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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, 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 120 adet soru için
toplam cevaplama süresi 150 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. Bir cümlede yükleme yakın olan öge, vurguludur.

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı
tümleç vurgulanmıştır?

1. (I) İnsanlar çevrelerine uyum sağlayabilmek için kişiler
arası ilişkilerde birbirlerinin fiziksel görünümlerine dikkat
ederler. (II) Fakat karşımızdaki insanların iç dünyalarını göz
ardı eder, sadece dış görünüşlerine bakarak onlara ilişkin
olumsuz tutumlar geliştirirsek, sonu gelmeyen çatışmaları
başlatmış oluruz. (III) Bu yüzden karşımızdakilerin fiziksel
görünümlerini, onların duygu ve düşüncelerinden üstün
tutmamakta yarar vardır. (IV) Çünkü insanların dış
görünüşleri ne denli farklı olursa olsun, içleri birbirine
benzer.(V) Kalp sesinin cinsiyeti, gözyaşının milliyeti
yoktur.

A) Bugün artık sığınacağım adaları birer birer batırdım.
B) Bana göre, yalnızlık müziğin bile insanı dinlemesidir.
C) Yaşın kemale erdiğinde beni daha iyi anlayacaksın.
D) Caddede gizlenen insanların ortasında ben kaldım.
E) Sen bana bakma, ben senin baktığın yerde olurum.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir süre sonra paraşütünü açtı ve yavaş yavaş yere
inmeye başladı.

A) I. cümle amaç cümlesidir.

B) Öğrenciler, çevreleriyle olan etkileşimlerinde birtakım
sorunlar yaşıyorlar.

B) II. cümle koşul cümlesidir.

C) Edison, ampulü uzun ve yorucu araştırmalardan sonra
bulmuştur.

C) III. cümle öneri cümlesidir.
D) IV. cümle neden-sonuç cümlesidir.

D) Fiyatlar pahalı olduğu için alışverişimizi yarıda kesmek
zorunda kaldık.

E) V. cümlede kesinlik anlamı vardır.

E) Bu önemli toplantıda, onun da bir konuşma yapmasını
istiyorduk.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Deniz suyu derinlere gittikçe soğur.

6. Kapının önünden caddeye kadar uzanan yokuşu indi (I)
Öfkesi birden geçmişti (II) Sokağın başında durdu (III)
kendini dışarıda bulmanın şaşkınlığıyla kalakaldı. Nemli bir
rüzgâr, o sonbahar gününü donduruyordu ve ihtiyar
titriyordu; zira olan öylesine çabuk olmuştu ki şapkasını bile
alacak vakit bulamamıştı. Kendi kendine “Neden acele
ettim ki (IV)” diye düşündü.

B) Bizi şartlardan çok, ruh yapımız mutlu kılar.
C) Eğitim, öğretilenlerden geriye kalan şeydir.
D) Hukuğun üstünlüğü ilkesi göz ardı edilemez.
E) Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu.

Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
3.

A) (.) (;) (,) (?)
“Genel Bütçe Gelir Teklifi” uzmanlarca hazırlanacaktır.
Olaylar karşısında çocukça davranışlar sergiliyor.
Bence bu konu tartışmaya açık değildir.
Günlerce çalıştım ama iyi bir sonuç elde edemedim.
İkinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmek istiyorum.

B) (:) (-) (,) (!)

D) (.) (:) (;) (…)

C) (.) (.) (,) (?)

E) (.) (…) (;) (!)

7. (I) Kültür, en kısa tanımıyla insanın doğaya eklediği maddi
ve manevi varlıkların toplamıdır. (II) Tarihsel bir sürekliliğe
bağlı olduğu kadar yozlaşmadan uzak koşullara da
gereksinim duyan bu varlıklar, değişken değildir. (III) Bu
anlamda, insanoğlunun yarattığı, ürettiği her mal, her ahlak
kuralı bir “kültür ögesi”dir. (IV) Bir başka deyişle
üzerimizdeki elbise de bir kültür ögesidir, kafamızın içindeki
ilkeler de. (V) Genellikle fiziksel nitelik taşıyan ögelere
“maddi kültür,” zihinsel ve ruhsal nitelik taşıyanlara da
“manevi kültür” denir.

