000 
 
 
 
 
 
 

 
70. İşletmenin finansal tabloları yatay analiz tekniğine göre 

analiz edilirken satılan ticari mallar maliyeti değişim oranı 

2016 yılı için %70 ve 2017 yılı için %60 olarak 

hesaplanmıştır. 
 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) 2017 yılında satılan ticari mallar maliyeti net satışların 

%60’ı kadardır. 

B) 2018 yılında satılan ticari mallar maliyeti 2017 

yılına göre %60 artmıştır.  
C) 2016 yılında satılan ticari mallar maliyeti 2015 yılına 

göre %70 artmıştır. 

D) 2017 yılında satılan ticari mallar maliyeti 2015 yılına 

göre %130 artmıştır.  
E) 2016 yılında yapılan her 100 ₺ tutarındaki satıştan 30 ₺ 

brüt kâr elde edilmiştir. 

 
 
 
 
 

 

71. 

 = 

Ç    ış                       +   

   ı                ı 

Yukarıdaki formülde “X” yerine aşağıdakilerden 

hangisi yazılmalıdır? 
 

A) Brüt Çalışma Sermayesi 
 

B) Dönen Varlıklar  
C) Sürekli Sermaye 

 
D) Stoklar 

 
E) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 
 
 

 
68. İşletmenin finansal tabloları dikey analiz tekniğine göre 

analiz edilmiş ve dikey yüzdeler brüt satış kârı için %20, 

faaliyet kârı için %10 ve dönem net kârı için %2 olarak 

bulunmuştur. İşletmenin brüt satış kârının 40.000 ₺, aktif 

toplamının ise 100.000 ₺ olduğu bilinmektedir. 
 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) İşletmenin faaliyet kârı 20.000 ₺’dir. 
 

B) İşletmenin net satışları 200.000 ₺’dir.  
C) Satışların maliyeti 160.000 ₺’dir. 

 
D) İşletmenin net kârı 4.000 ₺’dir. 

 
E) İşletmenin faaliyet giderleri 25.000 ₺’dir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72. Net satışları 6.000.000 ₺ olan bir işletmenin aktifleri, 

özkaynaklarının iki katıdır ve bu işletmenin aktif devir hızı  
3’tür. 

 
Buna göre, bu işletmenin borçlarının toplamı kaç ₺’dir? 

 

A) 1.000.000 B) 2.000.000 C) 3.000.000 

D) 4.000.000 E) 5.000.000 
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73. Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılması 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Elektronik işlemlerin ve hesapların daha kapsamlı test 

edilebilmesini sağlar.  
B) Müşteri bilgilerine çok hızlı ulaşılabilmesini sağlar. 

 
C) Ana kitleyi temsil kabiliyeti yüksek örneklem seçimini 

sağlar. 

D) Hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerine 

karşılık verilmesinde yarar sağlar.  
E) Denetçinin çalışmasında mutlak güvence vermesini 

sağlar. 

 
 
 
 
 

 

74. Bağımsız Denetim standartlarına göre, finansal ve 

finansal olmayan veriler arasındaki anlamlı ilişkilerin 

analiz edilmesi yoluyla, finansal bilgilerin 

değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Risk değerlendirme prosedürleri 
 

B) Doğrulama 
 

C) Yeniden uygulama 
 

D) Analitik prosedürler 
 

E) Yeniden hesaplama 
 
 
 
 
 
 

 

75. Aşağıdakilerden hangisi dijital bilgilerin denetim kanıtı 

olarak güvenilirliklerinin değerlendirilmesinde 

kullanılabilecek kriterlerden biri değildir? 
 

A) Bilgiyi üreten kurum ve kişinin kimliğinin tanımlanması  
B) Bilginin çıktı alma gibi yollarla belgelendirilebilir olması 

 
C) Yetkili veya sorumlu kişilerce bilginin hazırlanması 

 
D) İlgili tarafların bilgi içeriğini reddetmemesi, 

işlemin taraflarca kabulü  
E) Bilginin gerçekliği, doğruluğu ve tamlığı 

 
 
 
 
 
 
 

 

76. Denetim kanıtlarının yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 
 

A) Denetim kanıtının yeterliliği ve uygunluğu birbiriyle ilişkili 

değildir. 

B) Denetçi, denetim riskini kabul edilebilir düşük bir 

seviyeye indirecek yeterli ve uygun kanıtı 

topladığında dahi makul güvence sağlamış olmaz.  
C) Denetim kanıtının güvenilirliği kanıtın elde edildiği 

şartlara bağlı değildir. 

D) Daha fazla denetim kanıtının elde edilmesi, 

denetim kanıtının düşük olan kalitesini telafi eder.  
E) Denetim standartları denetçinin yeterli ve uygun denetim 

kanıtı elde edip etmediğine ilişkin kararını zorunlu kılar. 

 
77. ‘‘Çalışma kâğıtları, yürütülen denetimin Bağımsız 

Denetim Standartlarına (BDS) uygun olduğuna dair kanıt 

sağlar. Ancak, denetçinin bir denetimde dikkate aldığı her 

konuyu ve yargısını belgelendirmesi gerekli ve 

uygulanabilir değildir. Bu tür durumlarda, BDS’lere uyum 

denetim dosyasında yer alan belgelerde gösterilmiş 

olabilir ve ayrıca belgelendirilmesine gerek yoktur.’’ 
 

Aşağıdakilerden hangisi denetim 

belgelendirilmesine ilişkin yukarıda sunulmuş 

açıklama kapsamında değerlendirilemez? 
 

A) Denetçi raporunda yer verilen görüşün dayanağının yer 
aldığı paragrafı, denetçinin içinde bulunulan durum ve  
şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarladığını ve 

uyguladığını gösterir. 

B) Yeterli ve uygun biçimde belgelendirilmiş bir denetim 

planının varlığı, denetçinin denetimi planladığını gösterir.  
C) Finansal tablolara ilişkin olumsuz görüş içeren bir 

denetçi raporu, denetçinin BDS hükümleri çerçevesinde 

belirtilen şartlar altında olumsuz görüş verme 

yükümlülüğünü yerine getirdiğini gösterir.  
D) Denetimin çeşitli aşamalarına zamanında katılım 

sağladığının belgelendirilmesi, sorumlu denetçinin 
BDS’lere uygun olarak yönlendirme, gözetim ve yürütme 

sorumluluğunu yerine getirdiğini gösterir.  
E) Denetim dosyasında ilgili taraflarca imzalı bir 

sözleşmenin bulunması, denetimin şartları konusunda 

anlaşmaya varıldığını gösterir. 

 
 
 
 
 
 

 

78. Denetçinin yargısına göre raporuna eklediği, 
kullanıcıların; denetimi, denetçinin sorumluluklarını 
veya denetçi raporunu anlamalarıyla ilgili olan, 
finansal tablolarda sunulan veya açıklananlar dışında 
bir hususa atıfta bulunduğu bölüm aşağıdakilerden  
hangisidir? 

 
A) Görüşün dayanağı B) Görüş  
C) Diğer hususlar D) Kilit denetim konuları  

E) Dikkat çekilen hususlar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
79. Denetimde döngü yaklaşımı uygulanması durumunda, 

aşağıdaki döngülerden hangisi kasa hesabının denetimi 

ile doğrudan ilişkili bir döngü değildir? 
 

A) Kaynak Elde Etme ve Geri Ödeme 
 

B) Stok ve Üretim  
C) Satış ve Tahsilat 

 
D) Personel ve Ücret 

 
E) Satınalma ve Ödeme 
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80. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların denetimi 

sırasında denetçinin uyacağı temel meslekî etik 

ilkelerden biri değildir? 
 

A) Mesleğe uygun davranış B) Dürüstlük  
C) Tarafsızlık D) Sır saklama  

E) Bağımsızlık 
 
 
 
 
 
 

 

81. Aşağıdakilerden hangisi banka hesaplarının denetimi 

sırasında farklı kaynaklardan elde ettiği denetim 

kanıtlarının tutarsız olması durumunda, denetçinin 

uygulayacağı prosedürlerden biri olamaz? 
 

A) Banka hesapları için yıl içerisinde mutabakat 

yapılıp yapılmadığının kontrolü  
B) Tüm kalemlerin seçilmesi ile %100 inceleme yapılması 

 
C) Şüpheli, risk eğilimi gösteren hesapların 

seçilerek incelenmesi 

D) Önemlilik seviyesinin düşürülerek belirli bir 

tutarın üzerindeki tüm hesapların incelenmesi  
E) Banka işlemlerinin yetkili kişiler tarafından 

yapılıp yapılmadığının araştırılması 

 
 
 
 
 
 

 

82. Aşağıdakilerden hangisi işletmeye ait taşıtları 

denetleyen bir denetçi için işletmenin sahiplik 

iddiasına yönelik güvenilir bir denetim kanıtıdır? 
 

A) Araç motor ve şase numarasının sorgulanması  
B) Araç ruhsatının incelenmesi 

 
C) Noter satış sözleşmelerinin incelenmesi 

 
D) Cari dönem muhasebe kayıtlarının incelenmesi 

 
E) Trafik tescilden sorgulama yapılması 

84. Üçüncü bir tarafın saklama ve kontrolü altında 

bulunan stokların denetimini yürüten bir denetçinin 

aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisini 

uygulaması beklenmez? 
 

A) Stokların teminat olarak verilmiş olması durumunda 

diğer taraflardan teyit talep etmek 

B) Mümkün olması hâlinde, üçüncü tarafın stok 

sayımına katılmak  
C) Üçüncü tarafın, stokların doğru bir şekilde sayılmasını 

sağlamak için oluşturduğu kontrollerin yeterliliği 

konusunda bağımsız bir rapor temin etmek  
D) Üçüncü tarafın, stokların yeterli şekilde korunmasını 

sağlamak için oluşturduğu iç kontrolleri test etmek  
E) Üçüncü tarafın dürüstlük ve tarafsızlığına ilişkin şüphe 

duyulmaması durumunda, üçüncü taraftan teyit talep 

etmek 

 
 
 
 
 
 
 

 

85. Aşağıdakilerden hangisi denetçi raporunun 

görüşün dayanağı başlıklı bölümünde yer almaz? 
 

A) Finansal tabloları oluşturan her bir finansal tablonun 

tarihi veya dönemi  
B) Denetçinin denetim standartları kapsamındaki 

sorumlulukları 

C) Denetimin ilgili etik hükümlere uygun olarak yürütüldüğü 
 

D) Denetim sırasında elde edilen kanıtların, görüşe 

dayanak oluşturmak için yeterli ve uygun olduğu  
E) Denetimin denetim standartlarına uygun olarak 

yürütüldüğü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

86. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin 

denetiminde kullanılabilecek denetim prosedürlerinden 

biri değildir? 
 
83. Denetim ekibi içinde gerçekleştirilen müzakerelerde, 

ilişkili taraflar ile ilgili ele alınan hususlar arasında 

aşağıdakilerin hangisinden söz edilemez? 
 

A) İlişkili taraf ilişkileri veya işlemlerinin 

bulunduğunu gösterebilecek kayıt veya belgeler  
B) İşletmenin ilişkili taraflarla olan ilişkilerinin ve işlemlerinin 

niteliği ve kapsamı 

C) İşletmenin ilişkili taraflarla olan ilişkilerinin 

başlangıç tarihi  
D) Mesleki şüpheciliğin denetim boyunca sürdürülmesinin 

öneminin vurgulanması 

E) Yönetimin ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin 

belirlenmesine ve açıklanmasına verdiği önem 

 
A) Hisse senetlerinin elden çıkarılmasıyla ilgili belgeler ve 

kayıtların karşılaştırılması 

B) Alım satım konusunda yetkilendirilmiş personelin 

yetki ve onaylarının incelenmesi  
C) Alış değeri ile borsa değeri arasında önemli farklar olan 

senetlerin elden çıkarılması yönünde tavsiye verilmesi 

D) Değer düşüklüğü testlerinin yapılması 
 
E) Menkul kıymetlerin ne amaçla elde tutulduğunun 

sorgulanması 
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87. Cari yıl denetimi sırasında müşteri işletmenin kiralamış 

olduğu binada yaptırdığı asansörün taşıma kapasitesinin 

artırılmasına yönelik yapılan harcamayı gider olarak 

kaydettiği tespit edilmiştir. 
 

Buna göre, denetçinin yaptığı çalışma aşağıdaki 

denetim amaçlarından hangisine yöneliktir? 
 

A) Sahiplik B) Tamlık  
C) Gerçeklik D) Kayıtsal doğruluk  

E) Sınıflandırma 
 
 
 
 

 

88. BDS 530 Bağımsız Denetimde Örnekleme standardına 

göre, ortaya çıkan değişiklik ve bunun örneklem 

sayısına etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
 

A) Kabul edilebilir sapma oranındaki artış daha küçük bir  
örneklem gerektirir. 

 
B) Denetçinin kontrollerin işleyiş etkinliğinden elde etmek 

istediği güvencenin artması örneklem sayısında 

azalma gerektirir.  
C) Test edilecek anakitlede beklenen sapma oranındaki 

azalma örneklem sayısında azalış gerektirir.  
D) Anakitledeki gerçek sapma oranının, kabul edilebilir 

sapma oranını aşmadığına ilişkin güvence seviyesinde 

artış talebi örneklem sayısının artırılmasını gerektirir. 

E) Anakitledeki örneklem birimi sayısındaki artış 

örneklem sayısında önemsiz bir değişiklik gerektirir. 

 
 
 
 
 
 

 

89. Gayrisafi yurt içi hasılanın ölçümü için kullanılan 

harcama yaklaşımının bir parçası olan hükümet alımları 

aşağıdakilerden hangisini içermektedir? 
 

A) Sübvansiyonları 
 

B) İşsizlere yapılan ödemeleri 
 

C) Kamu hizmeti üreten personel maaşlarını  
D) Emeklilere yapılan ödemeleri 

 
E) Hükümetin yaptığı faiz ödemelerini 

 
 
 
 
 
 

 

90. Bir tüketicinin X malından elde ettiği toplam fayda U=24X-

X2 fonksiyonu ile gösterilmektedir. 
 

Buna göre, bu tüketicinin X malı için doyum noktası 

kaç birim tüketim düzeyinde sağlanır? 
 

A)2 B)6 C)12 D)18 E)24 

91. Para arzının 2.000 ₺ ve parasal taban çarpanının  
4 olduğu bir ekonomide Merkez Bankası para 

arzını %10 artırmak için açık piyasada 

aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
 

A) 50 ₺ değerinde hazine tahvili almalıdır. 
 

B) 50 ₺ değerinde hazine tahvili satmalıdır. 
 

C) 100 ₺ değerinde hazine tahvili almalıdır. 
 

D) 100 ₺ değerinde hazine tahvil satmalıdır.  
E) 150 ₺ değerinde hazine tahvili almalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

92. Devalüasyon ve net ihracat arasındaki dinamik ilişkiyi 

yansıtan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Ödemeler dengesi eğrisi 
 

B) J eğrisi 
 

C) Laffer eğrisi 
 

D) Zamanlararası farksızlık eğrisi 
 

E) Phillips eğrisi 
 
 
 
 
 
 
 

 

93. “Artan Fırsat Maliyeti Kanunu” olarak bilinen 

olgu, aşağıdakilerden hangisine neden olur? 
 

A) Farksızlık eğrisinin negatif eğimli olmasına 
 

B) Talep eğrisinin negatif eğimli olmasına 
 

C) Arz eğrisinin pozitif eğimli olmasına 
 

D) Bir malın üretimi arttıkça maliyetinin artmasına  
E) Üretim imkânları eğrisinin orijine göre içbükey olmasına 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
94. Para talebinin faize duyarlılığının düşük olmasının 

IS veya LM eğrisi üzerindeki etkisi aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) IS eğrisi daha yatık olur.  
B) IS eğrisi daha dik olur. 

 
C) Hem IS hem LM eğrileri daha yatık olur. 

 
D) LM eğrisi daha dik olur. 

 
E) LM eğrisi daha yatık olur. 
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95. Emekten elde edilen gelirin sermaye gelirlerine göre 

daha düşük oranda vergilendirilmesine verilen ad 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Müterakkiyet B) Mali anestezi  
C) Yararlanma ilkesi D) Tersine artan oranlılık  

E) Ayırma ilkesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

96. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan 

vergilerden biri değildir? 
 

A) Motorlu taşıtlar vergisi 
 

B) Katma değer vergisi 
 

C) Özel iletişim vergisi 
 

D) Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
 

E) Gümrük vergisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

97. Toplam talebi ilk hamlede ve dolaysız bir 

şekilde etkilemeyen kamu harcamalarına verilen 

ad aşağıdakilerden hangisidir? 

99. Aşağıdakilerden hangisinin bütçesi Türkiye’de 

Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında değildir? 
 

A) Sosyal Güvenlik Kurumu 
 

B) Yükseköğretim Kurulu  
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

 
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

 
E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

 
 
 
 
 
 
 
 
100. Gelir vergisi oranının sıfır olduğu ve bütçenin dengede 

olduğu bir ülkede iki sosyal grup vardır. Gelir dağılımında 

I. grup toplam gelirin %25’ini, II. grup ise %75’ini 

almaktadır. I. grubun marjinal tasarruf eğilimi 0,1 iken 

II. grubun marjinal tasarruf eğilimi 0,5’tir. 
 

Buna göre, ekonomik daralmanın önüne geçmek 

isteyen devlet aşağıdaki kamu maliyesi adımlarından 

hangisini atarsa bütçe dengesinde görece az bozulma 

yaratarak millî gelirde daha yüksek bir büyüme sağlar? 
 

A) I. gruba %30 gelir vergisi uygulanarak, elde edilen vergi 

geliri II. gruba transfer harcaması olarak aktarılırsa  
B) Her iki gruba %25 oranında gelir vergisi uygulanırsa 

 
C) II. gruba gelirinin %15’i oranında transfer harcaması 

yapılırsa  
D) Her iki gruba gelirlerinin %10’u düzeyinde transfer 

harcaması yapılırsa 

E) II. gruba %30 gelir vergisi uygulanarak, elde edilen vergi 

geliri I. gruba transfer harcaması olarak aktarılırsa 

 
A) Cari harcama B) İktisadi harcama  
C) Yatırım harcaması D) Transfer harcaması  

E) Kalkınma cari 
 
 
 
 
 
 
 

 

98. Dışlama etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 
 

A) Kamu harcamalarındaki artışın çarpan etkisi yoluyla 

genişleyerek özel harcamaların yerini almasıdır.  
B) Vergi artışları yoluyla özel tüketim harcamalarının 

azaltılarak kamu harcamalarının artırılmasıdır. 

C) Genişletici para politikasının para talebini artırarak 

özel yatırımları kısmasıdır.  
D) Genişletici maliye politikasının faiz oranlarını yükselterek 

ödemeler dengesi açıklarını artırmasıdır. 

E) Genişletici maliye politikasının faiz oranlarını 

yükselterek özel harcamaları ve yatırımları azaltmasıdır. 

 
101. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik’e göre, iş kabulü hakkında aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 
 

A) Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe 

göstermeden reddedebilirler, ret kararı iş sahibine 

gecikmeden bildirilir.  
B) Meslek mensubu, gerek duyması hâlinde, kendisine 

gelen müşterinin kim olduğunu önceki meslek 

mensubundan sorabilir.  
C) Meslekî bürolarda bağımlı çalışmakta iken bu 

görevlerinden ayrılan meslek mensupları işten çıkış 

tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe, yanından 

ayrıldıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların 

müşterilerine hizmet veremezler.  
D) İki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili 

odaya müracaat eder; oda kendisine yeni bir meslek 

mensubu belirler.  
E) Stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan 

meslek mensupları, meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten 

itibaren iki yıl geçmedikçe, yanında staj yaptıkları 

meslek mensuplarının rızası olmadan onların 

müşterilerine hizmet veremezler. 
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102. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 

İlkeler Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden 

hangisi bağımsız çalışan meslek mensubu için “kişisel 

çıkar tehdidi” yaratabilecek durumlardan biri değildir? 
 

A) Üst düzey personel ile güvence sağlama müşterisi 

arasında uzun süreli arkadaşlık ilişkisinin olması 

B) Müşteriyi kaybetme olasılığını dikkate alma  
C) Müşteri tarafından istihdam edilme olasılığı 

 
D) Müşteri ile yakın iş ilişkisi kurmak 

 
E) Tek bir müşteriden alınacak toplam ücrete aşırı bağlılık 

105. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 

Yönetmelik’e göre, ücret sözleşmesi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Ücret sözleşmesine, ücrete mahsuben avans 

verileceğine ilişkin hüküm konulabilir. 

B) Süreli ücret sözleşmelerinin en az bir yıllık olması 

gerekir.  
C) Ücret sözleşmesinin sözlü olarak yapılması mümkün 

değildir. 

D) Ücret sözleşmesine, yapılan hizmet karşılığı meslek 

mensubuna ortaklık payı verileceğine dair hüküm 

konulamaz.  
E) Yabancı firmalarla yapılacak sözleşmelerin Türkçe 

olması geçerlilik şartıdır. 

