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GENEL AÇIKLAMA

DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz.

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

3.
4.

5.

Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav Salon No
ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara
yazınız. TC Kimlik Numaranızı, kitapçık türünüzü
ve sınav salon numaranızı Optik Cevap
Kağıdınıza işaretlemeyi unutmayınız.
Bu soru kitapçığında yer alan 130 adet soru için
toplam cevaplama süresi 165 dakikadır.
Cevaplamaya
istediğiniz
sorudan
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap
kağıdında aynı numaralı cevap yerine
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına
yapılan işaretlemeler dikkate alınmayacaktır.
Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru
cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış
sayılacaktır.

6.

Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir.
7. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanınız.
İşaretlemenizi cevap yerinin dışına taşırmayınız.
Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
8. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme
işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
9. Optik Cevap Kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için
kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların
tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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4. (I) Sabahki maviliğinden eser kalmamıştı, hatta öyle
koyuydu ki mor bile denebilirdi denize. (II) Suya bakınca,
yakamozların kırmızı parçacıklarını ve güneşin yaptığı
garip pırıltıları gördü. (III) Bir yandan da oltasına bir göz
attı, bozuldu mu yoksa hâlâ sağlam mı diye. (IV) Diğer
tarafa baktı ve orda da yakamozları görüp sevindi, balık var
demekti bu. (V) Güneş iyice yükseldiğinden suda pırıltılar
yapıyordu; hava iyi olacaktı, karanın üstündeki açık renkli
bulutlardan da zaten belliydi.

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
1. “Yolladığı rapor, biçim olarak aynı Sinan’ın raporuna
I
II
benziyor: Aynı satır aralıkları, aynı paragraf
III
başları, eminim yazıldıkları daktilo bile aynıdır.”
IV
V
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden
hangisi yalnızca çekim eki almıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) III. cümlede olasılık üzerinde durulmuştur.
B) V. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır.
C) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
D) IV. cümlede çıkarım söz konusudur.
E) II. cümlede azımsama söz konusudur.

E) V

5. “p, ç, t, k” süreksiz sert ünsüzleriyle biten sözcükler ünlüyle
başlayan ek aldıklarında bu ünsüzler yumuşayarak b, c, d,
ğ’ye dönüşür.

2. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki açıklamaya
uymayan bir sözcük vardır?

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından
hangisi yoktur?

A) Kanadı kırık kuşlar gibi kaldım.
B) Bu ağacın gölgesi hepimize yeter.
C) Bıçağı masanın üzerine bırakmış.
D) Kazancına göre zor bir iş seçmişsin.
E) Bu size olan güvenimin kanıtıdır.

A) Ünlü düşmesi
B) Ünlü değişmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz türemesi
E) Ünsüz benzeşmesi

6. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcükte hem ünlü
düşmesi hem de ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Sisler Bulvarı'nda seni kaybettim.
B) Yukarıda bulutlar yürüyordu.
C) Dokunsanız ağlayacaktım.
D) Terk edilmiş bir çocuk gibiydim.
E) Sokak lambaları öksürüyordu.

3. Sofrayı hazırlamakla meşgul olan genç kızlar işlerini
sessizce görürken, yemeğin başına geçecek olan kadın,
yumuşak terlikleriyle ses çıkarmamaya gayret göstererek
ilerliyordu.
Yukarıdaki cümlede temel cümlenin öznesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) işlerini sessizce gören genç kızlar
B) sofrayı hazırlamakla meşgul olan genç kızlar
C) ses çıkarmaya gayret gösteren genç kızlar
D) yemeğin başına geçecek olan kadın
E) kırmızı, yumuşak terlikli kadın

7. ()İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur()() diyorlar()
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (“)(“)(,)(.)

1

B) (“)(;)(!)(“)
D) (“)(!)(“)(.)

C) (‘)(‘)(!)(:)
E) (‘)(,)(‘)(.)

Diğer sayfaya geçiniz.
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8. �|𝟒𝒙 − 𝟔| − 𝟖� = 𝟏𝟏

12. (6/a)=(b/2)=(3/c)
olduğuna göre a(b+(1/c)) ifadesinin değeri kaçtır?

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
A) {1,2}

B) {-3}
D) {-3,1,2,6}

A) 9

toplamında her terimin birinci çarpanı birer
artırıldığında T toplamı ne kadar artar?
B) 120

C) 124

D) 136

E) 140

𝒙

işleminin sonucu kaçtır?

C) 35

B)

𝟐𝒃 = 𝟓

olduğuna göre
A)

3
8

B)

2
5

𝒃𝟐 +𝒂𝟐
𝒂𝒂

D) 40

işleminin sonucu kaçtır?

3
2

2

C) 4

D)

9

2

E) 5

𝒚

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

E) 45

15.

C)

7

= 𝟓 = 𝐤 olduğuna göre √𝟑𝟑 + �𝟓𝟓 ifadesi
𝟑
A) √k

11. 𝟐𝒂 = 𝟐𝟐

E) 15

14. x ve y pozitif tam sayılardır.

10. √𝟐𝟐𝟐𝟐. 𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟐𝟐𝟐𝟐. 𝟏𝟏𝟏𝟏
B) 30

D) 14

Eşitliğini sağlayan x reel (gerçel) sayılarının toplamı
kaçtır?
A) 3

A) 25

C) 12

13. (𝟐𝟐 − 𝟑) . (𝐱 + 𝟏) + (𝟐𝟐 − 𝟑) . (𝐱 − 𝟓) = 𝟎

9. T=1.3+2.5+3.7+...+10.21

A) 116

B) 11

C) {6}
E) {-3,6}

D)

5
2

E)

B) 3√k

C) 6√k

D) 8√k

(𝟎,𝟎𝟎𝟎)𝟑

işleminin sonucu kaçtır?

A) 0,4

B) 1,6

(𝟎,𝟎𝟎)𝟒

C) 2

D) 4

E) 11√k

E) 16

8
3

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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16. Yeni Türk Devleti’nin sınırlarını belirleyen, varlığını ve
bağımsızlığını dış dünyaya kabul ettiren antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

YABANCI DİL

A) Lozan Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Sevr Antlaşması
E) Ankara Antlaşması

21. Jane had an excellent math teacher at school ---encouraged her to do maths at university.
A) when

B) why

C) where

D) who

E) what

22. We have been preparing for our performance ---months, so I think we are ready for it.
17. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir siyasal partiye
dönüşerek etkili olduğu dönem aşağıdakilerden
hangisidir?

A) for

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

B) during

C) until

D) before

E) since

23. I have been trying to persuade Sheila to work longer
hours, but she still won’t ---- to work at weekends.
A) worry

B) refuse

C) agree

D) complain E) fail

24. His family and friends have suggested Joe should put
a/an ---- for his new shop in the local paper.
18. Millî Mücadele döneminde TBMM Hükümeti ile Osmanlı
Hükümeti’nin ayrı ayrı organlar olarak birlikte
katıldıkları konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A) temperature
C) ceremony

B) practice
D) advertisement
E) company

A) Lozan Barış Konferansı
B) Paris Barış Konferansı
C) San Remo Konferansı
D) Londra Konferansı
E) Mudanya Konferansı

25. Full details of the election results will be published in a
---- edition of tomorrow's newspaper.
A) special

19. Mustafa Kemal Atatürk, aşağıdaki görevlerin hangisine
bir üst makamın ataması sonucu getirilmiştir?

B) true

C) close

D) useless E) quiet

26. The parks in our town ---- very well; that’s why they are
always dirty and untidy.

A) Başkomutanlık
B) Dokuzuncu Ordu Müfettişliği
C) Heyet-i Temsiliye Başkanlığı
D) Cumhurbaşkanlığı
E) TBMM Başkanlığı

A) won’t be looked after
B) don’t look after
C) aren’t looked after
D) can’t look after
E) haven’t looked after

27. The company’s performance was ---- we could imagine;
we made a big profit last year.
A) much more successful
B) more successful than
C) the most successful
D) too successful for
E) the more successful

20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde
(1923-1938) yılları arasında açılan eğitim kurumlarından
biri değildir?
A) Gazi Musiki Muallim Mektebi
B) Köy Enstitüleri
C) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
D) İstanbul Üniversitesi
E) Millet Mektepleri
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Diğer sayfaya geçiniz.

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

28. - 30. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.
31.

