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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 Kâğıdınıza 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 
kâğıdında 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 kâğıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde yumuşak uçlu siyah tahta 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 Kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve 
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 

 

 Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların 
tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğa ltılması, 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. Okumayı sever misiniz( ) Böyle soru olur mu(  ) Elbette 
seversiniz(  ) Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki(  ) İşte 
önünüzde iki yüz(  ) üç yüz sayfalık bir kitap(  ) Sizi 
okumaya davet ediyorum(  ) 

Bu parçada ayraçlarla (  ) belirtilen yerlere, sırasıyla 
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri 
getirilmelidir? 

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

 

 

 

 

2. Yanı başımızda olan, duvarları sıvasız, kepenkleri 

   I                                     II 

boyanmadan bırakıldığı için çürümeye yüz tutmuş  

                                                   III         IV 

mağazanın sahibiydi. 

                         V 

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin 
kökü, tür bakımından ötekilerden farklıdır? 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Rüyamda şimdikinden daha küçüktüm. Kış bitmiş, bahar 
gelmiş, karlar çoktan erimiş, sular çoğalmış. Mayıs ayının 
sonlarındaymışız. 

Bu cümlede altı çizili sözcüklere gelen çekim ekleriyle 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) “rüyamda” sözcüğünde iyelik eki vardır.  
B) “şimdikinden” sözcüğünde zaman eki vardır.  
C) “çoktan” sözcüğünde çıkma hâli eki vardır.  
D) “ayının” sözcüğünde tamlayan eki vardır.  
E) “sonlarındaymışız” sözcüğünde kişi eki vardır. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 
yoktur? 

A) Şu masa, karşı ki dükkanda satılan radyolar için 
yapılmış gibi.  

B) Bakan, basın toplantısından sonra her hangibir açıklama 
yapmadı.  

C) Ben görmeyeli bu caddeye ne kadar da çok fotoğrafçı 
toplanmış.  

D) Tüm sevecenliğiyle ve gülümseyerek bana doğru bir kaç 
adım attı. 

E) Senin geldiğin gün, çok da erken olmasa da işten çıka 
bilmiştim. 

 
 
 
 

5.  

Yaz gelsin diye heveslenir bitersin 
Güz gelince başın alır gidersin 
Yavru niçin boynun eğri tutarsın 
Senin derdin benden beter menevşe 

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur? 

A) Ünsüz sertleşmesi  B) Ünlü daralması  
C) Ulama    D) Ünlü düşmesi 

E) Ünsüz yumuşaması 
 

 
6.  

I. kapalı devre kültür politikaları yüzünden daima yetersiz 
kalmıştır. 

II. konser salonlarının “sokaktaki adam”a kapılarını 
açmadığı 

III. ülkemizde halkın kültür düzeyi, kültür ve sanat dünyasına 
yalnız “paralı” ve “aydın”ın layık görüldüğü  

IV. kaç yıldır tiyatronun kitlelere mal edilemediği, 
V. kâğıt fiyatları yüzünden kitap hatta gazete okumanın 

sorun hâline geldiği,  

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle 
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan 
dördüncü olur? 

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

 

 

 
7. Abidin Dino’nun çok şaşırtıcı olmasının bir nedeni de hiç 

okula gitmediği, hiç öğrenim görmediği hâlde tanıdığım en 
bilgili insanlardan biriydi. 

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki 
değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? 

A) “bir nedeni de” yerine “nedenlerinden biri” getirilerek  
B) “Abidin Dino’nun” yerine “Abidin Dino” getirilerek  
C) “biriydi” yerine “biri olmasıydı” getirilerek  
D) “insanlardan” yerine “insanların” getirilerek  
E) “en bilgili” yerine “en saygın” getirilerek 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 

 1 Diğer sayfaya geçiniz. 
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8. 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝐥𝐥𝐥𝐥 (𝟏𝟏 − √𝒙𝒙 − 𝟐𝟐) 

Yukarıda tanımlanan 𝒇𝒇 fonksiyonunun reel sayılar 
kümesi içerisindeki en geniş tanım kümesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (1,3) B) (2,3] C) [2,3] D) [2,3) E) [1,3) 

 

 

 

 
9. 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = (𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟏𝟏)𝒙𝒙𝟐𝟐+𝟏𝟏 

Yukarıda tanımlanan 𝒇𝒇:ℝ → ℝ fonksiyonu için 
𝒇𝒇′(√𝒆𝒆 − 𝟏𝟏) değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) −𝑒𝑒             B) 4√𝑒𝑒 − 1        C) 4𝑒𝑒𝑒𝑒√𝑒𝑒 − 1  
D) 4𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑒𝑒 − 1)  E) 8𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑒𝑒 − 1) 

 

 

 

 

 

 
10. 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝟑𝟑𝒙𝒙 

Yukarıda tanımlanan 𝒇𝒇: [𝟎𝟎,𝟒𝟒] → ℝ  fonksiyonun 
mutlak maksimumu ve mutlak minimumunun toplamı 
aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) −11/2      B) 0 C) 3/2 D) 7/4 E) 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. ∫ 𝒙𝒙(𝟏𝟏 + 𝟐𝟐 𝐥𝐥𝐥𝐥 𝒙𝒙)𝒅𝒅𝒙𝒙𝒆𝒆
𝟏𝟏  

Yukarıda verilen belirli integralin değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1 B) e C) 2e D) 2e+1 E) e2 

 

 

 

12. a, b, c pozitif reel sayılar ve 2a=3c, 3b=5c olduğuna 

göre, 
𝒂𝒂+𝒃𝒃
𝒃𝒃−𝒂𝒂

 sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 15 B) 17 C) 18 D) 19 E) 24 

 

 

 

 

 
13. 

𝟏𝟏

𝟏𝟏− 𝟏𝟏
𝟏𝟏+𝒙𝒙

= 𝟐𝟐 denkleminin sonucu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

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

 

 

 

 

 

 

 
14. a, b reel sayı olmak üzere; a-b=1 ve a.b=12 ise √𝐚𝐚𝟐𝟐+𝐛𝐛𝟐𝟐 

ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 

 

 

 

 

 

 
15. Bir dikdörtgenin alanı 2 br2 ve köşegen uzunluğu √𝟓𝟓 birimdir.  

Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç birimdir? 

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

 

 

 

 

 

 2 Diğer sayfaya geçiniz. 
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16. Millî Mücadele’nin başlarında, Mustafa Kemal Paşa ile 

resmî olmayan görüşmeler yapmak üzere Sivas’a gelen 
Fransız yetkili aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Amiral Bristol   B) James G. Harbord 
C) Georges Picot   D) Kont Sforza 

E) Yarbay Rawlinson 

 

 
17. İkinci Dünya Savaşı, Türkiye’nin iktisadi açıdan 

gelişmesini sağlamak amacıyla hazırlanan, aşağıdaki 
planlardan hangisinin uygulanmasını olumsuz yönde 
etkilemiştir? 

A) İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı  
B) Vaner Planı  
C) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı   
D) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
E) Uzun Vadeli Kalkınma Planı 

 

 
18. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Tek Parti Dönemi’nde (1923-1946) 
başbakanlık görevinde bulunmuştur? 

A) Rauf Orbay   B) Fevzi Çakmak 
C) Refik Saydam   D) Nihat Erim 

E) Sadi Irmak 

 

 
19. Aşağıdakilerden hangisi, 11 Ekim 1922 tarihinde 

imzalanan Mudanya Mütarekesi ile ilgili olarak 
söylenebilir? 

A) Batı Trakya’nın Meriç’in batısına kadar olan bölümünün 
Türklere teslimi kararlaştırılmıştır.  

B) Türkiye’yi, Batı Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) Paşa 
başkanlığındaki bir heyet temsil etmiştir. 

C) Mütareke görüşmelerine Türk ve Yunan subaylarından 
oluşan temsilciler katılmışlardır.  

D) İstanbul ve Boğazlar bölgesinin İtilaf kuvvetlerince 
hemen boşaltılıp Türklere teslimi öngörülmüştür. 

E) Yunan kuvvetlerinin İzmir ve Batı Anadolu’dan derhâl 
çekilmesi kabul edilmiştir. 

 

 
20. Aşağıdakilerden hangisi, 1921 Teşkilat-ı Esasiye 

Kanunu’nda yer alan hükümlerden biridir? 

A) Mahkemelerde yargılamalar herkese açıktır.  
B) Türkiye, millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 

devletidir. 
C) 30 yaşını bitiren kadın, erkek her Türk mebus seçilebilir. 
D) Büyük Millet Meclisi seçimleri iki yılda bir yapılır. 
E) Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. 
 
 

 

 

 

21. According to the World Health Organization, the 
COVID-19 ---- in Wuhan, China in December 2019. 

A) originates   B) has originated C) might originate 
D) could originate E) originated 

 
 
 

22. A super-Earth has a mass ---- Earth's, but much less 
than the Solar System's ice giants, Uranus and 
Neptune. 

A) too high   B) the highest  C) so high 
D) higher than E) such high 

 
 
 
 

23. According to the American Dental Association (ADA), 
we ---- place our toothbrush at a 45-degree angle to the 
gums to brush our teeth properly. 

A) should    B) used to     C) will D) would E) l had to 
 
 
 

24. The 40th President of the United States Ronald Reagan 
was an actor ---- he began his career in politics. 

A) as long as B) before  C) so  
D) if   E) or 

 
 
 

25. Human rights groups have been attacking big 
companies for the ---- wages and terrible working 
conditions that they offer. 

A) generous  B) high  C) extreme 
D) brave  E) low 

 
 
 

26. The recent strike by railway workers has ---- affected 
the operations of the Central Japan Railway Company. 

A) severely              B) fortunately          C) carefully  
     D) kindly                E) lazily 

 
 
 

27. ---- the slight fall in sales last month, the general 
forecast indicates increased growth. 

