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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
20
Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
ALAN BİLGİSİ
100
MUHASEBE
Finansal Muhasebe ve Şirketler Muhasebesi, 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 kodlamayı unutmayınız.
Bu soru kitapçığında yer alan 120 adet soru için
toplam cevaplama süresi 150 dakikadır.
Cevaplamaya
istediğiniz
sorudan
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap
kağıdında aynı numaralı cevap yerine kodlamayı
unutmayınız.
Soru
kitapçığına
yapılan
işaretlemeler dikkate alınmayacaktır.
Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru
cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
kodlanmışsa o soru yanlış cevaplanmış
sayılacaktır.

6.

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

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

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısa çizginin (-)
kullanımı yanlıştır?

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK

A) Çok yaşlı olmasına rağmen 35-40 yaşlarında
gösteriyordu.

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) doğru
kullanılmıştır?

B) “-yor”, zaman eklerimizden biridir.

A) Arkadaşına dikkatli dikkatli baktı, sonunda bir karara
vardığını söyledi.

C) Yakınları –özellikle de amcasının oğulları- zor
günlerinde onu yalnız bırakmamışlardı.

B) Ne kendisi bir çözüm önerisi getiriyor, ne de
başkalarının önerilerine itibar ediyordu.

D) Büyüklerinle böyle ileri-geri konuşman seni gözümüzden
düşürüyor.

C) Bir kere yakınmaya başladı mı, saatlerce susturulması
mümkün olmazdı.

E) İzmit-Sakarya arasındaki yol bakım çalışması devam
ediyor.

D) Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri
gelecek olursa, hemen susuyorlardı.
E) Ben kendimi bildim, bileli kimse bu köyden kaçıp da
başka bir köyde çobanlık yapmadı.
6. “(I) Şiirin imgesel bir gerçeklik alanı olduğu doğrudur; ama
onun bir de bilgisel yanı vardır. (II) Şiir de bir bilgi alanıdır
ve başka hiçbir bilgi çeşidine benzemeyen özel bir bilgi
taşır. (III) Bu bilgi, henüz yaşanmamış ama yaşanabilir olan
hayatın zenginliğine ilişkin bir olanak bilgisi olarak çıkar
karşımıza. (IV) Yaşanmış ve yaşanmakta olana eklenen bu
olanak bilgisi, şiirde duygudaşlık yoluyla sezilir ve yaşanır
hâle gelir. (V) Bu durum, yaşamı zenginleştirmek
bakımından şiirin önemini gösteren çok önemli bir
noktadır.”

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı
yoktur?
A) Biran önce o kâğıtları gidip almak lazım da bende
kımıldayacak hâl yok, ölesiye yorgunum.
B) Bu işler öyle çabuk, öyle apansız bir şekilde olmuştu ki
düşünmeye bile vakit bulamamıştım.
C) Demindenberi kendisiyle konuşan ben değilmişim gibi
yüzüme hayretle baktı.
D) Yanında alçak sesle konuşanların sözlerine istemiye
istemiye kulak kabarttı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
parçanın ana düşüncesi belirtilmiştir?

E) Shakespeare’i tercüme etmek, o zamanın aydınlarının
affetmeyecekleri bir cürretti.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

3. “Kol kırılır, yen içinde kalır.” cümlesiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
7. Artık babandan uzak olduğuna göre bir babanın anısıyla
baş etmek zorundasın. Çoğu zaman bu anı, yanınızdaki bir
babadan daha güçlüdür. Emredici, uzun ve sert
konuşmalar yapan, evet ve hayır diyen bir iç sestir. Zihinsel
ya da fiziksel en küçük bir hareketinizi bile yönlendirir.
Hangi noktadan itibaren kendiniz olursunuz? Tam olarak
hiçbir zaman; her zaman onun bir parçasısınızdır. İç
kulağınızdaki bu ayrıcalıklı konum, babanıza çektiğiniz son
kıyaktır. Tüm babalar bu ayrıcalığı kullanır.

A) İki cümleden oluşan sıralı bir cümledir.
B) Birinci cümle, özne ve yüklemden oluşmaktadır.
C) İkinci cümle özne, tümleç ve yüklemden oluşmaktadır.
D) Her iki cümlenin yüklemi geniş zamanda çekimlenmiştir.
E) İkinci cümlenin tümleci, bir söz öbeğinden oluşmaktadır.

Yukarıda verilen paragraftaki altı çizili sözcüklerin
yapıları bakımından sıralanışı aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

4. Bu dergiler, dönemin eleştirmenlerinin de desteğiyle genç
okuyucunun karşısına çıkarılmıştı.
“çıkarılmıştı” sözcüğünün yerine, aşağıdakilerden
hangisi getirilirse cümle “hayıflanma, üzülme” anlamı
kazanır?

A) birleşik / türemiş / basit / basit / türemiş
B) birleşik / basit / basit / türemiş / türemiş

A) çıkarılacaktır.

B) çıkarılmalıdır.

C) birleşik / türemiş / türemiş / basit / basit

C) çıkarılmalıydı.

D) çıkarılamaz.

D) türemiş / türemiş / basit / basit / türemiş

E) çıkarılma yolunda.

E) birleşik / türemiş / basit / türemiş / türemiş
1

Diğer sayfaya geçiniz.
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8.

a2 − a =
1 olduğuna göre, a 2 +
A) 1

B) 2

C) 3

1
a2

12. 2 ustanın 15 günde yaptığı bir işi, 3 çırak 16 günde yapıyor.

nın değeri kaçtır?
D) 4

A

Buna göre, bu işi 6 usta ve 6 çırak beraber kaç günde
yapar?

E) 5

A)

8

B)

3

40
13

10

c) 13

D)

10
9

E)

40
9

𝟏𝟏

13. 𝟐𝟐𝟔𝟔 + 𝟐𝟐 = 𝒂𝒂 olduğuna göre,
𝟏𝟏

9.

 8 − 2 12  .  2 + 3  işleminin sonucu kaçtır?

 

A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

𝟏𝟏

(𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟏𝟏)(𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟏𝟏)
𝟏𝟏

(𝟐𝟐𝟑𝟑 − 𝟏𝟏)

İfadesinin 𝒂𝒂 cinsinden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?

E) 8

A) 𝑎𝑎 + 2

B)

𝑎𝑎 − 2

C) 𝑎𝑎 − 1
D)
E)

10.

f ( x) = x 2 − 4 x + m − 1

1

𝑎𝑎−2
1

𝑎𝑎−1

fonksiyonunun en küçük

değeri 3 ise m kaçtır?
A) 1

B) 2

C) 4

D) 6

E) 8
14. 𝒙𝒙 ile 𝒚𝒚 pozitif tamsayılar,
𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶(𝒙𝒙, 𝒚𝒚) = 𝟗𝟗,

𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝒚𝒚𝟐𝟐 = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒

ise, 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶(𝒙𝒙, 𝒚𝒚) kaçtır?

A) 27

B) 36

C) 45

D) 54

E) 72

11. Bir araç bir yolu 4 saatte gidiyor ve hızını 20 km/sa
azaltarak aynı yolu 6 saatte geri dönüyor.
15. 𝒂𝒂 ve 𝒃𝒃 birer tamsayıdır. Bu durumda

Buna göre, bu aracın gidiş dönüşteki ortalama hızı
saatte kaç km’dir?
A) 30

B) 36
D) 54

𝑎𝑎𝑎𝑎 − 2𝑎𝑎 − 3𝑏𝑏 + 7 = 0

C) 48

eşitliğini sağlayan 𝒃𝒃 değerlerinin toplamı kaçtır?

E) 60

A) -4

2

B) -1

C) 1

D) 2

E) 4

Diğer sayfaya geçiniz.
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16. Lozan Barış Konferansı sonrasında Musul Sorunu’nun
çözümü için İngiltere ile Türkiye arasında yapılan ikili
görüşmeler, aşağıda verilen hangi konferansla
başlamıştır?
A) Haliç

B) Londra

C) San Remo

D) Paris

A

19. Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen Türk
Medeni Kanunu ile yapılan düzenlemeler arasında yer
almaz?
A) Resmi nikah uygulamalarına geçilmesi
B) Miras konusunda kız ve erkek çocuklarının eşit duruma
getirilmesi
C) Kadına boşanma hakkı verilmesi

E) Yalta

D) Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesinin önlenmesi
E) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması

17. Türkiye’de Meclis Hükümeti Sistemi’nden Kabine
Sistemi’ne geçilmesini sağlayan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?

20. “Misak-ı İktisadi” adı verilen ekonomik ant, aşağıdaki
gelişmelerden hangisinde kabul edilmiştir?