 
 
 

 
103. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 

Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, reklam kuralları 

hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Bir meslek mensubu bilimsel, düşünsel tartışmalar, 

seminerler ve eğitim programları organize edebilir; 

ancak, bu faaliyetleri basın ve yayın yoluyla 

üçüncü kişilere duyuramaz.  
B) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali 

müşavirlik hizmeti, marka olarak tescil ettirilebilir.  
C) Meslek mensubu, nesnel ve mesleğine ilişkin olduğu 

sürece işi ve şahsı hakkında açıklama yapabilir. 

D) Başlıklı kâğıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, 

reklam niteliği taşıyacak şekilde düzenlenemez.  
E) Meslek mensupları, mesleki konularda hazırlayacağı 

kitap, makale ve benzeri bilimsel çalışmalarda 

mesleki ve akademik unvanlarını kullanabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
104. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, 

“disiplin kovuşturmasının zamanaşımı süresi” ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı zamanda suç 

teşkil ediyorsa, bu suç için Türk Ceza Kanunu daha 

uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş olsa bile 

disiplin cezası zamanaşımı süresi uygulanır.  
B) Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı zamanda suç 

teşkil ediyorsa, zamanaşımı süresi şikâyet edilen 

meslek mensubu hakkında savcılık tarafından 

iddianame düzenlendikten itibaren beş yıldır.  
C) Zamanaşımı süresi, disiplin cezasını gerektiren 

eylemlerin işlenmesinden itibaren beş yıldır. 

D) Zamanaşımı süresi, disiplin cezasını gerektiren 

eylemlerin ihbara veya şikâyete konu 

olmasından itibaren beş yıldır.  
E) Zamanaşımı süresi, ihbar veya şikâyet dilekçesinin 

oda kayıtlarına girdiği andan itibaren beş yıldır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, “meslekî 

ruhsatları vermek” Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinin hangi organının görevidir? 
 

A) Genel Kurul B) Disiplin Kurulu  
C) Yönetim Kurulu D) Denetleme Kurulu  

E) Koordinasyon Kurulu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
107. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işveren vekili ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve 

yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.  
B) Sadece işletmenin bütününü yönetenler işveren vekilidir. 

 
C) 4857 sayılı Kanun’da işveren için öngörülen her çeşit 

sorumluluk ve zorunluluk, işveren vekilleri hakkında da 

uygulanır.  
D) İşveren vekili işyerinde işveren adına hareket etmelidir. 

 
E) İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve 

yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 
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108. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, çalışma süreleri ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır. 
 

B) Haftalık çalışma süresinin, işyerlerinde haftanın 

çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanması 

kuralının aksi kararlaştırılamaz.  
C) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt 

vermeleri için belirtilecek süreler, günlük çalışma 

süresinden sayılır.  
D) Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma 

süresi; günde en çok altı, haftada en çok otuz saattir. 

E) Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 

kırk saattir. 

111. 4857 sayılı İş Kanunu’na ve ilgili mevzuat hükümlerine 

göre, aşağıdaki hâllerden hangisinde kurulan iş 

ilişkisi hukuka uygundur? 
 

A) Okulların tatil olduğu dönemde çocuk ürünlerinin 

tanıtımının yapıldığı reklam filmi serisinde 

ebeveyninin izniyle belirli süreli iş sözleşmesiyle 

çalıştırılan on yaşındaki çocuğun durumunda  
B) On yedi yaşında sanayie ait işlerde gece çalıştırılan 

genç işçinin durumunda  
C) Yer altı maden işyerinde işe alınan yirmi sekiz yaşındaki 

kadın işçinin durumunda 

D) Sınırda kaçakçılık yapılmasına ilişkin işte çalışmaya 

başlayan yirmi beş yaşındaki erkek işçinin durumunda  
E) Çalışma izni bulunmaksızın Türkiye’de ev hizmetlerinde 

çalışan yabancı uyruklu kişinin durumunda 

 
 
 
 
 

 
109. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre, toplu iş sözleşmesi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Grup toplu iş sözleşmesi, tarafların anlaşması 

üzerine bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası 

arasında, birden çok üye işverene ait farklı işkolunda 

kurulu işyerlerini kapsamak üzere yapılır.  
B) Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine 

ilişkin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş 

sözleşmesi hükmü olarak devam eder.  
C) Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı 

hükümlerin bulunması hâlinde, iş sözleşmesinin 

hükümleri işçi yararına olsa bile, toplu iş 

sözleşmesi hükümleri uygulama alanı bulur.  
D) Bir toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda ancak bir 

işyerini kapsayabilir. 

E) Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önce, 

yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulamaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

110. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

iş güvencesi hükümlerinin kapsamındadır? 
 

A) Kırk beş işçinin istihdam edildiği bir inşaat işyerinde 

iki yıllık belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan ve 

sözleşmesinin sekizinci ayını doldurmuş olan işçi  
B) Yüz elli işçinin çalıştığı çimento fabrikasının işçi işe alma 

ve işten çıkarma yetkisine sahip genel müdürü 

C) Yirmi sekiz işçinin istihdam edildiği işyerinin 

muhasebe servisinde dört yıldır çalışan işçi  
D) Ülke genelinde toplam yüz yirmi çalışanı bulunan, 

Ankara bürosunda ise yirmi kişinin görev yaptığı ulusal 

düzeyde yayın yapan bir televizyon kuruluşunda iki 

yıldır çalışan teknik personel  
E) Otuz işçinin bulunduğu bir işyerinde dört aydır 

satış elemanı olarak çalışan işçi 

 
 
 
 
 
 
 

 

112. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, aşağıdaki hâllerden hangisinde hak 

sahiplerinin almış oldukları ölüm aylığı kesilir? 
 

A) Dul eşin çalışmaya başlaması hâlinde 
 

B) Lisede öğrenim gören on dokuz yaşındaki erkek 

çocuğun işçi olarak bir işyerinde çalışmaya başlaması 

hâlinde  
C) Boşanmış olan kırk yaşındaki kız çocuğunun evlenmesi 

hâlinde 

D) Otuz beş yaşındaki malul çocuğun evlenmesi hâlinde 
 

E) Yükseköğrenim gören yirmi üç yaşındaki erkek çocuğun 

evlenmesi hâlinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
113. 
 

İ. Matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması 
II. Mal bildiriminde bulunulması  
III. Mücbir sebeplerin varlığı  
IV. Borçlunun yabancı memlekette bulunması 

 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, yukarıdakilerden 

hangileri tarh zamanaşımını durduran nedenler 

arasında yer alır? 
 

A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III  
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 
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114. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı sayılan 

gelirler arasında yer almaz? 
 

A) Her çeşit senedin iskonto edilmesi karşılığında 

alınan iskonto bedelleri  
B) Her çeşit tahvil ve hazine bonosu faizleri 

118. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar 

vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı 

ayrı gösterilmek şartıyla en fazla kaç yıla ilişkin 

geçmiş yıl zararı indirim konusu yapılabilir? 
 

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

C) Ortaklık haklarının veya hisselerinin 

elden çıkarılmasından doğan kazançlar  
D) Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen 

kâr payları 

E) İştirak hisselerinden doğan kazançlar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

115. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre, 

miras yoluyla vuku bulan intikallerde mirasın açıldığı, 

diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisap 

edildiği gün, bu vergiye konu olan mallar açısından 

aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
 

A) Beyanname verme günü B) Dönem sonu  
C) Vade tarihi D) Değerleme günü  

E) Amortisman günü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

116. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre, belli parayı 

ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi hâlinde artan 

miktar hangi nispette vergiye tabi olur? 
 

A) Aynı nispette B) İki katı nispette  
C) %15 nispetinde D) %30 nispetinde  

E) %50 nispetinde 
 
 
 
 
 
 
 

 

117. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin 

matrahına dâhil unsurlar arasında yer almaz? 
 

A) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından 

yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri  
B) Servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü 

menfaat, hizmet ve değerler 

C) Fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari 

teamüllere uygun miktardaki iskontolar  
D) Vade farkı, fiyat farkı, faiz ve prim gibi çeşitli gelirler  
E) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri 

gider karşılıkları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

119. Bağımsız denetime tabi olmayan (X) Anonim Şirketi’nin 

06.03.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantı 

gündemi şöyledir: 
 

(a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması  
(b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun 
okunması ve müzakeresi  
(c) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki  
(ç) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası  
(d) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve 
kazanç payları oranlarının belirlenmesi  
(e) Şirketin merkezinin taşınmasına ilişkin esas sözleşme 

değişikliği 
 

Azlık oluşturan pay sahiplerinin, şirketin finansal 

tablolarının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle toplantının 

ertelenmesi talebinde bulunması üzerine genel kurul 

toplantısı ertelenmiştir. 
 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ertelenmesine 

karar verilen söz konusu 06.03.2018 tarihli toplantıda 

aşağıdaki kararlardan hangisi alınabilir? 
 

A) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun onaylanması 
 

B) Şirket merkezinin değiştirilmesi 
 

C) Yönetim Kurulu üyelerinin azli  
D) Yıllık kârın pay sahiplerine dağıtılması 

 
E) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

120. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi geçerli bir ticaret unvanıdır? 
 

A) Mert Çetin ve Selim Yüce Limited Şirketi 
 

B) M. Çetin İnşaat  
C) Mert Çetin İnşaat Limited Şirketi 

 
D) Mert Çetin Anonim Şirketi 

 
E) Çetin Limited Şirketi 
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121. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari dava 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Taraflardan birinin tacir olduğu bütün uyuşmazlıklar ticari 

davaya vücut verir.  
B) Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan 

doğan uyuşmazlıklar tarafların sıfatına 

bakılmaksızın ticari davaya vücut verir.  
C) Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk 

mahkemesi arasındaki ilişki işbölümü ilişkisidir.  
D) Uyuşmazlık her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili 

hususlardan doğsa da, Türk Ticaret Kanunu’nda 

düzenlenmemiş ise ticari dava söz konusu olamaz.  
E) Ticari davalara bakmakla görevli mahkeme sulh 

hukuk mahkemesidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
122. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirket 

genel kurulunda aşağıdaki kararlardan hangisi 

oylanırken imtiyazlı oy hakkı (oyda imtiyaz) 

kullanılamaz? 
 

A) Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunun onaylanması 
 

B) Kâr payı dağıtma 
 

C) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 
 

D) Yönetim Kuruluna üye seçimi  
E) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur 

hakkının miktarının belirlenmesi 

124. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bono bedeli 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Bonoda ödenecek meblağ metnin üst kısmında 

“100.000 ₺”, ancak alt kısmında “10.000 ₺” olarak 

gösterilmişse, 100.000 ₺ ödenmelidir.  
B) Bonoda ödenecek meblağ metnin üst kısmında 

“yüz bin ₺”, ancak alt kısmında “on bin ₺” olarak 

gösterilmişse, yüz bin ₺ ödenmelidir.  
C) Bonoda ödenecek meblağ rakamla “100.000 ₺”, ancak 

yazıyla “on bin ₺” olarak gösterilmişse, 100.000 ₺ 
ödenmelidir. 

 
D) Bonoda ödenecek meblağ rakamla “10.000 ₺”, ancak 

yazıyla “yüz bin ₺” olarak gösterilmişse, yüz bin ₺  
ödenmelidir. 

 
E) Bonoda ödenecek meblağ metnin üst kısmında 

“100.000 ₺”, ancak alt kısmında “10.000 ₺” olarak 
gösterilmişse, her iki bedelin ortalaması olan 55.000 ₺  
ödenmelidir. 

 
 
 
 
 
 

 
125. 
 

İ. Sözleşmenin kurulmasına yönelik iradenin haberci veya 
çevirmen gibi bir aracı ya da bir araç tarafından yanlış 
iletilmiş olması hâlinde de yanılma hükümleri uygulanır.  

İİ. Diğer tarafın, sözleşmenin yanılanın kastettiği anlamda 
kurulmasına razı olduğunu bildirmesi durumunda, 
sözleşme bu anlamda kurulmuş sayılır.  

İİİ. Yanılan, yanılmasında kusurlu ise, diğer taraf yanılmayı 
biliyor olsa bile, yanılan sözleşmenin hükümsüzlüğünden 
doğan zararı gidermekle yükümlüdür. 

IV. Saikte yanılma, kural olarak esaslı yanılma sayılmaz. 
 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, yanılma 

ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

123. “Ahmet Yıldız’a vekâleten ödeyiniz.” 
 

İmza: Mehmet Çiçek (El yazısıyla atılmıştır.) 
 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, yukarıda 

örneği verilen ciro hakkında aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 
 

A) Rehin cirosudur. B) Tahsil cirosudur.  
C) Hamiline cirodur. D) Temlik cirosudur.  

E) Beyaz cirodur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, taraflarca ifa yerinin 

belirlenmediği hâllerde uygulama alanı bulacak 

hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Parça borçları, ifa zamanında borç konusunun 

bulunduğu yerde ifa edilir.  
B) Para ve parça borcu dışındaki bütün borçlar, alacaklının 

ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilir. 

C) Para borçları, borçlunun sözleşmenin kurulduğu sıradaki 

yerleşim yerinde ifa edilir.  
D) Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim 

yerinde ifa edilir. 

E) Parça borçları, borçlunun sözleşmenin kurulduğu 

sıradaki yerleşim yerinde ifa edilir. 

 
19 Diğer sayfaya geçiniz. 
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127. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, borçlunun 

temerrüdü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olsa 

bile, kural olarak borçlu bu zararı gidermekle 

yükümlü değildir.  
B) Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru 

olmadığını ispat etse bile, borcun geç ifasından dolayı 

alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. 

C) Faiz veya irat borcunu ya da bağışladığı bir miktar 

parayı ödemekte temerrüde düşen borçlu, icra 

takibine girişildiği veya dava açıldığı günden 

başlayarak, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.  
D) Temerrüde düşen borçlu, kural olarak beklenmedik 

hâl sebebiyle doğacak zarardan sorumlu değildir. 

E) Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, taraflarca 

kararlaştırılamaz; ancak, faiz borcunun doğduğu tarihte 

yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 

 
130. “(A), soğuk bir kış gününde, dağda donmaktan kurtulmak 

için (B)’nin kulübesinin kapısını kırarak içeri girmiştir.” 
 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, (A)’nın 

bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir? 
 

A) Haklı savunma 
 

B) Zarar görenin rızası 
 

C) Haksız tahrik 
 

D) Zorunluluk hâli  
E) Kişinin hakkını kendi gücüyle koruma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
128. Tarafların aralarında mevcut bir borcu kısmen veya 

tamamen ortadan kaldırmaya ve bu suretle 

borçlunun borçtan kurtulmasına yönelik yaptıkları 

sözleşmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Alacağın devri B) Borcun devri  
C) Yenileme D) İbra  

E) Takas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

129. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, kaç 

yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar? 
 

A) Hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği 

tarihten başlayarak beş yılın ve her hâlde 

zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on 

yılın geçmesiyle  
B) Hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği 

tarihten başlayarak bir yılın ve her hâlde zenginleşmenin 

gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle  
C) Hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği 

tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin 

gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle 

D) Hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği 

tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin 

gerçekleştiği tarihten başlayarak beş yılın geçmesiyle 

E) Hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği 

tarihten başlayarak bir yılın ve her hâlde zenginleşmenin 

gerçekleştiği tarihten başlayarak üç yılın geçmesiyle  
20 Test bitti. 



 
 
 
 

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

 
TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş 

Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu (Yabancı dilden girmeyenler için 20 soru) 

ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan genel kültür-genel 

yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk (Yabancı dilden girmeyenler için toplam 
120 soru) test biçiminde yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl 

değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. Gerek mesleki kalitenin 

yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav 
sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle, sınava katılan 

adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bağıl değerlendirme sistemi 

uygulanmaktadır. 
 

Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer 

adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava 

giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o 

sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre, bağıl puana dönüştürerek 

değerlendiren bir sistemdir. 
 

Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı, sınavdaki öteki adayların 

başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel 

alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde 

olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu 

gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde 

adayın başarı durumu da değişir. 
 

Bu değerlendirme biçiminde ham puanların ortalaması, her puanın 

ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne 

oranda olduğu hesaplanır ve değerlendirmeye esas puanlar, ortalamanın kaç 

standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart puan 

biçimiyle ifade edilir. Böylece adaylar, birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir puan 

sistemi ile değerlendirilmiş olurlar. 
 

Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı 
puanları (alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, 
standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha 
sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları 
bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek, 
soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme 
sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi, doğrusallık da 
göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın 
alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine 
bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı 
sınavlar olduğu gibi, soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız 
bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen sınav başarı 
puanları, tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde 
ortalamanın 50 alınmasının nedeni, dağılımın orta noktasını bulmak ve normal 
dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra Staj 
Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja 
kabul edilmektedir. 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

1. Sınavda 130 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru 

bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir 

etkisi olmayacaktır. 
 
2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi  

165 (yüz altmış beş) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen 
ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 
alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların 
sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. 

 
Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, 

rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna 

alınmayacaktır. 
 
3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik Numaranızı 
cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir şekilde kodlayınız. 
Herhangi bir yanlışlık olması durumunda Salon Başkanına 
mutlaka bildiriniz. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan 
kitapçık türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı ve ilgili kısma ad 
ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. Optik cevap 
kağıdına kodlanması gereken bilgilerde eksiklik ve/veya 
yanlışlık olması hâlinde sınavın değerlendirilmesi mümkün 
olmayacaktır. 

 
4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması 

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

 
5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü 

ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup 
olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta 
basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. 

Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise 
değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurunuz. 

 
6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri 

yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka 
okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri 
müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde 
kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları 
toplanacak ve incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya 
sayfalarının eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz 
sayılır. 

 
7. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız 

yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz 

sayılır. 
 
8. Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREBİLECEKLERİ 

Araç, Gereç ve Eşyalar;  
Siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde 

su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), 

metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, 
geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi. 

 
9. Adayların, 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 (alyans hariç), bilezik, broş ve 

diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve 

metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan 

boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız 

basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel 

toka ve basit piercing 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 aygıt, hesap 

makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, 

her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, 

müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, 

gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi 

vb. araçlarla, su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim 

maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık 

malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren 

adaylar hariç) GETİREMEZLER. Emniyet Görevlileri tarafından 

yapılacak aramalarda belirtilen araç, gereç ve eşyaları 

yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve sınav 

salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya 

salonlarda emanet ALINMAYACAKTIR.  
10. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç, gereç ve 

eşyalardan herhangi birini bulundurduğu tespit edilen 

adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. 
 
11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve 

tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına 
bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. 
şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini 
yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve 
bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

 
12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, 

kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu 
Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları 
geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye 
kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size 
aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. 

 
13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri 

de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 

önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 
 
14. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik No 

yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Kartı, Süresi Geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici 
Kimlik Belgesi, KKTC Kimlik Kartı veya Türk Silahlı 
Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartını bina ve 
salon girişinde ibraz edecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınavın 
başlamasından sonra SALON BAŞKANI tarafından 
toplanacaktır. Bu belgeler dışında başka bir belgeyle 
sınava girmiş olsanız bile sınavınız geçersiz sayılacaktır.  

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve 

optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. 

Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda hukukî 

yollara başvurulabilir. 
 
16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR.” 

denilmeden sınava başlamayınız. 
 
17. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama 

yapınız.  
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GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
 
 
1. Bozkır, geniş çayırlarla tanımlanan yarı kurak iklim 

bölgesidir. 
 

Aşağıdakilerden hangisi, ögeleri ve öge dizilişi 

bakımından yukarıdaki cümleyle özdeştir? 
 

A) Gürültü kirliliği çevreye zarar vermesine rağmen 

genelde göz ardı edilen bir kirliliktir. 

B) Biyosfer ya da ekosfer terimi dünya üzerinde yaşam 

barındıran bütün yerleri ifade eder. 

C) Böcekler dünyadaki bütün karasal yaşam alanlarında 

bulunan küçük omurgasız hayvanlar olarak nitelenebilir. 

D) Yanıcı bir madde olan biyogaz, organik 

maddelerin parçalarına ayrıştırılmasıyla elde edilir. 

E) Buzullar yüzyıllar hatta bin yıllar boyunca kar yağışının 

birikimi sonucu oluşmuş büyük buz kütleleridir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.  

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

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

 
Yukarıdaki numaralandırılmış söz gruplarından anlamlı 

ve kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse sıralama 

aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 
 

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

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

 

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

adamı herkes tanır( ) Arşimet( ) Dosdoğru saraya gitmiş ve 

kralın ısmarladığı altın taca gümüş katılıp katılmadığını( ) 

tacı bozmadan anlamanın yolunu bulduğunu söylemiştir( ) 
 

Yukarıdaki parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, 

aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri 

sırasıyla getirilmelidir? 
 