A) When  B) If   C) Despite 
D) But          E) Thanks to 

YABANCI DİL 

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

 3 Diğer sayfaya geçiniz. 
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28. All workers need to think of themselves as a team 
member ----.  

A) who can work well in groups 
B) that everybody agrees with him 
C) but they started to work in this factory  
D) due to their persistent opposition  
E) the reason why they cooperate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. ----, we must be careful how many trees are cut down 
to make it. 

A) As soon as it is mixed with water 
B) Because we use so much paper 
C) Though notebooks are made of paper 
D) If you see people working at large machines 
E) Despite the difference the team works makes 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
30. The stars we see in the night sky look like little points 

of light, ----.  

A) when the devices must travel into space beyond the 
atmosphere 

B) because telescopes let us explore the stars from the 
Earth 

C) although the stars look tiny because they are so far 
away  

D) but almost all of them are much bigger than our Earth 
E) if lenses and mirrors of a telescope are enormously 

powerful 
 

 
 

 

31. Bir işletme 2016 yılında satın aldığı kayıtlı değeri 60.000 ₺, 
yararlı ömrü 5 yıl olan makinesine 2019 yılında 20.000 ₺ 
değerinde yeni parça taktırmış ve söz konusu parça 
makinenin yararlı ömrünü 2 yıl uzatmıştır. İşletme eşit 
tutarlı (normal) amortisman yöntemini tercih etmektedir. 

Buna göre, 2019 yılı sonunda makineye ayrılacak 
amortisman tutarı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 8.800 ₺  B) 11.000 ₺   C) 11.200 ₺  
D) 16.000 ₺  E) 20.000 ₺ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

32. B A.Ş., sermayesini 40.000 ₺ artırmak için nominal değeri  
1 ₺ olan 40.000 adet hisse senedini 2 ₺ ihraç bedeliyle 
banka aracılığıyla satmıştır. Banka 1.000 ₺ komisyon 
tutarını kestikten sonra kalan tutarı işletmenin bankadaki 
hesabına yatırmıştır.  

Buna göre, hisse senetlerinin satışına ilişkin işletmenin 
yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
102 BANKALAR  
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ 

PRİMLERİ 

     79.000 
       1.000 
      
 
        

  
      
40.000 
 
40.000 

  
B)  

102 BANKALAR  
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ 

PRİMLERİ 

     79.000 
       
      

       

  
40.000 
 
39.000 

 
C)  

102 BANKALAR  
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

500 SERMAYE 
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ 

PRİMLERİ 

     39.000 
     40.000 
      
 
        

  
      
40.000 
 
39.000 

 
 D)  

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
500 SERMAYE 

     40.000 
         

   
40.000 

 
 E)  

102 BANKALAR  
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

     39.000 
       

  
39.000 

 
 

 

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

ALAN BİLGİSİ 

 4 Diğer sayfaya geçiniz. 
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33. İşletme, pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla bir bina 

kiralamış ve bina sahibine 8.000 ₺ tutarındaki depozitoyu 
peşin ödemiştir. İşletme, kira süresi sonunda binadan 
çıkmış, bina sahibi tarafından depozitonun 5.000 ₺’si bir 
aylık kira bedeli karşılığında, 1.000 ₺’si ise binaya verilen 
hasar karşılığında kesilmiş, kalan tutar işletmeye nakden 
iade edilmiştir. 

Buna göre, depozito iadesiyle ilgili işletmenin yapacağı 
kayıt için aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 
doğrudur? 

A) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı 6.000 ₺ 
borçlandırılır. 

B) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 5.000 ₺ 
alacaklandırılır.  

C) Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı 8.000 ₺ 
alacaklandırılır. 

D) Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı 6.000 ₺ 
alacaklandırılır. 

E) Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı 2.000 ₺ 
alacaklandırılır. 

 
 
 

 
34. İşletmenin %10 KDV dâhil 13.200 ₺’ye satın aldığı 

mallarının tamamı depoda çıkan yangın nedeniyle zarar 
görmüş ve takdir komisyonu kararı uyarınca malların 
satılabilirliğinin kalmadığı tespit edilmiştir.  

Buna göre, işletmenin yapacağı kayıtla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Ticari Mallar hesabı 13.200 ₺ borçlu         
B) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı 12.000 ₺ borçlu 
C) Karşılık Giderleri hesabı 12.000 ₺ borçlu 
D) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı 13.200 ₺ borçlu 
E) Ticari Mallar hesabı 12.000 ₺ borçlu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

35. Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izleyen 
bir işletmede dönem sonu itibariyle Ticari Mallar hesabının 
borç toplamı 128.000 ₺, alacak toplamı ise 68.000 ₺’dir.  

İşletmede dönem sonu mal mevcudu 20.000 ₺, dönem 
başı mal mevcudu ise 10.000 ₺ olduğuna göre, dönem 
sonunda yapılması gereken maliyet kaydıyla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 30.000 ₺ 
borçlandırılır. 

B) Ticari Mallar hesabı 50.000 ₺ borçlandırılır.   
C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 50.000 ₺ 

borçlandırılır. 
D) Ticari Mallar hesabı 60.000 ₺ alacaklandırılır. 
E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 40.000 ₺ 

borçlandırılır. 

36. Aşağıdaki hesaplardan hangisi hem bilanço hem gelir 
tablosu hem de maliyet hesapları arasında yer alır? 

A) Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 
Karşılıkları 

B) Gelecek Aylara Ait Giderler 
C) Dönem Net Kârı  
D) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
E) Finansman Giderleri 

 
 
 
 
 
 
 
 

37. Ortaklardan Alacaklar ve Ortaklara Borçlar hesaplarının 
kullanılması hangi muhasebe temel kavramı ile 
ilişkilidir? 

A) Dönemsellik    B) Kişilik  C) Önemlilik  
D) İhtiyatlılık   E) İşletmenin Sürekliliği 

 

 

 

 
38. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, bir muhasebe politikası 

olarak nitelendirilmez? 

A) Amortisman yöntemi değişikliği 
B) Stok değerleme yöntemine karar verilmesi 
C) Şüpheli hâle gelen alacaklar için karşılık tutarının 

belirlenmesi 
D) Ticari alacak ve borçlara ilişkin reeskont hesaplayıp 

hesaplamama kararı 
E) Maddi duran varlık değerleme ölçütlerinin seçimi 
 

 

 

 

 
39.  

I. Bilançonun aktif tarafında raporlanırlar. 
II. Aktif karakterli hesaplardır. 

III. Kalan verirlerse alacak kalanı verirler. 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri “pasifi düzenleyici 
hesaplar” için söylenemez? 

A) I ve II  B) Yalnız II  C) Yalnız III 
D) II ve III  E) I ve III 
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40. Muhasebe dışı envanterde miktar olarak saptanan, 

değerlenerek değeri belirlenen varlık ve kaynakların 
bilanço günündeki gerçek durumu ile genel geçici 
mizan arasındaki farkların giderilmesine ilişkin yapılan 
kayıt işlemleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İşlemlerin hesaplarda sınıflandırılması 
B) Hesapların kapanış kayıtları  
C) Kesin mizanın düzenlenmesi 
D) Muhasebe içi envanter işlemleri 
E) Saymak, ölçmek ve tartmak işlemleri 

 

 

 
 
 

41. İşletme, dönem sonunda ticari nitelikteki alacakları için 
2.000 ₺ reeskont hesaplayarak kaydetmiştir.  

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

A)  
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 

647 REESKONT FAİZ 
GELİRLERİ 

     2.000   
  
2.000 

 
B)  

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ   
122 ALACAK SENETLERİ 

REESKONTU 

     2.000   
  
2.000 

 
C)  

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 
649 DİĞER OLAĞAN GELİR 

VE KÂRLAR 

     2.000   
  
2.000 

 
D)  

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
122 ALACAK SENETLERİ 

REESKONTU 

     2.000   
  
2.000 

 
E)  

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 
647 REESKONT FAİZ 

GELİRLERİ 

     2.000   
 
2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. İşletme, yeni açacağı satış şubesi için kiraladığı mağazaya 
1 Ocak 2019 tarihinde 2 yıllık kira bedeli olarak 24.000 ₺ 
peşin olarak ödemiş ve tamamını uzun vadeli bir bilanço 
hesabında muhasebeleştirmiştir.  

Buna göre, 31.12.2019 tarihinde işletmenin yapması 
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

280 GELECEK YILLARA AİT 
GİDERLER 

     12.000 
     12.000 
     

  
      
 
24.000 

 
B)  

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM 
GİDERLERİ 

280 GELECEK YILLARA AİT 
GİDERLER 

   
12.000 

      

  
      
 
12.000 

 
C)  

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
280 GELECEK YILLARA AİT 

GİDERLER 

  12.000 
           

  
      
12.000 

 
D)  

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM 
GİDERLERİ 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
280 GELECEK YILLARA AİT 

GİDERLER 

    
     12.000 
     12.000 

  
  
 
 
24.000 

 
E)  

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
280 GELECEK YILLARA AİT 

GİDERLER 

   12.000 
    

        

  
  
12.000      
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43. Aşağıdaki işlemlerden hangisi, aktifleştirilmiş 

giderlerin bu niteliğini kaybetmesine örnek 
gösterilebilir? 