Yukarıdaki cümlelerde bulunan “-ce, -ca” ekinin görevi
hangi seçenekte yanlış verilmiştir?
A) I. cümleye “abartı” anlamı katmıştır.
B) II. cümleye “benzerlik” anlamı katmıştır.
C) III. cümleye “görelik” anlamı katmıştır.
D) IV. cümlede miktarı vurgulamak için kullanılmıştır.
E) V. cümlede isimden isim yapan yapım eki görevindedir.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden
hangisi, paragrafın anlamı ve akışı açısından
uygun değildir?
A) I

1

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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12. 2 − 2 x =
1 denklemini sağlayan
2

8.

x −3

a = 5!.10!

x

sayılarının toplamı

kaçtır?

b = 6!.8!

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

c = 7!.9!
olduğuna göre, bu sayıların büyüklük sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) c < b < a

B) a < c < b

D) b < a < c

C) b < c < a

E) a < b < c

13. 𝒂𝒂 − √𝒂𝒂 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 olduğuna göre, 𝒂𝒂 −

𝟏𝟏𝟏𝟏

işleminin sonucu

aşağıdakilerden hangisidir?

√𝒂𝒂

A) 7

D) 10

B) 8

C) 9

E) 12

9. 32016 sayısının birler basamağı kaçtır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

14. Hızı saatte 60 km olan motor, hızı saatte 5 km olan akıntıya
karşı (t+2) saatte gittiği yolu, akıntı yönünde t saatte alıyor.
Buna göre, t kaçtır?



10. Düzlemde=
u (1, a + 3) ve v = (2a, 4) vektörleri
birbirine dik ise a sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -4

B) -3

C) -2

D) 1

A) 11

B) 12

C) 13

D) 14

E) 15

E) 2

15. x kg tuz ile y kg un karıştırılıyor.
Bu karışımın ağırlıkça yüzde kaçı undur?
A) 100x / ( x+y )
11. ANKARA sözcüğünün harfleri yer değiştirilerek anlamlı
ya da anlamsız 6 harfli kaç farklı sözcük yazılabilir?
A) 120

B) 180

C) 240

D) 360

B) xy / (x+y)

D) (x+y) / xy

C) ( x+y ) / 100

E) 100y / ( x+y )

E) 720

2
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16. Atatürk’ün, Türk dilinin yabancı kelimelerden
arındırılması çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla
yazdığı kitap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nutuk

B) Geometri

C) Cumali Ordugâhı

D) Medeni Bilgiler

ALAN BİLGİSİ
21. İşletme, 1.000.000 TL sermayeli T Anonim Şirketine ait
450.000 TL nominal değerli hisse senetlerini, şirkete uzun
vadeli ortaklık amacıyla 550.000 TL’ye satın alma
taahhüdünde bulunmuştur.

E) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

Bu bilgilere göre, yapılacak muhasebe kaydında
borçlandırılacak hesap hangisidir?
A) Bağlı Menkul Kıymetler

17. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk döneminde Türkiye
ile Fransa arasında yaşanan sorunlardan
birisi değildir?

B) Bağlı Ortaklıklar
C) İştiraklere Sermaye Taahhütleri

A) Türkiye-Suriye sınırı

B) Adana-Mersin demiryolu

D) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri

C) Osmanlı borçları

D) Yabancı okullar

E) İştirakler

E) Musul

22. Stoklarını aralıklı envanter (sayım) yöntemine göre, kayda
alan bir işletmenin Ticari Mallar hesabının borç toplamı
28.000 TL, alacak toplamı ise 18.000 TL’dir. İşletme yıl
sonunda yaptığı envanter çalışmasında 2.000 TL’lik malın
% 50 oranında değer kaybettiğini tespit etmiş ve değeri
düşen malları ayrı bir hesaba aktarmıştır. Bunun dışında
depoda fiilen 3.500 TL’lik mal kaldığını tespit etmiştir.

18. Aşağıdakilerden hangisi, İsmet Paşa Hükümeti
döneminde, Şeyh Said Ayaklanmasını bastırmak
amacıyla çıkarılan kanundur?
A) Takrir-i Sükun Kanunu
B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu

Buna göre, Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına
yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

C) Firariler Hakkında Kanun
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
E) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun

A) 4.500 TL borçlandırılır.

B) 5.500 TL borçlandırılır.

C) 5.500 TL alacaklandırılır.