A) Saltanatın Kaldırılması
B) Halifeliğin Kaldırılması

A) Kabotaj Kanunu

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Çıkarılması

B) Teşvik-i Sanayi Kanunu

D) Cumhuriyetin İlanı

C) Türkiye İktisat Kongresi

E) Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin Kaldırılması

D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
E) İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı

18.
I. Amasya Genelgesi
II. Lozan Antlaşması
III. Misak-ı Milli
Yukarıda verilen siyasi belgelerin hangisi/hangilerinde
Gayri Müslimlerle ilgili bir hüküm yer almaz?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I. ve III.
E) II. ve III.

3

Diğer sayfaya geçiniz.
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A

24. Kıdem tazminatı için karşılık ayıran bir işletmede
pazarlama bölümünde çalışan işçiler için ayrılması gereken
kıdem tazminatı tutarının 38.000 TL olduğu belirlenmiştir.

ALAN BİLGİSİ
21. Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne göre, aşağıdakilerden
hangisi “gelir tablosu” ilkelerinden birisi değildir?

Buna göre, yapılması gereken kayıtta aşağıda verilen
hangi hesap borçlandırılır?

A) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklarla özel itfaya
tabi varlıklar için uygun amortisman, itfa ve tükenme
payları ayrılmalıdır.

A) Borç ve Gider Karşılıkları

B) Belli bir dönemin satış maliyeti ve giderleri, o dönemin
satışları ve hasılatı ile karşılaştırılmalıdır.

C) Kıdem Tazminatı Karşılıkları

B) Gider Tahakkukları
D) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

C) Maliyetler, gider grupları arasında uygun bir şekilde
dağıtılmalıdır.

E) Karşılık Giderleri

D) Satışlar, hasılat ve kâr gerçekleşmediği hâlde
gerçekleşmiş gibi gösterilmemelidir.
E) Dönem faaliyet sonucunun saptanmasında uygulanan
muhasebe ilke ve yöntemleri dönemden döneme
değiştirilmemelidir.

25. İşletmenin bankadaki cari hesabına 20.000 TL faiz
tahakkuk ettirildiği bankadan gelen dekonttan anlaşılmıştır.
Faiz gelirinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmıştır.

22. İşletme, cari hesap dönemi içinde 1 Amerikan Doları = 2,3
TL’den 20.000 Amerikan Doları almış ve bankaya
yatırmıştır. Yıl sonunda (31 Aralık) Merkez Bankası resmi
döviz kuru 1 Amerikan Doları = 2,6 TL’dir.

Buna göre, yapılması gereken kayıtta aşağıda verilen
hangi hesap kaç TL alacaklandırılmalıdır?

Buna göre, söz konusu yabancı paranın değerleme
işlemi ile ilgili kayıt için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Faiz Gelirleri 17.000
B) Faiz Gelirleri 20.000

A) Kasa hesabı borçlu 46.000 TL, Bankalar hesabı alacaklı
46.000 TL

C) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 3.000
D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 17.000

B) Bankalar hesabı borçlu 52.000 TL, Kambiyo Kârları
hesabı alacaklı 52.000 TL

E) Gelir Tahakkukları 20.000

C) Kasa hesabı borçlu 52.000 TL, Bankalar hesabı alacaklı
52.000 TL
D) Kambiyo Kârları hesabı borçlu 6.000 TL, Kasa hesabı
alacaklı 6.000 TL
E) Bankalar hesabı borçlu 6.000 TL, Kambiyo Kârları
hesabı alacaklı 6.000 TL

26. İşletmede 20.000 TL maliyetli, yararlı ömrü 5 yıl olan
makineye ilk 2 yıl azalan kalanlar (bakiyeler) yöntemine
göre amortisman ayrılmış olup kalan 3 yılda normal
amortisman yöntemine göre amortisman ayrılması
kararlaştırılmıştır.

23. İşletme, cari yılda, önceki yıl elde edilen ticari kârın
400.000 TL’sini sermayeye eklemeye karar vermiştir.
Buna göre, bu işlemin kayıtları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

Buna göre, 3. yılın sonunda makinenin net aktif değeri
bilançoda kaç TL olarak yer alacaktır?

A) Bankalar hesabı borçlu 400.000 TL, Sermaye hesabı
alacaklı 400.000 TL
B) Dönem Net Kârı hesabı borçlu 400.000 TL, Sermaye
hesabı alacaklı 400.000 TL
C) Dönem Net Kârı hesabı borçlu 400.000 TL, Ödenmemiş
Sermaye hesabı alacaklı 400.000 TL

A) 4.800

B) 7.200

C) 10.000

D) 13.600
E) 20.000

D) Ödenmemiş Sermaye hesabı borçlu 400.000 TL,
Dönem Net Kârı hesabı alacaklı 400.000 TL
E) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı borçlu 400.000 TL,
Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı 400.000 TL
4

Diğer sayfaya geçiniz.
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31. Normal amortisman (eşit tutarlar) yöntemini kullanan
işletme 2011 yılında üretim bölümünde kullanmak için
90.000 TL’ye, ekonomik ömrü 10 yıl olan bir makine satın
almıştır. Bu makine, yerine yenisinin alınması amacı ile
2015 yılında 58.000 TL’ye satılmıştır. Aynı yıl bu makinenin
yerine 110.000 TL’ye yeni bir makine alınmış ve montajı
için 5.000 TL harcanmıştır. Yeni alınan makinenin de
ekonomik ömrü 10 yıldır.

27. Sermayesini 500.000 TL artıran bir işletme, 10 TL nominal
değerli hisse senetlerinden 50.000 adedini 12 TL’den
satmıştır.
Buna göre, hisse senedi ihracı ile ilgili yapılması
gereken kayıtlar için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Sermaye hesabı 600.000 TL alacaklandırılır.
B) Sermaye hesabı 500.000 TL borçlandırılır.

Buna göre, 7/A seçeneğini kullanan ve endirekt
yönteme göre amortisman kayıtlarını yapan işletmenin
2015 yılı sonunda yapması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?

C) Bankalar hesabı 600.000 TL alacaklandırılır.
D) Ödenmemiş Sermaye hesabı 500.000 TL
alacaklandırılır.
E) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabı 100.000 TL
borçlandırılır.

A)
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

9.000

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

28. Mal hareketlerini aralıklı envanter (sayım) yöntemine göre
izleyen bir işletmede dönem başı mal mevcudu 16.000 TL
olup işletme dönem içinde 38.000 TL’lik mal satın almıştır.
İşletmenin dönem içindeki satış hasılatı 46.000 TL olup
satış kârı 12.000 TL’dir.

9.000

B)
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

11.500

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

7.500

549 ÖZEL FONLAR

4.000

Bu bilgilere göre, işletmenin dönem sonunda mal
mevcudunun maliyeti kaç TL’dir?

C)

A) 8.000

B) 20.000

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

C) 34.000

D) 54.000

11.000

549 ÖZEL FONLAR

E) 58.000

11.000

D)
549 ÖZEL FONLAR

11.000

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

29. Dönem sonu itibarıyla tahakkuk etmiş fakat henüz
ödenmemiş telefon giderinin kayda alınmasında
borçlandırılması gereken hesap aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

11.000

E)

A) Genel Yönetim Giderleri

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

7.500

549 ÖZEL FONLAR

4.000

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

B) Gelecek Aylara Ait Giderler

11.500

C) Gider Tahakkukları
D) Gelecek Yıllara Ait Giderler
E) Bankalar Hesabı
32. K Ticaret A.Ş., Y Ticaret A.Ş.’ye sattığı ticari mallarla ilgili
olarak vadesi gelen 4.000 TL tutarındaki senetsiz alacağını
tahsil edememiştir. Y Ticaret A.Ş. bunun yerine 3 ay vadeli
2.500 TL tutarında bir senet ciro etmiş, ayrıca 1.800 TL
tutarında bir çek keşide ederek vermiştir.

30. Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının dönem sonunda
borç kalanı 8.000 TL’dir.
Buna göre, hesabın bilanço hesabına devredilmesi
sırasında yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

Buna göre, Y Ticaret AŞ’nin yapacağı kayıtla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Borç Senetleri hesabı 2.500 TL borçlandırılır.

A) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı 8.000 TL borçlandırılır.

B) Alınan Çekler hesabı 1.800 TL borçlandırılır.

B) Dönem Net Kârı hesabı 8.000 TL borçlandırılır.

C) Satıcılar hesabı 4.300 TL alacaklandırılır.

C) Dönem Net Zararı hesabı 8.000 TL borçlandırılır.

D) Finansman Giderleri hesabı 300 TL borçlandırılır.

D) Dönem Net Kârı hesabı 8.000 TL alacaklandırılır.

E) Satıcılar hesabı 4.300 TL borçlandırılır.