28. Mr Bale left the conference at midday ----.

300 BANKA KREDİLERİ
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
102 BANKALAR

A) because they must cancel the international meeting
B) although he was expected to stay till 4 o’clock
C) when his accountant has to transfer the money
D) if he has to arrive at the office before opening hours
E) so he made the opening speech in the late afternoon

450.000
35.000
485.000

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Bankadaki kredi hesabından, aynı bankadaki ticari
mevduat hesabına yapılan virman
B) Bankadaki ticari mevduat hesabına faiz tahakkuku
C) Bankada ticari mevduat hesabı açtırılması
D) Bankaya olan kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesi
E) Bankanın senetli alacağı tahsil etmesi

32. Dönem sonları itibarıyla gerçekleşmiş olmasına
rağmen henüz nakden veya hesaben tahsil edilebilir
duruma gelmeyen gelirlerin muhasebeleştirilmesinde
aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kayıt
yapılır?

29. ----, we’ll have to cut down on expenses.
A) When we borrowed some cash from our uncle’s
company
B) As we have enough money and time to meet our needs
C) Although they try hard to improve their standards
D) After we started to work with that financial company
E) If we want to save enough for a holiday

A) Faiz Gelirleri
B) Gelecek Yıllara Ait Gelirler
C) Gelecek Aylara Ait Gelirler
D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
E) Gelir Tahakkukları

33. İşletmede dönem sonundaki bilgiler şöyledir:
Dönembaşı Varlıkları
400.000 ₺
Dönemsonu Varlıkları
550.000 ₺
Dönembaşı Borçları
250.000 ₺
Dönemsonu Özsermayesi
200.000 ₺
Yukarıdaki bilgilere göre, dönem kârı tutarı ile
dönemsonu borçları tutarı sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?
30. The students revised all the subjects before the final
examination, ----.

A) 150.000 ₺ kâr; 150.000 ₺ dönemsonu borçları
B) 200.000 ₺ kâr; 250.000 ₺ dönemsonu borçları
C) 100.000 ₺ kâr; 200.000 ₺ dönemsonu borçları
D) 50.000 ₺ kâr; 350.000 ₺ dönemsonu borçları
E) 300.000 ₺ kâr; 150.000 ₺ dönemsonu borçları

A) therefore, the questions turned out to be harder than
expected
B) as a result, it took us longer to answer all the questions
C) but it has already been recommended by their
instructors
D) if they have to pass in order to graduate at the end of
the term
E) so they were quite confident that they would do well
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37. Gelir ve gider hesapları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

34. Stoklarını sürekli envanter yöntemine göre izleyen bir
işletme dönem içinde 100.000 ₺’lik mal almış, 60.000 ₺’lik
satış yapmış, satışları üzerinden de %10 iskonto
gerçekleştirmiştir.

A) Gelir ve gider hesapları kesin mizanda kalan vermezler.
B) Dönem içinde gider hesaplarının alacak tarafına sadece
kayıtların düzeltilmesi amacıyla kayıt yapılır.
C) Gelir ve gider hesapları kalanları izleyen döneme
devredilemezler.
D) Dönem sonunda gelir hesapları kalanları Dönem Net
Kârı veya Zararı hesabının alacağına devredilerek
kapatılır.
E) Gelir hesaplarında dönem içi ilk kayıt daima alacak
tarafına yapılır.

Dönembaşı mal mevcudu 10.000 ₺, satılan ticari
malların maliyeti 50.000 ₺ olduğuna göre, işletmenin yıl
sonunda Ticari Mallar hesabının kalanı kaç ₺’dir?
A) 40.000

B) 50.000
D) 60.000

C) 54.000
E) 66.000

38. İşletme, 01.11.2016 tarihinde yaptığı 35.000 ₺’lik satış
karşılığında alıcıdan 01.02.2017 vadeli 10.000 $’lık senet
almış ve ilgili hesaba kaydetmiştir. 31.12.2016 tarihinde kur
1$ = 3,00 ₺ olarak belirlenmiştir.

35. Bir anonim şirkette, kâr dağıtımı sürecinde 250.000 ₺ net
kârdan Türk Ticaret Kanunu gereğince 50.000 ₺, ana
sözleşme gereğince 40.000 ₺ ve genel kurul kararı
uyarınca da 10.000 ₺ yedek ayrıldıktan sonra, kalan tutarın
ortaklara dağıtılmasına karar verilmiştir.

Buna göre, işletmenin 31.12.2016 tarihinde yapacağı
değerleme kaydıyla ilgili aşağıdaki hesaplardan
hangisinin kullanımı doğrudur?

Kâr dağıtımına ilişkin yapılacak muhasebe kaydıyla
ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur? (Vergiler dikkate alınmayacaktır.)

A) Alacak Senetleri hesabı 30.000 ₺ alacaklandırılır.
B) Alacak Senetleri hesabı 5.000 ₺ alacaklandırılır.
C) Kambiyo Kârları hesabı 5.000 ₺ alacaklandırılır.
D) Kambiyo Zararları hesabı 5.000 ₺ alacaklandırılır.
E) Alacak Senetleri hesabı 30.000 ₺ borçlandırılır.

A) Olağanüstü Yedekler hesabı 10.000 ₺ alacaklandırılır.
B) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı 250.000 ₺ alacaklandırılır.
C) Özel Fonlar hesabı 40.000 ₺ alacaklandırılır.
D) Yasal Yedekler hesabı 50.000 ₺ borçlandırılır.
E) Dönem Net Kârı hesabı 250.000 ₺ borçlandırılır.

39. İşletme, 2016 yılında aktifine aldığı 60.000 ₺ kayıtlı değerli
ve 4 yıl ekonomik ömrü olan makineye ilgili yılda azalan
bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırdıktan sonra
2017 yılı sonunda eşit tutarlar yöntemine geçmiştir.

36. Bir işletme, 10 yıllığına kiraladığı büronun ısıtma sistemini
15.000 ₺ harcama yaparak yenilemiştir. Ayrıca, burada
kullanılmak üzere 4.000 ₺’ye büro malzemesi almış,
boyanması için de 1.000 ₺ ödeme yapılmıştır. Harcamaların
tamamı için nakden ödeme yapılmıştır.

Buna göre, 2017 yılı sonunda ayrılacak amortisman kaç
₺’dir?

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
(KDV ihmal edilecektir.)

A) 7.500

A) Özel Maliyetler hesabı 20.000 ₺ borçlandırılır.
B) Özel Maliyetler hesabı 15.000 ₺ borçlandırılır.
C) Genel Yönetim Giderleri hesabı 5.000 ₺ borçlandırılır.
D) Özel Maliyetler hesabı 19.000 ₺ borçlandırılır.
E) Binalar hesabı 15.000 ₺ borçlandırılır.
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B) 10.000
D) 20.000

C) 15.000
E) 30.000

Diğer sayfaya geçiniz.
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40. Kesin mizan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

43. Bir işletmenin 2016 yılı sonu itibarıyla bazı bilgileri
aşağıdaki gibidir:

A) Kalanlar sütunu işletmenin dönem sonu bilançosunu
gösterir.
B) Aktifi düzenleyici hesaplar alacak kalanı verir.
C) Sonuç hesapları kalan vermez.
D) Maliyet hesapları kalan vermez.
E) Dönem içi kapanan hesaplar yer almaz.

Sermaye
40.000 ₺
Ödenmemiş Sermaye
15.000 ₺
Dönem Kârı
27.500 ₺
Geçmiş Yıllar Zararları
2.500 ₺
Ayrılmış Yedek Akçeler
3.000 ₺
Buna göre, işletmenin ayıracağı I. Tertip Yasal Yedek
Akçe aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.250 ₺

B) 1.375 ₺
D) 2.000 ₺

C) 1.500 ₺
E) 2.750 ₺

41. Bir işletmenin özsermayesi 2017 yılı başında 180.000 ₺,
sonunda ise 200.000 ₺ olarak hesaplanmıştır. İşletme
sahibi, 2017 yılı içinde sermayeye 40.000 ₺ ekleme
yapmış, 10.000 ₺ de çekmiştir.
Buna göre, işletmenin 2017 yılı ticari kâr veya zararı
kaç ₺’dir?
A) 30.000 ₺ kâr
C) 10.000 ₺ kâr

B) 30.000 ₺ zarar
D) 10.000 ₺ zarar
E) 20.000 ₺ kâr

44. İşletme 5 yıl vadeli 100.000 ₺ nominal değerli tahvilleri
95.000 ₺ bedelle ihraç etmiştir. İhraç işlemine aracılık eden
banka tahvillerin tamamını sattığını ve tutarı işletmenin aynı
bankadaki mevduat hesabına yatırdığını bildirmiştir.
Buna göre, işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
102 BANKALAR

100.000
100.000

B)
102 BANKALAR
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE
SENETLER

42. Tekdüzen Muhasebe Sistemi, hem bilanço hem de gelir
tablosunda “Diğer” başlığı altında yer alan bir kalem
tutarının ait olduğu grup toplamının %20’sini aşması
durumunda, bu kalemin ayrı bir başlık altında ayrıca
gösterileceğini öngörmüştür.