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

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

 
4. (I) Farklı yaşam koşullarına uyum gösterebilmeleri 

yüzünden kutuplarda ya da çölde, denizlerin dibinde ya da  
çok yükseklerde yaşayabilen hayvanlara rastlamak 
mümkün. (II) Çünkü bazı hayvanların koku alma, 
bazılarının görme ve işitme duyuları çok gelişmiş olabiliyor. 
(III) Hayvanlara avlanmada ve haberleşmede üstünlükler 
sağlayan duyu organlarına pek çok örnek sayabiliriz.  
(IV) Köpeklerin iyi koku alan burunları, yılanların yüksek dalga 

boylarını algılayabilen gözleri gibi. (V) Hayvanların bu 

özellikleri, gözle görülemeyecek kadar küçük varlıklardan veya 

kulakla işitilemeyecek seslerden haberdar olmak isteyen bilim 

insanları tarafından uzun yıllardır inceleniyor.  
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerden 

hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
 

A)I B)II C)III D)IV E)V 
 
 
 
 
 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı yoktur? 
 

A) Yeni kaydolduğum fakültemde bir takım arkadaşlar 

edindim. 

B) Bir çok seneler geçti dönen yok seferinden. 
 

C) Onun çelikten daha sert adaleli bacaklarına bir şey 

olmadı. 

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

buldum. 

E) Muhattabı olmayan gecikmiş hesapların ardına 

düşüyordu. 

 
 
 
 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkmak sözcüğü, 

“İçeriden dışarıya varmak, gitmek” anlamında 

kullanılmıştır? 
 

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

eri bulurum. 

D) Ortalık ağarırken bir arkadaşımla yorgun adımlarla 

konaktan çıktık. 

E) Uzun, dik merdivenli bir yokuşu çıktık. 
 
 
 
 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yanlış 

kullanımından kaynaklanan yazım yanlışı vardır? 
 

A) Bu topraklar, Dayı Kemal’in; izinsiz girilemez. 
 

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

       A 
      Buna göre, bu arsanın uzun kenarı kaç metredir? 
  

  →   
 

  −   
   Arsanın alanı ise 45 m 'dir.   

8. 

    

limitinin değeri kaçtır? 12. Dikdörtgen şeklinde bir2 arsanın eni boyunun 'i kadardır.     
 A) -4  B) -3 C) -1 D) 2 E) 4      

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

 
9. ( ) = + ise,   ′( ) değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 −(−)+ =  
+  −  = 

doğrusunun 13. Düzlemde  

doğrusuna dik olabilmesi için a kaç  
olmalıdır? 

 
A)0 B)2 C)4 D)5 E)6 A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 

 

 ,  ve  ∩     

10. 

, 
   ∪    

 ve    kümelerinin eleman sayıları sırasıyla 

     ise,   kümesinin eleman sayısı kaçtır? 

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

 
 
 
 
 

 

14. = , , = , olduğuna göre, ( −  )  + 
işleminin sonucu kaçtır? 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

       =    işleminin sonucu kaçtır? 
11.    işleminin sonucu kaçtır? 15.    +  = 

 

olduğuna göre,    +  
  +   

      
 

,−,B)10 C) 15 D) 20 E) 30  B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

       A) 2  �     

 A) 5            
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16. Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleriyle ilgili 

aşağıdaki dönemlerden (devirlerden) hangisi, 

diğerlerinden daha önce yaşanmıştır? 
 

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

E) II. Mahmut Devri 
 
 
 
 

 

17. Lozan Barış Antlaşması'nda yer alan bir ek sözleşmeye 
göre Türkiye, sınırları içinde bulunan aşağıdaki 
Gayrimüslim unsurlardan hangisiyle ilgili mübadele 

kararı almıştır? 
 

A) Süryaniler B) Ermeniler C) Rumlar 

D) Yezidiler E) Museviler 
 
 
 
 

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

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

 
A) Yabancı Okullar Sorunu 

 
B) Boğazlar Sorunu 

 
C) Osmanlı Borçları Sorunu  
D) Adana-Mersin Demiryolu Sorunu 

 
E) Hatay Sorunu 

 
 
 
 
 

 

19. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenme aşamasında, 
Sivas’ta Millî Mücadele’nin sesi olması düşüncesiyle 

çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir? 
 

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

E) İrade-i Milliye 

 

ALAN BİLGİSİ 
 
21. İşletme, pazarlama faaliyetlerinde kullandığı makinenin 

aylık bakımı için 1.000 ₺ + %18 KDV ve makinenin yeni bir 

fonksiyona sahip olması amacıyla 10.000 ₺ + %18 KDV 

tutarında harcama yapmıştır. 
 

Buna göre, harcamalara ilişkin yapılacak muhasebe 

kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 11.000  
191 İNDİRİLECEK KDV 1.980  

 102 BANKALAR  12.980 

 

B) 
 

760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM   

GİDERLERİ 11.000  
191 İNDİRİLECEK KDV 1.980  

102 BANKALAR  12.980 

 

C) 
 

760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM   

 GİDERLERİ 1.000  
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 10.000  
191 İNDİRİLECEK KDV 1.980  

 102 BANKALAR  12.980 

 

D) 
 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 1.000  
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 10.000  
191 İNDİRİLECEK KDV 1.980  

 397 SAYIM ve TESELLÜM   

 FAZLALARI  12.980 

 

E)  
760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM   

GİDERLERİ 1.000  
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 10.000  
191 İNDİRİLECEK KDV 1.980  

102 BANKALAR  12.980 

 
 
 
 

 
20. Ekonomiyle ilgili yapılan aşağıdaki düzenlemelerden 

hangisi, Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir? 
 

A) Planlı ekonomiye geçilmesi 
 

B) Aşar vergisinin kaldırılması 
 

C) Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulması 
 

D) Millî İtibar Bankasının faaliyete geçmesi  
E) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması 

 
 
 

 

22. İşletmenin dönem kârından prim de alan bir işletme 

çalışanının talebi üzerine işletme kârının olduğundan 

yüksek gösterilmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından 

hangisi ile çelişmektedir? 
 

A) Özün önceliği  
B) Para ile ölçülme  
C) Dönemsellik 

 
D) Sosyal sorumluluk 

 
E) İhtiyatlılık 
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23. Bir anonim şirket, sermayesini 750.000 ₺ artırmaya karar 

vermiştir. Bu amaçla ihraç ettiği hisse senetlerini %20 primli 

900.000 ₺'ye satmıştır. Satış bedeli işletmenin bankadaki 

hesabına kaydedilmiştir. 
 

Buna göre, hisse senedi satışına ilişkin yapılacak 

muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
110 HİSSE SENETLERİ 150.000  
102 BANKALAR 750.000  

500 SERMAYE  900.000 

 
B)  

102 BANKALAR 900.000  
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  750.000 
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ   

PRİMLERİ  150.000 

 

C) 
 

102 BANKALAR 900.000  
500 SERMAYE  750.000 

110 HİSSE SENETLERİ  150.000 

 

D) 
 

102 BANKALAR 900.000  

242 İŞTİRAKLER  900.000 

 

E) 
 

102 BANKALAR 900.000  
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  750.000 

590 DÖNEM NET KÂRI  150.000 

 
25. Mal alım-satım işi yapan işletme, sahibi olduğu bir 

gayrimenkulü kiraya vermiş ve bir aylık kira bedeli olan 

5.000 ₺ + %18 KDV’sini tahsil etmiştir. 
 

Buna göre, bu işleme ilişkin yapılacak muhasebe 

kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
100 KASA 5.900  

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE   

KÂRLAR  5.000 

391 HESAPLANAN KDV  900 

 

B) 
 

100 KASA 5.900  
480 GELECEK YILLARA AİT   

GELİRLER  5.000 

391 HESAPLANAN KDV  900 

 

C) 
 

100 KASA 5.900  
600 YURTİÇİ SATIŞLAR  5.000 

391 HESAPLANAN KDV  900 

 

D) 
 

100 KASA 5.000  

191 İNDİRİLECEK KDV 900  

153 TİCARİ MALLAR  5.900 

 

E) 
 

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 5.000  
191 İNDİRİLECEK KDV 900  

100 KASA  5.900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. Gelirin ve giderin, bunları doğuran olayın veya işlemin 

gerçekleştiği dönemde muhasebeleştirilmesini öngören 

esas aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Doğrulanabilirlik esası  
B) Nakit esası 

 
C) Zamanında sunum esası 

 
D) Tahakkuk esası  
E) Tam açıklama esası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26. Bir ticaret işletmesi, mali karakterli işlemlerini 

muhasebeleştirme sürecinde muhasebe fişlerini de 

kullanmaktadır. 
 

Buna göre, muhasebe kayıt sürecinin işleyişi ile 

ilgili sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Günlük defter – Büyük defter – Muhasebe fişleri – 

İşlem belgeleri 

B) Muhasebe fişleri – Günlük defter – Büyük defter – 

İşlem belgeleri 

C) İşlem belgeleri – Günlük defter – Büyük defter – 

Muhasebe fişleri 

D) Günlük defter – Büyük defter – İşlem belgeleri – 

Muhasebe fişleri 

E) İşlem belgeleri – Muhasebe fişleri – Günlük defter – 

Büyük defter 
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27. 2018 yılında 44.000 ₺'ye satın alınan hisse senetlerinin  

31.12.2018 tarihindeki değeri 32.000 ₺'ye düşmüş ve 
12.000 ₺ karşılık ayrılmıştır. Bu hisse senetlerinin tümü 

2019 yılı içinde 35.000 ₺'ye peşin olarak satılmıştır. 
 

Buna göre, satış işlemine ilişkin muhasebe kaydı 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
100 KASA 35.000  
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER   

DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 12.000  
110 HİSSE SENETLERİ  44.000 
644 KONUSU KALMAYAN   

KARŞILIKLAR  3.000 

 

B) 
 

100 KASA 35.000  

681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI 9.000  

 110 HİSSE SENETLERİ  44.000 

 

C) 
 

110 HİSSE SENETLERİ 32.000  
654 KARŞILIK GİDERLERİ 12.000  

100 KASA  44.000 

 

D) 
 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 44.000  
644 KONUSU KALMAYAN   

KARŞILIKLAR  12.000 
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER   

DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI  32.000 

 

E) 
 

100 KASA 35.000  
654 KARŞILIK GİDERLERİ 9.000  

 110 HİSSE SENETLERİ  35.000 
 644 KONUSU KALMAYAN   

 KARŞILIKLAR  9.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28. 
121 ALACAK SENETLERİ XXX  

120 ALICILAR  XXX 
 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 
 

A) Senetli alacağın tahsil edilmesi 
 

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

 
29. Döneme ilişkin ticari mal hareketleri ile ilgili 

bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

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

Satış iskontoları 35.000 ₺ 
 

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

A) 100.000 B) 125.000 C) 150.000 

 D) 200.000 E) 225.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

₺ özel maliyet giderine katlanmış ve üç yıl amortisman 

payı ayırmış durumdadır. Bina üçüncü yılın sonunda 

boşaltılmıştır. 
 

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydı 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 400.000  

252 BİNALAR  400.000 

 

B) 
 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 240.000  
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE   

ZARARLARI 160.000  

252 BİNALAR  400.000 

 

C)  
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 240.000  
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE   

ZARARLAR 160.000  

264 ÖZEL MALİYETLER  400.000 

 

D) 
 

264 ÖZEL MALİYETLER 400.000  
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  240.000 
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE   

KÂRLAR  160.000 

 

E) 
 

100 KASA 160.000  
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 240.000  

252 BİNALAR  400.000 
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31. İşletme önceki yıl şüpheli hâle gelen ve tamamına karşılık 

ayırdığı 50.000 ₺ senetli alacakla ilgili yasal takip 

sonucunda 20.000 ₺ tahsilat yapmış, kalan tutarın tahsil 

imkânı kalmadığından değersiz alacak sayılması 

kararlaştırılmıştır. 
 

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A)  
100 KASA 20.000  
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 30.000  

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  50.000 

 

B)  
100 KASA 20.000  
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 50.000  

 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  50.000 
 644 KONUSU KALMAYAN   

 KARŞILIKLAR  20.000 

 

C) 
 

100 KASA 20.000  
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 50.000  

 121 ALACAK SENETLERİ  50.000 
 644 KONUSU KALMAYAN   

 KARŞILIKLAR  20.000 

 

D) 
 

100 KASA 20.000  
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 50.000  

 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR   

 KARŞILIĞI  50.000 
 644 KONUSU KALMAYAN   

 KARŞILIKLAR  20.000 

 

E) 
 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 50.000  

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  50.000 

 
32. İşletme aktifleri içerisinde yer alan maliyet bedeli 160.000 ₺, 

Birikmiş Amortismanlar toplamı 130.000 ₺ olan ve hurda 

değeri 20.000 ₺ olarak belirlenmiş bir makine yenileme 

amacıyla 50.000 ₺ bedelle senet karşılığında satılmıştır. 
 

Buna göre, satış işlemine ilişkin muhasebe 

kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
121 ALACAK SENETLERİ 50.000  
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 130.000  

253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR  160.000 

549 ÖZEL FONLAR  20.000 

 

B) 
 

121 ALACAK SENETLERİ 50.000  
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 130.000  

253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR  140.000 

549 ÖZEL FONLAR  40.000 

 

C) 
 

121 ALACAK SENETLERİ 50.000  
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 140.000  

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  130.000 

549 ÖZEL FONLAR  60.000 

 

D) 
 

121 ALACAK SENETLERİ 50.000  
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 130.000  

253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR  140.000 
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE   

KÂRLAR  40.000 

 

E) 
 

121 ALACAK SENETLERİ 50.000  
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR  30.000 

549 ÖZEL FONLAR  20.000 

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

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

 
Buna göre, şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla tahakkuk 

eden vergiye ilişkin yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

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

Karşılıkları hesabı 10.000 ₺ alacaklı 

C) 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 

Yükümlülükleri hesabı 6.000 ₺ alacaklı 

D) 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 

Karşılıkları hesabı 16.000 ₺ borçlu 

E) 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı 6.000 ₺ borçlu 
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34. Bir işletmenin ilgili dönemi kâr ile kapattığını gösteren 

durum aşağıdakilerden hangisidir? 
 

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

borcunun alacağından büyük olması 

D) Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının borçlandırılarak 

kapatılması 

E) Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 

Yükümlükleri hesabının alacak kalanı vermesi 

 
 

 

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

banka aracılığıyla tahsil etmiştir. Ancak, (A) İşletmesi’nin 

sözleşmeye aykırı işleminden dolayı teminat 60.000 ₺ 

olarak iade edilmiştir. 
 

Buna göre, iade işlemine ilişkin, (Z) İşletmesi’nin 

yapacağı muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 75.000  

102 BANKALAR  60.000 
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR   

VE KÂRLAR  15.000 

 

B) 
 

102 BANKALAR 15.000  
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 60.000  

326 ALINAN DEPOZİTO VE   

TEMİNATLAR  75.000 

 

C) 
 

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 60.000  

102 BANKALAR  60.000 

 

D) 
 

102 BANKALAR 60.000  
326 ALINAN DEPOZİTO VE   

TEMİNATLAR  60.000 

 

E) 
 

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 15.000  

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 60.000  

102 BANKALAR  75.000 

 
 
 
 
 

 
36. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler 

ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek 

dönemlerde tahsil edilecek olan gelirlerin kayıt ve 

tespit edilmek suretiyle bilançoda gösterilmesi 

aşağıdaki muhasebe ilkelerinden hangisinin gereğidir? 
 

A) Gelirlere ilişkin ilkeler  
B) Özkaynaklara ilişkin ilkeler  
C) Gelir tablosu ilkeleri 

 
D) Varlıklara ilişkin ilkeler  
E) Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler 

37. Hesapların işleyişiyle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 
 

A) Gelir hesaplarındaki artışlar hesabın alacağına 

kaydedilir. 

B) Aktif hesaplardaki azalışlar hesabın alacağına 

kaydedilir. 

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

borcuna kaydedilir. 

E) Pasif hesaplar borçlandırılarak kapatılır. 
 
 
 
 
 
 
 
38. Bir işletme, dönem içinde idari faaliyetlerinde kullanmak 

amacıyla satın aldığı ve bir gider hesabına kaydettiği 

2.000 ₺’lik kırtasiye malzemesinin %60’lık kısmını  
yıl sonuna kadar kullandığını tespit etmiş ve gerekli 

kayıtları yapmıştır. İzleyen dönemde ise kalan malzemenin 

tamamını kullanmıştır. 
 

Buna göre, izleyen dönemde yapılan kırtasiye malzemesi 

kullanımına ilişkin kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 
 

A) 108 Diğer Hazır Değerler hesabı 800 ₺ alacaklı 
 

B) 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı 1.200 ₺ borçlu 
 

C) 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı 800 ₺ alacaklı  
D) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabı 800 ₺ alacaklı 

 
E) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 800 ₺ alacaklı 

 
 
 
 
 

 

39. İşletmenin raporlama dönemi sonunu değiştirmesi ve 

finansal tablolarını bir yıldan daha uzun veya daha kısa 

bir dönem için sunması durumunda, finansal tabloların 

kapsadığı dönemin yanı sıra aşağıdakiler de açıklanır: 
 

(a) Bir yıldan daha uzun veya daha kısa bir 

dönem kullanılmasının nedeni ve 
 

(b) Finansal tablolarda sunulan tutarların tam 

olarak karşılaştırılabilir olmadığı 
 

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre, 

yukarıdaki açıklamalar finansal tabloların hangi genel 

özelliğine işaret eder? 
 

A) Gerçeğe uygun sunum ve TFRS'lerle uyum  
B) Karşılaştırmalı bilgi 

 
C) Raporlama sıklığı 

 
D) Sunumda tutarlılık 

 
E) Önemlilik ve birleştirme 
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40. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardına 

göre, aşağıdakilerden hangisi aktüeryal kazanç ve 

zarara neden olmaz? 
 

A) İskonto oranındaki değişiklik  
B) Zam oranlarındaki farklılık 

 
C) Kıdem tazminatı almadan ayrılan çalışan oranı 

 
D) Çalışana performansından dolayı verilen ek primler 

 
E) Asgari ücrette öngörülen zam oranından farklı 

olan değişiklik 

 
 
 
 
 

 

41. İşlem maliyetleri ve taşıma maliyetleri dikkate 

alındıktan sonra, varlığın satışından elde edilen tutarı 

en üst seviyeye yükselten veya borcun devredilmesi 

için ödenen tutarı asgari seviyeye indiren piyasaya 

verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 
 

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

E) Üstün piyasa 

44. TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının 

İlk Uygulaması standardına göre, ilk defa TFRS’leri 

uygulayacak olan işletmelerin düzenlemesi gereken 

finansal tablolar aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) En az iki finansal durum tablosu, iki kapsamlı gelir 

tablosu, iki nakit akış tablosu, iki özkaynaklar değişim 

tablosu ve ilgili dipnotlar  
B) En az üç finansal durum tablosu, iki kapsamlı gelir 

tablosu, iki nakit akış tablosu, iki özkaynaklar değişim 

tablosu ve ilgili dipnotlar  
C) En az üç finansal durum tablosu, üç kapsamlı gelir 

tablosu, iki nakit akış tablosu 

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

tablosu, iki nakit akış tablosu 

E) En az üç finansal durum tablosu, üç kapsamlı gelir 

tablosu, iki nakit akış tablosu, iki özkaynaklar değişim 

tablosu ve ilgili dipnotlar 

 
 
 
 
 

 
42. A üretim işletmesi, üretim faaliyetinde kullanmak üzere bir 

makine satın almıştır. Makinenin satın alma bedeli  
20.000 ₺'dir. Makinenin fabrika binasına taşınması için 
1.000 ₺ nakliye ücretine katlanılmıştır. Montaj bedeli olarak 
2.000 ₺ ödenmiştir. Makinenin test edilmesi esnasında  
1.000 ₺ test gideri ortaya çıkmıştır. Test aşamasında üretilen 

numunelerin satışından 500 ₺ elde edilmiştir. Üretilen 

numunelerin yeni bir pazarda tanıtımı için 1.000 ₺ reklam 

gideri yapılmıştır. 
 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre, 

makinenin maliyet bedeli kaç ₺'dir? 
 

A) 23.000 B) 23.500 C) 24.000 

 D) 24.500 E) 25.500 
 
 
 
 
 

 

43. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 

standardına göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Karşılıklar, koşullu yükümlülükler ve koşullu 

varlıklar dipnotlarda açıklanır. 

B) Karşılıklar yükümlülük olarak raporlanır, koşullu 

yükümlülükler dipnotlarda açıklanır, koşullu varlıklar 

varlık olarak raporlanır.  
C) Karşılıklar ve koşullu yükümlülükler yükümlülük olarak 

raporlanır, koşullu varlıklar dipnotlarda açıklanır. 

D) Karşılıklar yükümlülük olarak raporlanır, koşullu 

yükümlülükler ve koşullu varlıklar dipnotlarda açıklanır. 

E) Karşılıklar ve koşullu yükümlülükler yükümlülük olarak 

raporlanır, koşullu varlıklar varlık olarak raporlanır. 

 
 
 
 
45. Aşağıdakilerden hangisi IFAC bünyesindeki 

standart yapıcı kurullardan biri değildir? 
 

A) Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Kurulu 
(IAESB)  

B) Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu  
(IAASB) 

 
C) Uluslararası Muhasebe Yeterlilikleri Standartları Kurulu 

(IARSB)  
D) Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) 

 
E) Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları 

Kurulu (IPSASB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46. Muhasebe bilgi sisteminde aşağıdaki süreçlerden 

hangisi yer almaz? 
 