D) 6.500 TL borçlandırılır.

E) 6.500 TL alacaklandırılır.
19. Mustafa Kemal Paşa, aşağıdakilerden hangisinde
Sivas’ta ulusal bir kongre toplamak için çağrıda
bulunmuştur?
A) Havza Genelgesi

B) Amasya Görüşmesi

C) Amasya Genelgesi

D) Tekalif-i Milliye Emirleri

23. İşletme, üretim faaliyetlerinde kullanmak amacıyla
01.11.2015 tarihinde 95.000 TL’ye satın aldığı makineyi,
5.000 TL’ye monte ettirmiştir. Makinenin faydalı ömrü 4 yıl,
amortisman yöntemi azalan bakiyelerdir.

E) Bilecik Görüşmesi

Buna göre, işletmenin bu makineyi üçüncü yıl içinde
30.000 TL’ye peşin satması durumunda yapılacak
kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur? (KDV ihmal edilmiştir.)
20. 1923 yılında, Fethi Okyar’ın, Bakanlar Kurulu
Başkanlığından çekilmesinden sonra yaşanan hükümet
bunalımı, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin
gerekliğini ortaya koymuştur?

A) Birikmiş Amortismanlar hesabı 87.500 TL borçlandırılır.
B) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar hesabı 5.000 TL
alacaklandırılır.
C) Tesis, Makine ve Cihazlar hesabı 95.000 TL
alacaklandırılır.

A) Yeni siyasi partilerin kurulması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilanı

D) Birikmiş Amortismanlar hesabı 75.000 TL
alacaklandırılır.

D) Saltanatın kaldırılması

E) Özel Fonlar hesabı 5.000 TL borçlandırılır.

E) Seçim sisteminin değiştirilmesi
3
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27. Finansal tablolarını yıllık olarak hazırlayan işletme,
01.09.2015 tarihinde C Bankasında yıllık % 12 faizli 6 ay
vadeli 60.000 TL’lik vadeli mevduat açtırmıştır. İşletme
nakit sıkışıklığı nedeniyle vadenin dolmasına 1 ay kala
(01.02.2016 tarihinde) vadeyi bozarak ilgili tutarı vadesiz
mevduata aktarmıştır.

24. Bir işletme, 01.08.2015 tarihinde 500.000 TL nominal
değerli 6 ay vadeli finansman bonosunu 440.000 TL’ye
banka aracılığıyla satmıştır.
Bu işlemle ilgili 01.08.2015 tarihinde yapılacak kayıtta
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı 440.000 TL
alacaklandırılır.

Buna göre, vade bozulma tarihinde yapılacak kayıtla
ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?

B) Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı 60.000 TL
borçlandırılır.

A) Bankalar hesabı 63.000 TL alacaklandırılır.

C) Finansman Giderleri hesabı 60.000 TL borçlandırılır.

B) Faiz Gelirleri hesabı 3.000 TL alacaklandırılır.

D) Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı 500.000 TL
borçlandırılır.

C) Gelir Tahakkukları hesabı 3.000 TL alacaklandırılır.

E) Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı 60.000 TL
borçlandırılır.

D) Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabı 2.400 TL
borçlandırılır.
E) Gelir Tahakkukları hesabı 2.400 TL borçlandırılır.

28. Cep telefonu alım-satımı ile uğraşan bir işletmenin toplam
maliyeti 10.000 TL olan 10 adet cep telefonundan 8 adedi
teknolojik eskime nedeniyle % 20 oranında değer
kaybetmiştir.

25. Bir işletmede çalışan ve işletmeden Aralık 2015 ayı içinde
350 TL avans kullanan bir idari personelin, Aralık 2015
ayına ilişkin ücret bordrosu bilgileri şöyledir: Brüt ücret
2.000 TL, SGK işçi payı 250 TL, gelir vergisi 380 TL,
damga vergisi 20 TL, SGK işveren payı 500 TL’dir. (İşsizlik
sigortası payları ihmal edilmiştir.)

Buna göre, değer kaybeden cep telefonlarına yönelik
yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki hesaplardan
hangisinin kullanımı doğrudur?

Buna göre, yapılacak ücret tahakkuk kaydında
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

A) Karşılık Giderleri hesabı 2.000 TL borçlandırılır.
B) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı 1.600 TL
borçlandırılır.