100.000

C)
102 BANKALAR
408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ
FARKI
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

Bu ifade hangi muhasebe temel kavramına ilişkindir?
A) Önemlilik
C) İhtiyatlılık

95.000
5.000

B) İşletmenin Sürekliliği
D) Özün Önceliği
E) Tam Açıklama

100.000
5.000
95.000

D)
102 BANKALAR
408 MENKUL KIYMETLER iHRAÇ FARKI
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

95.000
5.000
100.000

E)
102 BANKALAR
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
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45. Bir işletme, iş yerinde meydana gelebilecek risklere karşı
işyeri sigortası yapmıştır. Sigorta poliçesi 365 günlüktür ve
toplam primi 1.200 ₺’dir. Ödeme banka havalesiyle
yapılmıştır. Poliçenin başlangıç tarihi 01.12.2016’dır.

47. Bilançoda kayıtlı değeri 180.000 ₺, birikmiş amortismanı
40.000 ₺ olarak raporlanan bir ticari taşıt, aynı fonksiyona
sahip yeni bir ticari taşıt almak üzere 130.000 ₺’ye
satılmıştır. Aynı tarihte Olağanüstü Yedekler hesabının
alacak bakiyesi 10.000 ₺’dir.

Buna göre, işletme 01.12.2016 tarihinde aşağıdaki
muhasebe kayıtlarından hangisini yapmalıdır?

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 10.000 ₺ duran varlık satış zararı vardır.
B) 10.000 ₺ duran varlık satış zararı olağanüstü yedekler
hesabından mahsup edilmelidir.
C) 10.000 ₺ yenileme fonu hesabına kaydedilmeli, yeni
ticari taşıtın amortismanı öncelikli olarak bu tutardan
karşılanmalıdır.
D) Bu satış işleminde finansal tablolara etki edecek bir tutar
oluşmamıştır.
E) Gerçekleşen 10.000 ₺ duran varlık satış kârı ticari kârın
bir unsurudur.

A)
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
102 BANKALAR

1.200
1.200

B)
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
102 BANKALAR

1.200
1.200

C)
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
102 BANKALAR

600
600
1.200

D)
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ

1.200
1.200

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

1.200
1.200

48. İşletmenin kuruluşunda ortaklar tarafından taahhüt edilen
125.000 ₺ sermaye nakit olarak ödenmiştir.
Buna göre, işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
500 SERMAYE

125.000
125.000

B)
500 SERMAYE
131 ORTAKLARDAN
ALACAKLAR

125.000
125.000

C)
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
500 SERMAYE

46. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda
690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilir?

125.000
125.000

D)

A) Dönem Net Kârı
B) Hisse Senedi İptal Kârları
C) İştiraklerden Temettü Gelirleri
D) Geçmiş Yıllar Kârları
E) Hisse Senedi İhraç Primleri

500 SERMAYE
102 BANKALAR

125.000
125.000

E)
102 BANKALAR
131 ORTAKLARDAN
ALACAKLAR
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49. TMS 2 Stoklar standardına göre, aşağıdaki kalemlerden
hangisi stokların satın alma maliyetinin
hesaplanmasında dikkate alınmaz?

52.
I. Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsa
II. Üçüncü kişiler adına inşa edilmekte olan bina
III. Faaliyet kiralamasına konu edilmek üzere elde tutulan
boş bina
IV. Başka bir işletmeye finansal kiralama sözleşmesi
çerçevesinde kiralanan bina
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına
göre, yukarıdakilerden hangileri yatırım amaçlı
gayrimenkullere örnek olarak verilebilir?

A) Nakliye giderleri
B) Yükleme ve boşaltma giderleri
C) İthalat vergileri
D) Satın alma tarihinden sonraki ticari iskontolar
E) İade alınabilecek vergiler

A) I ve III

50. Aşağıdakilerden hangisi TMS 8 Muhasebe Politikaları,
Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
standardına göre bir muhasebe politikası değişikliği
değildir?

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

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

53. TMS 21 Kur Değişim Etkileri standardına göre, elde
tutulan para ile sabit veya belirlenebilir bir tutarda para
olarak alınacak veya ödenecek varlık ve borçlara ne ad
verilir?

A) Nakit akış tablosunun önceki dönemlerde brüt yönteme
göre düzenlenirken, cari dönemde net yönteme göre
düzenlenmesi
B) Binaların amortismanının önceki dönemlerde azalan
bakiyeler amortisman yöntemine göre hesaplanırken,
cari dönemde normal amortisman yöntemine geçilmesi
C) Önceki dönemlerde makineler %10 oranı ile itfa
edilirken, yararlı ömrün gözden geçirilmesi sonucu
amortisman oranının %15’e yükseltilmesi
D) Önceki dönemlerde maddi duran varlıklar maliyet modeli
ile ölçülürken, cari dönemde yeniden değerleme modeli
ile ölçülmesi
E) Önceki dönemlerde stok değerleme yöntemi olarak ilk
giren ilk çıkar yöntemi kullanılırken cari dönemde
ortalama maliyet yöntemine geçilmesi

A) Parasal Kalem
B) Geçerli para birimi
C) Parasal Olmayan Kalem
D) Yabancı para
E) Döviz kuru

54. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
standardına göre, gerçekleşme zamanı veya tutarı belli
olmayan yükümlülüğe ne ad verilir?
A) Bankalara borç
C) Diğer borç

B) Ticari borç
D) Satıcılara borç
E) Karşılık

51. TMS 18 Hasılat standardına göre, temettülerin finansal
tablolara yansıtılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Temettüler, hissedarlara ödendiği zaman finansal
tablolara yansıtılır.
B) Temettüler, hissedarlara ait bir gelir unsuru olduğu için
finansal tablolara yansıtılmaz.
C) Temettüler, Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir
Tablosunda finansman gideri olarak yansıtılır.
D) Temettüler, özkaynakta artış yaratacak şekilde diğer
kapsamlı gelir unsuru olarak raporlanır.
E) Temettüler, hissedarların tahsil etme hakları ortaya
çıktığında finansal tablolara yansıtılır.

55. Aşağıdakilerin hangisi muhasebe bilgi sisteminin ilk
fiili aşamasıdır?
A) Para ile ifade edilebilen işlemelere ait belgelerin toplanması
B) Günlük defter (yevmiye defteri) kaydı
C) Büyük defter (defter-i kebir) kaydı
D) Finansal tabloların düzenlenmesi
E) Mali analiz yapılması
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56. Kamu Sektörü Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (IPSASB) hangi uluslararası kuruluş
bünyesinde yer almaktadır?

60. İşletmenin ürettiği A mamulüne ait ilgili dönem verileri şu
şekildedir:
1.800 ₺

Dönemin Üretim Maliyeti (Üretime
Yüklenen Maliyet)

A) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)
B) Uluslararası Para Fonu (IMF)
C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
D) Birleşmiş Milletler (UN)
E) Dünya Bankası (World Bank)

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

300 ₺

Dönem Başı Yarı Mamul Stok

150 ₺

Dönem Sonu Yarı Mamul Stok

200 ₺

Genel Yönetim Giderleri

250 ₺

Dönem başında işletmenin elinde, bir önceki dönemde
tamamlanan ve birim maliyeti 5 ₺ olan 50 birim A mamulü
bulunmaktadır. İşletme bu dönem 150 birim mamulün
üretimini tamamlamış ve 170 birim mamulü satmıştır.
İşletme ortalama maliyet yöntemini kullandığına göre,
bu dönemsonu stoklarda kalan mamullerin maliyeti kaç
₺’dir?

57. (Fiilî Ücret - Standart Ücret) x Fiilî Süre
Standart maliyet sistemini uygulayan bir işletmede
kullanılan bu formül aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?

A) 250

B) 300

C) 500

D) 900

E) 1.000

A) Ücret Sapması
B) Verim sapması
C) Süre sapması
D) Miktar sapması
E) Bütçe sapması

61. Üretim işletmelerinde üretim noktasında çalışan
işçilerin (örneğin montaj hattında bizzat üretim
faaliyetlerini yerine getiren), işletme yönetiminin
kontrolü dışında boşa geçen zamanları için ödenen
ücretlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdaki
yaklaşımlardan hangisi doğrudur?