E) Dönem Net Zararı hesabı 8.000 TL alacaklandırılır.
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33. Aşağıdakilerden hangisi bir aktif hesaptır?

A

37. Azalan kalanlar (bakiyeler) yöntemine göre amortisman
ayıran işletme, 1 Ekim 2014 tarihinde 40.000 TL’ye bir
binek otomobil satın almıştır. Otomobilin yararlı ömrü 20
yıldır.

A) Alınan Sipariş Avansları
B) Verilen Depozito ve Teminatlar
C) Gider Tahakkukları

Buna göre, işletmenin 31 Aralık 2015 tarihli
bilançosunda bu otomobil ile ilgili birikmiş amortisman
tutarı kaç TL’dir?

D) Gelecek Aylara Ait Gelirler
E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları

A) 500

B) 1.000

C) 3.900

D) 4.450
E) 4.900

34. Aşağıdaki hesaplardan hangisi kesin mizanda borç
kalanı verebilir?
A) Genel Üretim Giderleri Yansıtma hesabı
B) Çeşitli Giderler hesabı
C) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı

38. İşletme 4 adet ticari malı 3.200 TL’si peşin, kalanı kredili
olmak üzere, KDV dahil 13.200 TL’ye satmıştır. Bir müddet
sonra satılan ürünlerden biri müşteri tarafından iade
edilmiştir. İşletme, satışlarını %20 kârlı olarak
gerçekleştirmektedir.

D) Dönem Net Kârı hesabı
E) Ödenmemiş Sermaye hesabı

Buna göre, sürekli envanter yöntemini kullanan
işletmenin iade kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur? (KDV oranı %10’dur.)
A) Satıştan İadeler hesabı 3.000 TL alacaklandırılır.

35. İşletme, 60.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve ödenmemiş
sermaye tutarı 10.000 TL’dir. 2014 yılında 30.000 TL kâr
eden şirket bu kârdan 800 TL birinci tertip yasal yedek akçe
ayırabilmiştir.

B) Satıştan İadeler hesabı 2.500 TL borçlandırılır.
C) Ticari Mallar hesabı 3.000 TL borçlandırılır.
D) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 2.500 TL
alacaklandırılır.

Buna göre, önceki yıllarda ayrılmış olan birinci tertip
yasal yedek akçe tutarı kaç TL’dir?
A) 8.000

B) 9.000

C) 9.200

D) 9.500

E) Alıcılar hesabı 3.300 TL borçlandırılır.

E)10.000

39. Bir işletme, yapmakta olduğu yeni bir fabrika binası için
kredi kullanmıştır. Fabrikanın inşası sırasında mücbir
olmayan bir nedenden dolayı uzun süreli olarak inşaat
durdurulmuştur.

36. 31 Aralık itibarıyla işletmenin elinde 3 ay önce müşteriden
alınmış ve vadesinin bitimine 7 ay kalan 13.500 TL nominal
değerli bir alacak senedi bulunmaktadır. Yapılan
hesaplamada senedin tasarruf değeri 13.200 TL olarak
tespit edilmiştir.

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardına göre,
durdurulan bu sürede ortaya çıkan borçlanma maliyetleri
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Buna göre, 31 Aralık tarihinde yapılacak kayıt ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Borçlanma maliyetleri aktifleştirilmeye devam eder.

A) Finansman Giderleri hesabı 300 TL borçlandırılır.

B) Fabrika binalarının yapımında borçlanma maliyetleri
hiçbir zaman aktifleştirilmez.

B) Karşılık Giderleri hesabı 300 TL borçlandırılır.

C) Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine ara verilir.

C) Reeskont Faiz Giderleri hesabı 300 TL borçlandırılır.

D) Borçlanma maliyetleri özkaynaklarda gösterilir.

D) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı 300 TL
borçlandırılır.

E) İnşaatın durdurulduğu dönemdeki borçlanma
maliyetlerinin yarısı aktifleştirilir.

E) Reeskont Faiz Gelirleri hesabı 300 TL borçlandırılır.
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A

43. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre
aşağıdaki kalemlerden hangisi gelir tablosunda yer
almaz?

40. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardına göre, belirli
bir döneme ilişkin aktifleştirilecek borçlanma maliyeti
tutarının belirlenmesinde, borç alınmış fonlar
kullanılmadan önce borçlanma maliyetleri oluşur ve
aynı zamanda bu fonlardan gelir sağlanırsa, söz
konusu gelirler nasıl dikkate alınır?

A) Olağandışı gelir ve kârlar
B) Finansman giderleri

A) Borçlanma süresi dikkate alınarak faiz gelirlerine eklenir.

C) Brüt satışlar

B) Katlanılan borçlanma maliyetlerinden indirilir.

D) Genel yönetim giderleri

C) Özsermaye grubundaki yenileme fonuna aktarılır.

E) Satışların maliyeti

D) Finansman gelirlerine eklenir.
E) Ortaklara borçlara eklenir.

44. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre bir
maddi duran varlık kalemine ilişkin özkaynak hesap
grubunda yer alan yeniden değerleme değer artışı, ilgili
varlık finansal durum tablosu (bilanço) dışı
bırakıldığında aşağıda verilen hangi kaleme aktarılır?

41. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre,
aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık kaleminin
maliyetine girmeyen unsurlardan birisidir?

A) Geçmiş Yıllar Kârları

A) Varlığın yerleştirileceği yerin hazırlanmasına ilişkin
maliyetler

B) Geçmiş Yıllar Zararları
C) Dönem Kârı veya Zararı

B) Kurulum ve montaj maliyetleri
C) Taşıma maliyetleri

D) Sermaye

D) Personel eğitim masrafları

E) Ortaklara Borçlar

E) Test maliyetlerinden, örneklerin satılmasından elde
edilen net hasılatın düşülmesinden sonra kalan tutar

45. Bir işletmede iki tür genel üretim gideri oluşmuştur.
Bunların dağıtım oranları sırasıyla; (A) türündeki genel
üretim gideri için 40 TL/direkt işçilik saati ve (B) türündeki
genel üretim gideri için 55 TL/makine saatidir. İşletmede
Montaj Esas Üretim Gider Yeri’nde 800 direkt işçilik saati,
Paketleme Esas Üretim Gider Yeri’nde 700 direkt işçilik
saati çalışılmıştır. Ayrıca, Montaj Esas Üretim Gider
Yeri’nde 750 makine saati, Paketleme Esas Üretim Gider
Yeri’nde 450 makine saati çalışılmıştır.

42. Bir işletme 2.1.2012 tarihinde üretimde kullanmak üzere
100.000 TL’ye bir makine satın almış ve makinenin faydalı
ömrünün 10 yıl olacağını, hurda değerinin ise önemsiz
olacağını tahmin etmiştir. İşletmede Doğrusal Amortisman
Yöntemi kullanılmaktadır. İşletmenin 2015 yılı sonunda
finansal tabloları hazırlanırken söz konusu makinenin çok
yıpranmış olduğu görülmüş ve makinenin faydalı ömrünün
2018 sonunda biteceği tahmin edilmiştir.

Buna göre, işletmede başka bir genel üretim maliyeti
oluşmadığı ve başka bir gider yeri olmadığı
varsayıldığında, dönem içinde oluşan genel üretim
maliyeti toplam kaç TL’dir?

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre,
amortisman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tahmindeki yanılma 2016 ve sonraki yıllarda dikkate
alınır. 2015 yılı amortisman gideri tutarı 10.000 TL olur.
B) 2015 yılı amortisman gideri tutarı 17.500 TL olur.

A) 60.000

B) 63.250

C) 66.000

D) 126.000
E) 136.600

C) 2016 yılı amortisman gideri tutarı 20.000 TL olur.
D) Tahmindeki yanılmadan dolayı geçmiş yılların
amortismanı da düzeltilir.
E) Tahmindeki yanılma sadece 2018 yılında dikkate alınır.
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A

49. Maliyetlerini değişken maliyet sistemine göre raporlayan bir
üretim işletmesinde dönem başı yarı mamul stoku yoktur.
Dönemde 1.000 birim “Y” mamulü üretilerek 800 birim
mamul 100 TL birim fiyatla satılmıştır. Dönemin maliyet
bilgileri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

46. Bir üretim işletmesi 4.000 adet mamul üretmek için 100.000
metre kumaşa gereksinim duyulacağını ve bu kumaşın
metresinin standart fiyatının 25 TL/metre olacağını
belirlemiştir. İşletme, üretim döneminde 30 TL/metre birim
fiyatıyla aldığı 102.500 metre kumaşın tamamını belirlenen
miktardaki mamulün üretiminde kullanmıştır.