A) Vadeli stok satın alınması 
B) Dönem sonunda amortisman ayrılması 
C) İzleyen döneme ilişkin kira tutarının peşin ödenmesi 
D) Peşin olarak demirbaş satın alınması 
E) Geçmiş yıllar kârlarının sermayeye eklenmesi 
 
 
 
 

 
 

44. İşletmenin 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin bilançosundaki 
veriler incelenmiş ve tahsil edilemeyen alacaklarının toplam 
alacaklarına oranının %7 olarak gerçekleştiği belirlenmiştir. 
31 Aralık 2019 tarihinde ticari alacaklar tutarı 300.000 ₺’dir.  

“Alacakların Yüzdesi Yaklaşımına” göre yapılacak 
şüpheli alacağa ilişkin kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  
654 KARŞILIK GİDERLERİ   

129 ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR KARŞILIĞI 

  21.000   
  
21.000 

 
B)  

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 
121 ALACAK SENETLERİ  

  21.000   
 21.000 

 
C)  

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 

  279.000   
279.000 

 
D)  

654 KARŞILIK GİDERLERİ  
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  
                        121 ALACAK SENETLERİ  

  21.000 
279.000 

  
  
300.000 

 

  E) 

654 KARŞILIK GİDERLERİ   
644 KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR  

  21.000   
  
21.000 

 

 

 

 
45. Aşağıdakilerden hangisi “envanter defteri” için doğru 

bir ifadedir? 

A) Bu deftere ikinci sınıf tacirlerin gelir ve giderleri 
kaydedilir. 

B) Envanter bilgileri bu deftere günlük defter maddeleri 
şeklinde kaydedilir.  

C) Envanter bilgileri bu defterdeki hesaplarda sınıflandırılır. 
D) Dönem sonu itibarıyla düzenlenen bilanço bu deftere 

kaydedilir. 
E) Bu deftere, döneme ait gelir veya kurumlar vergisi 

beyannameleri kaydedilir. 

46. Aşağıdakilerden hangisi “Dönem Kârı veya Zararı 
Hesabı” için doğru bir ifadedir? 

A) Hesabın alacak kalanı döneme ilişkin vergi yükünün ne 
olduğunu gösterir. 

B) Hesabın borç kalanı bilançonun aktifinde yer alır.  
C) Hesabın alacak kalanı bilançonun aktifinde yer alır. 
D) Hesabın borç kalanı vergi öncesi kâr bilgisini verir. 
E) Hesap borç kalanı verebileceği gibi alacak kalanı da 

verebilir. 
 
 
 
 
 

 
 

47. İşletme, müşterisine kredili olarak 60.000 ₺ + %10 KDV 
tutarında mal satmış ve söz konusu malların taşınması için 
de 2.000 ₺ + %10 KDV tutarındaki taşıma bedelini peşin 
ödemiştir. Anlaşmaya göre taşıma bedeli müşteri işletmeye 
aittir.   

Buna göre, işletmenin yukarıdaki işlemleri tek kayıtla 
muhasebeleştirdiği varsayıldığında aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğru olur? 

A) Yurtiçi Satışlar hesabı 62.000 ₺ alacaklı 
B) Alıcılar hesabı 68.000 ₺ borçlu 
C) Alıcılar hesabı 66.000 ₺ borçlu 
D) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 2.000 ₺ 

borçlu   
E) Alıcılar hesabı 68.200 ₺ borçlu   
 

 

 

 

 

 
 

48.  
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 

380 GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER 

  XXX   
 
  XXX 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Daha önce peşin tahsil edilerek muhasebeleştirilen 
gelecek dönemlere ilişkin gelirin vadesinin bir yılın altına 
düşmesi 

B) Gelecek yıl tahakkuk edecek gelirin tahsili    
C) Bir gelir unsurunun bir gider unsuru ile mahsup edilmesi 
D) Dönem içinde tahsil edilen gelirin iade edilmesi   
E) Gelecek yıl tahsil edilecek gelirin tahakkuk kaydı 
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49. Emre Mavi, dedesinin kontrol gücüne sahip olduğu Mavi 

Holding’de pazarlama direktörü olarak çalışmaktadır. 
Dedesi, Emre’ye holding hisselerinin %1’ini devretmiştir. 
Emre sahip olduğu hisseler dolayısıyla holding üzerinde 
kontrol gücü veya önemli etkiye sahip değildir. Emre, 
holdingden, maaşına ek olarak yaptığı yeni satış 
anlaşmaları üzerinden prim de almaktadır. Emre, dedesinin 
sahip olduğu bir evde yaşamaktadır. 

TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları standardına göre, 
Emre Mavi, Mavi Holding’le hangi nedenden dolayı 
ilişkili taraftır? 

A) Mavi Holding’in pazarlama direktörü olduğu için 
B) Dedesinin devrettiği hisselere sahip olduğu için  
C) Maaşına ek olarak prim aldığı için 
D) Mavi Holding’in hisselerinin %1’ine sahip olduğu için 
E) Dedesine ait olan bir evde yaşadığı için 
 

 

 

 
 

50. İşletmenin 31.12.2019 tarihinde sona eren döneme ait 
finansal tablolarına ilişkin şu tarihler verilmiştir.  

23.02.2020 -- Hazırlanması tamamlanmıştır. 
25.02.2020 -- Yönetim kuruluna sunulmuştur.  
01.03.2020 -- Yönetim kurulu yayımlanmak üzere onaylamıştır. 
10.03.2020 -- Genel kurulda ibra edilmiştir. 
14.03.2020 -- Düzenleyici kuruluşa gönderilmiştir. 

Yukarıdakilere göre, TMS 10 Raporlama Döneminden 
Sonraki Olaylar standardına göre, yılsonundan 
(31.12.2019) itibaren hangi tarihe kadar gerçekleşen 
olaylar raporlama döneminden sonraki olay olarak 
kabul edilmektedir? 

A) 23.02.2020 B) 25.02.2020  C) 01.03.2020
  D) 10.03.2020 E) 14.03.2020 

 

 

 

 
 

51. - A İşletmesi stratejik olarak avantaj sağlamak amacıyla 
tedarikçisi olan B İşletmesinin oy hakkı veren paylarının 
%25’ini, 1 Ocak 2020 tarihinde satın almıştır. B İşletmesi 
toplam 1 milyon ₺ sermayeye sahiptir.  
- Mart ayında B İşletmesi 30.000 ₺ kâr payı dağıtılacağını 
duyurmuş ve nisan ayında ödemiştir. 
- Yıl sonunda B İşletmesi 100.000 ₺ kâr açıklamıştır.  

Bu işlemlerin sonucunda A İşletmesinin 2020 yılına ait 
finansal tablolarında ilgili kalemlerin son görünüşü 
nasıldır?  

A) İştirakler – 267.500 ₺; Kâr Payı Gelirleri – 7.500 ₺ 
B) İştirakler – 275.000 ₺; İştiraklerin Kârlarından Paylar 

25.000 ₺ 
C) İştirakler – 267.500 ₺; İştiraklerin Kârlarından Paylar 

25.000 ₺ 
D) İştirakler – 267.500 ₺; İştiraklerin Kârlarından Paylar 

17.500 ₺ 
E) İştirakler – 250.000 ₺; İştiraklerin Kârından Paylar 

25.000 ₺; Kâr payı Gelirleri – 7.500 ₺ 

52. E Şirketi, 100.000 ₺ maliyet bedeli ve 70.000 ₺ birikmiş 
amortismanı olan deposunu, F Şirketinin gerçeğe uygun 
değeri 50.000 ₺ olan deposu ile takas etmiştir. Aradaki fark 
E Şirketi tarafından F Şirketine nakden ödenmiştir. 

E Şirketinin doğrudan yönteme göre düzenleyeceği 
nakit akış tablosunda bu takas işlemi ne şekilde 
raporlanır? 

A) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 
bölümünde 20.000 ₺ nakit çıkışı olarak 

B) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 
bölümünde 20.000 ₺ nakit girişi olarak 

C) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 
bölümünde 30.000 ₺ nakit girişi olarak 

D) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 
bölümünde 30.000 ₺ nakit çıkışı olarak 

E) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 
bölümünde 50.000 ₺ nakit girişi olarak 

 
 
 

 
53. İşletmenin çeşitli faaliyetlerinin, işlemlerinin ve olayların 

etkileri; sıklıkları, kazanç veya kayıp yaratma potansiyelleri 
ve tahmin edilebilirlikleri açısından farklı olduğundan, 
finansal performansın bileşenlerinin açıklanması, finansal 
tablo kullanıcılarının ulaşılan finansal performansı 
anlamalarına ve işletmenin gelecekteki finansal 
performansını tahmin etmelerine yardımcı olur. 

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardında 
önemi yukarıdaki gibi belirtilen finansal tablo 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Satışların maliyeti tablosu 
B) Finansal durum tablosu 
C) Nakit akış tablosu 
D) Öz kaynak değişim tablosu 
E) Kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu  
 
 
 
 
 

 
 

54.  

I. İşletme içinde yaratılan şerefiye 
II. Araştırma Giderleri  

III. Geliştirme Giderleri 
IV. Müşteri Listeleri 
V. Marka Değeri 

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlık standardına göre, 
yukarıda sıralanan ve işletme içinde yaratılan 
unsurlardan hangisinin/hangilerinin aktifleştirilmesine 
izin verilmektedir? 

A) Yalnız II  B) Yalnız III  C) II ve IV  
D) I, II ve III  E) I, III ve V 
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55. Aşağıda belirtilen satış süreçlerinden hangisi 

muhasebe bilgi sisteminde gerçekleştirilen işlemlerden 
biri değildir? 

A) Müşterilerden sipariş alınması 
B) Müşteri siparişlerinin kredi kontrolünün yapılması ve 

onayı 
C) Ürünlerin sevkiyatı ve teslim edilmesi 
D) Faturalandırma ve tahsilat 
E) Ürünlerin kalite kontrolünün yapılması 
 
 
 

 
 

56. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu bünyesinde 
Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları 
Kurulu (IPSASB) bulunmaktadır. 

B) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu bünyesinde 
Uluslararası Eğitim Standartları Kurulu (IAESB) 
bulunmaktadır. 

C) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu bünyesinde 
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 
(IAASB) bulunmaktadır. 

D) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu bünyesinde 
Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) 
bulunmaktadır. 

E) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu bünyesinde 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) 
bulunmaktadır. 

 
 
 
 

 
 
 

57. Sipariş maliyet yöntemini kullanan işletmenin ilgili dönemde 
üretimini tamamladığı 5 ve 6 numaralı siparişlere ilişkin 
sipariş maliyet kartları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 Direkt İlk Madde 
ve Malzeme 

Giderleri 

Direkt İşçilik 
Giderleri 

Genel 
Üretim 

Giderleri 
Sipariş 5 30.000 ₺ 15.000 ₺ ? 
Sipariş 6 18.000 ₺ 17.000 ₺ ? 

Dönemde katlanılan fiili genel üretim giderleri toplamı 
24.000 ₺’dir. Genel üretim giderlerinin siparişlere 
yüklenmesinde fiili direkt işçilik saati (dis) baz alınmaktadır.  

Dönemde Sipariş 5 için 1.500 dis, Sipariş 6 için 500 dis 
harcandığına göre; Sipariş 5’in toplam üretim maliyeti 
kaç ₺’dir? 

A) 41.000  B) 48.000  C) 52.000 
D) 63.000  E) 70.000 
 
 
 
 
 

58.  

Mesai Türü 

Normal 
Mesai 

Ücretleri 

Fazla 
Mesai 

Ücretleri 
Zamlı 
Kısmı Toplam 

Normal mesai 90.000 ₺ 0 ₺   90.000 ₺ 
Özel bir siparişi 
yetiştirmek için  
fazla mesai 

15.000 ₺ 7.500 ₺   22.500 ₺ 

Kapasite yetersizliği ile 
yapılan fazla mesai 25.000 ₺ 12.500 ₺   37.500 ₺ 

Toplam 130.000 ₺ 20.000 ₺ 150.000 ₺ 

Bir üretim işletmesinde faaliyet döneminde üretimde 
gerçekleşen işçilikler ve işçilik karşılığında tahakkuk eden 
işçilik giderleri tabloda gösterildiği gibidir. 

İşletmede tahakkuk eden fazla mesai ücretlerinin zamlı 
kısmı, hangi tür gider olarak tanımlanır ve kaydedilir? 

A) 7.500 ₺, Direkt İşçilik Gideri; 12.500 ₺, Genel Üretim 
Gideri 

B) 7.500 ₺, Genel Üretim Gideri; 12.500 ₺, Genel Üretim 
Gideri 

C) 7.500 ₺, Direkt İşçilik Gideri; 12.500 ₺, Çalışmayan 
Kısım Gider ve Zararları 

D) 7.500 ₺, Genel Üretim Gideri; 12.500 ₺, Çalışmayan 
Kısım Gider ve Zararları 

E) 7.500 ₺, Direkt İşçilik Gideri; 12.500 ₺, Direkt İşçilik 
Gideri 

 
 

 

 

59.  
 720.Direkt İşçilik            721.Direkt İşçilik  
        Giderleri       Giderleri Yansıtma Hesabı 

  80.000                                                                            90.000 

 

 

Standart maliyet yöntemini kullanan bir üretim işletmesinde 
fiili ve standart direkt işçilik giderlerine ilişkin rakamlar 
yukarıdaki büyük defter kayıtlarında görüldüğü gibidir. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda ücret farkı, 13.000 ₺ 
olumlu olarak tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki iki hesabın kapatılması için yapılacak 
günlük defter kaydında fark hesapları için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 722 Direkt İşçilik Ücret Farkları Alacaklı 13.000 ₺ ve  
723 Direkt İşçilik Zaman Farkları Alacaklı 3.000 ₺ 

B) 722 Direkt İşçilik Ücret Farkları Alacaklı 13.000 ₺ ve  
723 Direkt İşçilik Zaman Farkları Borçlu 3.000 ₺ 

C) 722 Direkt İşçilik Ücret Farkları Borçlu 13.000 ₺ ve  
723 Direkt İşçilik Zaman Farkları Borçlu 3.000 ₺ 

D) 722 Direkt İşçilik Ücret Farkları Borçlu 13.000 ₺ ve  
723 Direkt İşçilik Zaman Farkları Alacaklı 3.000 ₺ 

E) 722 Direkt İşçilik Ücret Farkları Alacaklı 10.000 ₺ ve  
723 Direkt İşçilik Zaman Farkları Borçlu 3.000 ₺ 
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60.  

  
Gider Yerleri 

 
Esas Üretim 
Gider Yerleri 

Yardımcı Gider 
Yerleri 

Pazarlama 
Gider Yeri 

Genel 
Yönetim 

Gider 
Yeri   Pres Montaj Yemekhane Bakım  

1. 
DAĞITIM 
TOPLAMI 15.000  18.000 

 
 

3.000 

 
 

2.000 3.000 4.000 

       
Dağıtım 
Anahtarları 

            

Çalışan 
Sayısı 18 23 2 1 3 5 
Bakım 
Saatleri 20 20     4  

Giderlerin dağıtım çalışması sürecinde birinci dağıtım 
tablosu verilen işletmede, ikinci dağıtım aşamasında 
kademeli dağıtım yöntemi kullanılmaktadır. Yemekhane ve 
Bakım gider yerleri tabloda verilen dağıtım anahtarları 
kullanılarak ikinci dağıtıma tabi tutulmaktadır. 

Yukarıdaki verilere göre Pres gider yerinin Yemekhane 
gider yerinden alacağı pay kaç ₺ olacaktır? 

A) 1.080 B) 1.100 C) 1.380 D) 1.800 E) 2.300 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

61. İşletme A hammaddesi ile ilgili stok kayıtlarını aralıklı 
envanter yöntemine göre tutmaktadır. Bu stok kalemi ile 
ilgili aşağıdaki işlemlerin gerçekleştiği belirlenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dönem sonunda yapılan sayım işlemlerinde stokta 300 lt 
hammadde kaldığı belirlenmiştir. İşletme stok değerleme 
yöntemi olarak ilk giren ilk çıkar yöntemini benimsemiştir.  

Buna göre, söz konusu işletme stok değerleme 
yöntemi olarak tartılı ağırlıklı ortalama maliyet 
yöntemini kullanmaya karar vermiş olsaydı, bu 
hammadde ile ilgili direkt ilk madde ve malzeme gideri 
nasıl ve hangi tutarda değişir? 

A) Direkt ilk madde ve malzeme gideri 1.000 ₺ artar. 
B) Direkt ilk madde ve malzeme gideri 1.500 ₺ azalır. 
C) Direkt ilk madde ve malzeme gideri 2.000 ₺ artar. 
D) Direkt ilk madde ve malzeme gideri 1.500 ₺ artar. 
E) Direkt ilk madde ve malzeme gideri 1.000 ₺ azalır. 
 

 

62. İşletme ortak (birleşik) üretim süreci sonunda ayrılma 
noktasından sonra A ve B ana mamulleri ile C yan mamulünün 
üretimini gerçekleştirmektedir. Dönemde 1.000 kg hammadde 
ortak üretim sürecine girmiş, 600 kg A, 300 kg B ana 
mamulleri ve 100 kg C yan mamulünün üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 

Mamul Üretim Miktarı Satış Fiyatı  
A 600 kg 10 ₺/kg 
B 300 kg 20 ₺/kg 
C 100 kg   2 ₺/kg 

Bu dönemde fiilen gerçekleşen ortak (birleşik) maliyet 
6.200 ₺’dir. Ortak maliyetlerin dağıtımında satış değeri 
yöntemi kullanılmakta ve yan mamulün satış değeri ortak 
maliyetten indirgenerek işlem yapılmaktadır.  

Bu veriler ışığında bu dönem üretimi tamamlanan A 
mamulünün ortak maliyetten almış olduğu kg başına 
maliyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2 ₺/kg B) 3 ₺/kg C) 5 ₺/kg D) 8 ₺/kg E) 10 ₺/kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63. İşletme tek safhada üretim faaliyetlerini sürdürmekte ve 

değerleme yöntemi olarak da ilk giren ilk çıkar yöntemini 
kullanmaktadır. İşletmenin ilgili döneme ait bilgileri aşağıda 
verilmiştir: 

Dönem Başı Yarı Mamul  100 birim 
Dönem Sonu Yarı Mamul 200 birim 

Direkt ilk madde ve malzeme açısından dönem başı yarı 
mamullerin tamamlanma derecesi %60, dönem sonu yarı 
mamullerin tamamlanma derecesi %60, ilk giren ilk çıkar 
yöntemine göre direkt ilk madde ve malzeme açısından 
eşdeğer birim sayısı 960 ve miktar kaybı söz konusu değil 
ise, bu dönem üretime başlanıp tamamlanan mamul miktarı 
kaç birimdir?  

A) 800 br  B) 900 br  C) 1.000 br  D) 1.100 br  E) 1.200 br 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tarih İşlem A 
Hammaddesi 

01 Haziran  Dönem Başı Stok 100 lt*10 ₺/lt 
10 Haziran Satın Alınan 200 lt*15 ₺/lt 
18 Haziran Satın Alınan 300 lt*20 ₺/lt 
24 Haziran Satın Alınan 400 lt*25 ₺/lt 
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Tam Maliyet  
Yöntemi 

Normal Maliyet 
Yöntemi 

Değişken Maliyet 
Yöntemi 

400.000 ₺ 380.000 ₺ 300.000 ₺ 

Bir üretim işletmesinde kapsamına göre farklı maliyet 
yöntemleri kullanılarak hesaplanan toplam üretim 
maliyetleri yukarıdaki tabloda gösterilmektedir.  