58. Bir üretim işletmesinde çalışan bir işçinin ne kadar
yakacak yardımı aldığı aşağıdaki belgelerden
hangisinde yer alır?
A) Sipariş Takip Formu
B) İşçi Ücret Bordrosu
C) İşçilik Puantaj Kartı
D) İmza Defteri
E) İşçi Çalışma Kartı

A) Bizzat üretim faaliyetlerini yerine getirdikleri için direkt
işçilik gideri olarak muhasebeleştirilmelidir.
B) Çalışmayan kısım gider ve zararları kapsamında üretim
maliyetine katılmadan zarar olarak muhasebeleştirilmelidir.
C) Üretim noktasında çalışsalar bile, o süre zarfında üretim
yapmadıkları için endirekt işçilik gideri olarak
değerlendirilmelidir.
D) Üretim yapılmasa bile üretim maliyetlerinin bir parçası
olarak değerlendirilmelidir.
E) Çalışmayan kısma ait maliyetler genel üretim giderleri
olarak muhasebeleştirilmelidir.

59. İşletmenin B üretim noktasında genel üretim giderleri,
kullanılan direkt ilk madde ve malzeme giderlerine göre
mamullere yüklenmektedir. Eylül ayında üretilen mamuller
ve bu mamullerin üretiminde kullanılan direkt ilk madde ve
malzeme giderleri şu şekilde gerçekleşmiştir:
Mamuller

Üretim
Miktarı

Direkt İlk Madde
Malzeme Maliyeti

M1

1.000 br

20.000 ₺

M2

2.000 br

30.000 ₺

Eylül ayına ait tahakkuk eden genel üretim giderleri toplamı
20.000 ₺’dir.
Buna göre, M1 mamulü için birim başına Eylül ayında
yüklenen genel üretim gideri kaç ₺’dir?
A) 8

B) 12

C) 14

D) 18

E) 20
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62. İşletmenin kullandığı (X) direkt ilk madde ve malzemesine
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Tarih

Açıklama

Miktar

Birim
Fiyat

01 Temmuz
07 Temmuz

Önceki Dönemden
Devir
Üretime Gönderilen

50
50

200 ₺
?

18 Temmuz

Satın Alınan

200

150 ₺

25 Temmuz

Satın Alınan

250

200 ₺

31 Temmuz

Üretime Gönderilen

300

?

65. Net işletme (çalışma) sermayesi 400.000 ₺ olan bir
işletmenin cari oranı 2’dir. Bu işletmede 200.000 ₺ stok
bulunmaktadır.
Buna göre, işletmenin asit test oranı kaçtır?
A) 1,2

B) 1,4

C) 1,5

D) 1,6

E) 1,8

Yukarıdaki bilgilere ve İlk Giren İlk Çıkar (FİFO)
Yöntemi’ne göre, (X) direkt ilk madde ve malzemesinin
“Dönem Sonu” maliyeti kaç ₺’dir?
A) 10.000 B) 30.000 C) 40.000

D) 50.000

66. Bir şirketin sektöründeki en iyi şirkete göre durumunu
analiz etmek amacıyla bir oran analizi yapılacaksa, bu
amaçla kullanılacak referans oranlar aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?

E) 60.000

A) Hareketli ortalama oranlar
B) Sektör oranları
C) İdeal oranlar
D) Bütçe standart oranları
E) Sermaye yeterlilik oranları
63. İşletmede üretim dönemine ilişkin bilgiler şu şekildedir:
Mamuller

Satış Tutarı (₺)

Miktar (Adet)

(X)

1.500 Ad.

900.000 ₺

(Y)

4.500 Ad.

1.800.000 ₺

67. Aktif toplamı 200.000 ₺ olan bir bilançoda genel
toplamlara göre yapılan dikey yüzdeler analizi ile
dönen varlıkların dikey yüzdesi %25, kısa vadeli
yabancı kaynakların dikey yüzdesi de %10 olarak
hesaplanmışsa, bu işletmenin net işletme (çalışma)
sermayesi kaç ₺ olur?

Birleşik Maliyet Toplamı 1.500.000 ₺’dir.
Yukarıdaki bilgilere ve “Fiziksel Ölçüler Yöntemi”ne
göre, (X) mamulüne birleşik maliyetten düşen pay kaç
₺’dir?
A) 285.000

B) 297.000
D) 998.000

A) 15.000 B) 25.000 C) 30.000

B) 100

C) 300

E) 40.000

C) 375.000
E) 1.125.000

68. Bir yılı kapsayacak şekilde nakit akış tablosunu
hazırlamak için aşağıdakilerden hangisi gerekli
değildir?

64. İşletmenin üretim dönemine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Aylık kapasite 6.000 birim ve üretim miktarı 4.000 birimdir.
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
800.000 ₺
Direkt İşçilik Giderleri
600.000 ₺
Genel Üretim Giderleri:
400.000 ₺
GÜG Değişken
240.000 ₺
GÜG Sabit
160.000 ₺
Yukarıdaki bilgilere ve “Asal Maliyet Yöntemi”ne göre,
üretim dönemine ilişkin birim üretim maliyeti kaç ₺’dir?
A) 40

D) 35.000

D) 350

A) İlgili dönemin dönem başı bilançosu
B) İlgili dönemin özkaynaklar değişim tablosu
C) İlgili dönemin tamamlanmış olması
D) İlgili döneme ait gelir tablosu
E) İlgili dönemin dönem sonu bilançosu

E) 450
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69. Bir işletmenin bir önceki döneme göre stoklarındaki
artış yüzdesi, satışların maliyetindeki artış yüzdesinin
iki katı ise, bu işletme için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

73. Denetçi, ilişkili taraflarla ilgili aşağıdaki konulardan
hangisinde yönetimi sorgulamaz?
A) İşletmenin dönem içinde ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği
işlemlerin türü ve amacı
B) İşletme ile ilişkili taraflar arasındaki ilişkilerin niteliği
C) İşletmenin ilişkili taraflarının kimliği
D) İşletmenin dönem içinde ilişkili taraflarla herhangi bir
işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği
E) İşletmenin gelecek dönem içinde ilişkili taraflarla
gerçekleştireceği işlemlerin türü ve amacı

A) Bu durum gelecek dönemlerde de devam ederse, bu
işletmenin özkaynak kârlılığı düşecektir.
B) Bu durum gelecek dönemlerde de devam ederse, bu
işletmenin ticari borçları azalacaktır.
C) Bu durum gelecek dönemlerde de devam ederse,
işletmenin stok devir hızı düşecektir.
D) Bu durum gelecek dönemlerde de devam ederse, bu
işletmenin net işletme (çalışma) sermayesi azalacaktır.
E) Bu durum gelecek dönemlerde de devam ederse, bu
işletmenin ticari alacakları artacaktır.

74. Satın alınan stoklara uygulanacak maddi doğruluk
testleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

70. Net satışlarının tutarı 600.000 ₺ olan bir işletmede
borçların toplamı 20.000 ₺, özkaynak toplamı 30.000 ₺
ise bu işletmenin aktif devir hızı oranı kaçtır?
A) 12

B) 16

C) 20

D) 24

A) Sevk irsaliyelerinden bir örneklem seçilerek satış
faturaları, satış kayıtları ve müşteri hesapları incelenir.
B) Satış faturalarından bir örneklem seçilerek satış
faturalarındaki fiyatlar ile piyasa fiyatları karşılaştırılır.
C) Satış faturalarındaki yatay ve dikey aritmetik işlemler
yeniden hesaplanır.
D) Satış fişleri ve sevk irsaliyesi; müşteri adı, gönderilen
malın nitelikleri ve miktarı karşılaştırılır.
E) Satış faturalarından örneklem seçilir ve yetki kullanımı
açısından incelenir.