A) Çıktıların ilgililere iletilmesi 
 

B) Belgelerin düzenlenmesi  
C) Kayıtların tutulması 

 
D) Raporların üretilmesi  
E) Paydaşların yönetime katılması 
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47. Ortak maliyetleri üretim miktarı yöntemine göre dağıtan bir 

işletmede dönemde üretilen 6.000 adet mamulün ortak 
maliyetlerden aldıkları paylar; A mamulü için 30.000 ₺, 
B mamulü için 60.000 ₺ ve C mamulü için 90.000 ₺’dir. 
Mamullerin birim satış fiyatları sırasıyla 80 ₺, 50 ₺ ve 40 ₺’dir. 

 
İşletmenin ortak maliyetleri piyasa değeri yöntemine 

göre dağıttığı varsayılırsa, C mamulünün ortak 

maliyetlerden alacağı pay kaç ₺'dir? 
 

A) 66.000 B) 68.000 C) 70.000 

 D) 72.000 E) 74.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

48. Standart maliyet sistemini uygulayan bir işletmede yapılan 

kayıt aşağıdaki gibidir: 
 

711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME   

GİDERLERİ YANSITMA 152.000  
712 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME   

GİDERLERİ MİKTAR FARKLARI 8.000  
710 DİREKT İLK MADDE VE   

MALZEME GİDERLERİ  156.000 
713 DİREKT İLK MADDE VE   

MALZEME GİDERLERİ FİYAT   

FARKLARI  4.000 

 
Yukarıdaki kayda göre, aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 
 

A) Direkt ilk madde ve malzeme giderlerinde toplam 

sapma 4.000 ₺ olumludur. 

B) Direkt ilk madde ve malzeme giderlerinde 4.000 ₺ 

olumsuz fiyat sapması vardır. 

C) Üretimin standart maliyeti 156.000 ₺'dir. 
 

D) Direkt ilk madde ve malzeme giderlerinde toplam sapma 

4.000 ₺ olumsuzdur. 

E) Direkt ilk madde ve malzeme giderlerinde 8.000 ₺ 

olumlu miktar sapması vardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49. Üretim kapasitesi 100 birim olan bir işletmede dönemde  
60 birim üretilerek mamullerin tamamı satılmıştır. Dönem 

başı mamul stoku bulunmayan işletmede direkt ilk madde ve 

malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri toplamı 18.000 ₺, 

sabit genel üretim giderleri 6.000 ₺, değişken genel üretim 

giderleri 4.000 ₺’dir. Normal maliyet sistemini uygulayan 

işletmenin brüt satış kârı 49.400 ₺ hesaplanmıştır. 
 

Buna göre işletmenin değişken maliyet sistemini 

kullandığı varsayılırsa, hesaplayacağı brüt satış kârı 

kaç ₺'dir? 
 

A) 45.800 B) 47.600 C) 51.000 

 D) 51.200 E) 53.000 

 
50. İşletme Mayıs döneminde normal üretimi ile birlikte özel bir 

sipariş alarak üretimine başlamıştır. Bu dönemde 80 birim 

özel sipariş olan KL üretimi ve 200 birim normal üretim 

olan ZK üretimi tamamlanmıştır. Üretimde çalışan işçilerin 

direkt işçilik saat ücretleri 20 ₺/saat ve fazla çalışma 

primleri %100 olarak belirlenmiştir. 
 
Mayıs döneminde bu mamullere ait işçilik saatleri aşağıdaki 

gibidir: 
 

Mamul türleri 
Normal çalışma Fazla çalışma Normal boş geçen 

süresi (Saat) süresi (Saat) süre (Saat)  
    

KL mamulü 200 50 20 
    

ZK mamulü 800 100 40 
    

 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. Bir işletmenin üretimde kullandığı hammaddenin birim fiyatı 

10 ₺’dir. Bir birim hammaddenin stoklama maliyeti 4 ₺ ve 

sipariş verme maliyeti 40 ₺'dir. 
 
Buna göre, yılda 8.000 adet hammadde ihtiyacı olan 

işletmenin ekonomik sipariş miktarının hesaplanması 

için kullanılacak formül aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
� 

2(8000)(40)   B) 
� 

2(8000)(10) 

 4    40 

 � 
40  

   � 
10  

C)  
2(8000)(4) 

 � D)  
2(8000)(40) 

    10    

   E)  2(8000)(4)   
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52. Bir üretim işletmesi sipariş maliyet sistemini kullanarak  

üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletmenin ilgili faaliyet 

döneminde üretimine başladığı 3 adet siparişe ilişkin 

maliyet ve miktar verileri aşağıdaki gibidir: 
 

Dönemin Üretim Giderleri Sipariş 11 Sipariş 12 Sipariş 13 
     

Direkt İlk Madde ve 
10.000 ₺ 25.000 ₺ 15.000 ₺ Malzeme Giderleri     

Direkt İşçilik Giderleri 5.000 ₺ 10.000 ₺ 8.000 ₺ 
     

Endirekt Malzeme  
2.000 ₺ 

 

Giderleri   
    

Endirekt İşçilik Giderleri  3.000 ₺  
     

Amortisman Giderleri  
15.000 ₺ 

 

(Üretim)   
    

Bakım Onarım Giderleri  
1.000 ₺ 

 

(Üretim)   
    

Diğer Endirekt Giderler  
4.000 ₺ 

 

(Üretim)   
    

Üretim Miktarı 500 br 1.000 br 750 br 
     

 

Dönemde üretimine başlanan üç sipariş de tamamlanmıştır. 

Dönemde ortaya çıkan genel üretim giderlerinin siparişlere 

yüklenmesinde kullanılan yükleme anahtarı, direkt ilk madde 

ve malzeme giderleri olarak belirlenmiştir. 
 

Buna göre, Sipariş 12 için birim başına üretim maliyeti 

kaç ₺’dir? 
 

A) 25 B) 30,5 C) 37,5 D) 47,5 E) 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. İşletme A mamulünü üretmekte ve evre maliyet sistemini 

kullanmaktadır. Mart döneminde gerçekleşen miktar 

hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

     Evre I  
      

 Dönem Başı Yarı Mamul Stok  200 br  
      

 Üretime Başlanan  1.100 br  
       

 Tamamlanan   1.000 br  
      

 Dönem Sonu Yarı Mamul Stok  300 br  
       

      
Tamamlanma  Direkt İlk Madde ve  

Şekillendirme 
Dereceleri 

 
Malzeme 

 
    

Dönem Başı Yarı  
%80 

 
%75 

Mamul Stok 
  
     

Dönem Sonu Yarı  
%60 

 
%70 

Mamul Stok 
  
     

 

İşletme stok değerleme yöntemi olarak ortalama maliyet 

yöntemini kullanmaktadır. 
 

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

 
A) 60 birim daha düşük olurdu. 

 
B) 80 birim daha yüksek olurdu.  
C) 100 birim daha düşük olurdu.  
D) 120 birim daha yüksek olurdu. 

 
E) 160 birim daha düşük olurdu. 

 
54. Bir üretim işletmesinin Mayıs dönemine ait maliyet verileri 

aşağıdaki gibidir: 
 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 20.000 ₺ 

Direkt İşçilik Giderleri 25.000 ₺ 

Endirekt Malzeme Giderleri (%100 Üretim) 8.000 ₺ 

Endirekt İşçilik Giderleri (%100 Üretim) 6.000 ₺ 

Sigorta Giderleri (%75 Üretim, %25 Yönetim Bölümü) 4.000 ₺ 

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

Bölümü)   
   

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

Yönetim Bölümü)   
   

Dönem Başı Yarı Mamul Stok 2.000 ₺ 

Dönem Sonu Yarı Mamul Stok 7.000 ₺ 

 

İşletmenin elinde dönem başında mamul stoku 

bulunmamaktadır. Bu dönem 10.000 adet mamulün üretimi 

tamamlanmıştır. 
 

Dönem sonunda işletmenin elinde kalan mamul stoku 

3.000 adet ise, ortalama maliyet yöntemine göre 

satılan mamullerin maliyeti kaç ₺ olur? 
 

A) 21.000 B) 35.000 C) 49.000 

 D) 56.000 E) 70.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. Brüt satışları 50.000 ₺, satış indirimleri 4.000 ₺, 

finansman giderleri 3.500 ₺, satışların maliyeti 20.000 

₺ ve dönem vergi ödemesi 2.500 ₺ olan bir işletmenin 

brüt satış kârı kaç ₺’dir? 
 

A) 20.000 B) 22.500 C) 26.000 

 D) 30.000 E) 46.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. Net işletme sermayesi 2.100.000 ₺ olan bir işletmenin 

toplam aktifleri 6.000.000 ₺ ve duran varlıklarının genel 

toplama göre dikey yüzdesi %40 ise, bu işletmenin 

kısa vadeli borçlarının genel toplama göre dikey 

yüzdesi yüzde kaçtır? 
 

A) 25 B) 35 C) 50 D) 60 E) 65 
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57. Toplam aktifleri 5.000.000 ₺, uzun vadeli yabancı kaynakları 

2.000.000 ₺ olan bir işletmenin dönen varlıklarının duran 

varlıklarına oranı 1,5 ve borçlar/aktif toplamı %50’dir. 
 

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

A) 1.000.000 B) 1.500.000 C) 2.000.000 

D) 2.500.000 E) 3.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

58. Bir şirketin faaliyette bulunduğu sektördeki en iyi 

durumdaki bir şirkete veya en iyi durumdaki birkaç 

şirketin ortalamasına göre durumunun analiz edilmesi 

ve yorumlanmasına ihtiyaç varsa, bu amaç için 

aşağıdaki standart oranlardan hangisi kullanılmalıdır? 
 

A) Sektör oranları  
B) İdeal standart oranları 

 
C) Tarihi standart oranları  
D) Bütçe standart oranları  
E) Sermaye yeterliliği oranları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

hizmet satışlarından elde ettiği gelirleri, satışların 

maliyetlerini ve faaliyet giderlerini dikkate alarak 

hesaplanan kâr kalemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

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

E) Faaliyet kârı 
 
 
 
 
 
 
 

 

60.  
I. Bankadaki mevduatın çekilerek kısa vadeli ticari 

borcun ödenmesi  
İİ. Kısa vadeli banka kredisi kullanarak demirbaş 

satın alınması 
III. Kısa vadeli ticari alacakların tahsil edilmesi 

 
Yukarıdaki işlemlerden hangisi/hangileri net işletme 

sermayesini değiştirir? 
 

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

61. Mukayeseli tablolar analizi yöntemi ile analiz edilmiş 

bir finansal tablodaki bir hesabın cari yıldaki tutarı 0 

(sıfır) ve önceki yıldaki tutarı 250.000 ₺ ise, bu hesapta 

meydana gelen azalmanın oranı yüzde kaçtır? 
 

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

 

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

sürekli (devamlı) sermayesi 180.000 ₺ ise, bu işletmenin 

duran varlıklarının toplam tutarı kaç ₺’dir? 
 

A) 50.000 B) 80.000 C) 130.000 

 D) 140.000 E) 200.000 
 
 
 
 
 

 

63. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin denetçinin 

mesleki yargısına başvurulan bir aşaması değildir? 
 

A) Toplanacak kanıtların belirlenmesi 
 

B) Risk faktörlerinin uygun şekilde tanımlanması 
 

C) Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması  
D) Yönetimin tahminlerinin değerlendirilmesi  
E) Kanıt ve yönetim beyanlarına dayanarak çıkarımlarda 

bulunulması 

 
 
 
 

 

64. İlişkili taraflarla olan işlemlerin denetimi ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) İlişkili taraf işlemleri normal piyasa yapısı ve koşulları 

dışında gerçekleşmiş olabilir. 

B) İlişkili taraf işlemleri oldukça kapsamlı ve karmaşık 

olabildiğinden önemli yanlışlık riskini artırabilir. 

C) İşletme ile ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin 

belirlenmesinde bilgi sistemleri etkin olmayabilir. 

D) İlişkili taraflar birbirinden bağımsız olduklarından denetçi 

denetim prosedürleri uygulamakla yükümlü olmayabilir. 

E) İlişkili taraf işlemleri bedelsiz olarak gerçekleşmiş 

olabilir. 

 
 

 

65. Aşağıdakilerden hangisi stokların finansal tablolara 

etkisinin önemli ve yaygın olması durumunda 

denetçinin gerçekleştirmesi gereken işlemlerden biri 

değildir? 
 

A) Test sayımlarını yapmak 
 

B) Yönetimin stoklara ilişkin iç kontrolünü değerlendirmek 
 

C) Yönetimin sayıma ilişkin prosedürlerinin uygulamasını 

gözlemlemek 

D) Stokları tetkik etmek 
 

E) Stok sayımına katılımın mümkün olmadığı hâllerde 

olumsuz görüş vermek 
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66. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların 

denetimi sırasında uygulanacak bir maddi doğrulama 

testidir? 
 

A) Maddi duran varlıklar için amortisman 

hesaplamalarının yeniden yapılması 

B) Maddi duran varlık edinimlerinin yetkili kişiler tarafından 

yapılıp yapılmadığının incelenmesi 

C) İşletmede mevcut maddi duran varlıkların yetki 

dışı kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi 

D) İşletmede mevcut maddi duran varlıklara ait iç 

kontrollerin anlaşılması 

E) Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesine ait yazılı 

prosedürlerin incelenmesi 

69. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Yönetimin finansal raporların ilgili çerçeveye uygun 

şekilde hazırlanmasından ve iç kontrollerden sorumlu 

olduğu bilgisinin denetçi raporunda verilmesi gerekir.  
B) Denetçi olumlu görüş dışında bir görüş vermesi gerektiği 

durumda, bu görüşün verilmesine sebep olan konuyu 

raporunun Kilit Denetim Konuları bölümünde bildirir.  
C) Denetçi kilit denetim konuları olarak belirlediği ve 

yönetime önemli olarak ilettiği konulara ilişkin olarak ayrı 

bir denetçi görüşü sunmaz.  
D) Denetçi, bir bütün olarak finansal tabloların önemli 

yanlışlık içermediği sonucuna varmak için yeterli ve 

uygun denetim kanıtını elde edemezse olumlu görüş 

dışında bir görüş verir.  
E) Finansal tablolar bir uygunluk çerçevesine göre 

hazırlanmışsa, denetçinin gerçeğe uygun sunum 

sağlanıp sağlanmadığı hakkında bir değerlendirme 

yapması gerekmez. 

 
 
 
 
 
 
 

 
67. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo düzeyinde 

önemli yanlışlık riski olarak değerlendirilen risklere 

karşı yapılacak denetim işlemlerinden biri değildir? 

 
 
 
 
 

 

70. İç kontrolün etkin ve dönem sonu nakit tutarının 

önemsiz olduğu bir işletmede henüz bankaya 

yatırılmamış tahsilatların denetimi sırasında aşağıdaki 

denetim yaklaşımlarından hangisinin kullanılması 

uygundur? 
 

A) Denetim ekibinin tümüne mesleki şüpheciliğini 

korumanın gerekliliğinin bildirilmesi 

B) Maddi doğrulama prosedürlerinin ara 

dönemde uygulanmasına ağırlık verilmesi 

C) Denetim ekibinde daha deneyimli personel ve/veya 

uzmanların görevlendirilmesi 

D) Denetim süresince daha fazla yönlendirme ve gözetim 

yapılması 

E) Daha güvenilir denetim kanıtları elde edilmesi 

amacıyla denetim prosedürlerinin değiştirilmesi 

 
A) Maddi doğrulama prosedürleri ile daha fazla ikna edici 

kanıt toplanması 

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

yürütülmesi 

D) Denetim prosedürlerinin dönem sonu yerine ara döneme 

yayılması 

E) Denetim çalışmasında bir uzmandan faydalanılması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

68. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kâğıtlarının biçimi, 

içeriği ve kapsamını etkileyen unsurlardan biri değildir? 
 

A) İşletme faaliyetlerinin karmaşıklığı  
B) Belirlenen önemli yanlışlık riskleri 

 
C) Kullanılan denetim metodolojisi ve araçları  
D) Elde edilen denetim kanıtlarının sayısı  
E) Denetim ekibi üyelerinin sorumlulukları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

71. Bir denetçinin üretim miktarını tahmin ederken; işçi 

sayısı ve enerji giderlerinden faydalanması aşağıdaki 

analitik prosedürlerden hangisinin kullanıldığını 

gösterir? 
 

A) Dikey analiz  
B) Trend analizleri 

 
C) Oran analizleri 

 
D) Karşılaştırmalı tablolar analizi  
E) Ussallık testleri 
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72. Finansal tabloların “önemli yanlışlık” içermesi fakat 

yanlışlığın yaygın olmaması durumunda denetçinin 

vermesi gereken görüş aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Sınırlı olumlu görüş  
B) Olumlu görüş 

 
C) Sınırlı olumsuz görüş 

 
D) Olumsuz görüş 

 
E) Görüş vermekten kaçınma 

 
 
 
 
 

 

73.  
İ. Alternatif denetim prosedürlerini uygulayarak stokların 

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

İİ. Stok sayımına katılımın çok maliyet ve emek gerektirmesi,  
alternatifi bulunmayan bir prosedür olsa bile, denetçinin 

stok sayımına katılımı zorunluluğunu ortadan kaldırır.  
İİİ. Fiziki stok sayımına ilişkin gerçekleştirilen prosedürler, 

denetçinin risk değerlendirmesine, denetim planına ve 

uygulanan denetim prosedürlerine bağlı olarak, kontrol 

testleri veya maddi doğrulama prosedürleri işlevi görebilir. 
 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

74. Aşağıdakilerden hangisi alacaklar hesabının 
denetiminde hile ihtimalini gösteren durumlara ilişkin 
örneklerden biri değildir? 

 
A) Alacaklar hesabında az sayıda alacak veya düzeltme 

kaydının olması 

B) Alacaklar hesabı yardımcı defteri ile kontrol hesabı 

arasında açıklanmayan farklılıkların bulunması 

C) Müşteri hesap özetleri ile alacaklar hesabı yardımcı 

defteri arasında açıklanmayan farklılıkların bulunması 
 

D) Alacaklar için gönderilen teyit mektuplarına beklenenden 

daha az veya daha fazla sayıda cevap gelmesi 

E) Alacakların hasılattan daha hızlı büyümesi 
 
 
 
 
 

 

75. Aşağıdaki durumların hangisi tek başına işletmelerin 

ilişkili taraf olduğunu göstermez? 
 

A) İşletmelerin ortaklarının yakın aile üyeleri olması 
 

B) İşletmelerin kontrole sahip ortaklarının aynı olması  
C) İşletmelerin kamunun ortak kontrolü altında olması  
D) İşletmelerin kilit yöneticilerinin aynı olması 

 
E) İşletmelerin birbirleri üzerinde önemli etkiye sahip olması 

76. Denetlenen işletmenin kiralamış olduğu taşınmazında, 

kiralanan taşınmaz için yapmış olduğu harcamaları 

Genel Yönetim Giderleri hesabına kaydetmesi, 

aşağıdaki yönetim iddialarından hangisinin test 

edilmesini gerektirir? 
 

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

E) Sınıflandırma 
 
 
 
 
 

 

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

 
A) Önemli yanlışlık riski 

 
B) Kabul edilebilir yanlışlık  
C) Hile riski  
D) Örnekleme riski 

 
E) Örnekleme dışı risk 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

78. Örneklem seçiminde kullanılabilecek yöntemlere ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Parasal birim örneklemesi değer ağırlıklı bir seçim 

yöntemidir. 

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

bir yöntemdir. 

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

aralıklarına bölünür. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Buna göre, bu kişi için P* seviyesindeki talep esnekliği 

-  ise, P* kaçtır?      

A) 1 B) 2 C) 

1 

D) 3 E) 2 

  2 3   2  
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80. Uzun dönem denge düzeyinde faaliyet gösteren bir 

ekonomide toplam talep artarsa, bunun uzun 

dönemdeki etkisi aşağıdakilerden hangisi olur? 
 

A) Fiyatlar artar, gelir düzeyi yükselir.  
B) Fiyatlar artar, gelir başlangıçtaki düzeyine gelir. 

 
C) Fiyatlar artar, gelir düzeyi düşer. 

 
D) Fiyatlar da gelir de başlangıç seviyesinde kalır. 

 
E) Fiyatlar değişmez, gelir düzeyi yükselir. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

emek kıt-sermaye bol faktör olsun. 
 

A ve B ülkelerinin birbirleriyle yaptığı serbest ticaret 

sonrasında Stolper-Samuelson teoremine göre, 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) B ülkesinde sermayenin reel geliri artar, aynı 

zamanda emeğin reel geliri de artar. 

B) B ülkesinde sermayenin reel geliri azalır, aynı zamanda 

emeğin reel geliri artar. 

C) B ülkesinde sermayenin reel geliri artar, A ülkesinde 

emeğin reel geliri artar. 

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

artar. 

E) A ülkesinde sermayenin reel geliri değişmez, B 

ülkesinde emeğin reel geliri artar. 
 