Üretim Maliyetleri

Bu bilgilere göre, işletmenin direkt ilk madde ve
malzeme toplam sapması kaç TL’dir ve sapma nasıldır?

Değişken Maliyetler
30 TL/birim

Sabit Maliyetler
40.000 TL/dönem

A) 500.000 – olumlu sapma

Değişken maliyet yöntemine göre, hesaplanan net katkı
payı tutarı kaç TL’dir?

B) 512.500 – olumsuz sapma

A) 14.000

B) 30.000

C) 512.500 – olumlu sapma

C) 50.000

D) 52.000

D) 575.000 – olumsuz sapma

E) 56.000

E) 575.000 – olumlu sapma

47. Bir üretim işletmesinde dönem içinde direkt ilk madde ve
malzeme gideri olarak 109.000 TL, direkt işçilik gideri
olarak 256.500 TL ve genel üretim gideri olarak 412.750 TL
ortaya çıkmıştır. Ayrıca işletmede dönem başı mamul
stoklarının maliyetinin 670.000 TL ve dönem sonu mamul
stoklarının maliyetinin 564.750 TL olduğu belirlenmiştir.
İşletmede dönem başında ve dönem sonunda yarı mamul
stoku bulunmamaktadır.

50. “A” mamulünü üreten işletmenin 10.000 birimlik üretim
kapasitesi vardır. İşletme hâlen 6.000 birimlik üretim
hacminde çalışmaktadır. Bu kapasitede birim başına
değişken maliyet 5 TL, birim başına sabit maliyet 10 TL
olmak üzere toplam birim maliyet 15 TL’dir. İşletme söz
konusu mamulü 20 TL birim fiyatla mevcut pazarında
satmaktadır. Ancak işletmenin mevcut pazarı dışından bir
müşteri, “A” mamulünden 10 TL birim fiyatla 4.000 birim
satın almak istemektedir.

Bu bilgilere göre, üretilen mamullerin maliyeti kaç
TL’dir?
A) 673.000

B) 778.250

C) 883.500

D) 1.234.750
E) 1.343.000

Bu bilgilere göre, işletmenin siparişi kabul etmesi
durumunda kârında ne kadar değişim meydana gelir?
A) 10.000 TL Artış
B) 10.000 TL Azalış

48. Bir üretim işletmesi üretmekte olduğu bir mamul için
maliyetlerini evre (safha) maliyet sisteminde, ağırlıklı
ortalama maliyet yöntemi ile belirlemektedir. İlk evreye
ilişkin üretim miktarı bilgileri şöyledir:
Dönem Sonu Yarı Mamul Miktarı
Dönemde Üretimine Başlanan Mamul Miktarı
Dönemde Üretimi Tamamlanan Miktar
Dönem Başı Yarı Mamul Miktarı

C) 20.000 TL Artış
D) 20.000 TL Azalış
E) 60.000 TL Artış

9.000 birim
22.000 birim
21.000 birim
8.000 birim

Direkt ilk madde ve malzeme açısından dönem başı yarı
mamul stoklarının tamamlanma derecesi %10 ve dönem
sonu yarı mamul stoklarının tamamlanma derecesi
%30’dur.
Bu bilgilere göre, direkt ilk madde ve malzeme
açısından eşdeğer birim sayısı kaçtır?
A) 21.800

B) 23.700

C) 26.100

D) 29.000
E) 30.000
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51. İşletmede “S” mamulünün üretimi, Döküm ve İşleme esas
üretim gider yerlerinde (EÜGY) gerçekleştirilmektedir.
İşletme genel üretim giderlerini Döküm EÜGY’de direkt
işçilik saati (DİS) ve İşleme EÜGY’de makine saati (ms)
esasına göre tahmini olarak yüklemektedir. İşletmede her
iki EÜGY için beklenen çalışma hacimleri ve bütçelenen
genel üretim giderleri aşağıdaki gibidir:
Döküm

İşleme

Bütçelenen Genel Üretim Giderleri

200.000 TL

300.000 TL

Beklenen Çalışma Hacmi

20.000 DİS

15.000 ms.

A

53. İşletme, tek tip otomobil kliması üretmekte ve bu klimaları
otomobil üreticisi işletmelere satmaktadır. İşletmenin yıllık
üretim kapasitesi 2.000 birim olup, %75 kapasite ile
çalışmakta ve 1.500 birim üretim yapabilmektedir. Yapılan
maliyet analizleri sonucunda işletmenin yıllık sabit üretim
maliyetlerinin 400.000 TL, sabit nitelikteki üretim dışı
maliyetlerinin ise 100.000 TL olduğu belirlenmiştir. Üretilen
klimanın üretim reçetesinin incelenmesinden, birim
değişken klima maliyetinin 600 TL olduğu anlaşılmıştır.
İşletme bu üretim seviyesinde dönem sonu itibarıyla
100.000 TL dönem kârı beklemektedir.
Buna göre, üretilen mamullerin kaç TL birim fiyattan
satılması gerekmektedir?

İşletme Ocak ayında 1.000 adet “S” mamulü üretimi
gerçekleştirmiş olup, söz konusu mamullerin üretimi için
Döküm EÜGY’de 2.000 direkt işçilik saati ve İşleme
EÜGY’de 1.500 makine saati çalışmıştır.

A) 850

B) 933

C) 975

D) 1.000
E) 1.500

Bu bilgilere göre, her iki bölümden “S” mamulüne
yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı kaç
TL’dir?
A) 20.000

B) 30.000

C) 40.000

D) 50.000
54. İşletme, mamullerini maliyetlemede tam maliyet yöntemini
kullanmaktadır. Döneme ait bilgiler şöyledir:

E) 60.000

Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri

60.000 TL

Direkt İşçilik Giderleri

40.000 TL

Genel Üretim Giderleri

150.000 TL

Değişken

52. Üretim süreci sonunda 5 adet kusurlu mamul üreten bir
kanepe üreticisi, bu kanepeleri ikinci kalite olarak satması
hâlinde 5 x 350 TL = 1.750 TL satış hasılatı elde
edebilecektir. Kusurlu kanepelerin kusurunu giderdiği
takdirde ise her kanepeyi 650 liradan satabilecektir. Ancak
bunun için işletmenin toplam 2.100 TL ek maliyete
katlanması gerekmektedir.

50.000 TL

Sabit

100.000 TL

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

20.000 TL

Genel Yönetim Giderleri

30.000 TL

İşletme bu dönem %80 kapasite ile çalışmış ve 10.000
birim mamul üretmiştir.

Bu verilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Buna göre, mamullerin birim üretim maliyeti kaç
TL’dir?

A) Kusuru gidererek satmak kusurlu satmaktan 3.250 TL
daha kârlıdır.

A) 18

B) 23

C) 25

D) 27

E) 30

B) Kusuru gidererek satmak kusurlu satmaktan 1.500 TL
daha kârlıdır.
C) Kusuru gidererek satmak kusurlu satmaktan 350 TL
daha az kârlıdır.
D) Kusuru gidererek satmak kusurlu satmaktan 600 TL
daha az kârlıdır.
55. İşletmenin ilk üç aylık dönemde gerçekleştirdiği
satışların maliyeti 15.000 TL ve ortalama stok tutarı
5.000 TL ise bu işletmede “ortalama stokta bekleme
süresi” kaç gündür?

E) Kusurlu satmak ile kusuru gidererek satmak arasında
kâr ve zarar açısından bir fark yoktur.

A) 30

B) 45
D) 90
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60. Kredili satışlar toplamı 45.000 TL olan bir işletmenin
ortalama tahsilat süresi 40 gün olarak hesaplanmışsa,
bu işletmenin ortalama ticari alacaklar tutarı kaç
TL’dir? (Bir yıl 360 gün olarak kabul edilmiştir.)

56. Net satışların 50.000 TL ve net kâr marjının %20 olduğu
bir işletmenin, aktif devir hızı 2 ise aktif kârlılığı %
kaçtır?
A) 25

B) 35

C) 40

D) 45

A

E) 55

A) 5.000

B) 10.000

C) 15.000

D) 20.000
E) 25.000

57. A işletmesine ait çeşitli veriler şu şekildedir:
Net Satışlar

120.000 TL

Dönen Varlıklar

60.000 TL

A) Dinamik Analiz

1,5

B) Yönetim Analizleri

60.000 TL

C) Yatırım Analizleri

Cari Oran
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

61. Aşağıdakilerden hangisi kapsamına göre finansal
analiz türleri içerisinde yer alır?

Kaldıraç Oranı (Toplam Borçlar / Aktifler)

D) Kredi Analizleri

%50

E) İç Analiz

Yukarıdaki verilere göre, işletmenin aktif devir hızı
kaçtır?
A) 0,40

B) 0,50
D) 0,65

C) 0,60

62. İşletmenin cari dönemdeki net satışları toplamı 800.000 TL,
satışların maliyeti toplamı ise 600.000 TL olarak
gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti toplamı önceki döneme
göre %50, brüt kârı ise %100 artış göstermiştir.