A) Genel Yönetim Giderleri hesabı 2.000 TL borçlandırılır.
B) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 400 TL
alacaklandırılır.

C) Diğer Stoklar hesabı 8.000 TL alacaklandırılır.

C) Personele Borçlar hesabı 1.000 TL alacaklandırılır.

D) Ticari Mallar hesabı 10.000 TL alacaklandırılır.

D) Personel Avansları hesabı 350 TL alacaklandırılır.

E) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 1.600 TL
alacaklandırılır.

E) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabı 750 TL
alacaklandırılır.

29. Stok hareketlerini sürekli envanter (aralıksız sayım)
yöntemiyle izleyen ve mal satışlarını % 20 kâr ile yapan bir
işletme, 1000 adet malı % 10 KDV dâhil 13.200 TL’ye
satmış, karşılığında önceden aldığı 5.000 TL’lik avansı
düşmüş, kalanı ise peşin tahsil etmiştir.

26. Bir işletme, Şubat 2015 ayı elektrik tüketim bedelini sayaca
bakarak tahmini 500 TL olarak hesaplamıştır.

Buna göre, satış işleminin kaydında aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

Buna göre, yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan
hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Yurtiçi Satışlar hesabı 12.000 TL alacaklandırılır.

A) Karşılık Giderleri hesabı borçlandırılır.

B) Ticari Mallar hesabı 11.000 TL alacaklandırılır.

B) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları hesabı alacaklandırılır.

C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 10.000 TL
borçlandırılır.

C) Maliyet Gider Karşılığı hesabı alacaklandırılır.

D) Kasa hesabı 8.200 TL borçlandırılır.

D) Gider Tahakkukları hesabı borçlandırılır.

E) Alınan Sipariş Avansları hesabı 5.000 TL borçlandırılır.

E) Genel Üretim Giderleri hesabı alacaklandırılır.
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34. İşletmenin kuruluşunda taahhüt edilen 50.000 TL sermaye
ortaklar tarafından ödenmiştir.

30. İşletme, 5 yıl vadeli 200.000 TL nominal değerli tahvilleri
195.000 TL 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?

Buna göre, işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

A)

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

195.000
5.000

102 BANKALAR
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ
FARKI

200.000

A

102 BANKALAR
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE

50.000

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
500 SERMAYE

50.000

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
500 SERMAYE

50.000

500 SERMAYE
102 BANKALAR

50.000

500 SERMAYE
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

50.000

50.000

50.000

C)

200.000

B)

50.000

D)

195.000
5.000

C)

50.000

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

195.000
5.000

102 BANKALAR
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

200.000

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
102 BANKALAR

200.000

50.000

200.000

D)
200.000

E)

35. 31.12.2015 tarihinde işletmenin bankadaki döviz
hesabında 1$=1,3 TL iken yatırılmış 50.000 $
bulunmaktadır. 31.12.2015 tarihinde 1$=1,4 TL ise
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

200.000

A) 102 Bankalar hesabı 5.000 TL borçlu; 656 Kambiyo
Zararları hesabı 5.000 TL alacaklı

31. İşletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden
olmayan ancak gelecekte değişime neden olabilecek
işlemlerin izlendiği hesaplar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Asli hesaplar

B) Yardımcı hesaplar

C) Düzenleyici hesaplar

D) Nazım hesaplar

B) 102 Bankalar hesabı 65.000 TL borçlu; 642 Faiz Gelirleri
hesabı 65.000 TL alacaklı
C) 656 Kambiyo Zararları hesabı 5.000 TL borçlu; 102
Bankalar hesabı 5.000 TL alacaklı
D) 102 Bankalar hesabı 5.000 TL borçlu; 100 Kasa hesabı
5.000 TL alacaklı

E) Geçici hesaplar

E) 102 Bankalar hesabı 5.000 TL borçlu; 646 Kambiyo
Kârları hesabı 5.000 TL alacaklı
32. Aşağıdakilerden hangisi alacak senetlerinin işletmenin
finansman ihtiyacının karşılanması amacı ile
kullanılmasına örnek olarak verilemez?
A) Hatır senedinin tahsil edilmesi
36. İşletmenin ikinci 3 aylık geçici vergisi 12.500 TL olarak
hesaplanmıştır.