 ( ) =  (,)= 

82.  ,  firmanın üretim fonksiyonu ve  
arz fonksiyonudur. 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

83. Vergilerin olmadığı kapalı bir ekonomide hükümet A’dan 

200 ₺’lik makine alımı yapmaktadır. Bu nedenle otonom 

yatırımlar artmaktadır. Daha sonra sırasıyla A, B’den ve 

B de C’den mal almak suretiyle harcama yapmaktadırlar. 

Sonuç olarak bu ekonomide toplam üç işlem 

gerçekleşmektedir. 
 

Buna göre, bahsedilen bu üç işlem sonunda marjinal 

tasarruf eğilimi 0,5 iken reel gayrisafi yurt içi hasılada 

kaç ₺’lik bir artış meydana gelir? 
 

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

84.  
İ. Bankacılık sisteminin Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasında tuttuğu toplam mevduat azalır. 

II. Bankaların serbest mevduatı artar.  
III. Para çarpanının değeri artar. 

 
Zorunlu karşılık oranının düşürülme politikası 

sonucunda yukarıdakilerden 

hangisi/hangileri meydana gelir? 
 

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

 
 
 

 
85. Kamu giderlerinin sınıflandırılmasında, harcamayı 

yapan idari birim yerine hizmeti esas alan, harcamalar 

yoluyla gerçekleştirilecek amaçlara yönelik 

hizmetlerin dikkate alındığı sınıflandırma 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Fonksiyonel sınıflandırma 
 

B) Organik sınıflandırma 
 

C) Reel giderler – transfer giderleri sınıflandırması  
D) Ekonomik sınıflandırma  
E) Verimli giderler – verimsiz giderler sınıflandırması 

 
 
 
 
 

 

86. Aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla (I) gelirden,  
(II) servetten ve (III) harcamalardan alınan 

vergilerin örnekleri yer almaktadır? 
 

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

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

taşıtlar vergisi 

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

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

vergisi 

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

 
 
 
 

 

87. “Vergilemede etkinlik” kavramı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

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

vergilerdir. 

C) Etkin vergiler kaynak tahsisinin etkinliğini bozmayan 

vergilerdir. 

D) Etkin vergiler, kişilerin tercihlerini etkilemeyen 

vergilerdir. 

E) Etkin vergiler gelir dağılımını bozmayan vergilerdir. 
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88. Toplam talebi ilk hamlede ve dolaysız biçimde 

etkilemeyen kamu harcamalarına verilen ad 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

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

E) Ekonomik harcamalar 
 
 
 
 
 
 
 

 

89. Bir verginin otomatik istikrarlandırıcı niteliği taşıması 

için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekir? 
 

A) Verginin konjonktürel esnekliği düşük olmalıdır. 
 

B) Vergi matrahı millî gelirdeki değişmelerden 

bağımsız olmalıdır. 

C) Verginin gelir esnekliği düşük olmalıdır.  
D) Vergi tarifesi artan oranlı olmalıdır. 

 
E) Vergi konjonktürel dalgalanmalara karşı nötr olmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
90. Aşağıdakilerden hangisi Merkezî Yönetim Bütçe kanun 

teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi 

sırasında bütçe teklifine eklenecek belgelerden biri 

değildir? 
 

A) Bütçe gerekçesi 
 

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

92. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik’e göre, tarafların aralarındaki sözleşmeyi 

haklı nedenlerle feshetmeleri hâlinde, alınmış defter ve 

belgeler ne kadar süre içinde sahiplerine geri verilir? 
 

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

 
 
 
 
 

 

93. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 

Yönetmelik’e göre, süreli ücret sözleşmelerinin en az 

ne kadar süre için yapılması gerekir? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
94. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 

İlkeler Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 
 

A) Güvence sağlama sözleşmeleri, "doğrudan raporlama 

ve tasdik işleri" bileşenini içeremez. 

B) Meslek mensupları, diğer meslek mensuplarının 

hizmetleri ile ilgili asılsız karşılaştırmalar yapmamalıdır. 

C) Bağımsız çalışan bir meslek mensubu bilgileri manipüle 

edemez ve gizli bilgileri kişisel çıkarı için kullanamaz. 

D) Güvence sağlamaya yönelik bir hizmet sunan meslek 

mensubu, güvence sağlama sözleşmesi müşterisinden 

bağımsız olmalıdır.  
E) Yasal olarak aksi belirtilmediği sürece bağımsız çalışan 

meslek mensubu, müşterisine ait para veya diğer 

varlıkları emanet olarak alamaz. 

 
 
 
 
 

 

91. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, 

aşağıdakilerden hangisi meslek mensubuna uyarma 

cezası verilmesini gerektirir? 
 

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

kullanılması 

C) Meslek mensuplarınca, reklam yasağına uyulmaması  
D) Büro Tescil Belgesi alınmaması 

 
E) Mevzuata aykırı tabela kullanılması 

 
 
 
 
 
 

 

95. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi Oda Genel Kurullarının görev 

ve yetkileri arasında yer almaz? 
 

A) Oda denetleme kurulu üyelerini seçmek 
 

B) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki 

kararlar alınması konusunda Birliğe tekliflerde bulunmak 

C) Oda yönetim kurulunu ibra etmek  
D) Oda disiplin kurulu üyelerini seçmek  
E) Odanın bütçe teklifini düzenlemek 
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96. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 

Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde yer alan reklam 

kurallarına göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Meslek mensupları, mesleki konularda hazırlayacağı kitap, 

makale ve benzeri bilimsel çalışmalarda çalıştığı büro, 

şirket veya kurumun ad veya unvanını kullanamaz.  
B) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali 

müşavirlik hizmeti, hiçbir sıfat altında marka olarak 

tescil ettirilemez.  
C) Bir meslek mensubu bilimsel, düşünsel tartışmalar, 

seminerler ve eğitim programları organize edebilir. 

D) Meslek mensubu, mesleki bilgi içeren sirküler, kitapçık, 

tanıtım broşürü ve benzeri dokümanları, müşterisi 

olmayan kişi ve kurumlara ancak bunların yazılı 

talepleri hâlinde verebilir.  
E) Meslek mensubu sunduğu mesleki faaliyetlerin tanıtımı 

için hazırlayacağı kitapçık ve broşürlerde, mevcut ve 

geçmiş müşterilerinin isim ve unvanlarını açıklayabilir. 

99. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre, toplu iş sözleşmesiyle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin 

imzalanmasından sonra taraflarca uzatılabilir, 

kısaltılabilir ve sözleşme süresinden önce sona 

erdirilebilir.  
B) Toplu iş sözleşmesi, kanuni istisnalar saklı kalmak 

kaydıyla, en az bir ve en çok üç yıl süreli olarak 

yapılabilir.  
C) Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere 

yapılan toplu iş sözleşmelerinin süresi bir yıldan az 

olabilir.  
D) Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere 

yapılan toplu iş sözleşmeleri işin bitmemesi hâlinde bir 

yılın sonuna kadar uygulanır.  
E) Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki yüz 

yirmi gün içinde, yeni sözleşme için yetki başvurusunda 

bulunulabilir. 

 
 
 
 
 
97.  

İ. Nitelikleri bakımından en çok üç ay süren işlere süreksiz 
iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.  

İİ. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya  
belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara 
bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde 
yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.  

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

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

V. İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş 

sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde 

daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli 

iş sözleşmesidir. 
 

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi 

türleriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
98. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 

hangisinde özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş 

ilişkisi kurulamaz? 
 

A) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin 

geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve 

öngörülemeyen şekilde artması hâlinde  
B) Ev hizmetlerinde 

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

olarak gördürülen işlerde 

E) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya 

üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin 

ortaya çıkması hâlinde 

 
 
 
 
 
 
 

 
100. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi grev ve 

lokavtın yasak olduğu işlerden veya işyerlerinden biri 

değildir? 
 

A) Hastaneler  
B) Can ve mal kurtarma işleri  
C) Cenaze işleri  
D) Bankacılık hizmetleri 

 
E) Petrol üretimi ve dağıtımı işleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
101. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi iş 

kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan 

haklardan biri değildir? 
 

A) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenmeleri 

durumunda evlenme ödeneği verilmesi 

B) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici 

iş göremezlik ödeneği verilmesi 

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

hak sahiplerine gelir bağlanması 

E) Sigortalıya toptan ödeme yapılması 
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102. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdaki hâllerden 

hangisi işverenin eşit işlem yapma borcuna aykırıdır? 
 

A) İşyerinde işe yeni alınan işçi ile aynı konumda çalışan 

ancak yirmi yıllık kıdemi bulunan işçi arasında kıdem 

farkı gerekçe gösterilerek farklı düzeyde ücretin ödendiği 

durumda  
B) Biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebeplerin zorunlu 

kılması nedeniyle işverenin iş ilişkisinin kurulmasında 

işçinin gebeliği nedeniyle farklı işlemde bulunduğu 

durumda  
C) İşyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin 

yılda bir hak kazandığı ikramiyeden, işyerinde altı aylık 

belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin çalışma 

süresi ile orantılı olarak yararlandırılmadığı durumda  
D) Biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebeplerin zorunlu 

kılması nedeniyle işverenin iş ilişkisinin kurulmasında 

işçinin cinsiyeti nedeniyle farklı işlemde bulunduğu 

durumda  
E) Asgari ücret alan tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan 

işçilerin bulunduğu bir işyerinde, kısmi süreli iş 

sözleşmesiyle çalışan işçiye, çalıştığı süreyle orantılı 

olarak asgari ücretin ödendiği durumda 

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

değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değer” 

biçiminde tanımlanan değerleme ölçüsü aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

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

E) İtibari değer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

hangisi serbest meslek kazancı sayılmaz? 
 

A) Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler 
 

B) Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar  
C) Kollektif şirketler tarafından yapılan serbest meslek 

faaliyeti neticesinde doğan kazançlar 

D) Adi komandit şirketler tarafından yapılan serbest 

meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar 

E) Adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti 

neticesinde doğan kazançlar 

105. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve 

işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı 

vergi alınır.  
B) Vergi cezası alınması gereken kâğıtların hamilleri 

tarafından terk edilmesi bu cezanın alınmasına manidir. 

C) Bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın 

mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi 

bulunur.  
D) Vergi Usul Kanunu'nun Damga Resmine ilişkin 

hükümleri Damga Vergisi hakkında da uygulanır. 

E) Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması hâlinde aynı 

miktar veya nispette vergi alınır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 

(X) A.Ş. 08.03.2019 tarihli alış faturasında yer alan 

katma değer vergisinden doğan indirim hakkını, kanuni 

defterlere kaydedilmiş olması koşuluyla en geç hangi 

vergilendirme döneminde kullanabilir? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

107. 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 
 

A) Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca 

mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle 

mükelleftir.  
B) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı 

peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem 

yapılmaz.  
C) Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan 

memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile 

müteselsilen sorumludurlar.  
D) Kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde harçlar, 

mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı 

olduğu vergi dairesi tarafından tahsil olunur.  
E) Herhangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere 

ait harçlar, kanunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem 

yapılan kişilerden alınır. 
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108. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, safî 

kurum kazancının tespitinde, 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu’nun hangi gelir unsuru hakkındaki hükümleri 

uygulanır? 
 

A) Ücretler 
 

B) Gayrimenkul sermaye iradı  
C) Menkul sermaye iradı 

 
D) Serbest meslek kazançları 

 
E) Ticari kazanç 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

hangisi anonim şirket yönetim kurulu üyesinin görevinin 

sona erme sebeplerinden biri değildir? 
 

A) Yönetim kurulu üyesinin görev süresinin sona ermesiyle  
B) Bir pay sahibinin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla  
C) Yönetim kurulu üyesinin iflâs etmesiyle  
D) Yönetim kurulu üyesinin fiil ehliyetini kaybetmesiyle 

 
E) Haklı sebeplerin varlığı hâlinde genel kurul kararıyla 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

hangisinin eksikliği bonoyu geçersiz kılmaz? 
 

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

E) Vade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

hangisi bir ticari iş değildir? 
 

A) Tuhafiye işleten bir esnafın lokanta işleten bir 

esnaftan yemek satın alması 

B) Bir anonim şirketin kırtasiyeden ticari defter satın alması 
 

C) Bir limited şirketin banka ile sözleşme yaparak 

bankadan ticari kredi alması 

D) Bir memurun banka ile sözleşme yaparak bankadan 

konut kredisi alması 

E) Gerçek kişi tacirin ticari işletmesinde kullanmak üzere bir 

esnaftan sandalye satın alması 

112. Ticari temsilcinin aşağıdaki işlemlerden hangisini 

yapabilmesi için kendisine özel yetki verilmesi gerekir? 
 

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

üzerinde banka lehine ipotek kurmak 
 

D) Tacir adına kredi çekmek  
E) Tacir adına kira sözleşmesi yapmak 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
113.  

İ. Adi şirket 
İİ. Kollektif şirket 

III. Anonim şirket 
 

Yukarıdaki şirket tiplerinin hangisi/hangilerinde, şirket 

ortakları, şirketin borçlarından dolayı kişisel malvarlığı 

ile sorumlu değildir? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
114. Düzenleyeni Dilek Demir, muhatabı Mehmet Mert olan 

bir poliçenin ön yüzünde bulunan Lale Leman’a ait 

imza, hukuki niteliği itibarıyla aşağıdakilerden 

hangisini ifade eder? 
 

A) Tahsil cirosu  
B) Mehmet Mert lehine verilmiş aval şerhi 

 
C) Lehdar Lale Leman’a ait beyaz ciro  
D) Dilek Demir lehine verilmiş aval şerhi 

 
E) Beyaz temlik cirosu 

 
 
 
 
 

 

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

kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Sözleşmelerin kurulabilmesi için tarafların aynı yönde 

irade açıklamasında bulunmaları gerekir. 

B) Sözleşmelerin kurulabilmesi için gerekli olan irade 

açıklamaları öneri (icap) ve kabuldür. 

C) Fiyatını göstererek mal sergilenmesi, aksi açıkça ve 

kolaylıkla anlaşılmadıkça, öneri sayılır. 

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

yapılabilir. 

E) Hazırlar arasında yapılan sözleşmelerde, kabul 

açıklamasıyla birlikte sözleşme kurulur. 
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116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, genel işlem 

koşulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı 

olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu 

ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz.  
B) Genel işlem koşullarının, sözleşme metninde 

veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve 

şekli, nitelendirmede önem taşımaz.  
C) Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin 

özdeş olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği hükümlerin 

genel işlem koşulu sayılmasını engellemez.  
D) Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve 

anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, 

düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır.  
E) Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları 

hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından 

verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların 

hazırladıkları sözleşmelere uygulanmaz. 

119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmeden 

doğan borcun koşullarından biri değildir? 
 

A) Zenginleşmenin bir başkasının malvarlığından veya 

emeğinden meydana gelmesi 

B) Zenginleşmenin haklı bir sebebe dayanmaması 
 

C) Zenginleşme ile zenginleştirici olay arasında illiyet bağı 

bulunması 

D) Zenginleşmenin meydana gelmesi 
 

E) Zenginleşmenin borçlunun kusuru neticesinde meydana 

gelmesi 

 
 
 
 
 

 

117.  
İ. Hakkaniyet sorumluluğu 

II. Tehlike sorumluluğu 

III. Adam çalıştıranın sorumluluğu IV. 

Hayvan bulunduranın sorumluluğu 
 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, yukarıdaki 

kusursuz sorumluluk hâllerinden hangilerinde zararın 

doğmasını engellemek için gerekli özenin gösterildiğinin 

ispatı ile sorumluluktan kurtulma imkânı söz konusudur? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118. “(A), (B) ile ivazsız bir vekâlet sözleşmesi kurmak 

istemektedir. Ancak (A), (B)’ye ivazlı bir eser sözleşmesi 

kurma beyanında (öneride) bulunmuştur.” 
 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, (A)’nın bu 

şekilde bir beyanda bulunması, aşağıdaki irade bozukluğu 

hâllerinden hangisidir? 
 

A) Sözleşmenin karşı tarafının kimliğinde yanılma 
 

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

 
 
 

 

120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun genel 

hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi hukuki 

işlemden doğan temsil yetkisini sona erdiren hâllerden 

biri değildir? 
 

A) Temsilcinin gaipliğine karar verilmesi 
 

B) Temsilcinin ölümü 
 

C) Temsilci aleyhine icra takibi başlatılması 
 

D) Temsilcinin fiil ehliyetini kaybetmesi  
E) Temsil olunanın ölümü 

 
 
 
 
 
 
 

 
19 Test bitti. 



 
 

 
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 
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TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ  
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  KİTAPÇIK TÜRÜ 

  
A 
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SOYADI : ……………………………………………………………… 

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

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

 
DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

GENEL AÇIKLAMA    

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır:   
Sınav Konusu Soru Sayısı 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 30  
Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi   

Yabancı Dil: İngilizce   

ALAN BİLGİSİ 100 
MUHASEBE   

Finansal Muhasebe, Muhasebe Standartları, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Denetim 
EKONOMİ ve MALİYE 
HUKUK 

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

2. Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik No, Salon Kodu ve 
Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 
yazınız. T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık  
Türünüzü Optik Cevap Kağıdınıza işaretlemeyi 
unutmayınız. Ayrıca optik formda yer alan 

İLGİLİ KISIMLARI (AD SOYAD VE İMZA) 
DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE 
SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.  

3. Bu soru kitapçığında yer alan 130 adet soru için 
toplam cevaplama süresi 165 dakikadır. 

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

5. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru 

cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 

işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış 

sayılacaktır.  

 
6. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 

olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen 
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir.  

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

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

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

10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 

kapağında belirtilmiştir. 

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

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış 

kullanılmıştır? 
 

A) Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce, bir an için 

de olsa, belirginliğini yitiriverdi gözlerindeki kızarıklık. 

B) Bu, yeşil gözlü, genç fakat ihtiyar görünen adamcağızın 

nerede, ne zaman, ne yapacağını kimse kestiremiyordu. 

C) Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da 

korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın 

havasında erir gibi oldum.  
D) Cumaları bahçede buluşup, kıza kendisinin sıradan 

bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. 

E) Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak 

anlamsızca geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. 

 
 

 
 
 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelimelerin 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 
 

A) Bunların bize bu türlü bir oyun edeceklerini 

sana söylememiş miydim Ahmet? 

B) Anladım ki aynı muameleyi bana da yapıyorlar, beni 

Nalan’dan ayırdetmiyorlardı. 

C) Hiç ölü dirilip de vakit vakit mezarını terk ederek 

insanlar ile boğuşmaya çıkar mı? 

D) Eski köleler azat edildikten sonra bazen hem 

kudret hem de servet sahibi oluyordu. 

E) Fikret eskiden ağırlığı, usluluğu ve malumatı ile 

kardeşlerini alt etmişti. 

 
 
 
 
 
 

 

3. Dalgın, serkeş, beceriksiz, acemi, ehliyetsiz şoför 

mahallemizde sokak sokak dolaştığı için sabahtan akşama 

kadar bu gürültüyü dinler dururuz. 
 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge dizilişi bakımdan 

yukarıdaki cümleyle özdeştir? 
 

A) Bu ilk çağın Bursalı anneleri müstakbel gaza erlerinin 

yaşından bahsederken “Oğlum, Orhaniye veya 

Muradiye’nin yapıldığı sene doğdu.” derlerdi.  
B) Yeniçerilerin başlarına giydikleri kendilerine özgü olan 

beyaz keçeden imal edilen börke “yeniçeri keçesi” 

ismi verilmişti.  
C) Bu ruh hâli, Anadolu’da gizli veya aşikâr bugüne kadar 

gelen ve millî hayatta yerine göre olumlu veya olumsuz 

roller oynayan bir ikiliği doğuracaktır.  
D) Üç bin senedir yaşayan kadim bir devlet olan ülkeyi 

haritadan silmek, yeryüzünden kaldırmak için ittifak 

ediyorlardı.  
E) Her gün önünden gelip geçerken büyük bir hayranlıkla 

Hattat Râkım’ın türbesi üstüne sülüs hatla yazılan 

şaheseri seyrederdik. 

 
4. İnsan barınacak yerler yaptı, yiyeceğini pişirerek 

yemeye başladı. 
 

İkbal’in benzi attı, bu soruya birdenbire cevap veremedi. 

İlahiyattan tıbba kadar devrinin tüm bilimlerini öğrenmiş. 

Hâlbuki aksine ufak tefek, hastalıklı ve düşkün biriydi. 

Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki ses 

olaylarından hangisi yoktur? 
 

A) Ünsüz Benzeşmesi B) Ünlü Düşmesi  
C) Ünsüz Türemesi D) Ulama  

E) Ünlü Daralması 
 
 
 
 
 

 

5. (I) çünkü hiçbir yazma eser, basma eser gibi 

birbirinin aynısı değildir 
 

(İİ) dolayısıyla yazma eserler arasında birtakım 

farklılıklar olması kaçınılmazdır 
 

(İİİ) papirüsten deriye, levhadan kâğıda kadar uzanan bu 

yolda konumuz, kâğıt üzerine el ile yazılan eserlerdir 
 

(IV) bu tür eserlerde bazen bilerek, bazen de dikkatsizlikten 

kaynaklanan farklı yazımlara rastlamak mümkündür 
 

(V) çoğu kez ayrı ayrı kişiler tarafından uzun emekler 

sonucu tek tek yazılarak çoğaltılırlar 
 

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden kurallı ve 

anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse paragrafın 

ilk cümlesi hangisi olur? 
 