E) 0,70

Buna göre, bu işletmenin önceki döneme ait satışları
toplamı kaç TL’dir?
58. Bir şirketin “hisse başına temettü”sünü direkt olarak
öğrenmek için aşağıdaki finansal tablolardan hangisine
bakılır?

A) 400.000

B) 450.000

C) 500.000

D) 600.000
E) 640.000

A) Özkaynaklar değişim tablosu
B) Kâr dağıtım tablosu
63. Denetçi, çalışma kağıtlarını bir denetim dosyasında
birleştirir ve denetçi raporu tarihinden sonra uygun bir süre
içinde nihai denetim dosyasının oluşturulmasına yönelik
idari süreci tamamlar.

C) Net işletme sermayesi değişim tablosu
D) Fon akış tablosu
E) Nakit akış tablosu

Denetçiler tarafından denetim dosyası tutulmasının
esas amacı aşağıdakilerden hangisi?
A) Denetim ekibinin denetimi planlamasına ve yürütmesine
yardımcı olmak
B) Denetlenen finansal tablolardaki kalemlerin doğruluğuna
ilişkin kanıt sağlamak

59. Dönen varlıklarının toplamı 8.000 TL olan bir işletmenin,
cari oranı 2’dir.

C) Denetimin kalitesine yönelik gözden geçirmelere imkan
sağlamak

Bu işletmenin sürekli sermayesi 18.000 TL ise, duran
varlıklar toplamı kaç TL’dir?
A) 10.000

B) 12.000

C) 14.000

D) 16.000

D) Çalışma kağıtlarındaki bilgilerin bir sonraki denetimde
kullanılmasına imkan sağlamak
E) Denetimin mevzuat ve standartlara uygun olarak
planlanıp yürütüldüğüne ilişkin kanıt sağlamak

E) 22.000
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64. Bağımsız denetim sürecini bir takvime yerleştirmek
gerekirse, aşağıdakilerden hangisi denetim sürecine
dahil edilemez?

A

67. Aşağıdakilerden hangisi denetim planlaması
aşamasında işletme ile ilgili bilgilerin toplanmasına
yönelik yapılacak işlere örnek olarak verilemez?

A) İşletmenin tanınması ve denetim planının yapılması

A) İşyerinin faaliyette bulunduğu yerlerin gezilmesi

B) Müşteri bulmak için pazarlama faaliyeti yapılması

B) İşletmenin bulunduğu sektör ile ilgili bilgi elde edilmesi

C) Kanıt toplanması

C) Önceki denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi

D) Denetim çalışmalarının tamamlanması

D) İşletme politikalarının gözden geçirilmesi

E) Raporlamanın yapılması

E) Yönetim iddialarının incelenmesi

65. -Yeterli uygunlukta kanıt elde edildikten sonra denetçi
önemli yanlışlık olduğuna karar vermiştir. Ancak bu
yanlışlık finansal tabloları yaygın olarak etkilememektedir.
68. Denetim teknikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

-Denetçi yeterli uygunlukta kanıt elde etmekte başarısız
kalmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkartılamayan yanlışlıkların
önemli ancak finansal tablolar açısından yaygın etkide
olmadığı düşünülmektedir.

A) Fiziki inceleme sırasında denetlenen varlığın gerçek
olup olmadığına da bakılır. Bu kapsamda kasa
sayımlarında sahte para ayıklama özelliği olan para
sayma makinelerinin kullanılması denetçi açısından
faydalıdır.

Yukarıda verilen durumlarda denetçinin hangi denetim
görüşünü bildirmesi gerekir?

B) Denetçiye fiziki bir kanıt sunmaması ve zaman kaybına
yol açması nedeniyle denetim sırasında gözlem
tekniğinin kullanılmasına gerek yoktur.

A) Olumsuz görüş
B) Şartlı görüş
C) Görüş bildirmekten kaçınma

C) Denetim sırasında uygun denetim tekniğinin
kullanılmaması, yeterli uygunlukta denetim kanıtı elde
edilmesini engelleyebilir.

D) Olumlu görüş
E) Standart görüş

D) Doğrulama tekniğinin kullanımında, doğrulama
mektubunun doğrudan denetçiye gelmesi daha yararlı
olur.
E) Denetim teknikleri, denetim kanıtlarını elde etmek için
kullanılan çeşitli yöntemlerin bütününe verilen isimdir.

66. Türkiye Denetim Standartları’na göre, aşağıdakilerden
hangisinin borsada işlem gören bir şirketin
denetiminde yer alması zorunludur?
A) Kalite kontrolcü: Denetimin kalitesinin kontrolüne yönelik
gözden geçirmeyi yapan bağımsız denetim şirketi
çalışanı veya şirket dışından uygun yeterliğe sahip diğer
bir kişi
B) Denetçi yardımcısı: Henüz denetçi unvanını almamış
ama mesleği öğrenmek ve denetçilere yardımcı olmak
üzere denetimlerde görevlendirilen bağımsız denetim
şirketi çalışanı

69. Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde,
aşağıdakilerden hangisi için her durumda “Maddi
Doğrulama Prosedürü” uygulama zorunluluğu yoktur?

C) Gayrimenkul uzmanı: Denetimde vergiyle ilgili uzmanlık
isteyen konularda denetçilere yardımcı olacak bağımsız
denetim şirketi personeli veya şirket dışından uygun
yeterliğe sahip diğer bir kişi

A) Yönetimin iç kontrolleri aşma riski

D) Değerleme uzmanı: Denetimde varlık değerlemeleriyle
ilgili uzmanlık isteyen konularda denetçilere yardımcı
olacak bağımsız denetim şirketi personeli veya denetim
şirketi dışından uygun yeterliğe sahip diğer bir kişi

D) Önemli yanlışlık değerlendirmesinde ciddi risk içerdiği
sonucuna varılan kalemler

B) Önemlilik seviyesinin üstündeki kalemler
C) Dönem sonu finansal tablo kapanış işlemleri

E) Batık durumdaki alacaklar

E) Sermaye piyasası uzmanı: Denetimde sermaye piyasası
mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili uzmanlık isteyen
konularda denetçilere yardımcı olacak bağımsız denetim
şirketi personeli veya şirket dışından uygun yeterliğe
sahip diğer bir kişi
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70. Aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisinin dönem
içinde gerçekleştirilmesi diğerlerine göre daha
olasıdır?

73. Denetim prosedürleri için iki tür gruplama vardır. Birinci
türde prosedürler amacına göre, ikinci türde tipine (sonuç
verdiği kanıt tipi de denilebilir) göre gruplanır.

A) Ticari alacakların var olma iddiasına yönelik bir prosedür
B) Finansal tablo kapanış işlemlerine yönelik bir prosedür

Buna göre, aşağıda verilen denetim prosedürlerinden
hangisi gruplama türüne göre diğerlerinden farklıdır?

C) Satışların hesap kesim iddiasına yönelik bir prosedür

A) Tetkik/inceleme

D) Stokların var olma iddiasına yönelik bir prosedür

B) Dış doğrulama/teyit

E) Demirbaşların korunmasına ilişkin iç kontrollere yönelik
bir prosedür

C) Gözlem
D) Yeniden hesaplama
E) Kontrol testi uygulama

74. Yönetim, finansal tabloların geçerli finansal raporlama
çerçevesine uygun olarak sunumunda, alenen veya
zımnen, finansal tablolardaki çeşitli unsurların ve ilgili
açıklamaların finansal tablolara alınmasına, ölçülmesine,
sunulmasına ve açıklanmasına ilişkin beyanlarda/iddialarda
bulunur. Gerçekleşebilecek farklı potansiyel yanlışlık türleri
dikkate alınırken denetçi tarafından kullanılan yönetim
beyanları şu üç gruptan birine girer: “işlem ve olaylar”,
“hesap bakiyeleri” ve “sunuş ve dipnot açıklamaları.”

71. Aşağıdaki prosedürlerden hangisi kontrol testi olmaya
diğerlerinden daha yakındır?
A) Stokların varlığına yönelik olarak stok sayımının
gözlemlenmesi
B) Ticari alacaklar için müşterilerden mutabakat alınması
C) Finansal tablolardaki tutarlarla, bu tutarların kaynağı
olan muhasebe kayıtlarının mutabakatının alınması
D) Satışların gerçekleşme iddiasına yönelik olarak satış
faturalarının incelenmesi

Türkiye Denetim Standartları’nda esas alınan
gruplamaya göre, aşağıdaki yönetim beyanlarından
hangisi bu üç grubun üçüne de girmektedir?