B) Alacak senedinin ciro edilmesi
C) Alacak senedinin yenilenmesi

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) Alacak senedinin tahsil edilmesi
E) Alacak senedinin iskonto ettirilmesi

A) 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı 12.500 TL
alacaklı
B) 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı 12.500 TL
borçlu

33. Bir işletmenin satın aldığı ticari malların nakliyesi için
katlandığı gideri Ticari Mallar hesabının borcunda
muhasebeleştirmesi aşağıdaki temel kavramlardan
hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
A) Tam Açıklama

B) Maliyet Esası

D) Tutarlılık

C) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 12.500 TL borçlu
D) 100 Kasa hesabı 12.500 TL alacaklı
E) 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Karşılıkları hesabı 12.500 TL borçlu

C) Kişilik

E) Dönemsellik
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40. Küresel ölçekte uygulanan muhasebe standartlarının
oluşturulması amacıyla yürütülen muhasebe
standartlarındaki yakınsama süreci, doğrudan hangi iki
kurum tarafından yürütülmektedir?

37. İşletme, 01.12.2015 tarihinde alıcıdan 500.000 ABD Doları
($) tahsil etmiş, 1 $ = 2,90 TL’den kayda almış, 15.12.2015
tarihinde 400.000 $’ı 1 $ = 2,95 TL’den bozdurmuştur.
27.12.2015 tarihli kasa sayımında ise kasada 95.000 $
bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni aynı gün tespit
edilememiş, araştırılmasına karar verilmiştir. 27.12.2015
tarihli kur 1 $ = 3,00 TL’dir.

A) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)
B) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Dünya Bankası

Buna göre, 27.12.2015 tarihinde yapılacak kayıtta
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)

A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 14.500 TL
alacaklandırılır.
B) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 14.500 TL
borçlandırılır.

D) Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu
(FASB) - Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
(IASB)

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 14.750 TL
borçlandırılır.

E) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 15.000 TL
alacaklandırılır.
E) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 15.000 TL
borçlandırılır.

41. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardına göre,
varlığın kullanım değerinin hesaplanmasında
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) İşletmenin varlıktan elde etmeyi beklediği gelecekteki
nakit akışları tahmini
B) Varlıkta yer alan belirsizliğe katlanmanın karşılığı

38. Aralıklı envanter (sayım) yöntemini kullanan bir
işletmede, fiili sayım sonucu bulunan malın parasal
tutarı kayıtlara göre, hesaplanan tutardan küçük ise
aradaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde
muhasebeleştirilir?

C) Varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri
D) Gelecekteki nakit akışlarının tutarı ve zamanlamasında
olabilecek değişikliklerle ilgili beklentiler
E) Piyasa riski hariç tutulmuş cari faiz oranı ile temsil edilen
paranın zaman değeri

A) 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
B) 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları
C) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
D) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
E) 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar

42. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre,
netleştirme (mahsup) ilkesi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) İşletme, bir Türkiye Finansal Raporlama standardı (TFRS)
zorunlu kılmadıkça veya izin vermedikçe varlıkları ve
borçları ya da gelirleri ve giderleri netleştiremez.
39. Muhasebe bilgi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

B) İşletme, zorunlu olarak varlıklardan giderleri
netleştirirken borçlardan da gelirleri netleştirir.

A) Temel fonksiyonu işletme ortaklarının çıkarlarını
maksimize etmektir.

C) İşletme, her zaman gelirleri ve giderleri netleştirebilirken,
varlıkları ve borçları netleştiremez.

B) İşletmelerin faaliyetleri ve faaliyet sonuçları hakkında
ilgili taraflara bilgi akışını sağlar.

D) İşletme, her zaman varlıkları ve borçları
netleştirebilirken, gelirleri ve giderleri netleştiremez.

C) Ekonomideki bilgi akışı büyük ölçüde muhasebe bilgi
sistemine dayanmaktadır.

E) İşletme, zorunlu olarak hem varlıkları ve borçları hem
de gelirleri ve giderleri netleştirir.