A)I B)II C)III D)IV E)V 
 
 
 
 
 
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme 

işaretinin kullanım yeri yanlıştır? 
 

A) Avrasya Tünelimizin açılış törenine biz de katıldık. 
 

B) Dil kurallarına ilişkin doğru bilgiyi Ahmet Bey'den 

edinebilirsin. 

C) 12 Temmuz 1932 Salı'nın TDK için önemi büyüktür.  
D) Onun için Batı’da bunlara birer fonksiyon buluyorlar.  
E) Hepimiz Gülseren Abla'nın şakalarına bayılıyorduk. 

 
 
 
 
 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı 

bir görevde kullanılmıştır? 
 

A) İri iri gözleriyle etrafı süzüyordu. 
 

B) Denize doğru uzun uzun bakıp iç geçirdi. 
 

C) Deste deste parayla ansızın çıkıp geldi.  
D) Süslenmiş, pırıl pırıl giysiler giyip gelmiş. 

 
E) Yüce yüce dağların başı dumanlı. 

 
1 Diğer sayfaya geçiniz. 
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!+  !+    ! 

      
+   −= =− 

A 
     Denklemleri; olan iki 

8. !−    ! işleminin sonucu kaçtır? 12. doğrunun kesim noktasının orijine olan uzaklığı 

 
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 

aşağıdakilerden hangisidir?   
 

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

 

    −   −    C) 0 D) 1  

9. 

A) -2  →∞ 

+   −   
limitinin sonucu kaçtır?  

 B) -1     E) 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (   +  )=−    +  , (   − )=−  −  
10. 

 ()()     

       

 ise,   değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 
11. − = √ + √ = ise, ab çarpımının değeri aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) 36 B) 49 C) 64 D) 81 E) 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Bir reel (gerçel) sayıyı 0,125 ile bölmek o sayıyı hangi 

sayı ile çarpmak demektir? 
 

A)2 B)4 C)6 D)8 E)10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.   +   +   +   −  −    −   işleminin sonucu kaçtır? 
 . 

  −   

     

    
  −   

   

 A) 14 B) 16 C) 18 D) 28 E) 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. ≠  , ≠ olmak= −üzere reel sayılar kümesi üzerinde ∆ 

 
işlemi   ∆   olarak tanımlanıyor. Buna göre, 3 ∆ 4 
işleminin sonucu kaçtır? 

 
A)4 B)6 C)8 D)10 E)12 
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16. Osmanlı Devleti'nde 1876 Kanun-i Esasisi'nin 

yayımlanması aşamasında, yapılan seçimlerle 

oluşturulan, halk temsilcilerinin yer aldığı meclis 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Büyük Millet Meclisi 
 

B) Meclis-i Mebusan  
C) Divan-ı Ahkam-ı Adliye 

 
D) Şurayı Devlet 

 
E) Meclis-i Vala 

 
 
 
 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Millî 

Mücadele yıllarındaki faaliyetlerinden biri değildir? 
 

A) TBMM’nin Ankara’da toplanması için genelge 

yayınlamıştır. 

B) Erzurum ve Sivas Kongrelerinin 

başkanlığını yürütmüştür. 

C) İzmir'in işgalini görüşen saltanat şurasına katılmıştır. 
 

D) Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya taşınmasını sağlamıştır. 
 

E) Sakarya Meydan Muharebesi'ni Başkomutan 

olarak yönetmiştir. 

 
 
 
 

 

18. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış 

Antlaşması’na göre, aşağıdaki illerden hangisi 

Türkiye sınırları dışında kalmıştır? 
 

A) Şanlıurfa B) Hatay  
C) Mardin D) Adıyaman  

E) Gaziantep 
 
 
 
 

 

19. Atatürk döneminde, Adana-Mersin demiryolunun satın 

alınarak devletleştirilmesi sırasında hangi devlet ile bir 

sorun yaşanmıştır? 
 

A) Fransa B) İngiltere  
C) Almanya D) Avusturya  

E) İtalya 
 
 
 
 
 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde 

çıkarılan bir kanundur? 
 

A) Firariler Hakkında Kanun  
B) Başkomutanlık Kanunu 

 
C) Nizab-ı Müzakere Kanunu 

 
D) Takrir-i Sükun Kanunu  
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu 

 

YABANCI DİL  
 

 
21. - 27. sorularda cümlede boş bırakılan yerlere 

uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 

 

21. Business class airline seats are not very cheap, ---- 
they make you feel comfortable. 

 
A) but B) before C) so D) or E) after 

 

 

22. Dennis is ---- in our accounting department as he is the 

first to arrive and the last to leave. 
 

A) the most hard-working  
B) as hard-working as 

 
C) more hard-working than  
D) much more hardworking 

 
E) more hard-working 

 

 

23. On Fridays, we wear ---- clothes to the office; 

everyone feels more relaxed on that day. 
 

A) warm B) casual C) expensive  
D) part-time E) lazy 

 

 

24. Usually I ---- with customer complaints; however, 

today I’m helping Renée with them. 
 

A) wasn’t dealing B) won’t deal C) am not dealing  
D) don’t deal E) didn’t deal 

 

 

25. People use Facebook ---- talk about companies and 

products from airlines ---- biscuits. 
 

A) at / in B) on / from C) from / on  
D) in / at E) to / to 

 
 
 

 
26. We can’t ---- our research if we don’t get more 

finance as soon as possible. 
 

A) spend B) continue C) become  
D) travel E) pay 

 
 
 

 
27. Computer keyboards ---- in the next ten years because 

almost everything will be voice activated. 
 

A) disappeared  
B) have disappeared 

 
C) used to disappear  
D) had to disappear  
E) may disappear 
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28. - 30. sorularda, verilen cümleyi uygun 

şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 

 

28. ----, but now I prefer to sit in the front. 
 

A) I was in London when I was a child  
B) People expect the plane to arrive at 6 o’clock  
C) I used to sit in the back of the classroom 

 
D) A teacher should always be ready for it 

 
E) The boss has asked me to work late tonight 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29. The water in the river is polluted, ----. 
 

A) though we always go walking with friends  
B) but it is the cleanest one in this part of the city 

 
C) because the room is too hot  
D) although the weather is colder than it is 

 
E) so we shouldn’t go swimming there 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. Because there was a season sale at the mall, ----. 
 

A) we couldn’t find them there  
B) the prices were very high  
C) I sent it to a friend 

 
D) there were a lot of shoppers  
E) it was not very busy 

 

ALAN BİLGİSİ 
 
 
31. Muhasebenin temel kavramlarından biri olan önemlilik 

kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) İşletmelerin gelecekte karşılaşabileceği risklerin göz 

önüne alınması gerektiğini ifade eder. 

B) Bir hesap kalemi veya finansal bir olayın göreli ağırlık ve 

değerinin finansal tablolara dayanılarak yapılacak 

değerlendirmeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek 

düzeyde olmasını ifade eder.  
C) Finansal tabloların, finansal tablo kullanıcılarının doğru 

karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve 

anlaşılır olması gerektiğini ifade eder.  
D) İşletmenin sahip ve sahiplerinden, yöneticilerinden, 

çalışanlarından ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip 

olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece 

bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini ifade eder.  
E) İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin 

değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok 

özlerinin esas alınması gerektiğini ifade eder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32. İşletmenin bankadaki kredi hesabına aynı bankadaki ticari 

mevduat hesabından 20.000 ₺ virman yapılmıştır. 
 

Buna göre, bu işleme ilişkin doğru 

kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  
300 BANKA KREDİLERİ 20.000  

102 BANKALAR  20.000 

 

B) 
 

102 BANKALAR 20.000  

300 BANKA KREDİLERİ  20.000 

 

C) 
 

102 BANKALAR 20.000  

100 KASA  20.000 

 

D) 
 

300 BANKA KREDİLERİ 20.000  

300 BANKA KREDİLERİ  20.000 

 

E) 
 

300 BANKA KREDİLERİ 20.000  

100 KASA  20.000 
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33. 
 

153 TİCARİ MALLAR 20.000  
191 İNDİRİLECEK KDV 3.600  

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI  5.000 

320 SATICILAR  18.600 
 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 
 

A) Teslim alınan mallarla ilgili olarak satıcı işletmeye 

olan borcun ödenmesi 

B) Daha sonra teslimi yapılacak mallarla ilgili müşteriden 

avans tahsili 

C) Daha sonra teslim alınacak mallarla ilgili satıcı 

işletmeye avans ödenmesi 

D) Avansa konu malların teslim alınamaması 

nedeniyle avansın satıcıdan geri alınması 

E) Avans mahsubu yapıldıktan sonra malların 

teslim alınması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34. 2019 yılı birinci geçici vergi dönemine ilişkin olarak 

hesaplanan ödenecek geçici vergi tutarı 2.500 ₺'dir. 
 

Buna göre yapılacak tahakkuk kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A)  
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 2.500  

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  2.500 

 

B) 
 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 2.500  

381 GİDER TAHAKKUKLARI  2.500 

 

C) 
 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 2.500  
381 GİDER TAHAKKUKLARI 7.500  

100 KASA  10.000 

 

D) 
 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.500  
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 7.500  

100 KASA  10.000 

 

E) 
 

102 BANKALAR 7.500  
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 2.500  

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  10.000 

 
35. Bir anonim şirketin dönem sonu itibarıyla ticari kârı 800.000 ₺, 

dönem sonu hesapladığı kurumlar vergisi karşılığı 160.000 ₺’dir. 
 

Buna göre, faaliyet sonucunun bilançoya aktarılma 

kaydıyla ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisinin 

kullanımı doğrudur? 
 

A) 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabı 800.000 ₺ alacaklı  
B) 692 Dönem Net Kârı veya Zararı hesabı 640.000 ₺ 

borçlu 

C) 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 

Karşılıkları hesabı 160.000 ₺ alacaklı 

D) 590 Dönem Net Kârı hesabı 640.000 ₺ borçlu 
 

E) 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabı 640.000 ₺ borçlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36. İşletme, 01 Mart 2019 tarihinde %20 Gelir Vergisi kesintisi 

yaptıktan sonra bina sahibine gelecek beş aylık kira 

bedeli olan 40.000 ₺'yi banka aracılığıyla ödemiş ve bu 

tutarı aktifleştirmiştir. 
 

Buna göre, ödeme işlemine ilişkin yapılacak 

doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) 
 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 8.000  
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 32.000  

102 BANKALAR  32.000 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  8.000 

 

B) 
 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 32.000  
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 8.000  

102 BANKALAR  40.000 

 

C) 
 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 8.000  
381 GİDER TAHAKKUKLARI 32.000  

102 BANKALAR  32.000 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  8.000 

 

D)  
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 40.000  

102 BANKALAR  32.000 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  8.000 

 

E) 
 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 20.000  
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 20.000  

 102 BANKALAR  40.000 
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37. İşletme, 31.12.2018 tarihi itibarıyla dava konusu yaptığı ve 

%40 oranında karşılık ayırdığı senetsiz ticari alacaklarının 

40.000 ₺’lik kısmından konkordato yoluyla 15.01.2019 

tarihinde vazgeçmiştir. 
 

Buna göre, 15.01.2019 tarihinde yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 
 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı borçlu 24.000 ₺  
B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı alacaklı 16.000 ₺  
C) Alıcılar hesabı alacaklı 40.000 ₺ 

 
D) Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabı borçlu 24.000 ₺  
E) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı borçlu 40.000 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38. İşletme, sattığı ticari malla birlikte verdiği kaplarla ilgili 

1.000 ₺ depozito almış durumdadır. Müşteri kapların 

%20’lik kısmını iade edebilmiştir. İşletme, iade edilen kaplar 

için depozito bedelinin %20’lik kısmını müşteriye peşin 

ödemiştir. Kaplara ilişkin amortisman ihmal edilecektir. 
 

Buna göre, işletmenin depozito iadesi sırasında 

yapacağı kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 
 

A) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı 800 ₺ borçlu  
B) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı 200 ₺ borçlu 

 
C) Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı 1.000 ₺ alacaklı  
D) Diğer Maddi Duran Varlıklar hesabı 1.000 ₺ alacaklı  
E) Diğer Maddi Duran Varlıklar hesabı 800 ₺ alacaklı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin kayda alınmasında bir 

özkaynak hesabı kullanılmaz? 
 

A) İhraç edilen hisse senetlerinin nominal 

değerinin üzerinde satılması 

B) Dönem zararının ana sözleşmeye göre ayrılan 

yedeklerden karşılanması 

C) İşletmenin sermaye arttırması 
 

D) Geçici yatırım amacıyla satın alınan hisse 

senetlerinin kârlı satılması 

E) Geçmiş yıl kârlarının dağıtılması 

40. Bilançosundaki emisyon primlerini sermayeye ilave 

eden bir işletmenin sermaye artırımına ilişkin 

kayıtlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı borçlu, 

Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı 

B) Menkul Kıymetler İhraç Farkları hesabı borçlu, 

Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı 

C) Hisse Senedi İptal Kârları hesabı borçlu, 

Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı 

D) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı borçlu, 

Menkul Kıymetler İhraç Farkları hesabı alacaklı 

E) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı borçlu, 

Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

41. Bir işletme, 01.10.2018 tarihinde 2 yıl vadeli, faiz ve 

anaparası vade sonunda ödenecek kredi çekmiştir. 
 

Buna göre, işletmenin krediyle ilgili 31.12.2018 

tarihinde dönemsellik kavramı uyarınca yapması 

gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) 780 Finansman Giderleri hesabı borçlu, 
303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Borç Taksit ve 
Faizleri hesabı alacaklı 

 
B) 780 Finansman Giderleri hesabı borçlu, 

400 Banka Kredileri hesabı alacaklı 
 

C) 780 Finansman Giderleri hesabı borçlu, 
381 Gider Tahakkukları hesabı alacaklı 

 
D) 780 Finansman Giderleri hesabı borçlu, 

481 Gider Tahakkukları hesabı alacaklı 
 

E) 400 Banka Kredileri hesabı borçlu, 
300 Banka Kredileri hesabı alacaklı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin muhasebeleştirilmesinde 

bir gider hesabının alacak tarafına kayıt yapılır? 
 

A) Önceki dönemde değersiz hâle gelen şüpheli alacağın 

cari dönemde tahsil edilmesi 

B) Sürekli envanter yöntemini kullanan işletmede satılan 

ticari malların iadesi 

C) Dönem içinde oluşan menkul kıymet ihraç farkının yıl 

sonunda itfası 

D) Taahhüdünü yerine getirmeyen ortağın hisse 

senetlerinin iptali 

E) Alacak senetlerine ayrılan reeskontun izleyen dönemde 

iptali 
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43. Bir işletme 2017 yılında satın aldığı 100.000 ₺ maliyetli, 

5 yıl ekonomik ömrü olan taşıtına 2 yıl azalan bakiyeler 

yöntemine göre amortisman ayırdıktan sonra eşit tutarlar 

yöntemine geçmiştir. 
 

Buna göre, bu politika değişikliğinin üçüncü dönemin 

amortisman giderine etkisi ne olur? 
 

A) 2.400 ₺ azalır B) 2.400 ₺ artar  
C) 7.200 ₺ azalır D) 7.200 ₺ artar  

E) Değişmez 
 
 
 
 
 
 
 

 

44. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin kayda alınmasında 

bir aktifi düzenleyici hesaba borç kaydı yapılır? 
 

A) Alacak senetlerine reeskont ayrılması  
B) Borç senetlerine reeskont ayrılması 

 
C) Borç senetlerine ayrılan reeskontun iptal edilmesi  
D) Alacak senetlerine ayrılan reeskontun iptal edilmesi 

 
E) Duran varlıklara amortisman ayrılması 

 
 
 
 
 
 
 

 

45. Bir işletmenin, vergiden muaf esnaftan mal ya da 

hizmet alması durumunda düzenlenecek belge ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) İşletme tarafından fatura düzenlenir.  
B) Esnaf tarafından gider pusulası düzenlenir.  
C) Esnaf tarafından müstahsil makbuzu düzenlenir.  
D) İşletme tarafından müstahsil makbuzu düzenlenir. 

 
E) İşletme tarafından gider pusulası düzenlenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

46. Bir işletme, geçici yatırım amacıyla 01.11.2018 tarihinde  
3 ay vadeli 180.000 ₺ nominal değerli finansman bonosunu 
150.000 ₺’ye satın almıştır. 

 
Buna göre, vade sonunda yapılacak kayıtla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı borçlu 

150.000 ₺ 

B) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 10.000 ₺  
C) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 30.000 ₺ 

 
D) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı borçlu 

170.000 ₺ 
 

E) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı 30.000 ₺ 

 
47. İşletmenin 2017 yılı dönem sonu bilançosunda ticari mal 

tutarı 78.000 ₺ olup, 2018 yılında sırasıyla 33.000 ₺’lik mal 
alınmış, 44.000 ₺ fiyatla mal satılmış, satılan malların 
7.700 ₺ satış fiyatlı kısmı iade alınmıştır. İşletme, 

satışlarını %10 kâr marjı ile yapmaktadır. 
 

Buna göre, 2018 yılı dönem sonu mal mevcudu 

kaç ₺'dir? 
 

A) 64.000  B) 71.000 C) 74.700 D) 76.700 E) 78.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

48. İşletme, 2018 yılında sattığı ve işlem anında 10.000 ₺ 

yenileme fonu ayırdığı makinenin yerine aynı yıl 

içinde 120.000 ₺ + 21.200 ₺ KDV tutarında yeni bir 

makineyi veresiye olarak satın almıştır. 
 

Buna göre, makine alımıyla ilgili yapılacak kayıtta 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 
 

A) Satıcılar hesabı alacaklı 120.000 ₺ 
 

B) Tesis, Makine ve Cihazlar hesabı borçlu 120.000 ₺ 
 

C) Tesis, Makine ve Cihazlar hesabı borçlu 110.000 ₺  
D) Özel Fonlar hesabı borçlu 10.000 ₺  
E) Özel Fonlar hesabı alacaklı 10.000 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartları 

kapsamında tam finansal tablolar seti içerisinde  
yer almaz? 

 
A) Finansal Durum Tablosu 

 
B) Kapsamlı Gelir Tablosu  
C) Fon Akım Tablosu 

 
D) Özkaynak Değişim Tablosu  
E) Dipnotlar ve Açıklayıcı Notlar 
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50. X şirketi 14 Ocak tarihinde yurtdışından 10.000 $’a ticari 

mal satın almıştır (14 Ocak tarihinde kur 1$=5₺). 31 Aralık 

tarihi itibarıyla söz konusu ticari mallar satılmamış olup 

hâlen stokta bulunmaktadır. Şirket gelecek dönemde 

malları yurtdışına 11.000 $'a satacağını tahmin etmektedir. 

(31 Aralık tarihinde kur 1$=4₺). 
 

TMS 2 Stoklar standardına göre, X şirketi ticari 

mallarını bilanço tarihinde aşağıdakilerden hangisi 

üzerinden ölçmelidir? 
 

A) 4.000 B) 5.000 C) 44.000 D) 48.000 E) 50.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51. C şirketi sahibi olduğu nakliye kamyonetini değer 

düşüklüğü testine tabi tutmaya karar vermiştir. Kamyonetin 

gerçeğe uygun değeri 53.000 ₺, satış maliyetleri 2.000 ₺ ve 

kullanım değeri 50.000 ₺ olarak belirlenmiştir. 
 

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardına göre, 

kamyonetin geri kazanılabilir tutarı kaç ₺'dir? 
 

A) 50.000  B) 51.000 C) 52.000 D) 53.000 E) 55.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

52. Muhasebe standartlarına göre, raporlama yapan K şirketi 

sahibi olduğu 4 adet binek otomobili satmaya karar 

vermiştir. Yönetim kademesi tarafından satışa ilişkin plan 

yapılmış ve satış fiyatı otomobillerin gerçeğe uygun değeri 

ile uyumlu olarak belirlenmiştir. Otomobillerin satışının 1 yıl 

içerisinde tamamlanması beklenmektedir. 
 

Buna göre, K şirketi söz konusu otomobilleri finansal 

durum tablosunda hangi sınıfta izlemelidir? 
 

A) Finansal Varlıklar 
 

B) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  
C) Taşıtlar 

 
D) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar  
E) Stoklar 

 
53. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre, 

işletmenin faaliyet döngüsü, işleme tabi tutulmak üzere 

varlıkların ediniminden nakit veya nakit benzerlerine 

dönüşmesine kadar geçen süredir. 
 

İşletmenin normal faaliyet döngüsünün açıkça 

belirlenememesi durumunda, bu döngünün kaç 

ay olduğu varsayılır? 
 