E) 30

71. Cari oranı 3 olan bir işletmede, duran varlıklar 70.000 ₺,
dönen varlıklar 30.000 ₺, uzun vadeli yabancı
kaynaklar 40.000 ₺ ise özkaynaklarının toplam tutarı
kaç ₺’dir?
A) 20.000 B) 40.000 C) 50.000

D) 60.000

E) 110.000
75. Aşağıdakilerden hangisi kanıtların yeterliğini etkileyen
faktörler arasında yer almaz?
A) Önemlilik
B) Nicelik
C) Ana kütlenin büyüklüğü
D) Risk
E) Ekonomik etkenler

72. Bir işletmenin gelir tablosu kalemlerinden bazıları şöyledir:
Genel Yönetim Giderleri
6.000 ₺
Yurtiçi Satışlar
20.000 ₺
Satış İskontoları
2.000 ₺
Diğer İndirimler
1.000 ₺
Satılan Ticari Malların Maliyeti
8.000 ₺
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
3.000 ₺
Önceki Dönem Gelir ve Kârları
1.500 ₺
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2.500 ₺
Buna göre, işletmenin faaliyet kârı kaç ₺’dir?
A) 3.000

B) 5.000

C) 6.000

D) 9.000

76. Önleyici kontrollerde uygun belgeleme ve muhasebe
kayıt düzeninin var olması ilkesi aşağıdakilerden
hangisini kapsar?
A) Muhasebe kayıtlarının fatura, tahsil fişi, tediye fişi gibi
belgelere dayanması
B) Bilgisayar sistemine girişin şifre sistemine bağlanması
C) Bilgisayara kaydedilen muhasebe kayıtlarının düzenli
yedeklenmesi, bilgi işlem sisteminin özel bir odada
korunması
D) İşletme iç ve dış denetçileri tarafından önceden haber
vermeden, varlıkların muhasebe kayıtlarına
uygunluğunun kontrol edilmesi
E) Daha zor ve karmaşık işlemlerin, işletmenin tümünde
değil belirli bölümlerinde yerine getirilmesi

E) 10.000
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77. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

81. Aşağıdakilerden hangisi standart bir bağımsız denetim
raporunun, geçerli finansal raporlama çerçevesinin
hükümleri açısından içermesi gereken hususlardan biri
değildir?

A) Kanıtı toplamanın maliyeti arttıkça toplanacak kayıt
sayısı azalır.
B) Doğal riskle toplanacak kanıt sayısı arasında doğrusal
bir ilişki vardır.
C) Hesap kalemleri düzeyindeki önemlilik düzeyi ile o
hesapla ilgili toplanacak kanıt sayısı arasında ters bir
ilişki vardır.
D) Ortaya çıkaramama riski ile toplanacak kanıt sayısı
arasında doğrusal bir ilişki vardır.
E) Önemli olan bir hesap için önemsiz olan bir hesaba göre
daha fazla sayıda kanıt toplanmalıdır.

A) Seçilen ve uygulanan önemli muhasebe politikalarının
finansal tablolarda yeterli bir şekilde açıklanıp
açıklanmadığı
B) Hedef kullanıcıların finansal tabloların düzenlenme tarihi
sonrası meydana gelen tüm önemli işlem ve olaylar için
finansal tablolarda yeterli açıklama yapılıp yapılmadığını
C) Seçilen ve uygulanan önemli muhasebe politikalarının
uygunluğu ile bu politikaların geçerli finansal raporlama
çerçevesiyle tutarlı olup olmadığı
D) Yönetim tarafından yapılan muhasebe tahminlerinin
makul olup olmadığı
E) Finansal tablolarda sunulan bilgilerin ihtiyaca uygun,
güvenilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olup olmadığı

78. Kasa hesabının denetimde denetçi, denetim yaptığı
işletmede aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz?
A) Kasa hesabında kayıtlı olan nakitlerin, kasa sayım
tutanağı ile mutabakatının sağlanması
B) Kasa sayımı sırasında tespiti yapılan nakit olmayan
kalemlerin araştırılması
C) Kasa hesabına yapılan kayıtların örnekleme yöntemiyle,
belgelere uygunluğunun kontrol edilmesi
D) Kasa sayımı sonucunda, sayım fazlalığı veya
noksanlığının araştırılması
E) Bilanço dönemi sonrası tarihlerdeki yüksek tutarlı tahsil
ve ödeme kayıtlarının incelenmesi

82. Denetimi yapılan ABC A.Ş.’de ortaklar tarafından kasadan
çekilen ve kişisel olarak kullanılan tutarlar, banka hesabına
yatırılmış gibi 102 Bankalar hesabına kaydedilmiştir.
Bu durum ABC A.Ş.’nin hangi iddiası ile ilgilidir?
A) Değerleme
B) Varolma
D) Sunum

C) Tamlık
E) Doğruluk

79. Denetçi, kasadan yapılan ödemelerin yasal sınırlar
çerçevesinde olup olmadığını kontrol etmek için hesap
muavinini gözden geçirmiş ve örnekleme usulü seçtiği
işlemlere ilişkin belgeleri kontrol etmiştir.
Bu çalışma, aşağıdaki denetim prosedürlerinden
hangisini ifade eder?
A) Analitik prosedür
C) Yeniden uygulama
E) Tetkik

B) Sorgulama
D) Gözlem

83. Aşağıdaki kanıt türlerinden hangisi “nesnel kanıt”
niteliğinde değildir?
A) Denetim ekibi tarafından düzenlenen dönem sonu stok
sayım tutanağı
B) Denetim ekibi tarafından yapılan fiziki inceleme
sırasında stoklarda gözlemlenen bozukluğun tutar olarak
tespiti
C) Kasa sayım sonucu tutanağı
D) Büyük defter bakiyelerinin eşitliğini araştırmak amacıyla
çeşitli borç hesaplarının bakiyelerini gösteren mizanın
düzenlenmesi
E) Alacakların ve banka hesaplarının mutabakatı

80. ABC A.Ş.’nin bilançosunda Geliştirme Giderlerinin tutarı
8.000.000 ₺’dir. Geliştirme Giderleri hesabının maddi
doğruluk incelemesini yapan denetçi, söz konusu
8.000.000 ₺’nin 3.500.000 ₺’lik kısmının aslında piyasa
araştırması kapsamında yapılan harcamalardan
kaynaklandığını saptamıştır.
Bu durum ABC A.Ş.’nin hangi iddiası ile ilgilidir?
A) Sınıflandırma
B) Tamlık
C) Değerleme
D) Sunum
E) Gerçekleşme
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84. Denetim ekibinden birinin, işletmenin personeli
tarafından yapılan stok sayımına katılması aşağıdaki
kanıt toplama yordamlarından hangisinin kapsamına
girmektedir?
A) Soruşturma
C) Yeniden hesaplama
E) Kontrol

87. Aşağıdakilerden hangisi standart bir bağımsız denetim
raporunun içermesi gereken temel unsurlardan biri
değildir?
A) Bağımsız denetimi yapılan işletmenin finansal
tablolarının önemli yanlışlık içerip içermediği hususuna
yer verilmesi
B) Bağımsız denetimi yapılan işletmenin iç kontrol
sisteminin etkinliği hakkında görüş içermesi
C) Bağımsız denetim raporunun sözleşmede belirtilen
muhataba hitaben düzenlenmesi
D) Bağımsız denetimi yapılan işletmenin finansal
tablolarının finansal raporlama standartlarına uygun
olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumuna
ilişkin işletme yönetiminin sorumluluğunun belirtilmesi
E) Bağımsız denetimi yapılan işletme ile söz konusu
işletmenin finansal tablolarının bağımsız denetime tâbî
tutulduğu hususunun belirtilmesi

B) Dışsal doğrulama
D) Gözlem

85. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim alanı ile
ilgili örneklem birimlerinin seçiminde kullandığı
tekniklerden biri değildir?
A) Sistematik seçim
B) Rassal seçim
C) Homojen birimlerin seçimi
D) Katmanlı seçim
E) Blok seçim

88. Aşağıdakilerden hangisi Kasa hesabının işlem
döngülerinde yer alan hesaplardan biri değildir?
A) İndirilecek KDV
C) Karşılık giderleri

B) Alış iadeleri
D) Alıcılar
E) Satıcılar

89. İki tüketicinin yer aldığı bir piyasada 1. ve 2. kişinin bireysel
talep fonksiyonları sırasıyla şu şekilde verilmiştir:
𝒒𝟏 = 𝟐𝟐 − 𝑷 ve 𝒒𝟐 = 𝟒𝟒 − 𝟑𝟑. Ayrıca bu piyasa için arz
miktarını belirleyen fonksiyonda 𝑸𝒔 = 𝟐𝟐 şeklinde ifade
edilmiştir.

Buna göre, piyasa denge fiyatı aşağıdakilerden
hangisine eşit olur? (𝒒𝟏 ve 𝒒𝟐 sırasıyla 1. ve 2. kişinin
bireysel talep miktarlarını, P malın fiyatını ve 𝑸𝒔 malın
piyasa arz miktarını göstermektedir.)

86. Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin “görüş
bildirmekten kaçınma” kararı vermesine neden olan
durumlardan biri değildir?
A) Denetçinin, tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal
tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli
olabileceği ancak yaygın olmayabileceği sonucuna
varması
B) Denetçinin, görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edememesi
C) Denetçinin, tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal
tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin yaygın
olabileceği sonucuna varması
D) Denetçinin, şirket hakkında açılmış olan tazminat
davalarında zayıf görünmesi ve davanın aleyhte
sonuçlanmasının finansal tablolar üzerindeki muhtemel
etkilerinin önemli olabileceği sonucuna varması
E) Denetçinin, tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal
tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli
olabileceği sonucuna varması

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

90. İki mallı bir ekonomi modelinde, bir malın üretim
miktarı arttıkça diğer malın üretiminden giderek artan
miktarlarda vazgeçilmesi durumu, aşağıdakilerden
hangisi ile tanımlanmaktadır?
A) Azalan marjinal verimlilik kanunu
B) Ölçeğe göre azalan verim kanunu
C) Azalan marjinal fayda kanunu
D) Kâr oranlarının düşme eğilimi kanunu
E) Artan fırsat maliyeti kanunu
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95. Devletin ekonomiye müdahalesinin başarısızlıkla
sonuçlandığını belirten ve minimal devleti savunan
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

91. Keynesyen tüketim fonksiyonu için ortalama tüketim
eğiliminin marjinal tüketim eğiliminin iki katı olduğu
varsayılsın.

A) Marjinalist yaklaşım
B) Piyasa aksaklıkları yaklaşımı
C) Keynesyen yaklaşım
D) Kamusal tercih yaklaşımı
E) Refah devleti yaklaşımı

Bu durumda otonom tüketimin harcanabilir gelire olan
oranı aşağıdakilerden hangisine eşit olur?
(c: marjinal tüketim eğilimi)
A) c

B) 1+c

C) 1/c

D) 1-c

E) 2c

92. Basit bir kapalı ekonomi modelinde, hem mal
piyasasında mal talebi fazlasını, hem para piyasasında
para arzı fazlasını temsil eden bir noktanın IS ve LM
eğrilerine göre konumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) IS eğrisinin solunda LM eğrisinin sağındadır.
B) Hem IS eğrisinin hem LM eğrisinin sağındadır.
C) IS eğrisinin sağında LM eğrisinin üzerindedir.
D) IS eğrisinin sağında LM eğrisinin solundadır.
E) Hem IS eğrisinin hem LM eğrisinin solundadır.

96. “Refah iktisadının birinci temel teoremi” aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
A) Bireylerin başlangıç varlıklarını yeniden dağıtarak bir
rekabetçi dengeden başka bir rekabetçi dengeye piyasa
koşulları içinde varılabilir.
B) Toplumda kimsenin durumunu kötüleştirmeden bir
kişinin durumu iyileştirilebiliyorsa başlangıç dağılımı
Pareto etkindir.
C) Belli varsayımlar altında tam rekabet koşulları altında
varılan her rekabetçi denge aynı zamanda Pareto
etkindir.
D) Bir ekonomide birçok sektörde etkinlik koşulları
gerçekleşmiyorsa bunların bazılarını düzeltmek etkinlik
kaybına yol açar.
E) Kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması için üretimde ve
tüketimde etkinliğin sağlanması gerekir.

93. Merkez Bankasının enflasyon ve çıktı açığındaki
gelişmelere göre faizi ne kadar değiştirmesi gerektiğini
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sterilizasyon
B) Taylor kuralı
C) Stagflasyon
D) Reeskont kredileri E) Verim eğrisi

97. Üç maldan A malının talebinin fiyat esnekliği -0.5, B malının
-0.3 ve C malının -0.2’dir. Hükümet bu malların üreticileri
üzerine aynı oranda dolaylı vergi koymayı düşünmektedir.

94. Uluslararası iktisat teorisinde “J eğrisi” olarak bilinen
olguyu ortaya çıkaran neden aşağıdakilerden
hangisidir?

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kısa dönem ihracat ve ithalatın talep esneklikleri ile
uzun dönem esneklikleri arasındaki farklılık
B) Hükümet harcamalarının dış ticaret dengesi üzerindeki
etkisi
C) İthal malları tüketimini belirleyen eğilimlerin döviz
kurundan etkilenmemesi
D) Döviz kurundaki değişmelerin para arzındaki
değişmelere yavaş tepki vermesi
E) Dış ticaret açığının esas olarak döviz kuru dışında
etkenler tarafından belirlenmesi

A) B malı üreticisinin tüketiciye yansıttığı vergi, A malı
üreticisinin yansıttığından fazla olacaktır.
B) Her üçünde de üretici verginin tamamını
yansıtamayacaktır.
C) C malı üreticisinin tüketiciye yansıttığı vergi, A malı
üreticisinin yansıttığından fazla olacaktır.
D) B malı üreticisinin tüketiciye yansıttığı vergi, C malı
üreticisinin yansıttığından fazla olacaktır.
E) Vergi yansıması oranı esnekliklerle birlikte değişecektir.
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98. Milli Eğitim Bakanlığının yoksul hanelere yaptığı
yardımlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Merkezî yönetim bütçesinde görünmezler.
B) İşlevsel sınıflandırmaya göre eğitim harcamasıdır.
C) Ekonomik sınıflandırmaya göre transfer harcamasıdır.
D) Ekonomik sınıflandırma esaslarına göre ek talep
yaratırlar.
E) Millî gelir çarpanını değiştirmezler.

A

102. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi
meslek mensubunun ya da mesleki şirketlerin
çalışanlar ya da şirketler listesinden silinmesini
gerektiren hâller arasında yer almaz?
A) Meslek mensubunun Kanun’a göre meslekten çıkarmayı
gerektiren cezalara çarptırılması
B) Mesleki şirketin üç yıl gayri faal durumda olduğunun
tespit edilmesi
C) Meslek mensubuna ruhsatnamenin verildiği tarihte,
verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının
sonradan tespit edilmiş olması
D) Meslek mensubu olmak için Kanun’un aradığı şartların
sonradan kaybedilmiş olması
E) Mesleki şirketin, tasfiyesine karar verildiği hâlde tasfiye
işlemlerinin bir yılda tamamlanmaması

99. Kamu borç tahvillerinin primli ihracı aşağıdaki
sonuçlardan hangisine yol açmaz?
A) Kamu borç tahvillerine talebi artırır.
B) Kamu iç borç stoku artar.
C) Tahvilin üzerine yazan nominal faiz değişir.
D) Tahvil faizi piyasa faiz haddini etkileyebilir.
E) Tahvilin gerçek faizi değişir.

100. Aşağıdakilerden hangisi yarı kamusal mallar ile erdemli
malların ortak yönüdür?
A) Her ikisinde de dışsallık mevcuttur.
B) Her ikisini de tüketicilerin hangi miktarda tükettiğinin
tespiti mümkün değildir.
C) Her ikisi de düşük maliyetle üretilir.
D) Her ikisi de tekelci üretime tâbîdir.
E) Her ikisinin de üretimi piyasa mekanizmasına
bırakıldığında etkin üretim sağlanır.

103. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve
Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, meslek
mensubunun istihdam ettiği personel tarafından
gerçekleştirilen haksız rekabet eylemleri ve
uygulamalarından doğan sorumluluk aşağıdakilerin
hangisinde doğru şekilde açıklanmıştır?
A) Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya ve zarar
görenlere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.
B) Meslek mensubu, sadece zarar görenlere karşı
sorumludur; bağlı bulunulan odaya karşı sorumluluk
sadece istihdam edilen kişidedir.
C) Meslek mensubu, sadece bağlı bulunduğu odaya karşı
sorumludur; zarar görenlere karşı şahsi sorumluluk
sadece istihdam edilen kişidedir.
D) Meslek mensubu, sadece Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliğine karşı sorumludur.
E) Meslek mensubu, bağlı bulunduğu odaya ve zarar
görenlere karşı sorumludur.

101. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek
Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre, meslek mensuplarının,
hizmet verdikleri firmaların ya da resmî mercilerin
isteğine uyarak yaptıkları denetimler sonunda
düzenledikleri ve aylık ya da üçer aylık bilgileri
kümülatif olarak gösteren “dönemsel raporlar”
aşağıdakilerden hangisine girer?
A) Özet standart raporu
B) Tali rapor
C) Yardımcı rapor
D) Özel amaçlı rapor
E) Tasdik raporu
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104. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik
İlkeler Hakkında Yönetmelik düzenlemesinin ekinde yer
alan “Etik İlkeler”e göre, aşağıdakilerden hangisi
bağımsız çalışan meslek mensubu için yakınlık tehdidi
yaratabilecek durumlara verilebilecek örnekler
arasında yer almamaktadır?