D) İşletme hakkındaki finansal bilgilerin toplandığı bir
süreçtir.
E) İşletme paydaşlarının yatırımları ile ilgili doğru karar
verebilmeleri açısından büyük önem taşır.
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46. TMS 17 Kiralama İşlemleri standardına göre, finansal
kiralama sözleşmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

43. Aşağıdakilerden hangisi “diğer kapsamlı gelirin”
unsurlarından birisi değildir?
A) Dış ülkedeki bağlı işletmeye ait finansal tabloların
çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı kazanç ve
kayıpları

A) Kiraya veren kiralamaya konu unsur için kiralama
süresince yapacağı kira tahsilatlarını brüt kiralama
yatırımı tutarına eşit tutarda bir alacak (varlık) olarak
raporlar.

B) Yeniden değerleme fazlasındaki değişimler
C) Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçümleri

B) Kiracı kiralamaya konu unsuru, kiralama sözleşmesi
süresince yapacağı kira ödemelerinin brüt tutarıyla
varlıkların içinde raporlar.

D) Nakit akış riskine ilişkin riskten korunma araçlarına
bağlı olarak oluşan kazanç veya kayıpların etkin
kısımları

C) Kiralamaya konu unsurun amortismanını kiraya veren
hesaplar.

E) Durdurulan faaliyetler

D) Kiraya veren kiralama süresince yapacağı kira
tahsilatlarının tamamını satış geliri olarak raporlar.
E) Kiracı kiralama süresince yapacağı kira ödemelerini,
finansman gideri ve mevcut yükümlülüklerdeki azalma
(borç anapara ödemesi) olarak ayrıştırarak raporlar.

44. Aşağıdaki varlıklardan hangisi yatırım amaçlı
gayrimenkuldür?
A) Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde
kiralanmak üzere elde tutulan boş binalar

47. UT Üretim İşletmesi İlk Giren İlk Çıkar yöntemi ile safha
(evre) maliyetleme sistemini kullanmaktadır. İşletmede
Haziran dönemine ait veriler şu şekildedir:

B) Üretim faaliyetinin yürütülmesinde kullanılan binalar
C) Olağan iş akışı çerçevesinde kullanılmakta olan binalar
D) Üçüncü kişiler adına inşa edilmekte veya geliştirilmekte
olan binalar

Miktar Hareketleri

E) Başka bir işletmeye finansal kiralama işlemi
çerçevesinde kiralanan binalar

Üretime Başlanan

1.400 birim

Tamamlanan

1.200 birim

Dönem Başı Yarı Mamul (1 Haziran)

200 birim

Dönem Sonu Yarı Mamul (30 Haziran) 400 birim
Tamamlanma Direkt İlk Direkt
Madde ve İşçilik
Dereceleri
Malzeme

45. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına
göre, bir binayı yatırım amaçlı gayrimenkul olarak
sınıflayıp bunun raporlanması için de gerçeğe uygun
değer yöntemini seçmiş olan bir işletme için söz
konusu yatırım amaçlı gayrimenkule ilişkin
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Genel
Üretim
Giderleri

Dönem Başı
Yarı Mamul

% 60

% 40

% 40

Dönem Sonu
Yarı Mamul

% 75

% 60

% 60

MALİYETLER

A) Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun
değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya
kayıp, oluştuğu dönemde diğer kapsamlı gelirin unsuru
olarak raporlanır.

Dönem Başı
Yarı Mamul
Maliyeti

B) Dönen Varlıklarda raporlanır.

Dönemin
Üretim
Maliyeti

C) Yararlı ömrü süresince amortisman uygular.
D) Amortisman uygulamaz.
E) Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun
değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp
özkaynaklarda raporlanır.

4.000 TL

3.000 TL 5.000 TL

13.800 TL 10.800 TL 14.400 TL

İlk Giren İlk Çıkar yöntemine göre, bu dönem üretimi
tamamlanan bir birim mamulün direkt ilk madde ve
malzeme maliyeti kaç TL’dir?
A) 10
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50. Tek mamul üretip satan bir işletmede sabit maliyetler
toplamı 250.000 TL, birim değişken maliyet 20 TL, birim
satış fiyatı 40 TL’dir.