Buna göre, işletmenin kapasite kullanım oranı ve sabit 
genel üretim gideri aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 

A) %90 ve 100.000 ₺  B) %90 ve 80.000 ₺   
C) %80 ve 80.000 ₺  D) %80 ve 90.000 ₺ 

E) %80 ve 100.000 ₺ 
 

 

 

 

 

 
 

65. Borç / öz sermaye oranı 3 olan bir işletmenin öz 
sermaye çarpanı kaçtır? 

A) 0,2 B) 0,33   C) 3,3   D) 4  E) 5  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

66. 2018 yılında kaynaklarının %30’u öz kaynaklardan ve 
%50’si kısa vadeli yabancı kaynaklardan oluşan bir 
işletmede 2019 yılında pasif toplamı değişmez iken, sürekli 
sermayenin kaynaklar içerisindeki ağırlığı %60 olmuştur.  

Buna göre yapılacak bir yatay analizde, 2018 yılına 
göre 2019 yılında işletmenin kısa vadeli yabancı 
kaynaklarına ilişkin yatay analiz yüzdesi kaç olur? 

A) -%20 B) -%10 C) %10 D) %20 E) %40 
 

 

 

 

 
 

67. Bir işletmenin gelir tablosunda brüt satışları 22.000 ₺, 
satış indirimleri 2.000 ₺, satışların maliyeti 8.000 ₺, 
faaliyet giderleri 4.000 ₺ ise faaliyet kârı veya zararının 
dikey yüzdesi kaçtır? 

A) %20 B) %30 C) %40 D) %50 E) %60 
 
 

 

68. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda diğer 
faaliyetlerden olağan gider ve zararlar içerisinde yer almaz? 

A) Menkul kıymet satış zararları 
B) Komisyon giderleri 
C) Karşılık giderleri 
D) Kısa vadeli borçlanma giderleri 
E) Kambiyo zararları 
 
 
 
 
 
 

 
 

69. Bir işletmenin net satışları 360.000 ₺, kısa vadeli yabancı 
kaynakları 25.000 ₺ ve duran varlıkları 70.000 ₺’dir.  

Bu işletmenin cari oranı 2 ise, aktif devir hızı oranı 
kaçtır? 

A) 2,00 B) 2,80 C) 3,00 D) 3,79 E) 4,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

70. Bir işletmenin esas faaliyetlerinden, yatırım 
faaliyetlerinden ve finansman faaliyetlerinden sağlamış 
olduğu nakit ve benzerlerini tek tabloda görmek için 
aşağıdaki finansal tablolardan hangisine bakmak 
gerekir? 

A) Nakit akış tablosuna 
B) Bilançoya 
C) Gelir tablosuna 
D) Net işletme sermayesi değişim tablosuna 
E) Fon akış tablosuna 
 

 

 

 

 

 
 

71. Bilançosu dikey yüzdeler analizine göre analiz edilen 
bir işletmenin dönen varlıkları 10.000 ₺, pasif toplamı 
25.000 ₺ ise bu işletmenin duran varlıklarının aktif 
toplamına oranı yüzde kaçtır? 

A) %10 B) %15 C) %20 D) %40 E) %60 
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72. Demir çelik sektöründeki bir işletmenin 2019 yılına ait 

finansal tablolarının oran analizi yöntemiyle 
hesaplanan sonuçlarını yorumlarken aşağıdakilerden 
hangisi referans olarak alınır? 

A) Demir çelik sektörünün 2019 yılı ilgili oranlarına ait 
ortalamalar referans alınır. 

B) Demir çelik sektörünün son beş yıldaki ilgili oranlarının 
ortalamaları referans alınır. 

C) Sektörel ortalamalara gerek yoktur, genel ortalamalar 
referans alınır. 

D) Demir çelik sektörünün son on yıldaki ilgili oranlarının 
ortalamaları referans alınır. 

E) İdeal standart oranlar referans alınır. 
 

 

 

 

 

 
 

73. Aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisi denetlenen 
işletmenin bir maddi varlığına ilişkin var olma iddiasını 
test etmek amacı ile kullanılır? 

A) Analitik Prosedürler  B) Yeniden hesaplama 
C) Dış Teyit    D) Sorgulama 

E) Tetkik 
 

 

 

 

 
74. Aşağıdakilerden hangisi alınan ve verilen çeklerin 

denetimini yapan bir denetçinin iç kontrol sistemine 
ilişkin sorduğu sorular arasında yer almaz? 

A) Çek ile ödeme ve tahsilat limitleri belirlenmiş midir? 
B) Hatır çeki kullanılmakta mıdır? 
C) Çek yaprakları basılı sıra numaralı mıdır? 
D) Boş çek yapraklarının imzalanması yasaklanmış mıdır? 
E) Çekin geçerli olabilmesi için birden fazla temsilci için 

“birlikte imza” koşulu aranmakta mıdır? 
 
 
 
 

 
 

75. Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtlarının 
yeterliliğini etkileyen unsurlardan biri değildir? 

A) Denetçinin mesleki muhakemesi 
B) Kanıtın uygunluğu 
C) Belirlenen önemlilik seviyesi 
D) Denetim sözleşmesi 
E) Önemli yanlışlık riski 
 

 

76. Denetim tekniklerinden dış teyide ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Dış teyitler belgelenmiş kanıtların bir türüdür. 
B) Olumsuz teyitler hiçbir zaman tek başına maddi 

doğrulama prosedürü olarak kullanılamazlar. 
C) Olumlu teyitlerin güvenilirliği, olumsuz teyitlerin 

güvenilirliğinden daha yüksektir. 
D) Dış teyitler denetçi tarafından üçüncü kişilere gönderilir. 
E) Dış teyitlere verilen cevap direkt bağımsız denetçiye 

gönderilmelidir. 
 

 

 

 

 

 

 
 

77. Denetlenen işletme 5 yıllığına bir markanın franchise 
hakkını satın almıştır.  

Aşağıdakilerden hangisi gerekli olan denetim kanıtını 
sağlamasına rağmen ele alınan konu ile ilgili olarak tek 
başına yeterli ve uygun denetim kanıtı sayılmaz?  

A) İşleme ilişkin muhasebe kayıtlarının kontrol edilmesi 
B) Alış fiyatı ile ilgili olarak franchise hakkı veren işletmeye 

teyit talebi gönderilmesi 
C) Sözleşmenin asıllarının temini 
D) Alışa ilişkin yönetimden beyan mektubu istenmesi 
E) Ayrılan amortisman tutarlarının yasal uygunluğunun 

incelenmesi 
 

 

 

 

 

 

 
 

78.  

I. Kasa bakiyelerinin günlük trend analizinin yapılması 
II. Kasa işlemleri için yetkilendirilmiş personel olup 

olmadığının tespiti 
III. Döviz cinsinden olan nakit tutarın raporlama günü 

değerinin yeniden hesaplanması 
IV. İşletme yetkililerinin gözetiminde kasa sayımının 

yapılması 

Yukarıda verilen prosedürlerden hangileri kasa 
hesabının denetiminde maddi doğruluk testleri 
kapsamında değerlendirilir? 

A) I ve II  B) II ve III  C) I, III ve IV 
D) II, III ve IV  E) I ve IV  
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79. BDS 550 İlişkili Taraflar standardına göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşletmenin dönem içinde söz konusu ilişkili taraflarla 
herhangi bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği 
konusunda yönetimin sorgulanması gerekir. 

B) İlişkili taraf ilişkilerine ve işlemlerine ait geçerli finansal 
raporlama çerçevesine uygun olarak yeterli ve 
anlaşılabilir açıklamaların yapılıp yapılmadığının 
belirlenmesi gerekir. 

C) İlişkili taraflarla gerçekleştirilen önemli işlem ve 
düzenlemelere ilişkin yetki ve onay sürecine ait 
prosedürlerin yeniden uygulanması gerekir. 

D) Yeni belirlenen ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere 
ilişkin muhasebe kayıtlarının kontrol edilmesi gerekir. 

E) Geçerli finansal raporlama çerçevesinde ilişkili taraflarla 
ilgili herhangi bir hüküm bulunmuyorsa, denetçinin bu 
ilişki ve işlemler ile ilgili bilgi toplamasına gerek yoktur. 

 
 
 
 
 

 
 

80. BDS 530 Bağımsız Denetimde Örnekleme standardına 
göre, örneklem büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Denetçinin anakitlede beklediği yanlışlık tutarındaki artış 
örneklem büyüklüğünü artırır. 

B) Uygun hâllerde anakitlenin gruplandırılması örneklem 
büyüklüğünü azaltır. 

C) Kabul edilebilir sapma oranındaki artış örneklem 
büyüklüğünü artırır. 

D) Kabul edilebilir yanlışlıktaki artış örneklem büyüklüğünü 
azaltır. 

E) Önemli yanlışlık riski düzeyindeki artış örneklem 
büyüklüğünü artırır. 

 

 

 

 

 
 

81. Aşağıdakilerden hangisi BDS 501 Bağımsız Denetim 
Kanıtları – Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması 
Gereken Özel Hususlar standardına göre yapılacak 
denetim işlemlerinden biri değildir? 