E) Kredili satış işlemlerinde yetkili kişi onayının olup
olmadığının incelemesi

A) Gerçekleşme
B) Tamlık
C) Değerleme ve dağıtım
D) Hak ve yükümlülükler
E) Sınıflandırma ve anlaşılırlık

72. Denetçinin finansal tablolarla ilgili olarak makul güvence
veren bir görüş oluşturabilmesi için yeterli ve uygun
denetim kanıtı elde etmesi gerekir.
Buna göre, denetim kanıtının yeterlik ve uygunluğu ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

75. Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde önemlilikle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yeterlik, kanıtın miktarının ölçüsüdür.
B) Uygunluk, kanıtın kalitesinin ölçüsüdür.

A) Finansal tabloların bütünü için önemlilik seviyesi tablo
kullanıcıları açısından belirlenir.

C) Uygunluğun şartlarından biri kanıtların güvenilir
olmasıdır.

B) Denetçi, denetim süresince belirlediği yanlışlıkları, bariz
biçimde önemsiz sayılanlar dışında müşteri işletme
yönetimine bildirir.

D) Yeterliğin şartlarından biri kanıtların ilgili olmasıdır.
E) Yeterli ve uygun kanıtlar denetçi açısından ikna edicidir.

C) İşletmeler özellikli yapıları sebebiyle belirli bazı kalemler
için özel önemlilik seviyeleri belirleyebilir.
D) Önemlilik seviyesi denetimin başlarında belirlenir ve
denetim süresi boyunca değiştirilmeden uygulanır.
E) Finansal tabloların bütünü için belirlenmiş önemlilik
seviyesi, buna yönelik performans önemliliği
seviyesinden her zaman yüksektir.
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79. Monopolcü bir firma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

76. Güvence hizmetleriyle ilgili olarak Türkiye Denetim
Standartları’nda kabul edilmiş sınıflandırmaya göre;
denetçinin bir işletmenin iç kontrol sisteminin etkili bir
şekilde işleyip işlemediğine dair bir görüş vermesi
aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisine girer?

A) Fiyat her zaman marjinal hasılata eşittir.
B) Talebin esnek olduğu (e > 1) bölgede üretim yapar.

A) Bağımsız denetim

C) Fiyat her zaman ortalama hasılattan büyüktür.

B) Sınırlı bağımsız denetim

D) Hiçbir zaman zarar etmez.

C) Diğer güvence denetimi

E) Toplam hasılatın maksimum olduğu noktada
dengededir.

D) İç kontrol sisteminin tanınması
E) İlgili hizmetler

80. Bir firma için pozitif değerde bir sabit maliyet ve
değişmeyen bir marjinal maliyet tanımlı ise, bu firmanın
ortalama toplam maliyet (ATC(q)) eğrisinin şekli nasıl
olmalıdır? (MC(q): Marjinal maliyet eğrisi)

77. Aşağıdakilerden hangisi denetimin %100 güvence
vermesini engelleyen yapısal kısıtlamalarından birisi
değildir?

A) Artan ve MC(q) eğrisinin altında
B) Azalan ve MC(q) eğrisinin üzerinde
C) U şeklinde

A) Bazı finansal tablo kaleminin subjektif kararlar,
değerlendirmeler veya belirsizlikler içerebilmesi

D) Artan ve MC(q) eğrisinin üzerinde

B) Denetimin önemli yanlışlıklara odaklanması

E) Azalan ve MC(q) eğrisine asimptotik

C) Denetim kanıtlarının çoğunun, örnekleme yapılarak elde
edilmesi
D) Finansal tablolarda hile yapanların hileleri gizlemeye
yönelik özel gayretleri
E) Güvence seviyesi arttıkça denetimin süresinin artması,
dolayısıyla denetime konu olan bilginin ihtiyaca
uygunluğunun azalması

81. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda tam
rekabetçi firma, kısa dönemde üretimi durdurur?
A) Ortalama hasılatın ortalama değişken maliyetten büyük
olması durumunda
B) Ortalama hasılatın ortalama değişken maliyetten küçük
olması durumunda
C) Ortalama hasılatın ortalama değişken maliyete eşit
olması durumunda

78. İşletme yönetimi, işe yeni başlayan çalışanlardan,
işletmenin dürüstlük ve etik değerlerle ilgili çalışma
kurallarını anladıklarına ve bunlara uyacaklarına dair imzalı
bir beyan almaktadır.

D) Ortalama hasılatın ortalama toplam maliyete eşit olması
durumunda
E) Ortalama hasılatın ortalama toplam maliyetten küçük
olması durumunda

Bu uygulama, iç kontrol sisteminin aşağıdaki
bileşenlerinden hangisiyle daha çok ilişkilidir?
A) Kontrol çevresi
B) Kontrol faaliyetleri

82. Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Risk değerlendirme
D) Bilgi sistemi ve iletişim

A) İkame esnekliği sıfıra eşittir.

E) Kontrollerin izlenmesi

B) Sermaye ve emek girdileri birebir ikame edilirler.
C) Doğrusal üretim fonksiyonudur.
D) İkame esnekliği sonsuzdur.
E) Değişken oranlı bir üretim fonksiyonudur.
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86. Talepteki dalgalanmaların ekonomideki istikrarsızlığın
temel nedeni olduğunu, özellikle kamu harcamaları ve
gelirlerini kullanmak suretiyle doğru ve tutarlı bir talep
yönetiminin ekonomide istikrarı ve beklenen üretim
düzeyini sağlayacağını aşağıda verilen hangi ekonomik
yaklaşım söylemektedir?

83. U(c)=2c-3c2 şeklinde verilen bir fayda fonksiyonu için c
malının marjinal faydasını sıfır yapan c malı tüketim
miktarı kaç olur? (c, tüketim malıdır.)
A) 1/4

B) 1/3

C) 1/2

D) 1

A

E) 3/2

A) Neoklasik Yaklaşım
B) Keynezyen Yaklaşım
C) Yapısalcı Yaklaşım
D) Kurumsal Yaklaşım
E) Mali Gelenekçilik Yaklaşımı
84.

şeklinde verilen bir fayda fonksiyonunda X
ve Y mallarının fiyatları 1’er TL olsun.
U(X,Y)=X0,5Y2

Eğer gelir 50 TL ise optimal X malı tüketimi ne kadar
olur? (X ve Y tüketim mallarıdır.)
A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

E) 10
87. Maliye politikasının uygulanması sonucu ekonomide
değişen gelir dağılımına ne denir?
A) Lorenz eğrisi
B) Mali yansıma
C) Birinci gelir dağılımı
D) İkinci gelir dağılımı
E) Mali uyum

85. Bütçe açıkları; mali performansın daha iyi ölçülmesi, bütçe
politikalarının ekonomik ve mali yapı üzerindeki etkilerinin
analitik bir bakışla ortaya konması gibi nedenlerle farklı
şekillerde tanımlanmakta ve hesaplanmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde bütçe açığı
türlerinden biri olan işlevsel denge (operasyonel
denge) tanımlanmaktadır?

88. Vergi mükelleflerinin kamusal mal ve hizmetlere olan talebi,
katlanabilmeyi üstlendikleri vergilerden daima daha
fazladır. Aradaki fark, kamusal malların arzını zorunlu hâle
getiren bir cebir unsuru özelliğindedir. Bu durumda kamu
harcamaları ile vergiler arasında bir denge durumundan
söz edilebilir. Ancak savaş ve kriz gibi olağanüstü
durumlarda durum değişir ve harcamalar artar. Vergi
mükelleflerinin ödeyecekleri vergi hakkındaki kanaatleri
değişir. Olağanüstü dönem bittiğinde ise ne harcamalar ne
de vergi oranları azalır.

A) Ödenen faiz giderlerinin bir kısmının, o dönemde
yaşanan enflasyonun yarattığı kayba karşılık gelmek
üzere ana borç tutarının amortismanı olarak kabul
edilmesi ve bu şekilde borcun anaparasındaki aşınmayı
gidermek üzere faiz giderleri toplamından düşülmesi
suretiyle bulunan denge
B) Toplam bütçe gelirlerinden sermaye gelirlerinin
düşülmesi suretiyle bulunan düzeltilmiş bütçe cari
gelirleri ile toplam harcamalardan sermaye harcaması
niteliğindeki harcamaların düşülmesi sonucu hesaplanan
düzeltilmiş cari giderler arasındaki denge

Kamu harcamalarının artışını açıklayan yukarıdaki
görüş aşağıdakilerden hangisidir?