A

107. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. maddesine göre,
aşağıdakilerden hangisinde özel istihdam bürosu
aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulamaz?
A) Uzaktan çalışma yapılan işlerde
B) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı
olarak gördürülen işlerde
C) Mevsimlik tarım işlerinde
D) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları
hâlinde
E) Ev hizmetlerinde

A) Üst düzey personel ile güvence sağlama müşterisi
arasında uzun süreli arkadaşlık ilişkisinin olması
B) Sözleşme ekibinin bir üyesinin, müşteri işletme ile
yapılan sözleşmenin esas konusu üzerinde doğrudan ve
önemli etki yapabilecek bir çalışanı ile yakın ya da birinci
derece ailevi ilişkisinin olması
C) Sözleşme ekibinin bir üyesinin, müşteri işletmenin bir
yöneticisi ile yakın veya birinci derece ailevi ilişkiye
sahip olması
D) Bir müşteriden değeri önemsiz bile olsa hediye alınması
E) Firmanın eski bir ortağının, müşterinin yöneticisi veya
sözleşme konusu üzerinde direkt ve önemli bir etki
yapabilecek çalışanı olması

105. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, aşağıdaki
suçlardan hangisinden dolayı verilen mahkûmiyet
hükmü, affa uğramış olsa bile meslek mensubu olmaya
engel teşkil etmez?

108. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’nun 63. maddesine göre karar verilmiş veya
başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt hangi
hallerde ertelenemez?
A) Hava taşımacılığı hizmetlerini bozucu nitelikte ise
B) Genel sağlığı bozucu nitelikte ise
C) Millî güvenliği bozucu nitelikte ise
D) Büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma
hizmetlerini bozucu nitelikte ise
E) Bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı
bozucu nitelikte ise

A) Zimmet
B) Dolandırıcılık
C) Güveni kötüye kullanma
D) Hileli iflas
E) Taksirle yaralama

106. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre,
aşağıdaki fillerden hangisinin gerçekleştirilmesi
halinde meslek mensuplarına uyarma cezası
uygulanır?

109. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, süreli feshe ilişkin
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İş sözleşmesini, fesih hakkını kötüye kullanarak sona
erdiren işçinin, işverene bildirim süresine ait ücretin üç
katı tutarında tazminat ödemesi gerekir.
B) Belirli süreli iş sözleşmesini süresinden önce fesheden
tarafın karşı tarafa ihbar tazminatı ödemesi gerekir.
C) İhbar tazminatı ve bildirim sürelerine ait ücretin
hesabında işçinin çıplak ücreti esas alınır.
D) İş Kanununda düzenlenen bildirim süreleri mutlak
emredicidir ve artırılamaz.
E) İşveren bildirim sürelerine ait ücreti peşin ödeyerek iş
sözleşmesini feshedebilir.

A) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması
B) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat
borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi
C) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan
müşterilere, bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek
mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması
D) Reklam yasağına uyulmaması
E) Büro Tescil Belgesi alınmaması
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110. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, alt işveren ilişkisine
ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir binanın tamamının yapımı işinin başkasına verilmesi
hâlinde alt işveren ilişkisi oluşur.
B) Yardımcı işlerin alt işverene verilmesinde muvazaa
denetimi yapılmaz.
C) Asıl işverenin, alt işveren işçilerinin ücret haricindeki
alacaklarından müteselsil sorumluluğu yoktur.
D) Bir ayakkabı fabrikasının çatısının onarımının
üstlenilmesi alt işveren ilişkisi oluşturur.
E) Bağımsız çalışan bir tesisat ustasının, bir lokantanın
tesisatının bakım ve onarımını yapma işini, yanında
başkasını çalıştırmaksızın tek başına üstlenmesi alt
işveren ilişkisine vücut vermez.

111. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi türlerine
ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

113. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi bilanço usulündeki değerleme ölçütlerinden biri
değildir?
A) Tasarruf değeri
B) İtibari değer
C) Rayiç bedeli
D) Telif değeri
E) Mukayyet değer

114. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi matrahının
tespitinde hasılattan indirim konusu yapılamaz?

A) Deneme süreli iş sözleşmesi, deneme süresi içinde
işveren tarafından feshedildiğinde, işçi deneme
süresinin sonuna kadar elde edeceği ücrete hak kazanır.
B) Meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinin kurulmasıyla geçici
işçiyi çalıştıran işveren ve geçici işçi arasında iş
sözleşmesi kurulmuş olur.
C) Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmelerinde
takım kılavuzunun ücreti, takıma dâhil işçilerin
ücretlerinden kesintilerle ödenir.
D) Çağrı üzerine çalışma sözleşmesiyle çalışan işçi,
çalıştırılmak için belirlenen sürede çalıştırılsın veya
çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.
E) Belirli süreli iş sözleşmesinin ilk kez kurulmasında
objektif koşulların varlığı aranmaz.

112. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’na göre, iş kazası ve meslek hastalığı
sigortasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kasdî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan,
meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya Kurumun
yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul
etmeyen sigortalıya, iş kazası ve meslek hastalığı
sigortasından herhangi bir ödeme yapılmaz.
B) Bir işçinin, işverenin sağladığı servisle eve dönerken
gerçekleşen trafik kazasında yaralanması iş kazasıdır.
C) Ruhsal engellilik halleri de sigortalının çalıştığı veya
yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple
veya işin yürütüm şartları yüzünden meydana gelmişse
meslek hastalığıdır.
D) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık
ve engellilik nedeniyle sürekli iş göremezlik gelirine hak
kazanmak için meslekte kazanma gücünün en az %10
oranında azalmış olması gerekir.
E) Sigortalı, işe başladığı ilk gün bile iş kazasına uğrayacak
olsa iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından
sağlanan haklardan yararlanır.

A) Kuruluş ve örgütlenme giderleri
B) Anonim Şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri adına
bu sıfatları dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna
doğrudan ödenen primler (Bağ-Kur Primleri)
C) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler
D) Menkul kıymet ihraç giderleri
E) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde
komandite ortağın kâr payı

115. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, verginin ziyaa
uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair
yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili
olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama
talep edilmesi aşağıdaki müesseselerden hangisi ile
ifade edilmektedir?
A) Dönem sonu işlemleri
C) Vergi incelemesi
E) İzaha davet
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116. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre,
katma değer vergisinin indirim konusu yapılması ve
indirimin belgelendirilmesine ilişkin aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A

120. Aşağıdakilerden hangisinin anonim şirket olağan genel
kuruluna katılma zorunluluğu yoktur?
A) Kuruluş ve esas sözleşme değişiklikleri Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının iznine tâbî anonim şirketlerde
bakanlık temsilcisi
B) Şirket esas sözleşmesinde paylar A ve B grubuna
ayrılmışsa, her iki gruptan en az bir pay sahibi
C) Murahhas yönetim kurulu üyeleri
D) Bağımsız denetime tâbî şirketlerde denetçi
E) En az bir yönetim kurulu üyesi

A) Perakende satış fişlerinde katma değer vergisinin ayrıca
gösterilmesi zorunlu olmayıp, vergili bedelin tek tutar
hâlinde ifade edilmesi mümkündür.
B) Katma değer vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar
ile gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmelidir.
C) Faturalar, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim
yılı aşılmamak şartıyla kanuni defterlere kaydedilmelidir.
D) Gider belgesi olarak kabul edilen yazar kasa fişlerinde
ayrıca gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin
kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel
hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılır.
E) Hakediş belgesinde gösterilen katma değer vergisi bu
belgeye dayalı olarak indirim konusu yapılabilir.

121. Vadenin geçmesinden sonra yapılan ciroya ilişkin
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Alacağın temliki hükmündedir.
B) Geçerli bir ciro hükmündedir.
C) Yapılmamış sayılır.
D) Senedi geçersiz kılar.
E) Makbuz hükmündedir.

117. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden
fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış
olan kâğıtları ifade eder?
A) Suret

B) Resim
D) Nispet

C) Nüsha
E) Fotokopi

118. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi amme alacağını
güvence altına alan önlemlerden biri değildir?
A) İhtiyati haciz
C) Rüçhan hakkı

B) Tasarrufun iptali
D) Teminat
E) Uzlaşma

122. Aşağıdakilerden hangisi bir uyuşmazlıkta ticari
defterlerin sahibi lehine delil olması için aranan
şartlardan değildir?
A) Defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yapılmış olması
B) Uyuşmazlığın karşı tarafının da defter tutmakla yükümlü
olması
C) Defterlerini lehine delil olarak kullanan defter sahibinin
yemin etmesi
D) Uyuşmazlığın deftere geçirilmesi gereken bir husustan
doğmuş olması
E) Karşı tarafın, defter kayıtlarının içeriğini diğer kesin
delillerle çürütememiş olması

119. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, aşağıdaki
malvarlığı unsurlarından hangisi limited şirkete
sermaye payı olarak getirilebilir?
A) Şirket sözleşmesi imzalandığı tarihte vadesine üç ay
kalmış, düzenleyeni üçüncü kişi olan bir bono (emre
yazılı senet)
B) Üzerinde üçüncü kişi lehine ipotek bulunan bir taşınmaz
C) Bedelleri tamamen ödenmiş nama yazılı anonim şirket
payları
D) Şirkete verilecek muhasebecilik hizmeti
E) Bir taşınmaz üzerindeki ipotek hakkı
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123. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, “görünüşe
güven ilkesi” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
126.
I. Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından
kaynaklanan zenginleşme
II. Gerçekleşmemiş bir sebebe dayanan zenginleşme
III. Sona ermiş bir sebebe dayanan zenginleşme
IV. Geçerli olmayan bir sebebe dayanan zenginleşme
V. Ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından
kaynaklanan zenginleşme
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan genel
hükümlere göre, yukarıdaki hâllerin hangilerinde,
malvarlığında azalma olan kişinin sebepsiz
zenginleşme hükümlerine göre geri isteme hakkı
doğmaz?

A) Ticaret siciline tescil kaydı ile ilan edilen durum arasında
aykırılık bulunması hâlinde, tescil edilmiş olan gerçek
durumu bildikleri ispat edilmediği sürece, üçüncü
kişilerin ilan edilen duruma olan güvenlerinin hukuken
korunmasıdır.
B) Bir hususun ticaret siciline tescil ile beraber derhâl
üçüncü kişiler hakkında sonuç doğurması veya sürelerin
derhal işlemeye başlamasıdır.
C) Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya
başlayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddialarının
hukuken dinlenmemesidir.
D) Bir hususun ticaret siciline gerçeğe aykırı olarak tescil
edilmesi dolayısıyla zarar görenlerin tazminat haklarının
mevcut olmasıdır.
E) Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil
edilip de ilanı zorunlu iken ilan olunmamış bir hususun,
ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat
edildiği takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilmesidir.

124. Bir ticari temsilci (ticari mümessil), aşağıdaki
işlemlerden hangisini müvekkil tacirden açık yetki
almadan yapamaz?

A) I ve II

C) II ve III
E) IV ve V

127. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, taraflar
arasında aksine bir anlaşma bulunmadığı durumlarda
parça borçlarının ifa yeri kural olarak neresidir?
A) Alacaklının ifa zamanındaki yerleşim yeri
B) Alacaklının ifa zamanında tercih edeceği herhangi bir yer
C) Borç konusunun sözleşmenin kurulduğu sırada
bulunduğu yer
D) Borçlunun sözleşmenin kurulduğu sıradaki yerleşim yeri
E) Alacaklının sözleşmenin kurulduğu sıradaki yerleşim yeri

A) Tacire ait taşınmazı tacir adına kiraya vermek
B) Tacir adına bankadan kredi çekmek
C) Tacire ait taşınmazı tacir adına satmak
D) Tacir adına çek düzenlemek
E) Tacir adına taşınmaz satın almak

125. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, korkutulma
sonucunda sözleşme yapan taraf ne kadar süre içinde
sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği
şeyi geri istemezse sözleşmeyi onamış sayılır?

B) I ve V
D) III ve IV

128. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, öneri ve
kabul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını
öneren, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle
bağlıdır.
B) Telefon, bilgisayar gibi araçlarla doğrudan iletişim
sırasında yapılan öneri, hazır olmayanlar arasında
yapılmış sayılır.
C) Fiyat göstererek mal sergilenmesi veya tarife
gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça
öneri sayılır.
D) Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye
yapılan öneri hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle
bağlılıktan kurtulur.
E) Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz ve
bu şeyi alan kişi onu göndermekle yükümlü değildir.

A) Korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak
bir yıl içinde
B) Korkutmanın başladığı tarihten itibaren beş yıl içinde
C) Korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak
üç yıl içinde
D) Korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak
altı ay içinde
E) Korkutmanın başladığı tarihten itibaren üç yıl içinde
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A

129. Borçların ifasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde
alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu, borcunu
şahsen ifa etmekle yükümlü değildir.
B) Sözleşmenin hükümlerinden veya özelliğinden tarafların
aksini kastettikleri anlaşılmadıkça, borçlu edimini erken
ifa edemez.
C) Borcun tamamı belli ve muaccel ise, alacaklı kısmen
ifayı reddedebilir.
D) Ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş
ve sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir
ifade de bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç
üzerinden ülke parasıyla da ödenebilir.
E) Alacaklı, alacağın bir kısmı için kefalet, rehin veya başka
bir güvence almış ise, borçlu kısmen yaptığı ödemeyi,
güvence altına alınan veya güvencesi daha iyi olan
kısma mahsup etme hakkına sahip değildir.

130. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca
kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden
anlaşılmadıkça hukuki işlemden doğan temsil
yetkisinin sona erme hâllerinden biri değildir?
A) Temsilcinin ölümü
B) Temsilcinin fiil ehliyetini kaybetmesi
C) Temsilcinin iflas etmesi
D) Temsilci aleyhine icra takibi başlatılması
E) Temsilcinin gaipliğine karar verilmesi
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Test bitti.

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş
Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu (Yabancı dilden girmeyenler için 20 soru)
ise yabancı dili de (Almanca, Fransızca ve İngilizce) kapsayan genel kültür-genel
yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk (Yabancı dilden girmeyenler için toplam
120 soru) test biçiminde yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl
değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. Gerek mesleki kalitenin
yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav
sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle, sınava katılan
adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bağıl değerlendirme sistemi
uygulanmaktadır.
Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer
adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava
giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o
sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre, bağıl puana dönüştürerek
değerlendiren bir sistemdir.
Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı, sınavdaki öteki adayların
başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel
alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde
olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu
gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde
adayın başarı durumu da değişir.
Bu değerlendirme biçiminde ham puanların ortalaması, her puanın
ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne
oranda olduğu hesaplanır ve değerlendirmeye esas puanlar, ortalamanın kaç
standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart puan
biçimiyle ifade edilir. Böylece adaylar, birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir puan
sistemi ile değerlendirilmiş olurlar.
Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı
puanları (alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek) ayrı ayrı ve ortalamaları 50,
standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha
sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları
bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek,
soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme
sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi, doğrusallık da
göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın
alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine
bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı
sınavlar olduğu gibi, soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız
bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen sınav başarı
puanları, tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde
ortalamanın 50 alınmasının nedeni, dağılımın orta noktasını bulmak ve normal
dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra Staj
Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja
kabul edilmektedir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınavda 130 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru
bulunmaktadır.
Yanlış
cevaplarınızın
doğru
cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.
2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 165 (yüz
altmış beş) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen
ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday
sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15
dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine
izin verilmeyecektir. Sınav salonunu herhangi bir
nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk
eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip
düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik
Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir
şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması
durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. Optik
cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile
ilgili kutucuğu kodlamayı ve ilgili kısma ad ve
soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. Optik
cevap kağıdına kodlanması gereken bilgilerde
eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavın
değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması
gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar
geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş
cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek
süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap
kâğıdında her türlü kodlama siyah kurşun kalemle
yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı
olduğu sütunda ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.
5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan
kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün
aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için
Salon Görevlilerine başvurunuz.
6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen
bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları
mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki
boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun
dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav
sonunda
soru
kitapçıkları
toplanacak
ve
incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının
eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.
7. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı
çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların
sınavı geçersiz sayılır.
8. Sınav binalarına; siyah kurşun kalem, silgi,
kalemtıraş, kimlik ve sınava giriş belgesi dışında
hiçbir eşya, çanta, cüzdan ya da malzeme ile
GİRİLEMEYECEKTİR.

9.

Adayların CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ,
bilgisayar, databank benzeri özel elektronik
donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb.
iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan
fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve silah vb.
teçhizatlar ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ
KESİNLİKLE YASAKTIR. Emniyet Görevlileri
tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç veya
cihazları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar
binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina
girişinde
veya
salonlarda
emanet
ALINMAYACAKTIR.

10. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları
bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılır.
11. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya
ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb.
kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran
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 veya Süresi Geçerli
Pasaportunu 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 hukuki yollara başvurulabilir.
17. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV
BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız.
18. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama
yapınız.