A)3 B)4 C)6 D)12 E)18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

54. TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 

standardına göre, yatırımın başlangıçta elde etme 

maliyeti ile muhasebeleştirildiği ve sonrasında bu 

tutarın yatırım yapılan işletmenin net varlıklarında 

yatırımcı işletmenin payına düşen kısmı yansıtacak 

şekilde düzeltildiği muhasebe yöntemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Etkin Faiz Yöntemi  
B) Özkaynak Yöntemi  
C) Yeniden Sınıflandırma Yöntemi 

 
D) Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi 

 
E) Konsolidasyon Yöntemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. Muhasebe bilgi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 
 

A) İşletme yöneticilerinin hedefleri doğrultusunda faaliyet 

gösterir. 

B) İşletmedeki diğer bilgi sistemleri ile işbirliği içinde çalışır. 
 

C) İşletme paydaşlarının işletme ile ilgili doğru karar 

verebilmeleri açısından büyük önem taşır. 

D) İşletmelerin faaliyet sonuçları hakkında ilgili taraflara 

bilgi sağlar. 

E) İşletme hakkındaki finansal bilgilerin işlendiği bir süreçtir. 

 
 

 
 
 

 
 

 

56. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 

hangi yılda kurulmuştur? 
 

A) 1976 B) 1979 C) 1989 D) 1991 E) 1994 
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57. Mamul maliyetlerini sipariş maliyet sistemine göre 

hesaplayan bir üretim işletmesinin 10 adet oturma grubu 

siparişi için katlandığı giderler aşağıdaki gibidir: 
 

Direkt ilk madde malzeme giderleri 52.400 ₺ 
Direkt işçilik giderleri 30.000 ₺ 

Genel üretim giderleri (endirekt işçilik) 12.600 ₺ 
 

İşletme, endirekt işçilik giderlerinin dışındaki genel üretim 

giderlerini mamullere tahmini olarak yüklemekte ve 

yükleme oranı olarak direkt işçilik giderlerinin %50'si 

esas alınmaktadır. 
 

Buna göre, bir oturma grubunun birim maliyeti kaç ₺'dir? 
 

A) 11.000  B) 12.350 C) 13.169 D) 14.300 E) 16.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

58. 40.000 ₺ ortak (birleşik) maliyete katlanılarak toplam 
1.000 kilogram üretim yapılan bir üretim işletmesinde 

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 hasılatı (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59. Daire üretip satan ve maliyetlerini daire başına 

hesaplayan bir inşaat işletmesinde aşağıdaki 

giderlerden hangisi endirekt üretim gideri olarak 

değerlendirilmez? 
 

A) İşletmenin farklı inşaatlarda çalışan makinelerinin ortak 

amortisman giderleri 

B) Arsa alımında ödenen tapu ve harç giderleri 
 

C) Farklı inşaatlarda kontrol görevini yürüten 

inşaat mühendisine ait ücret giderleri 

D) Dairelerin yapımında tüketilen su giderleri  
E) Her bir daireye özgü birbirinden farklı olarak 

yaptırılan kapı ve pencerelere ait giderler 

 
60. İşletme hizmet üretim gider yerlerindeki genel üretim 

giderlerinin esas üretim gider yerlerine dağıtımında 

matematiksel dağıtım yöntemini kullanmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda gider yerleri, gider tutarları ve hizmet 

yüzdeleri verilmiştir: 
 

Gider Yerleri 
Gider 

HÜGY 1 HÜGY 2 
Tutarları    

     

HÜGY 1 (Hizmet Üretimi) 10.000 ₺ - %16 
     

HÜGY 2 (Hizmet Üretimi) 15.000 ₺ %17 - 
     

EÜGY 1 (Esas Üretim) 50.000 ₺ %24 %27 
     

EÜGY 2 (Esas Üretim) 80.000 ₺ %42 %39 
     

Pazarlama, Satış ve 
5.000 ₺ %8 %10 

Dağıtım     

     

Genel Yönetim 12.000 ₺ %9 %8 
     

Toplam   %100 %100 
     

 
Matematiksel dağıtım yöntemi kapsamında oluşturulacak 

birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemde, X değişkeni 

HÜGY 1’in dağıtılacak toplam tutarını, Y değişkeni ise 

HÜGY 2’nin dağıtılacak toplam tutarını temsil etmektedir. 
 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi X'in 

hesaplanmasında kullanılacak formüldür? 
 

A) X=10.000 + 0,17 Y B) X=10.000 + 0,16 Y  
C) X=10.000 + 0,42 Y D) X=15.000 + 0,24 Y  

E) X=15.000 + 0,08 Y 
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61. İşletme X mamulünü üretmekte ve evre maliyet sistemini 

kullanmaktadır. Aralık döneminde gerçekleşen miktar 

hareketleri ve direkt ilk madde ve malzeme giderlerine 

ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

  Evre I 
   

Dönem başı yarı mamul stok 100 br 
   

Üretime başlanan 1.100 br 
   

Tamamlanan 1.000 br 
   

Dönem sonu yarı mamul stok 200 br 
   

   
  Evre I 
   

Dönem başı yarı mamul   

stokları için önceki dönemde  
4.000 ₺ katlanılan direkt ilk madde ve  

  

malzeme giderleri   
   

Dönemde katlanılan direkt ilk  
18.000 ₺ 

madde ve malzeme giderleri 
 
  

   

 
Buna göre, ortalama maliyet yönteminin kullanıldığı 

I. Evre'de, direkt ilk madde ve malzeme açısından 

eşdeğer birim başına üretim maliyetinin 20 ₺ olması 

için, direkt ilk madde ve malzeme açısından dönem 

sonu yarı mamullerin tamamlanma derecesi kaç 

olmalıdır? 
 

A) %25   B) %40 C) %50 D) %70 E) %100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62. Satıştan iade oranı brüt satışların %10’u olan bir işletmenin 

muhasebesinden alınan bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Dönem sonu mamul stokları 30.000 ₺ 
Brüt satış kârı 130.000 ₺ 
Üretilen mamuller maliyeti 55.000 ₺ 

Brüt satışlar 200.000 ₺ 
 

Buna göre, işletmenin dönem başı mamul stokları 

kaç ₺'dir? 
 

A) 5.000 B) 15.000 C) 25.000 D) 35.000 E) 45.000 

63.  
I. Olumlu fark veren hesaplar kapanış kaydında 

borçlandırılır.  
İİ. Olumlu fark veren hesaplar kapanış kaydında 

alacaklandırılır.  
İİİ. Olumsuz fark veren hesaplar kapanış kaydında 

borçlandırılır. 
 

Standart maliyet sisteminin muhasebeleştirilmesi ile 

ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 
 

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

E) II ve III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64. Tam maliyet sistemine göre toplam maliyetin 40.000 

₺ olduğu bir işletmede direkt maliyetler toplamı  
24.000 ₺’dir. Aynı işletmede maliyetler değişken maliyet 

sistemine göre hesaplandığında değişken genel üretim 

maliyeti, değişken maliyet sistemine göre toplam maliyetin  
%20’si kadardır. 

 
Buna göre, %20 kapasite ile çalışıp 1.000 birim üretim 

yapan işletmede normal maliyet sistemine göre birim 

maliyet kaç ₺'dir? 
 

A) 31 B) 32 C) 33 D) 34 E) 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı azaltır? 
 

A) Hisse senedi ihraç edip cari borçları ödemek  
B) Tahvil ihraç edip ticari mal satın almak 

 
C) Kısa vadeli banka kredisi kullanarak maddi duran varlık 

satın almak 

D) Uzun vadeli banka kredisi kullanıp cari borçları ödemek 
 

E) Maddi duran varlık satıp satıcılara olan borçları ödemek 
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66. Sermayesi 2.000.000 ₺, ödenmemiş sermayesi 300.000 ₺, 

hisse senedi ihraç primi 500.000 ₺, kâr yedekleri  
800.000 ₺, geçmiş yıl zararları 1.100.000 ₺ ve dönem net 

kârı 400.000 ₺ olan bir işletmenin özkaynakları kaç ₺’dir? 
 

A) 2.300.000 B) 2.500.000 

C) 2.900.000 D) 3.000.000 

 E) 5.100.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67. Satışların maliyetinin dikey yüzdesi %20 ve faaliyet 

giderlerinin dikey yüzdesi %40 olan bir işletmenin net 

satışları 1.500.000 ₺ ise, faaliyet kârı kaç ₺’dir? 
 

A) 150.000 B) 300.000 

C) 600.000 D) 900.000 

 E) 1.200.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68. 
 

İşletmenin yatay analiz tekniğiyle analiz edilen gelir tablosu 

ile ilgili bazı sonuçlar aşağıdaki gibidir: 
 

 2017 (%) 2018 (%) 

Satışların Maliyeti 20 40 

Brüt Satış Kârı veya Zararı 25 20  
 

Ayrıca 2017 yılı için işletmenin satışlarının maliyetinin 

60.000 ₺ ve brüt satış kârının 25.000 ₺ olduğu 

bilinmektedir. 
 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) İşletmenin 2016 yılı net satışları 70.000 ₺’dir.  
B) İşletmenin 2016 yılı brüt satış kârı 50.000 ₺’dir. 

 
C) İşletmenin brüt satış kârı, 2018 yılında 2017 yılına göre 

%5 azalmıştır. 

D) İşletmenin 2018 yılı satışlarının maliyeti, 2017 yılına 

göre 2 kat artmıştır. 

E) İşletme, 2018 yılında her 100 ₺ tutarındaki satıştan 20 

₺ brüt satış kârı elde etmiştir. 

 
69. Aktif devir hızı 2 olan bir işletmede, aktif kârlılık oranı %30 

ve net kâr 60.000 ₺’dir. 
 

Buna göre, işletmenin net satışları kaç ₺'dir? 
 

A) 200.000 B) 250.000 

C) 350.000 D) 400.000 

 E) 500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70. Bir işletmenin, hedeflenen sonuçlara ne ölçüde 

ulaşmış olduğunu değerlendirmek için yapılacak bir 

mali analizde aşağıdaki oran standartlarından 

hangisinin kullanılması uygundur? 
 

A) İdeal standart oranlar 
 

B) Bütçe standart oranları 
 

C) Tarihî standart oranlar  
D) Sektör oranları  
E) Finansal kaldıraç oranları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

71. Gelir tablosu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Gelir tablosunu hazırlamak için işletmenin satış 

gelirlerinin olması gerekir. 

B) Gelir tablosu belli bir döneme ilişkin hazırlanır. 
 

C) Gelir tablosu tahakkuk esasına göre düzenlenir.  
D) Gelir tablosu işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan 

gelir ve giderleri gösterir. 

E) Gelir tablosu fon akış tablosunun hazırlanması için 

gereklidir. 
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72. Bir işletmenin faaliyet kârlılığı oranı, olağan kârlılık 

oranından küçük ise aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 
 

A) Bu işletmenin faaliyet kârlılığı oranının, brüt 

kârlılık oranından büyük olması beklenir. 

B) Bu işletmenin; diğer faaliyetlerden olağan gelir ve 

kârlar hesabının tutarı, diğer faaliyetlerden olağan gider 

ve zararlar hesabının tutarından büyüktür.  
C) Bu işletmenin sermaye artırımına gitmesi faaliyet 

kârlılığını artıracaktır. 

D) Bu işletmenin karşı karşıya kaldığı rekabet 

koşulları, işletmeyi daha yüksek oranda iskonto 

yapmaya yöneltmiştir.  
E) Bu işletmenin borçlarındaki artışlar devam ettiği sürece 

şirketin faaliyet kârlılığında düşmeler devam edecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
73. Finansal durum tablosunda sunulan varlıkların 

işletmede gerçekten bulunduğunun belirlenmesi 

amacına yönelik olarak uygulanan denetim yöntemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Yeniden Hesaplama B) Soruşturma  
C) Gözlem D) Fiziki İnceleme  

E) Analitik İnceleme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
74. Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtlarının 

uygunluğuna karşılık gelen bir ifade değildir? 
 

A) Kanıtın görüşe etki edebilme derecesinin ölçüsüdür. 
 

B) Kanıtın ihtiyaca uygunluğunun ölçüsüdür. 
 

C) Kanıtın kalitesinin ölçüsüdür.  
D) Kanıtın güvenilirliğinin ölçüsüdür. 

 
E) Kanıtın miktarının ölçüsüdür. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
75. Destekleyici kanıtlar içerisinde en güvenilir olan kanıt 

türü aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Fiziki B) Matematiksel  
C) Sözlü D) Analitik  

E) Görsel 

 
76.  

İ. Hesabın Önemliliği 
II. Denetim Süresi 

III. Kanıt Maliyeti 
IV. İncelenen Unsurun Riski 

V. Ana Kütle Büyüklüğü 
 

Yukarıdakilerden hangileri genel kabul görmüş 

denetim standartlarına göre, kanıtların yeterliliğini 

etkileyen faktörlerdendir? 
 

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

E) I, III, IV ve V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77. Denetçinin detay testleri açısından, çalışmasına esas 

alacağı örneklem büyüklüğüne ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Denetçinin ana kütlede beklediği yanlışlık tutarındaki 

artış, örneklem büyüklüğünü artırır. 

B) Denetçinin risk değerlendirmesi sonucu belirlediği 

önemli yanlışlık riski düzeyindeki artış, örneklem 

büyüklüğünü azaltır.  
C) Ana kütlenin gruplandırılması, örneklem büyüklüğünü 

azaltır. 

D) Kabul edilebilir yanlışlıktaki artış, örneklem büyüklüğünü 

azaltır. 

E) Aynı yönetim beyanına ilişkin diğer maddi doğrulama 

prosedürlerinin kullanımındaki artış, örneklem 

büyüklüğünü azaltır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
78. Denetimin belgelendirilmesine ilişkin aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 
 

A) Denetim çalışmasını yürütenleri ve ilgili tarihlerde 

yapılanların çalışma kâğıtlarında belirtilmesi ihtiyaridir. 

B) Denetçi tarafından yapılan sözlü açıklamalar, denetçinin 

ulaştığı sonuçlar için tek başına yeterli dayanak sağlar. 

C) Denetçi raporundan sonra ortaya çıkan hususlar için 

yeni veya ilave denetim prosedürü uygulamak 

gerekmez.  
D) Finansal tabloların çalışma kâğıtlarına eklenmesi 

gerekmez. 

E) Çalışma kâğıtları işletmenin muhasebe kayıtları yerine 

geçer. 
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79. Denetimin tamamlanması ve raporlanması sürecinde 

gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi 

diğerlerinden önce yerine getirilmektedir? 
 

A) İşletmeden hataların düzeltilmesini isteme  
B) Çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmesi 

 
C) Önemlilik düzeyinin ve denetim riskinin son 

defa ölçülmesi 

D) Kanıtların yeterliliğinin değerlenmesi 
 

E) Müşteri işletmeden beyan mektubunun istenmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80. Aşağıdakilerden hangisi “Denetçi raporuna eklenen, 

denetçinin muhakemesine göre, kullanıcıların finansal 

tabloları anlamaları açısından temel teşkil edecek 

derecede öneme sahip olan, finansal tablolarda uygun 

bir şekilde sunulan veya açıklanan bir hususa atıfta 

bulunan paragraftır.” şeklinde tanımlanmaktadır? 
 

A) Görüş Paragrafı  
B) Diğer Hususlar Paragrafı 

 
C) Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı 

 
D) Kilit Denetim Konuları Paragrafı  
E) Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluklar Paragrafı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

81. Kontrol testlerinin niteliği ve kapsamına ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Denetçi, kontrollerin kim tarafından ve hangi araçlarla 

uygulandığını inceler. 

B) Denetçi, kontrollerin uygulanmasındaki tutarlılığı 

değerlendirir. 

C) Denetçi, denetime esas dönem boyunca kontrollerin 

ilgili zamanlarda uygulanıp uygulanmadığını inceler. 

D) Denetçi, kontrollerin etkinliğine ilişkin denetim kanıtı elde 

etmek için sorgulamayla birlikte diğer denetim 

prosedürlerini uygular.  
E) Denetçi, farklı kontrollerin birbiriyle dolaylı biçimde 

ilişkili olması durumunda, dolaylı kontrollerin etkinliğini 

değerlendirmemeye karar verir. 

82. Aşağıdakilerden hangisi stok hesaplarına ilişkin 

denetim riskinin değerlendirilmesinde 

kullanılan prosedürlerden biri değildir? 
 

A) Gözlem B) Periyodik Sayım  
C) Tetkik D) Sorgulama  

E) Analitik Prosedürler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

83. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin 

denetiminde uygulanabilecek bir maddi 

doğrulama prosedürü değildir? 
 

A) Menkul kıymetlerin ve getirilerinin dönemsellik ilkesi 

gereğince kayıtlara alınıp alınmadığının incelenmesi 

B) Menkul kıymetlerin işletmenin sahipliğinde veya başka 

bir kurumda saklanıp saklanmadığının incelenmesi 

C) Mevcut menkul kıymetlerin edinilmesi ve 

muhasebeleştirilmesine ait süreçlerin incelenmesi 

D) Finansal tablo dipnotlarında ilgili açıklamaların yapılıp 

yapılmadığının incelenmesi 

E) Menkul kıymetlere ait getirilerin finansal tablolarda doğru 

olarak gösterilip gösterilmediğinin incelenmesi 

 
 
 
 
 
 
 

 

84.  
İ. Uygun kişilerin sorgulanması  
II. Analitik prosedürler 

III. Gözlem ve tetkik 
 

BDS 315 İşletme Çevresini Tanımak Sureti ile Önemli 

Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

standardına göre, risk değerlendirme prosedürleri 

yukarıdakilerden hangisini/hangilerini içerir? 
 

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

E) I, II ve III 
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85. Denetim kanıtlarının yeterliliğine ilişkin aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 
 

A) Sorgulama genellikle, yönetim beyanı düzeyinde 

önemli bir yanlışlığın olmadığına ilişkin yeterli denetim 

kanıtı sağlamaz.  
B) Yeterlilik, denetim kanıtı miktarının ölçüsüdür.  
C) Sorgulama genellikle, kontrollerin işleyiş etkinliğine 

ilişkin yeterli denetim kanıtı sağlamaz. 

D) Kanıtın yeterliliği, denetçinin önemli yanlışlık riskine 

ilişkin değerlendirmesinden ayrı olarak değerlendirilir. 
 

E) Bağımsız denetim standartları, denetçinin yeterli 

ve uygun denetim kanıtı elde edip etmediğine 

karar vermesini zorunlu kılar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

86. Bağımsız denetim standartlarına uygun yürütülen bir 

denetim çalışmasının başlığı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Denetçi Tasdiknamesi  
B) Bağımsız Denetim Raporu  
C) Denetim Raporu 

 
D) Denetçi Raporu 

 
E) Bağımsız Denetçi Raporu 

88. BDS 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar standardına 

göre, aşağıdakilerden hangisi denetçinin bilanço 

tarihinden sonra finansal tabloları etkileyebilecek bir 

olayın gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda yönetimi 

sorgularken özel sorgulama yapabileceği hususlardan 

biri değildir? 
 

A) Birleşme veya tasfiyeye ilişkin yapılan bir anlaşmanın 

olup olmadığı 

B) İşletmenin hukuk müşavirinin değişip değişmediği 
 

C) Gerçekleşmiş varlık satışı veya ediniminin olup olmadığı  
D) İşletmenin yeni bir taahhüt veya kefalet altına girip 

girmediği 

E) Devlet tarafından el konulan herhangi bir varlığın olup 

olmadığı 

 
 
 
 

 

89. Ricardo modeli ile ilgili aşağıdaki 

varsayımlardan hangisi yanlıştır? 
 

A) Her iki ülkede de tam istihdam vardır. 
 

B) Her iki ülkede de mal piyasalarında tam rekabet vardır.  
C) Her iki ülkenin teknoloji seviyeleri aynıdır. 

 
D) Her iki ülke sınırları içinde emeğin sektörler arasındaki 

akışkanlığı tamdır. 

E) Her iki ülkede de tek üretim faktörü emektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
90.  

İ. Sermaye ile emek arasındaki ikame esneklik katsayısı 
0’dır.  

İİ. 1’er birim sermaye ve emek kullanıldığında çıktı da 
1 birim olmaktadır.  

İİİ. Leontief üretim fonksiyonu olarak da adlandırılır. 
 

min(K,2L) şeklinde ifade edilen bir üretim fonksiyonu 

için yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? (K: 

sermaye, L: emek) 
 
87.  

İ. İlişkili tarafların oldukça kapsamlı ve karmaşık ilişki 
ve yapılar aracılığıyla faaliyet göstermesi 

İİ. Bilgi sistemlerinin, ilişkili taraf işlemlerinin 
belirlenmesi ve/veya özetlenmesinde etkin olması  

İİİ. İlişkili taraf işlemlerinin normal piyasa yapısı ve 

şartlarında gerçekleşmesi 
 

BDS 550 İlişkili Taraflar standardına göre, yukarıdakilerden 

hangisinde/hangilerinde, ilişkili taraf ilişkileri ve 

işlemlerinin, ilişkili olmayan taraflarla gerçekleştirilen 

benzer işlemlere göre finansal tablolarda daha yüksek 

“önemli yanlışlık” riskine sebep olabilir? 
 