C) Tam istihdam düzeyini yansıtan potansiyel Gayri Safi
Milli Hasılanın referans alınması suretiyle hesaplanan
yapısal açık ve dönemsel açık toplamı

A) Siyasi tercihler görüşü
B) Wagner Kanunu

D) Toplam gelirlerden esas olarak faizden kaynaklı
gelirlerin, toplam giderlerden ise faiz giderlerinin
düşülmesi sonucu elde edilen düzeltilmiş gelir ve gider
farkı

C) Peacock-Wiseman sıçrama tezi
D) Marjinal fayda görüşü
E) Refah devleti anlayışı

E) Anapara borçlanması ve anapara ödemesi dahil olmak
üzere toplam bütçe geliri ile toplam bütçe gideri
arasındaki farkı yansıtan denge
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93. Aşağıdakilerden hangisi “Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde
“meslekle bağdaşan işler” arasında yer almaz?

89. Bir kaynaktan sağlanan gelirin o kaynak için yapılacak
gidere karşılık olarak gösterilmemesi aşağıdaki bütçe
ilkelerinden hangisidir?
A) Ademi tahsis

B) Birlik

C) Önizin

D) Doğruluk

A

A) Hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği
görevlerinde bulunmak

E) Açıklık

B) Anonim şirkete ortak olmak
C) Bilirkişilik yapmak
D) Ticari işletme işleten adi şirkete ortak olmak

90. Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirlerin hepsinin bir
araya getirilerek vergilendirildiği gelir vergisi sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?

E) Tasfiye memurluğu yapmak

A) Sedüler gelir vergisi
B) Üniter gelir vergisi
C) Safi artış kuramı
D) Kaynak kuramı

94. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu’nda “Odaya yazılacak adayların
giriş ücretlerini ve odaya yazılı üyelerin yıllık aidatlarını
tespit etmek” Odanın hangi organının görevi olarak
düzenlenmiştir?

E) Vergi kesintisi

A) Genel Kurul
91. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik
İlkeler Hakkındaki Yönetmelik”e göre, aşağıdakilerden
hangisi teşvik teklifi alan bağımlı çalışan meslek
mensubunun alması öngörülen önlemler arasında
bulunmamaktadır?

B) Yönetim Kurulu
C) Denetleme Kurulu
D) Disiplin Kurulu
E) Gözetim Kurulu

A) İç ve dış denetim süreçlerinden yararlanır.
B) Üst yönetime veya yönetişimden sorumlu olanlara bilgi
verir.
C) Meslek örgütüne veya teklifi yapan kişinin işverenine
teklifle ilgili bilgi verir.

95. Aşağıdakilerden hangisi “Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine
İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı
Yönetmeliği”ndeki “reklam yoluyla haksız rekabet”
hâlleri arasında yer almaz?

D) Teşvik teklifi alabilecek durumda bulunan yakın aile
üyelerine tehditler ve önlemler hakkında bilgi verir.
E) Yakın aile üyelerinin işveren işletmenin rakipleri ya da
potansiyel tedarikçileri tarafından istihdam edilmeleri ile
ilgili üst yönetime bilgi verir.

A) Diğer meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve
şikayette bulunulması
B) Diğer meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini
yanlış ve yanıltıcı açıklamalarla kötülemesi
C) Mesleki şirketin yayınladığı sirküler, bülten ve işe alma
broşürlerinin mesleki ilişkilerin sürdürüldüğü kimselere
gönderilmesi

92. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği”ne göre, “ticari
faaliyet yasağına uyulmaması” aşağıda verilen hangi
disiplin cezasının uygulanmasını gerektirir?

D) Meslek mensuplarının kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri
hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda
bulunması

A) Meslekten çıkarma

E) Meslek mensuplarının sahip olmadıkları meslek
unvanını kullanması

B) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
C) Kınama
D) Uyarma
E) Yeminli sıfatını kaldırma
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99. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
çalışma süresinden sayılan hâllerden birisi değildir?

96. “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde
çalıştırılmak üzere gönderilmeleri hâlinde yolda geçen
süreler

A) Ücret sözleşmesine ücretin iş yapıldıkça taksit taksit
ödeneceğine dair hüküm konulamaz.

B) İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla sağlanan
taşıtlarla işçilerin işyerine götürülüp getirilmeleri
esnasında geçen süreler

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

C) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri
için belirtilecek süreler

C) Süreli ücret sözleşmelerinin en az bir yıllık olması şarttır.
D) Ücret sözleşmesine, yapılan hizmet karşılığı meslek
mensubuna ortaklık payı verileceğine dair hüküm
konulamaz.

D) İşçinin işverenin bürosunda yahut işverenle ilgili
herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini
yapmaksızın geçirdiği süreler

E) Üzerine aldığı bir işi, haklı bir sebep olmaksızın bırakan
meslek mensubu, hiçbir ücret talep edemez ve peşin
aldığı ücret ile avansları da geri vermek zorundadır.

97. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işveren vekili ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 4857 sayılı İş Kanunu’nda işveren için öngörülen her
çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri için de
uygulanır.
B) İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve
işletmenin yönetiminde görev alan kimseler 4857 sayılı
İş Kanunu kapsamında işveren vekili olarak kabul edilir.

A

E) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir hâlde
bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi
bekleyerek boş geçirdiği süreler

100. 60 işçinin çalıştığı bir tersanede üç yıldır belirsiz süreli
iş sözleşmesi ile kaynakçı olarak çalışan ve iş
sözleşmesi işveren aleyhine tanıklık yaptığı için
bildirim süresi verilmeksizin feshedilen işçi aşağıdaki
alacaklardan hangisini hiçbir şekilde talep edemez?
A) İş güvencesi tazminatı
B) Boşta geçirdiği süre için en çok dört aya kadar doğmuş
bulunan ücret ve diğer hakları

C) İşveren vekilinin, bu sıfatla işçilere karşı işlem ve
yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

C) İhbar tazminatı

D) İşyerinin bütününü yöneten işveren vekilleri ve
yardımcıları, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işveren
sayılır.

D) Kıdem tazminatı
E) Kötü niyet tazminatı

E) İşveren vekilliği sıfatı, işveren vekillerinin işçi sıfatını
taşımaları nedeniyle sahip oldukları hak ve
yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

101. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçi ücretlerine ilişkin
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ücret alacaklarının zamanaşımı süresi on yıldır.

98. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’na göre, ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak
kazanan çocuklara aylık bağlanmasında uygulanacak
kural aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

B) Ücretlerin üç ayda bir ödeneceği, toplu iş
sözleşmeleriyle geçerli olarak kararlaştırılabilir.
C) Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan
en yüksek faiz oranı uygulanır.

A) Yalnızca yüksek olan aylık bağlanır.

D) Ücret bono ile ödenebilir.

B) Her iki aylığın da tamamı bağlanır.

E) Ücretin işveren dışındaki üçüncü bir kişi tarafından
ödenmesi yasaktır.

C) Yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı
bağlanır.
D) Kendi tercih ettiği aylık bağlanır.
E) Babasından hak kazandığı aylık bağlanır.
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102. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’na göre, sendika üyeliğine ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı iş kolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait
işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye
olabilir.

A

105. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre,
katma değer vergisinde vergiyi doğuran olayın
gerçekleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Elektrik kullanımında bedelinin tahakkuk ettirilmesi

B) İşletmenin bütününü yöneten işveren vekili işveren
sendikasına üye olabilir.

B) Malın tesliminden önce fatura verilmesi hâlinde, bu
belgede gösterilen tutarla sınırlı olmak üzere faturanın
düzenlenmesi

C) İşverenler aynı anda aynı işkolunda birden çok
sendikaya üye olamaz.

C) İthalatta gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin
başlaması

D) Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de işyerinin
girdiği iş kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir.

D) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle
yapılan satışlarda malın alıcıya teslimi

E) 18 yaşından küçük işçiler sendika üyesi olamaz.

E) Malın alıcıya gönderilmesi hâlinde nakliyenin
tamamlanarak teslimi

103. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, ticari
işletmeye dahil bulunan arazi ve binaların kiraya
verilmesinden elde edilen gelirler, aşağıdaki hangi gelir
çeşidinin tespitine yönelik hükümlere tabidir?

106. “Vergilerin tutar ve oranları ile tarh ve tahsil
zamanlarının hem idare hem de kişiler yönünden belli
ve kesin olması” aşağıdaki ilkelerden hangisini ifade
eder?
A) Vergi yasalarının geriye yürümezliği ilkesi

A) Ücret

B) Vergilendirmede belirlilik ilkesi

B) Serbest meslek kazancı

C) Mali güce göre vergilendirme ilkesi

C) Gayrimenkul sermaye iradı

D) Vergide genellik ilkesi

D) Ticari kazanç

E) Yasal idare ilkesi

E) Menkul sermaye iradı

104. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, cezayı gerektiren
bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş ise
uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisinde tam ve
doğru olarak verilmiştir?