A) İşletmenin faaliyet bölümleri arasındaki varlık ve 
maliyetlerin dağıtımı hakkında bilgi edinilmesi  

B) Dava giderlerine ilişkin hesapların gözden geçirilmesi 
C) Alacakların tahsil kabiliyetinin belirlenmesi 
D) Yönetimin, fiziki stok sayım sonuçlarının kayıt ve kontrol 

edilmesine yönelik talimatlarına uygunluğun ve 
prosedürlerinin uygulanmasının gözlemlenmesi 

E) Üçüncü bir tarafın emanetinde ve kontrolünde bulunan 
stokların miktar ve durumu ile ilgili teyit talep edilmesi 

 

 

82. Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtlarının 
güvenilirliğini etkileyen unsurlardan biri değildir? 

A) Kanıtın maliyeti 
B) Kanıt sağlayıcının bağımsızlığı 
C) İç kontrol yapısının varlığı 
D) Denetçinin kanıt üzerindeki etkisi 
E) Kanıt üzerindeki uzman etkisi 
 

 

 

 

 

 

 
83. Denetçinin görüş bildirmekten kaçınması durumunda 

aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş demektir? 

A) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden sapmalar 
mevcuttur. 

B) Tutarlılık ilkesine uygunsuzluk söz konusudur. 
C) Tam açıklama ilkesine uygunsuzluk söz konusudur. 
D) İç kontrol sisteminde çeşitli eksik yanlar bulunmaktadır. 
E) Denetçinin kanıt toplayamayacak kadar sınırlandırılması 

söz konusudur. 
 

 

 

 

 

 

 

 
84. Aşağıdakilerden hangisi denetimin tamamlanması ve 

raporlama aşamasında yer almaz? 

A) İç kontrol sisteminin etkinlik derecesinin belirlenmesi ve 
buna dönük kanıt toplanması 

B) Çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmesi 
C) Müşteri işletmeden beyan mektubunun istenmesi 
D) Bilanço sonrası olayların belirlenmesi 
E) Denetim ekibi ile son değerlendirme toplantısının 

düzenlenmesi 
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85.  

I. Olumlu Görüş 
II. Olumsuz Görüş 

III. Görüş Bildirmekten Kaçınma 
IV. Sınırlı Olumlu (Şartlı) Görüş 

BDS 510 İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri 
standardına göre, açılış bakiyelerinin cari dönem 
finansal tablolarını önemli derecede etkileyen bir 
yanlışlık içerdiği ve bu yanlışlığın etkisinin uygun bir 
şekilde muhasebeleştirilmediği veya yeterli şekilde 
sunulmadığı ya da açıklanmadığı sonucuna varması 
durumunda denetçi yukarıdaki görüş türlerinden 
hangilerini verebilir? 

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

 

 

 

 
 

86. Çalışma kâğıtları için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Denetçi, çalışma kâğıtları nihai denetim dosyasında 
birleştirildikten sonra ne şekilde olursa olsun çalışma 
kâğıtlarını saklama süresi sona ermeden silemez, 
atamaz veya yok edemez. 

B) Denetlenen işletmenin yazılı izni olmaksızın çalışma 
kâğıtları yasal otoriteler ile paylaşılamaz. 

C) Çalışma kâğıtlarının gizliliğini sağlama sorumluluğu 
bağımsız denetçiye aittir. 

D) Denetim ekibinin denetimi planlamasına ve yürütmesine 
yardımcı olur. 

E) Denetim ekibinin kendi çalışmalarından sorumlu 
olmasını sağlar. 

 

 

 

 

 
 

87.  

I. Net yükümlülük veya kısa vadeli net yükümlülük 
pozisyonu 

II. Sabit vadeli borçların vadelerinde geri ödeneceğine veya 
yenileneceğine dair gerçekçi olmayan beklentiler 

III. Kredi verenler tarafından sağlanan finansal desteğin geri 
çekileceğine dair belirtiler 

IV. Temettü ödemelerindeki gecikme veya kesilmeler 

Bu bilgiler denetçinin işletme ile ilgili vereceği 
aşağıdaki kararlardan hangisi ile ilgilidir? 

A) Bağımsız denetim sözleşmesinin şartları 
B) İşletmenin ilişikli taraf işlemleri 
C) İşletmenin sürekliliği 
D) Muhasebe tahminleri 
E) Bağımsız denetimde belirli kalemler için dikkate alınması 

gereken hususlar 
 

 
88. Varlıkların, işletmenin tasarruf ve kontrolünde olup 

olmadığına dair test edilen yönetim beyanı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sunum    B) Tamlık 
C) Doğruluk    D) Sınıflandırma 

    E) Hak ve yükümlülükler 
 

 

 

 

 

 
89. Tercihlerde doymazlık varsayımının geçerli olduğu bir 

durumda tüm mallar için aşağıdakilerden hangisi 
geçerlidir? 

A) Marjinal fayda pozitif değerler alır. 
B) Marjinal fayda sıfır değerini alır. 
C) Marjinal fayda negatif değerler alır. 
D) Marjinal fayda -1 ile +1 arasında değerler alır. 
E) Marjinal fayda eksi sonsuz değerini alır. 
 

 

 

 

 

 
90. Mal ve emek piyasalarında tam rekabet koşullarında 

faaliyette bulunan bir firmanın üretim fonksiyonu 
Q=16L0,5, karşı karşıya kaldığı nominal ücret düzeyi 
W=2 ve malın piyasa fiyatı P=4 iken bu firmanın 
çalıştıracağı optimal emek miktarı aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? (Q: çıktı düzeyi, L: emek miktarı) 

A) 16  B) 32      C) 64 D) 128  E) 256 
 

 

 

 

 

 
91. Yeni Keynesyen model hakkında aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Yapışkan ücret varsayımı geçerlidir. 
B) Kısa dönem toplam arz eğrisi pozitif eğimlidir. 
C) Piyasalar sürekli temizlenir. 
D) Rasyonel bekleyişler hipotezi geçerlidir. 
E) Maliye politikası hasılayı etkiler. 
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92. Bir ekonomide kurumsal olmayan çalışma çağındaki (15 +) 

nüfus 1 milyon ve bu nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 
yetmiş, işsizlik oranı ise yüzde on olarak hesaplanmıştır.  

Bu ekonomide istihdamda olan (çalışan) kişi sayısı 
kaçtır?  

A) 570.000  B) 630.000  C) 670.000 
D) 700.000  E) 900.000 

 
 
 
 
 

 
93. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre, 

aşağıdakilerden hangisi ülkelerin aralarında ticaret 
yapması için bir sebep değildir?  

A) Ülkeler arasında maliyet farklılıkları olması 
B) Ülkeler arasında fiyat farklıkları olması 
C) Ülkeler ve endüstriler arasında emek verimliliği 

farklılıkları olması 
D) Uluslararası ticaretin firmalar arasında rekabetçi 

davranışı teşvik etmesi 
E) Karşılaştırmalı üstünlük 
 
 
 
 
 

 
 

94. Bir ekonomiye dış dünyadan sürekli fon akımı olduğundan 
dolayı döviz arzının artmakta olduğunu ve bu artışın da 
yerli paranın değerlenmesi yönünde baskı oluşturduğunu 
varsayalım. Merkez Bankası yerli para üzerindeki 
değerleme baskısını ortadan kaldırmak için yerli para 
karşılığında döviz alımı yapsın ve akabinde ortaya 
çıkabilecek olan enflasyon riskini gidermek için de yerli 
para karşılığında doğrudan tahvil satımı yapsın. 

Yukarıda anlatılan politika uygulamasına verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Senyoraj   B) Emtia  C) Dolarizasyon 
D) Swap  E) Sterilizasyon 

 

 

 

 

 

 
 

95. Vergi oranının artmasının bir noktadan sonra vergi 
hasılatını düşüreceğini gösteren eğri, aşağıdakilerden 
hangisiyle ifade edilmektedir?  

A) Laffer eğrisi B) Phillips eğrisi C) Pigou eğrisi 
D) Kuznets eğrisi E) Lorenz eğrisi 

 

 

96.  

I. Nispi fiyat yapısını değiştirir. 
II. Yansıtılabilir. 

III. Gelir ve servetin mevcudiyeti üzerinden alınır. 
IV. Harcamalar üzerinden alınır. 

Dolaylı vergiler için yukarıdaki özelliklerden 
hangisi/hangileri geçerlidir? 

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

 

 

 

 

 

 
97. Aşağıdakilerden hangisi stagflasyonla mücadele 

yöntemlerinden biri değildir? 

A) Fiyat ve ücretlerin dondurulması 
B) Parasal ücretlerin enflasyona endekslenmesi 
C) Üretimin kısılmasına yönelik önlemler  
D) Sektörel ve bölgesel önlemler 
E) Vergi temelli gelir politikaları 
 
 
 
 
 

 
 

98. Millî gelir düzeyi 500 milyar ₺ olan bir ekonomide marjinal 
tüketim eğilimi 0,80’dir.  

10 milyar ₺’lik ek transfer harcaması yapılırsa millî 
gelirdeki değişim ne kadar olacaktır?  

A) 2,5 milyar ₺  B) 8 milyar ₺  C) 20 milyar ₺ 
D) 40 milyar ₺  E) 50 milyar ₺ 

 
 
 
 
 
 

 
 

99. Dayanıklı tüketim malı üzerine konulan vergi 
dolayısıyla, o malın değerinin cari faiz oranının karşılığı 
olan miktar kadar azalmasına ne ad verilir? 

A) Verginin telafisi 
B) Verginin amortismanı 
C) Verginin kapitalizasyonu 
D) Vergi harcaması 
E) Vergi erozyonu 
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100. Kamu kurumlarının belli bir işin yapılması için yetki ve 

izin vermesi karşılığında elde ettiği gelir nasıl 
adlandırılır? 

A) Harçlar    B) Resimler  
C) Katılım payları    D) Kamu kurumu fiyatları  

E) Parafiskal gelirler  
 
 
 
 
 

 
 

101. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, meslek 
sırlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, 
işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa 
edemezler. 

B) Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, 
çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve 
menfaatlerden faydalanabilir. 

C) Suç teşkil eden hâllerin yetkili mercilere duyurulması 
mecburidir. 

D) Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma 
meslek sırlarının ifşasına ilişkin hükmün dışındadır. 

E) Tanıklık, sırrın ifşası sayılmaz. 
 
 
 
 
 
 

 
102. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, 
yapılacak ihbar ve şikâyetlere ilişkin aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) İhbar veya şikâyet sözlü veya yazılı olmak üzere iki türlü 
yapılır. 

B) Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve 
adresi, ihbar veya şikâyet olunan meslek mensubunun 
kimliği, ihbar veya şikâyet konusu, maddi olaylar ve 
ihbar gününün belirtilmesi zorunludur.  

C) Sözlü ihbar veya şikâyette aynı hususlar oda veya birlik 
kurulları başkanları veya kurul üyelerinden biri ile ihbar 
veya şikâyette bulunan kişi tarafından imzalanacak bir 
tutanakta gösterilir. 

D) Birlik kurullarına yapılan sözlü veya yazılı ihbar ve 
şikâyetler gerekli görülürse 30 gün içinde ilgili odaya 
gönderilir. 

E) İlgili oda yönetim kurulu, ivedi durumlar hariç olmak 
üzere, ihbar, şikâyet veya istem konusunun 
bildirilmesinden itibaren en geç bir ay içinde ihbar, 
şikâyet veya istem konusunu incelemek zorundadır. 

 

 

 

 

103. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik 
İlkeler Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden 
hangisi tüm meslek mensuplarına uygulanacak temel 
etik ilkelerine yönelik tehditler arasında açıkça 
belirtilmemiştir? 

A) Kişisel Gelişim Tehditleri 
B) Yıldırma Amaçlı Tehditler 
C) Yeniden Değerlendirme Tehditleri 
D) Taraf Tutma Tehditleri 
E) Yakınlık Tehditleri 

 
 
 
 
 

104. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğe göre, işin bitiminden itibaren ne kadar 
süre içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve 
belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi 
dairesine teslim edilir? 

A) Yedi gün  B) On beş gün  C) Bir ay 
D) Üç ay  E) Altı ay 

 

 

 

 

 

 

 
105. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında 
Yönetmeliğe göre, ücret sözleşmeleri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Meslek mensubu ücret sözleşmesinin yazılı şekilde 
yapılması ve belli bir meblağı kapsaması şarttır. 

B) Süreli ücret sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için en az 
üç yıllık olması şarttır. 

C) Ücret sözleşmesine, yapılan hizmet karşılığı meslek 
mensubuna ortaklık payı verileceğine dair hüküm 
konulamaz. 

D) Ücret sözleşmelerine, ücrete mahsuben avans 
verileceğine dair özel hükümler konulabilir. 

E) Ücret sözleşmelerine, iş sahibi adına yapılacak 
giderlerin sonradan iş sahibinden tahsil edileceğine 
vesair hususlara dair özel hükümler konulabilir. 
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106. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve 
Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Aynı büroda birlikte çalışma hâlinde, birlikte çalışan 
meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, ortaklık 
şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının 
tabelada yer alması zorunludur. 

B) Meslek mensupları, mesleki konularda hazırlayacağı 
kitap, makale ve benzeri bilimsel çalışmalarda mesleki 
ve akademik unvanlarını kullanabilir. 

C) Meslek mensupları, mesleki konularda hazırlayacağı 
kitap, makale ve benzeri bilimsel çalışmalarda çalıştığı 
büro, şirket veya kurumun ad veya unvanını kullanamaz. 

D) Ortak sıfatı taşıyan meslek mensuplarının, başlıklı 
kâğıtlarında, kartvizitlerinde ve diğer basılı kâğıtlarında, 
ortaklığın adı yanında, kendi ad ve soyadlarını da 
kullanmaları zorunludur. 

E) Serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmeti, meslek 
mensubunun ad, soyad ve mesleki unvanından oluşan 
bir marka olarak tescil ettirilebilir. 

 
 
 
 
 
 

 
107. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işyeri hakkında 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla 
maddi olan ve olmayan unsurların birlikte örgütlendiği 
birime işyeri denir. 

B) İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile 
oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 

C) İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik 
yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında 
örgütlenen yerler işyerine bağlı yerlerdir. 

D) Dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, 
muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi 
diğer eklentiler işyerinden sayılır. 

E) İşverenin işyerindeki araçlar işyerinden sayılır. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

108. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’na göre, yersiz ödeme sigortalının kasıtlı veya 
kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin 
tespit tarihinden geriye doğru en fazla kaç yılı 
kapsayan ödeme sigortalıdan geri istenebilir?   

A) 1 yıl      B) 2 yıl   C) 5 yıl    D) 7 yıl E) 10 yıl 
 
 
 

109. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na göre, sendikal güvenceler hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İş sözleşmesi sendikal nedenle feshedilen işçi, 4857 
sayılı İş Kanunu’na göre iş güvencesi koşullarını 
taşımasa dahi işe iade davası açabilir. 

B) Sendika üyeliği sebebiyle işe girişte ayrımcılığa uğrayan 
işçi, iş ilişkisi henüz kurulmamış olduğu için sendikal 
tazminat talep edemez. 

C) İşçi sendikasına yönetici seçilen işçi, iş sözleşmesini 
feshederse kıdem tazminatına hak kazanır. 

D) Sendika yöneticisi seçilmekle beraber işyerinde 
çalışmaya devam eden işçi, işyeri sendika temsilcisine 
tanınan güvencelerden yararlanır. 

E) İşyeri sendika temsilcisinin işinde esaslı değişiklik 
yapılabilmesi için işyeri sendika temsilcisinin yazılı 
rızasının alınması gerekir. 

 

 

 
110. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre, “işletme toplu iş sözleşmesi” 
hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 A) İşletme toplu iş sözleşmesi, bir işçi sendikası ile bir 
işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait 
aynı işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsamak 
üzere yapılır.   

B) Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve 
kuruluşuna ait farklı işkollarında birden çok işyerinin 
bulunduğu hâllerde, söz konusu tüm işyerlerini 
kapsayan tek bir işletme toplu iş sözleşmesi yapılabilir. 

C) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen işyerleri 
açısından, işletme toplu iş sözleşmesi yapılması olanaklı 
değildir. 

D) İşletme toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin 
aranılan niteliğe sahip olup olmadıklarına ilişkin 
uyuşmazlıklar açısından işletme merkezinin bulunduğu 
yerdeki iş mahkemesi yetkilidir. 

E) İşletme toplu iş sözleşmesi yapma ehliyet ve yetkisi 
sadece işveren sendikalarına aittir. 

 

 

 

 
111. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hizmet 
sözleşmesiyle çalışan sigortalı bakımından iş kazası 
sayılmaz? 

A) Kendi taşıtıyla işe giden sigortalının geçirdiği trafik 
kazasında yaralanması 

B) Sigortalının ara dinlenmesinde işyeri bahçesinde futbol 
oynarken düşüp yaralanması 

C) Sigortalının çalışmakta olduğu iş makinesine kolunu 
kaptırarak yaralanması 

D) Teknik servis elemanı olarak çalışan sigortalının 
müşterinin konutunda ürün tamiri yaparken elektrik 
akımına kapılarak yaralanması 

E) Emziren kadın sigortalının İş Kanunu uyarınca verilen 
süt izni sırasında sandalyeden düşerek yaralanması 
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112.  

I. İşe başlama tarihi  
II. İşçinin işe başlatılmaması durumunda kıdem tazminatının 

parasal miktarı  
III. İşçinin boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer haklarının 

parasal miktarı  
IV. İşçinin işe başlatılmaması durumunda ihbar tazminatının 

parasal miktarı  
V. İşçinin işe başlatılmaması durumunda ödenmesi gereken 

iş güvencesi tazminatının parasal miktarı 

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işe iade talebiyle 
arabulucuya başvurulan durumlarda, arabuluculuk 
faaliyeti sonunda tarafların işçinin işe başlatılması 
konusunda anlaşmaları hâlinde, son tutanakta yukarıda 
belirtilen hususlardan hangisi veya hangilerinin yer 
alması zorunludur?  

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

 

 

 

 

 

 
 

113. Türkiye’de uygulanmakta olan aşağıdaki vergilerden 
hangisinin tarifesi çifte artan oranlılık özelliği 
taşımaktadır? 

A) Gelir vergisi   B) Kurumlar vergisi 
C) Veraset ve intikal vergisi D) Katma değer vergisi 

E) Dijital hizmet vergisi 
 
 
 
 
 
 

 
 

114. Belirli mal grubu üzerinden alındığı için Devlet’e gelir 
sağlama amacı dışında ayrıca fiyatı değiştiren vergiler 
olarak bilinen, yaygın olarak uygulanma nedeni fiyat 
ayarlamaları yolu ile tüketici tercihlerini değiştirmek 
olan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurumlar vergisi   B) Damga vergisi  
C) Veraset ve intikal vergisi D) Özel tüketim vergisi  

E) Gelir vergisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili 
iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti için kullanılan 
değerleme ölçülerinden biri değildir? 

A) Borsa rayici   B) Mukayyet değer 
C) İtibari değer   D) Emsal bedeli ve ücreti 

E) Satış değeri 
 
 
 
 
 
 

 
116.  

I. Kuruluş ve örgütlenme giderleri  
II. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde 

komandite ortakların kâr payları  
III. Menkul kıymetlerin itibari değerinin altında satışından 

doğan zararlar  
IV. Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen 

kâr payları  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 
yukarıdakilerden hangileri kurum kazancının tespitinde 
indirilecek giderler arasında yer almaktadır? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

117. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdaki mal 
ve haklardan hangisinin kiraya verilmesinden elde 
edilecek gelir gayrimenkul sermaye iradı sayılmaz? 