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

E) I, II ve III 

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

E) I, II ve III 
 
 
 
 
 
 
 

 

91. Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kısa dönem toplam 

maliyet eğrisi SRTC(q)=2q2+20q+5 şeklindedir.  
Malın piyasa fiyatı 40 olduğuna göre, bu mal için denge 

üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

(q: üretim miktarı) 
 

A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 
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92. Para arzı artsa dahi herkesin elinde para tutmak 

istemesi nedeniyle faiz oranlarının düşmemesi 

durumuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Likidite tuzağı B) Tasarruf paradoksu  
C) Likidite tercihi D) Deflasyonist açık  

E) Aşırı para talebi 
 
 
 
 
 
 
 

 
93. Aşağıdakilerden hangisi Basit Keynesyen modelin 

varsayımlarından biri değildir? 
 

A) Gelir-harcama modeli olarak da adlandırılır.  
B) Nominal faiz haddi reel faiz haddine eşittir. 

 
C) Fiyat düzeyi sabittir. 

 
D) Faiz haddi sabittir. 

 
E) Enflasyon oranı sabit bir pozitif değerdir. 

 
 

 

Baumol-Tobin modelinde  = +  

94. Toplam maliyet fonksiyonu      olan 
  para talebi maliyetini 

minimize eden işlem sayısı aşağıdakilerden hangisine 

eşittir? (TM: toplam maliyet, i: faiz haddi, P: fiyat düzeyi, Y: 
reel gelir, n: işlem sayısı, b: birim reel işlem maliyeti) 

 1   2    − 1  
2 

   
2 

 
�2     �  �  �    

C) �2  �2− 1    D) � �2 
 

E) �2  � 2 

 
 
 
 

 

95. Vergi toplama yetkisinin, en yüksek vergi hasılatını 

getirmeyi taahhüt edene verilmesi şeklindeki vergi 

tahsil yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Temsilciler aracılığıyla tahsil usulü 
 

B) İltizam usulü  
C) İhale usulü 

 
D) Emanet usulü  

E) Kaynakta kesinti usulüA)1

B)
1

 

96. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçlarından 

biri değildir? 
 

A) Devlet borçlanması  
B) Bütçe dengesinin sağlanması  
C) Açık piyasa işlemi yapılması 

 
D) Vergi toplanması 

 
E) Kamu harcaması yapılması 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

97. Aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisi bir kaynaktan 

sağlanan gelirin, o kaynak için yapılacak gidere 

karşılık gösterilmemesini ifade eder? 
 

A) Ön izin ilkesi B) Samimilik ilkesi  
C) Teklik ilkesi D) Doğruluk ilkesi  

E) Adem-i tahsis ilkesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

98. Vergi istisnası ve vergi muafiyeti ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) İstisna, bazı kişilerin; muafiyet, bazı konuların vergi dışı 

bırakılmasıdır. 

B) İstisna ve muafiyet objektif mükellefiyeti ortadan kaldırır. 
 

C) İstisna nesnel mükellefiyeti, muafiyet öznel mükellefiyeti 

ortadan kaldırır. 

D) İstisna ve muafiyet sübjektif mükellefiyeti ortadan 

kaldırır. 

E) İstisna objektif mükellefiyeti ortadan kaldırırken muafiyet 

mükellefiyeti ortadan kaldırmaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

99. Vergi matrahının ---- olarak ifade edildiği durumda buna bir 
---- uygulanarak hesaplanan vergilerdir. 

 
Ad valorem vergilerin doğru tanımı için yukarıdaki 

boşluklara sırasıyla hangi ifadeler getirilmelidir? 
 

A) hacim - vergi oranı  
B) değer - vergi oranı  
C) fiziksel ölçü - vergi miktarı 

 
D) ağırlık - vergi miktarı  
E) değer - vergi miktarı 
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100. Verginin yansıması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
 

A) Verginin yansıması, kanun koyucunun öngördüğü 

veya öngörmediği bir durum olabilir. 

B) Verginin yansıması, bir vergiden kaçınma biçimidir.  
C) Verginin yansıması, verginin ödenmesinden 

önce gerçekleştirilir. 

D) Verginin yansımasında değişim 

mekanizmasından yararlanılır. 

E) Verginin yansımasında nihai olarak devlete vergi ödenir. 
 
 
 
 
 
 
 

 

101. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, 

aşağıdakilerden hangisi staj süresinden sayılan hizmet 

sürelerinden biri değildir? 
 

A) Adli yargıda görev yapan hâkimlerin bu görevlerde 

geçen süreleri 

B) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili 

olanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde 

geçen süreleri  
C) Türkiye genelinde mali denetim yapan banka 

müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve 

yeterlilik sınavında başarılı olanların, bu yetkiyi aldıkları 

tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında geçen süreleri  
D) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 

Sermaye Piyasası Kurulu’nda denetime yetkili olarak  
çalışanların bu hizmetlerde geçen süreleri  

E) İşletme dalında eğitim veren fakültelerde öğretim 

üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak 

çalışanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri 

103. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 

Yönetmelik’e göre, ücretin bir işe hasredilmesi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Meslek mensubunun işi yaparken ödemesi gerekli, iş 

sahibine ait bütün resim ve harç giderleri iş sahibinin 

sorumluluğundadır.  
B) Meslek mensubunun işi yaparken ödemesi gerekli, iş 

sahibine ait bütün vergi, resim, harç ve giderler için 

meslek mensubunca istenmesi hâlinde avans verilmesi 

zorunludur.  
C) Sözleşmede aksine hüküm yoksa, kararlaştırılan ücret, 

sözleşmede belirtilmiş iş ya da işlerin karşılığı olup bu 

işlerle ilgili olarak sonradan ortaya çıkacak işler ya da 

işlemlerin tamamı da bu ücrete dâhildir.  
D) Meslek mensubunun işle ilgili seyahat giderlerinin de iş 

sahibince ödenmesi zorunludur. 

E) Meslek mensubunun işi yaparken ödemesi gerekli, iş 

sahibine ait bütün vergi giderleri iş sahibinin 

sorumluluğundadır. 

 
 
 
 
 
 

 
104. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 

İlkeler Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden 

hangisi bağımsız çalışan meslek mensupları açısından 

çıkar çatışmasına neden olan koşullara bağlı olarak, 

meslek mensubu tarafından alınması gereken önlemler 

arasında yer almaz? 
 

A) Firma ortakları ve çalışanları tarafından imzalanan 

gizlilik anlaşmaları yapılması. 

B) Bilgiye ulaşımı engelleyen süreçler oluşturulması.  
C) Güvenlik ve gizlilikle ilgili konularda sözleşme ekipleri 

için rehberler hazırlanması. 

D) Bağımsız çalışan meslek mensubunun hiçbir müşteriye 

özel hizmet sunmadığı konusunda müşteriye bilgi 

verilmesi ve onayının alınması.  
E) Aynı sözleşme ekiplerinin kullanılması. 

 
 

 

102. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 

Reklam Yasağı Yönetmeliği'ne göre, medya ilişkileri 

hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Meslek mensubu; yaşamı, kazancı, mesleki faaliyeti 

hakkında reklam niteliğinde yayınlarda bulunamaz. 

B) Meslek mensubu, büro açılışlarını basın ve yayın yoluyla 

duyurabilir. 

C) Meslek mensubu; gazete, radyo, televizyon ve internette 

röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara 

katıldığında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan ve 

açıklamadan kaçınmak zorundadır.  
D) Meslek mensubu, işlerine baktıkları veya eskiden hizmet 

verdikleri müşterileri hakkında tekzip yayınlayamaz. 
 

E) Meslek mensubu; zorunlu hâller dışında gazete, 

radyo ve televizyonlara ve internete görüntü, bilgi, 

demeç veremez, açıklama yapamaz. 

 
 
 
 
 
 
 
105.  

I. Acentelik yapmak 
İİ. Limited şirket ortağı olmak 

İİİ. Anonim şirket yönetim kurulu üyeliğinde bulunmak 
IV. Esnaflık yapmak  
V. Adi komandit şirkete komanditer ortak olmak 

 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik’e göre, yukarıdakilerden hangileri “ticari 

faaliyette bulunamama” kuralı kapsamında meslek 

mensuplarınca yapılması yasaklanan hâller 

arasında yer almaz? 
 

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

E) III ve V 
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106. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, bu 

Yönetmelik’te meslek mensupları için düzenlenmiş 

bulunan disiplin kurallarının aday meslek mensuplarına 

uygulanıp uygulanamayacağı hakkında aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 
 

A) Yönetmeliğin meslek mensupları hakkında 

düzenlemiş olduğu disiplin esasları aday meslek 

mensuplarına da uygulanır.  
B) Yönetmeliğin meslek mensupları hakkında düzenlemiş 

olduğu disiplin esasları ancak kendi rızaları bulunması 

koşuluyla aday meslek mensuplarına da uygulanabilir. 

C) Yönetmeliğin meslek mensupları hakkında düzenlemiş 

olduğu disiplin esasları ancak ilgili Oda Genel 

Kurulu’nun uygulama kararı alması koşuluyla aday 

meslek mensuplarına da uygulanabilir.  
D) Yönetmeliğin meslek mensupları hakkında düzenlemiş 

olduğu disiplin esasları ancak ilgili Oda Yönetim  
Kurulu’nun uygulama kararı alması koşuluyla 

aday meslek mensuplarına da uygulanabilir. 

E) Yönetmeliğin meslek mensupları hakkında 

düzenlemiş olduğu disiplin esasları hiçbir koşulda 

aday meslek mensuplarına uygulanamaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
107.  

İ. İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki 
niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar 
ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma 
koşullarında esaslı bir değişikliği, ancak durumu işçiye 
yazılı veya sözlü olarak bildirmek suretiyle yapabilir.  

İİ. İşçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul 

edilmeyen çalışma koşulu değişiklikleri işçiyi bağlamaz.  
İİİ. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını 

her zaman değiştirebilir.  
IV. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak 

yürürlüğe konulabilir.  
V. İşçi, çalışma koşullarındaki değişiklik önerisini kanunda 

öngörülen süre içinde kabul etmezse, işveren 

değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için 

başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak 

açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş 

sözleşmesini feshedebilir. 
 

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, çalışma koşullarında 

esaslı değişiklik hakkında yukarıdakilerden hangileri 

doğrudur? 
 

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

E) III, IV ve V 

108. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, alt işverenlik ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren 

ilişkisi kurulamaz. 

B) Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili 

olarak 4857 sayılı İş Kanunu'ndan, iş sözleşmesinden 

veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden 

doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte 

sorumludur.  
C) Alt işveren asıl işverenden aldığı iş için görevlendirdiği 

işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır. 

D) İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt 

işverenlere verilemez.  
E) Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe 

alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları 

kısıtlanabilir. 

 
 
 
 
 
 
 

 

109. Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatına 

hak kazandıran nedenlerden biri değildir? 
 

A) İşçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu'nun 
17. maddesine göre süreli fesih yoluyla sona erdirmesi  

B) Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde 

kendi arzusu ile işten ayrılması 

C) İşçinin ölümü  
D) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla işten 

ayrılması 

E) İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya 

sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı 

yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılması 

 
 
 
 
 
 

 

110.  
İ. İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi 

II. Köy ve mahalle muhtarları 
III. Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dâhil bu 

dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışarıdan 
başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde 
yapılan işlerde çalışanlar 

IV. Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan 
veya rehabilite edilen hasta veya malûller  

V. Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına 

bağımsız olarak tarımsal faaliyette bulunanlar 
 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’na göre, kısa ve uzun vadeli sigorta 

kolları hükümlerinin uygulanmasında 

yukarıdakilerden hangileri sigortalı sayılmaz? 
 

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

E) III, IV ve V 
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111. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, aşağıdaki alacaklardan 

hangisi bakımından işçinin aylık ücretinin 1/4’ünden 

fazlası haczedilebilir? 
 

A) İşverenin işçiye verdiği borca karşılık alacağı  
B) Tacirlerin ticari alacağı 

 
C) Rehinle temin edilmiş banka alacağı 

 
D) Nafaka alacağı 

 
E) İşçinin üçüncü kişilere sözleşme sonucu borçlandığı 

alacak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

112. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu'na göre, aşağıdaki sürelerden hangisi 

borçlanılamaz? 
 

A) 2012 yılından beri 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kısmi 

süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalının, kısmi süreli 

çalıştığı aylara ait eksik kalan süreler  
B) İlk defa sigortalı olmadan önce doğum yapan kadının, 

doğum tarihinden sonraki en fazla iki yıllık süre 

C) Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucu anlaşma 

sağlanamaması nedeniyle üyesi olduğu işçi 

sendikasının kararı gereği greve katılan işçinin 

grevde geçirdiği süreler  
D) Askerliğini erbaş olarak geçiren kişinin, silah altında 

veya yedek subay okulunda geçirdiği süreler 
 

E) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal 

staj süreleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

113. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre, herhangi bir 

vergisel yükümlülüğe veya işleme ilişkin sürenin 

Kanun'da açıkça yazılı olmadığı hâllerde, tebliği 

yapacak olan idarece belirlenen ve ilgiliye tebliğ edilen 

süre kaç günden az olamaz? 
 

A)3 B)5 C)7 D)15 E)30 

114. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na göre, damga 

vergisinin ödeme şekilleri hakkında 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Ödeme şekilleri Kanun ile düzenlenmiştir.  
B) İstihkaktan kesinti yapılması suretiyle ödenebilir. 

 
C) Pul yapıştırılması suretiyle ödenebilir. 

 
D) Makbuz karşılığı ödenebilir. 

 
E) Basılı damga konulması suretiyle ödenebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

115. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

uygulaması çerçevesinde aşağıda sayılanlardan 

hangisi kurumların ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde 

uygulayacağı fiyat veya bedelleri tespit ederken 

kullanabileceği yöntemlerden biri değildir? 
 

A) Maliyet artı yöntemi  
B) İşlemsel kâr yöntemleri 

 
C) Yeniden satış fiyatı yöntemi 

 
D) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi  
E) Sektörel ortalama kâr haddi yöntemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gümrük 

komisyoncuları ile her türlü borsa ajan ve acentalarının 

elde ettikleri gelirler aşağıdaki gelir unsurlarından 

hangisinin konusunu oluşturur? 
 

A) Menkul sermaye iradı 
 

B) Serbest meslek kazancı  
C) Ücret  
D) Diğer kazanç ve irat 

 
E) Ticari kazanç 
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117. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre, 

aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi matrahına 

dâhil değildir? 
 

A) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı 

tarafından yapılan boşaltma giderleri 

B) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider 

karşılıkları 

C) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri 

vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki 

iskontolar  
D) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından 

yapılan yükleme giderleri 

E) Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi 

çeşitli gelirler 

 
 
 
 
 
 

 

118. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre, 

hakkında gaiplik kararı verilen kişinin gaiplik kararının 

ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takip eden hangi 

süre içinde beyanname verilmesi gerekmektedir? 
 

A) 15 gün B) 1 ay  
C) 60 gün D) 3 ay  

E) 4 ay 
 
 
 
 
 

 

119. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, aşağıdakilerden 

hangisi tacirdir? 
 

A) Limited şirket müdürü 
 

B) Bir ticari işletme işleten kamu yararına çalışan dernek  
C) Bir ticari işletme işleten ve gelirinin yarısından fazlasını 

kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıf 

D) Ticari işletme işleten bir adi şirketin gerçek kişi ortağı  
E) Anonim şirket ortağı 

121. Acentelik sözleşmesinden doğan alacaklar için 

kaç yıllık zamanaşımı uygulanır? 
 

A)1 B)2 C)3 D)5 E)10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
122. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, temlik 

cirosunun tüm fonksiyonları aşağıdakilerin hangisinde 

eksiksiz verilmiştir? 
 

A) Teşhis - Teminat B) Temlik - Teminat  
C) Temlik - Teşhis - Teminat D) Temlik  

E) Temlik - Teşhis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

123. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, bononun ön 

yüzüne, düzenleyen dışındaki kişilerce atılmış olan 

imzaların hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisi ile 

ifade edilir? 
 

A) Senedin iptali B) Kabul  
C) Ciro D) Cayma  

E) Aval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, aşağıdaki 

ticaret şirketlerinden hangisi "şahıs şirketi-sermaye 

şirketi" ayrımının dışında tutulmuştur? 
 

A) Kollektif şirketler 
 

B) Limited şirketler  
C) Anonim şirketler  
D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 

 
E) Kooperatifler 

 
 
 
 
 
 
 
124. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, limited şirketler 

hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Ortakların sayısı yüzü aşamaz.  
B) Ortakların şirketten çıkması hiçbir şekilde mümkün 

değildir. 

C) Ortaklara şirket sözleşmesiyle, ek ödeme ve yan edim 

yükümlülüğü getirilebilir. 

D) Şahıs şirketidir. 
 

E) En az iki ortakla kurulmalıdır. 
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125. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, alacağın iradî 

(sözleşmesel) devri hakkındaki genel hükümlere göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Borçlunun, alacağın devrine rıza göstermesi aranmaz.  
B) Alacağın devrinde asıl alacakla birlikte işlemiş faizler de 

devredilmiş sayılır. 

C) Borçlu, kural olarak, devri öğrendiği sırada eski 

alacaklıya karşı sahip olduğu alacakla ilgili tüm itiraz ve 

def’ileri yeni alacaklıya karşı da ileri sürebilir.  
D) Alacağın devri bir ivaz (bedel) karşılığında yapılmışsa, 

devreden alacaklı, açıkça garanti etmiş olmadıkça, 

alacağın varlığından ya da borçlunun ödeme gücünden 

sorumlu olmayacaktır.  
E) Alacağın devri sözleşmesinin alacağı devreden alacaklı 

ile devralan üçüncü kişi arasında yazılı şekilde yapılmış 

olması gerekir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
126. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk 

sebeplerinden biri değildir? 
 

A) Ayırt etme gücünden yoksunluk 
 

B) Üstün nitelikte kamusal yarar  
C) Yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında 

sağlanamayacak olması durumunda kişinin hakkını 

kendi gücüyle koruması  
D) Üstün nitelikte özel yarar 

 
E) Zorunluluk (zaruret/ıztırar) hâli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
127. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, zamanaşımıyla 

ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Zamanaşımı ileri sürülmese dahi, borcun 

zamanaşımına uğrayıp uğramadığı hâkim tarafından 

kendiliğinden (resen) göz önüne alınır.  
B) Zamanaşımından önceden feragat edilebilir.  
C) Zamanaşımının kesilmesiyle yeni bir süre işlemeye 

başlar. 

D) Asıl borçlunun zamanaşımından feragati kefile karşı da 

ileri sürülebilir. 

E) Müteselsil borçlulardan birinin zamanaşımından feragat 

etmiş olması, diğerlerine karşı da ileri sürülebilir. 

128. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, açık bir 

kabulün gerekli olmadığı durumlarda, hazır olmayanlar 

arasında kurulan sözleşmeler hangi andan başlayarak 

hüküm doğurur? 
 

A) Önerinin ulaşma anından başlayarak 
 

B) Kabulün ulaşma anından başlayarak  
C) Önerinin açıklanma anından başlayarak 

 
D) Kabulün gönderilme anından başlayarak 

 
E) Önerinin gönderilme anından başlayarak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

129. Aşağıdakilerden hangisi, irade ile beyan arasında 

bilerek ve isteyerek meydana getirilen uygunsuzluk 

hâlleri arasında yer almaz? 
 

A) Şaka (latife) beyanı B) Zihnî kayıt  
C) Nisbi muvazaa D) Korkutma  

E) Mutlak muvazaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

zenginleşme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının 

malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu 

zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.  
B) Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından 

kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez. 

C) Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren 

kimse, bunu her durumda geri isteyebilir. 

D) Sebepsiz zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı 

kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, istem 

hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu 

borcunu ifadan kaçınabilir.  
E) Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi 

amacıyla verilen şey geri istenemez. 

 
 
 
 

 
20 Test bitti. 



 
 
 
 

 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

 
TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş 

Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu (Yabancı dilden girmeyenler için 20 soru) 

ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan genel kültür-genel 

yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk (Yabancı dilden girmeyenler için toplam 

120 soru) test biçiminde yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl 
değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. Gerek mesleki kalitenin 

yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav 

sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle, sınava katılan 
adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bağıl değerlendirme sistemi 

uygulanmaktadır. 
 

Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer 

adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava 

giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o 

sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre, bağıl puana dönüştürerek 

değerlendiren bir sistemdir. 
 

Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı, sınavdaki öteki adayların 

başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel 

alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde 

olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu 

gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde 

adayın başarı durumu da değişir. 
 

Bu değerlendirme biçiminde ham puanların ortalaması, her puanın 

ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne 

oranda olduğu hesaplanır ve değerlendirmeye esas puanlar, ortalamanın kaç 

standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart puan 

biçimiyle ifade edilir. Böylece adaylar, birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir puan 

sistemi ile değerlendirilmiş olurlar. 
 

Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı 
puanları (alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, 
standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha 
sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları 
bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek, 
soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme 
sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi, doğrusallık da 
göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın 
alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine 
bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı 
sınavlar olduğu gibi, soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız 
bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen sınav başarı 
puanları, tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde 
ortalamanın 50 alınmasının nedeni, dağılımın orta noktasını bulmak ve normal 
dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra Staj 
Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja 
kabul edilmektedir. 


