
 

 

 
 
 

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
(YABANCI DİL: İNGİLİZCE) 
12 EKİM 2019 - SAAT: 14.00 

KİTAPÇIK TÜRÜ 
 
 

         
 

 ADI : ………………………………………………………………  

 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. 

A 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ 
MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 
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 1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

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 

(II) dolayısıyla yazma eserler arasında birtakım farklılıklar 
olması kaçınılmazdır 

(III) 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. 

 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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 A 

 2 Diğer sayfaya geçiniz. 

8. 
𝟏𝟏!−𝟏𝟏!
𝟖!+𝟗!+𝟏𝟏!

   işleminin sonucu kaçtır? 

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

 

 

 
 
 

9. 𝐥𝐥𝐥𝒙→∞
𝟐𝒙𝟒+𝒙𝟐−𝒙
𝟏−𝒙𝟑−𝒙𝟒

  limitinin sonucu kaçtır? 

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

 

 

 

 

 
 

10. 𝒇(𝟐𝒙 + 𝟏) = −𝟐𝟐 + 𝟑,        𝒈(𝟐𝒙 − 𝟏) = −𝟐 − 𝟑 

ise, (𝒈𝒈𝒇)(𝟏) değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 

 

 

 
 

11. 𝒂 − 𝒃 = 𝟐𝟏 𝒗𝒗  √𝒂  + √𝒃 = 𝟕  ise, ab çarpımının değeri  

aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 

 
 

12. Denklemleri; 𝒙 + 𝒚 − 𝟏𝟒 = 𝟏 𝒗𝒗  𝒚 = 𝟐𝒙 − 𝟒 olan iki 
doğrunun kesim noktasının orijine olan uzaklığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 

 

 

 

 
 

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. 
𝟑𝒙+𝟐 +𝟑𝒙

𝟏𝟏.𝟑𝒙−𝟏
+  𝟒

𝒙−𝟏−𝟒𝒙−𝟐

𝟒𝒙−𝟑
 işleminin sonucu kaçtır? 

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

 

 

 

 
 

15. 𝒂 ≠ 𝟏,𝒃 ≠ olmak üzere reel sayılar kümesi üzerinde ∆  
işlemi  𝟏

𝒂∆𝒃
 =  𝟏

𝒂
 −  𝟏

𝒃
 olarak tanımlanıyor. 

Buna göre, 3 ∆ 4 işleminin sonucu kaçtır? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 
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 3 Diğer sayfaya geçiniz. 

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 
 

 

 

 

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 
 

YABANCI DİL 

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

 
 

 

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 

            102 BANKALAR 
20.000   

   
 

20.000 
 

B)  
102 BANKALAR 

             300 BANKA KREDİLERİ 
20.000   

   
 

20.000 
 

C) 
102 BANKALAR 

             100 KASA 
20.000   

   
 

20.000 
 

D) 
300 BANKA KREDİLERİ 

              300 BANKA KREDİLERİ 
20.000   

   
 

20.000 
 

E) 
300 BANKA KREDİLERİ 

             100 KASA 
20.000   

   
 

20.000 
 

 

 

 

 

 

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

ALAN BİLGİSİ 
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33.  
153 TİCARİ MALLAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 

             159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 
             320 SATICILAR 

20.000 
3.600   

   

 
 

5.000 
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 

            360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
2.500   

   
 

2.500 
 

B)  
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

              381 GİDER TAHAKKUKLARI 
2.500   

   
 

2.500 
 

C) 
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
381 GİDER TAHAKKUKLARI 

             100 KASA 

2.500 
7.500   

   

 
 

10.000 
 

D) 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR  

            100 KASA 

2.500 
7.500   

   

 
 

10.000 
 

E) 
102 BANKALAR 
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 

             360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

7.500 
2.500   

   

 
 

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 
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

            102 BANKALAR 
             360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

8.000 
32.000   

   

 
 

32.000 
8.000 

 

B)  
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 

            102 BANKALAR 

32.000 
8.000   

   

 
 

40.000 
 

C) 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
381 GİDER TAHAKKUKLARI 

            102 BANKALAR 
            360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

8.000 
32.000   

   

 
 

32.000 
8.000 

 

D) 
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

            102 BANKALAR 
             360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

40.000 
   
   

 
    32.000 

8.000 
 

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

            102 BANKALAR 

20.000 
20.000   

   

 
 

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 
Tutarları HÜGY 1 HÜGY 2 

 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  
 Dağıtım    5.000 ₺    %8  %10 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 
12 Ekim 2019 - (Yabancı Dil: İngilizce) 

 A 

 10 Diğer sayfaya geçiniz. 

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 
katlanılan direkt ilk madde ve 
malzeme giderleri 

  4.000 ₺ 

Dönemde katlanılan direkt ilk 
madde ve malzeme giderleri 18.000 ₺ 

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. 
II. Olumlu fark veren hesaplar kapanış kaydında 

alacaklandırılır. 
III. 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.  
I. 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.  

I. 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 
 

 

 

 
 

 
87.  

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

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

III. 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 

 

 

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.  
I. Sermaye ile emek arasındaki ikame esneklik katsayısı 

0’dır. 
II. 1’er birim sermaye ve emek kullanıldığında çıktı da  

1 birim olmaktadır. 
III. Leontief üretim fonksiyonu olarak da adlandırılır. 

min(K,2L) şeklinde ifade edilen bir üretim fonksiyonu 
için yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?  
(K: sermaye, L: emek) 

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.   
 

 
 

 
94. Toplam maliyet fonksiyonu 𝑻𝑻 = 𝒊 𝑷𝑷

𝟐𝟐
+ 𝑷𝒃𝟐   olan 

Baumol-Tobin modelinde 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) 

A) � 𝑏
2𝑖𝑖
�
1
2     B) �2𝑖

𝑏𝑖
�
−12 

C) �𝑖𝑖
2𝑏
�
1
2    D) �𝑏

𝑖𝑖
�
1
2 

E) �𝑖𝑖
2𝑏
�
− 12 

 
 

 

 

 
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 usulü 

 
 

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 

 
 
 

 
 

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. 

 

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. 
 

 
 

 
105.  

I. Acentelik yapmak 
II. Limited şirket ortağı olmak 

III. 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.  

I. 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. 

II. İşçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul 
edilmeyen çalışma koşulu değişiklikleri işçiyi bağlamaz. 

III. 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.  

I. 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 

 

 

 
 

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 

 

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 

 

 

 

 
 

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. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

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.  
 

  