107. Bakanlar Kurulu’nun vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülüklere ilişkin olarak aşağıdakilerden
hangisinde değişiklik yapması mümkün değildir?
A) Verginin konusu

B) Verginin oranı

C) İndirimler

D) Muaflıklar
E) İstisnalar

A) Bunlara ait cezalardan miktar itibarıyla en ağırı
uygulanır.
B) Sadece vergi ziyaı cezası kesilir.
C) Sadece usulsüzlük cezası kesilir.
D) Bunlara ait cezalardan miktar itibarıyla az olanı
uygulanır.

108. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre, damga
vergisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) Vergi ziyaı cezası iki kat kesilir.

A) Damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir.
B) Damga vergisi istihkaktan kesinti şeklinde ödenebilir.
C) Damga vergisi nispi veya maktu olarak alınır.
D) Resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait
kağıtların damga vergilerini resmi daireler öder.
E) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her
nüshası ayrı ayrı aynı miktar ve oranda damga vergisine
tabidir.
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109.
I. Esas sermayesi 1.000.000.000 TL olan ve bağımsız
denetime tâbi (K) anonim şirketinde 100.000 TL itibari
değerli paya sahip olan (A), anonim şirketin bağımsız
denetçisi olarak atanamaz.
II. Bağımsız denetime tâbi (S) anonim şirketinin muhasebe
müdürü, şirkete bağımsız denetçi olarak atanabilir.
III. Bağımsız denetime tâbi (T) anonim şirketinin bağımsız
denetçisi (D), (T) anonim şirketine vergi danışmanlığı ve
denetim hizmeti veremez.

A

112. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacirlere
ilişkin aşağıdaki hak ve yükümlülüklerden hangisi
esnaflara da uygulanır?
A) Basiretli bir iş adamı gibi davranma zorunluluğu
B) Aşırı yüksek cezai şartın indirilmesini talep etme yasağı
C) Ticaret unvanı kullanma hakkı
D) İşletme adı kullanma hakkı
E) İflasa tâbi olma

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim
şirketin bağımsız denetimine ilişkin yukarıdaki
önermelerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III

113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi tacir niteliğinde değildir?

D) I. ve III.

A) Kollektif şirketler

E) II. ve III.

B) Anonim şirketler
C) Ticari işletme işleten bir adi şirketin ortakları
D) Amacına ulaşmak için ticari işletme işleten kamuya
yararlı dernekler
E) Limited şirketler

110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, emre yazılı
kambiyo senetlerinin cirosu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Cironun tabi tutulduğu her şart yazılmamış sayılır.
B) Kısmi ciro batıldır.
C) Senedin lehine ciro edildiği kişinin adı belirtilmemişse
ciro yok hükmündedir.

114.
I. Birleşme işlemi ticaret siciline tescil edildikten sonra
devrolunan şirket tasfiye hâline girer.
II. Bir limited şirketin, devralan şirket olarak bir anonim şirket
ile birleşmesi mümkündür.
III. Birleşme sözleşmesi; birleşmeye katılan şirket anonim
şirket ise onun yönetim kurulu üyeleri, limited şirket ise
onun müdürleri tarafından imzalanır.
IV. Birleşme sonucunda; devrolunan şirketin pay sahiplerinin
devralan şirkette ortak olması zorunludur. Birleşme
işleminde devrolunan şirket ortaklarına ayrılma imkânı
tanınması mümkün değildir.

D) Cironun geçerli olabilmesi için senet üzerine veya
senede bağlı olan ve “alonj” denilen bir kâğıt üzerine
yazılması ve ciranta tarafından imzalanması gerekir.
E) Senedin tekrar ciro edilmesini yasak eden ciranta,
senedi devrettiği kişi tarafından sonradan kendilerine
ciro edilmiş olan kişilere karşı senedin ödenmemesinden
sorumlu olmaz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, birleşmeye
ilişkin yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

111. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu unsurlarından
birisi değildir?
A) Düzenleyenin imzası

A) I. ve II.

B) I. ve IV.

C) II. ve III.

D) II. ve IV.
E) III. ve IV.

B) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için
havale
C) Çeki ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanı
D) Düzenlenme tarihi
E) Düzenleyenin vergi kimlik numarası
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115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, satış
sözleşmesinin kurulduğu sırada var olan bir hak
dolayısıyla, satılanın tamamının veya bir kısmının bir
üçüncü kişi tarafından alıcının elinden alınması hâlinde
satıcının bundan dolayı alıcıya karşı tabi tutulduğu
sorumluluğa ne denir?

A

118. Borçlar Hukukunda, birden fazla edimi ihtiva etmekle
birlikte, borçlunun bunlar arasında seçeceği bir tek
edimi ifa etmekle yükümlü olduğu borç türüne ne
denir?

A) Aşkın zarardan sorumluluk

A) Seçimlik borç

B) Parça borcu

C) Cins borcu

D) Para borcu
E) Eksik borç

B) Ayıptan sorumluluk
C) Zapttan sorumluluk
D) Müteselsil sorumluluk
E) Aşırı yararlanmadan sorumluluk

119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan genel
hükümlere göre “haksız fiiller” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları
içinde kalan bir fiil, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı
sayılmaz.

116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmelerin
ifa zamanına ilişkin aşağıda verilen yorum
kurallarından hangisi yanlıştır?

B) Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri
takdirde, zarar görene karşı haklarında müteselsil
sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır.

A) Aksi öngörülmediği ve ilişkinin niteliğinden anlaşılmadığı
müddetçe her borç, doğumu anında muaccel olur.

C) Haksız fiillerden doğan tazminat istemi, zarar görenin
zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten
başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten
başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

B) Borcun ifası için herhangi bir gün belirtilmeden yalnızca
ay belirtilmişse ifa zamanı, o ayın son günüdür.
C) Borcun kanunlarda tatil olarak belirtilen bir güne
rastlaması hâlinde ifa zamanının kendiliğinden bu günü
izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceği kuralı,
emredici bir kuraldır.

D) Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, ayırt
etme gücünü kaybetmede kusuru olmadığını ispat etse
bile bu sırada verdiği bütün zararı her zaman gidermekle
yükümlüdür.

D) Borcun ifası için ayın ortası belirlenmişse, bundan ayın
on beşinci günü anlaşılır.

E) Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa
bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren
de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

E) Kural olarak vaktinden önce ifa mümkün olmakla birlikte
kanun veya sözleşme ya da adet gereği olmadıkça
borçlu, erken ifada bulunması sebebiyle indirim
yapamaz.

117. Aşağıdaki sözleşmelerin hangisinin sözlü şekilde
geçerli olarak kurulabilmesi mümkündür?

120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, geçerli bir
borç ilişkisinde “borçlunun borcunun bir kısmını
ödemesi” zamanaşımını ne şekilde etkiler?
A) Zamanaşımı kesilir.

A) Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

B) Zamanaşımı durur.

B) Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

C) Zamanaşımı hak düşürücü süreye dönüşür.

C) Alacağın Devri Sözleşmesi
D) Kira Sözleşmesi

D) Zamanaşımı bir daha işlemeye başlamamak üzere
ortadan kalkar.

E) Kefalet Sözleşmesi

E) Zamanaşımını etkilemez.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu
alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür-genel yetenek olmak üzere toplam 120 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.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
(Sınav başlamadan önce Salon Başkanı tarafından
yüksek sesle adaylara okunacaktır.)

1.

Sınavda 120 adet çoktan seçmeli ve 5 seçenekli soru
bulunmaktadır.
Yanlış
cevaplarınızın
doğru
cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.

2.

Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüz elli)
dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15
dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava
alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 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.

4.

5.

6.

7.

Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip
düzenlenmediğini kontrol ediniz. TC 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.
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.
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.
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.
Soruları ve cevapları dışarı çıkarmanız yasaktır.

8.

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.

9.

Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları
bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav
İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları
geçersiz sayılır.

10. 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.
11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak,
başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka
adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeylerin
alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan herhangi birini
yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır
ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.
12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden,
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin
durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların
sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye
veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir;
sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik
cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek
şekilde tutmanız gerekmektedir.
13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz
yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması,
her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında
güncel fotoğraflı TC Kimlik No yazılı Nüfus Cüzdanı
veya güncel fotoğraflı TC Kimlik No yazılı Sürücü
Belgesi veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini sınav
süresince
masaların
üzerinde
bulundurmaları
zorunludur.
15. 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.
16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV
BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız.
17. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu
soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır.