A) İhtira beratının mucidinin bunu kiraya vermesinden elde 
edeceği gelir 

B) Arama hakkı sahibinin bunu kiraya vermesinden elde 
edeceği gelir 

C) Madenin sahibi tarafından kiraya verilmesinden elde 
edilecek gelir 

D) Voli mahallinin sahibi tarafından kiraya verilmesinden 
elde edilecek gelir 

E) Sahibi tarafından gayrimenkulden ayrı kiraya verilen 
mütemmim cüzilerden elde edilecek gelir 
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118. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi 

uygulamasında tam tevkifat uygulanacak işlemlerden 
biri değildir? 

A) İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi 
Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler 

B) Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik – 
mimarlık ve etüt – proje hizmetleri 

C) Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve 
hizmetler 

D) Kiralama işlemleri 
E) Reklam verme işlemleri 
 
 
 
 
 

 
 

119. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari 
defterlerin onayına ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Ticari defterlerin açılış onayının noter tarafından 
yapıldığı hâllerde, noter, ticaret sicili tasdiknamesini 
aramak zorundadır. 

B) Anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili 
sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili 
müdürlükleri tarafından yapılır. 

C) Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde 
dahi, bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile 
yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter veya 
ticaret sicili müdürlüğü onayı zorunludur. 

D) Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, 
yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, izleyen faaliyet 
dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın 
kullanılmaya devam edilebilir. 

E) Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet 
döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu 
karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet 
döneminin birinci ayının sonuna kadar yaptırılır. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

120. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacirler 
arasında; diğer tarafı temerrüde düşürmeye, 
sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin 
ihbarlar veya ihtarlar aşağıdakilerden hangisi ile 
yapılamaz? 

A) Telgrafla 
B) Noter aracılığıyla 
C) Taahhütlü mektupla 
D) Telefonla 
E) Güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik 

posta sistemi ile 
 

121. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi anonim şirketleri sona erdiren 
nedenler arasında yer almaz? 

A) Şirketin beşten az ortaklı hâle gelmesi 
B) Şirketin mahkeme tarafından haklı nedenle feshine karar 

verilmesi 
C) Şirketin iflasına karar verilmesi 
D) Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesinin 

imkânsız hâle gelmesi  
E) Şirketin esas sözleşmesinde öngörülmüş herhangi bir 

sona erme sebebinin gerçekleşmesi 
 
 
 

 
122. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin 
özelliklerinden biri değildir? 

A) En fazla elli gerçek ya da tüzel kişinin ortak olabilmesi 
B) Borçlanma aracı olarak tahvil halka arz edebilmesi  
C) Asgari 10.000 ₺ değerinde sermayesinin olması 
D) Sermaye koyma borcunun yanı sıra şirket sözleşmesiyle 

ortaklar için yan edim yükümlülükleri öngörülebilmesi  
E) İspat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak esas 

sermaye pay senetleri düzenlenmesi 
 
 
 
 
 

 
123. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi bütün bonolara geçerli olarak 
konulabilecek kayıtlar arasında yer almaz? 

A) Protestodan muafiyet kaydı 
B) Düzenleyen lehine senet bedelinin yalnızca bir kısmı için 

aval kaydı 
C) Oranı gösterilerek temerrüt faizi kaydı 
D) Düzenleyen ve lehtarın yerleşim yerinden farklı bir 

ödeme yeri kaydı 
E) Oranı gösterilerek kapital faizi kaydı 
 
 
 
 

 
124. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu unsurlarından 
biri değildir? 

A) Düzenleme tarihi    
B) Düzenleyenin imzası 
C) Bir bedelin kayıtsız ve şartsız havalesi   
D) Lehtarın adı 
E) Karekod 
  

 19 Diğer sayfaya geçiniz. 
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 A 
125. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, irade 

bozukluğu hâlleri hakkında aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Sözleşme kurulurken yanılmaya düşen taraf, yanılması 
esaslı olmasa bile sözleşme ile bağlı değildir. 

B) Üçüncü kişinin korkutması sonucu sözleşme yapan 
taraf, sözleşme yapıldığı sırada karşı tarafın korkutmayı 
bilmesi veya bilecek durumda olması hâlinde, sözleşme 
ile bağlı değildir.  

C) Aldatma veya korkutmadan dolayı bağlayıcılığı olmayan 
bir sözleşmenin onanmış sayılması, tazminat hakkını 
ortadan kaldırmaz. 

D) Sözleşmenin kuruluşunda irade bozukluğunun söz 
konusu olduğu, sözleşmenin tarafları ya da ilgili üçüncü 
kişiler tarafından her zaman ileri sürülebilir. 

E) Diğer taraf, sözleşmenin yanılanın kastettiği anlamda 
kurulmasına razı olduğunu bildirse dahi, yanılmaya 
düşen taraf sözleşme ile bağlı olmaz. 

 
 
 
 
 

126. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 
sözleşmelerde şekle ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) İradî şekle tâbi bir sözleşme, belirlenen şekilde 
yapılmasa dâhi sözleşmenin taraflarını bağlar. 

B) Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, 
adî yazılı şekle tâbidir.  

C) Yazılı şekle tâbi sözleşmelerde alacaklı ve borçlu 
tarafların imzalarının bulunması zorunludur. 

D) Görme engelliler imzalarını el yazısı ile atarlar; talepleri 
hâlinde imzalarında şahit aranır. 

E) Sözleşmelerin şekle aykırılığı hâkim tarafından re’sen 
(kendiliğinden) dikkate alınamaz. 

 
 
 
 
 

 
 

127.  

I. Hukuka aykırı fiil sebebiyle zarar gören kimsenin tüm menfi 
ve müspet zararını hukuka aykırı fiilde bulunan kimseden 
talep etme imkânı vardır.  

II. Maddi zarar, bir kimsenin sadece malvarlığında meydana 
gelen eksilmedir.  

III. Hukuka aykırı fiil sebebiyle zarar gören kimse, fiilî 
zararının yanında, yoksun kalınan kârını da hukuka aykırı 
fiilde bulunandan talep edebilir.  

Türk borçlar hukukunda, haksız fiilin unsurlarından 
olan zarar ile ilgili olarak yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 

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

128. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sebepsiz 
zenginleşmeden doğan borçlarda kötüniyetli sebepsiz 
zenginleşen ne zaman borçlu temerrüdüne düşmüş 
olur? 

A) Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı için açılan 
davanın sonuçlandığı tarihte 

B) Hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği 
tarihte 

C) Hak sahibinin ifa için ihtarda bulunduğu tarihte 
D) Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı için dava 

açıldığı tarihte 
E) Zenginleşmenin gerçekleştiği tarihte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

129. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, alacağın devri 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Bir alacağın, alacaklıdan üçüncü bir kişiye geçmesi 
yalnızca tarafların anlaşması yoluyla gerçekleşebilir. 

B) Bağışlama amacıyla alacağın devri yapılamaz. 
C) Alacağın devri sebebe bağlı bir işlemdir. 
D) Alacağın devri sözleşmesi, borçlu ve devralan arasında 

yapılır. 
E) Alacağın devri sözleşmesinin geçerliliği için herhangi bir 

şekil şartı aranmaz. 
 
 
 
 
 
 

 
130. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi esaslı yanılma hâlleri arasında 
yer almaz? 

A) Yanılanın, kurulmasını istediği sözleşmeden başka bir 
sözleşme için iradesini açıklaması 

B) Yanılanın, istediğinden başka bir konu için iradesini 
açıklaması 

C) Yanılanın, sözleşmeyi yaparken belirli nitelikleri olan bir 
kişiyi dikkate almasına karşın başka bir kişi için iradesini 
açıklaması 

D) Yanılanın, basit hesap yanlışlığı yaparak gerçekte 
üstlenmek istediğinden önemli olmayan ölçüde fazla 
edim üstlenmesi 

E) Yanılanın, sözleşme yapma iradesini, gerçekte 
sözleşme yapmak istediği kişiden başkasına açıklaması 

 
 
 

 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 ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan 
genel kültür-genel yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk 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.  
 
 Staja Giriş Sınavı Değerlendirme ölçütleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye,  
TURMOB – TESMER’e ait internet adresinden ulaşabilirsiniz. 
 



 SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
1. Sınavda, 130 adet 5 (beş) seçenekli çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 

olmayacaktır.   
2. Sınavda, verilen toplam cevaplama süresi 165 (yüz altmış beş) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya 

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

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

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

6. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup olmadığını, sayfaların 
eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya 
basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurunuz.  

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

8. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. 
9. Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREBİLECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar; 
          Yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya 

ambalajsız), para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, maske, dezenfektan, dezenfektan mendil, yüz koruyucu siperlik, 
geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi. 

10. 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 (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli 
eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı 
kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı 
cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), 
banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği 
bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders 
notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, basmalı uçlu kalem, açıölçer, cetvel, vb. araçlarla, su hariç içecek, yiyecek vb. 
gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce 
bildiren adaylar hariç) 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. 

11. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç, gereç ve eşyalardan herhangi birini bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav 
İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

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

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

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

15. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, 
Süresi Geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi, KKTC Kimlik Kartı veya Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus 
Kimlik Kartını bina ve salon girişinde ibraz edecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınavın başlamasından sonra SALON BAŞKANI tarafından 
toplanacaktır. Bu belgeler dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

16. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. Aksi takdirde 
sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda hukukî yollara başvurulabilir. 

17. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız. 
18. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama yapınız. 