48.
Üretime Yüklenen Maliyet
(Dönemin Üretim maliyeti)

25.000 TL

Dönem Başı Yarı Mamul Stok
Maliyeti

5.000 TL

Dönem Sonu Yarı Mamul Stok
Maliyeti

10.000 TL

Dönem Başı Mamul Stok
Maliyeti (100 adet mamul)

Buna göre, bu işletmenin % 20 vergiden sonra
40.000 TL net kâr elde etmesi için kaç TL tutarında
satış yapması gerekir?
A) 300.000

D) 600.000

D) 18.000

C) 450.000
E) 750.000

51.
ÜRETİM MALİYETLERİ

Buna göre, İlk Giren İlk Çıkar yöntemine göre,
hesaplanan "satılan mamuller maliyeti" kaç TL'dir?
B) 12.000

B) 400.000

3.000 TL

X Üretim İşletmesinin ürettiği Y mamulüne ait Aralık
dönemine ilişkin veriler yukarıdaki tabloda verilmiştir.
İşletme bu dönem 500 adet mamulün üretimini tamamlamış
ve 300 adet mamulü satmıştır.

A) 11.000

A

TUTAR

Direkt İlk Madde ve Malzeme
Giderleri

C) 15.000
E) 20.000

100.000 TL

Direkt İşçilik Giderleri

60.000 TL

Değişken Genel Üretim Giderleri

30.000 TL

Sabit Genel Üretim Giderleri

50.000 TL

49.
Tam kapasitesi 5.000 birim/yıl olan bir işletmede fiili
kapasite % 70 olarak gerçekleşmiştir. Üretilen mamullerin
tamamı, tam maliyet üzerinden % 20 kârla satılmıştır.
Dönemin üretim maliyetleri yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Direkt İlk Madde ve Malzeme
Gider Standartları
Miktar Standardı

10 kg/br

Fiyat Standardı

6 TL/kg

Buna göre, bu işletmenin Normal Maliyet yöntemine
göre, hesaplanacak brüt satış kârı kaç TL’dir?

Maliyet hesaplamada Standart Maliyet yöntemini kullanan
işletmede direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile ilgili
yukarıdaki standartlar geliştirilmiştir.

A) 24.000

B) 35.000
D) 63.000

C) 38.000
E) 72.000

Dönem başı direkt ilk madde ve malzeme stokunun
olmadığı işletmede dönemde 312.000 TL ödenerek 48.000
kg direkt ilk madde ve malzeme satın alınmıştır. Dönemde
5.000 birim mamulün üretildiği işletmede dönem sonunda
stokta 2.000 kg direkt ilk madde ve malzeme bulunduğu
tespit edilmiştir.
Buna göre, direkt ilk madde ve malzeme fiyat farkı
nedir?
A) 10.500 TL olumsuz

B) 23.000 TL olumsuz

C) 24.000 TL olumsuz

D) 24.000 TL olumlu

52. Yardımcı gider yerlerinde toplanan fiili giderler yerine
bütçelenmiş giderlerin esas üretim gider yerlerine
dağıtıldığı II. Dağıtım yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?

E) 36.000 TL olumsuz

A) Kademeli Dağıtım

B) Doğrudan Dağıtım

C) Çapraz Dağıtım

D) Matematik Dağıtım
E) Planlı Dağıtım
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57. Satışlarının maliyeti 100.000 TL olan bir işletmenin brüt
kârlılık oranı % 50 ise bu işletmenin net satışlarının
toplamı kaç TL’dir?

53. TP Üretim İşletmesinde S1 siparişinin tamamlanabilmesi
için X üretim bölümünde 100 saat çalışma yapılmıştır.
Yapılan çalışmanın 10 saatlik kısmı, söz konusu siparişin
tamamlanabilmesi için yapılan fazla mesaiye aittir. Normal
çalışma ücreti 40 TL ve fazla mesai primi ise % 50’dir.

A) 50.000

B) 75.000
D) 150.000

Bu siparişe ilişkin işçilik giderlerinin
muhasebeleştirilmesi ile ilgili durum aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) 3.600 TL Direkt İşçilik Giderleri – 600 TL Genel Üretim
Giderleri

C) 100.000
E) 200.000

58. Finansal tablolarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

B) 3.800 TL Direkt İşçilik Giderleri – 400 TL Genel Üretim
Giderleri

A) Net işletme sermayesi değişim tablosu, işletmenin
ödenmiş sermayesindeki değişimleri gösterir.

C) 4.000 TL Direkt İşçilik Giderleri – 200 TL Genel Üretim
Giderleri

B) Gelir tablosu, ilgili olduğu dönemin gelir ve giderlerini
gösterir.

D) 4.200 TL Direkt İşçilik Giderleri

C) Bilanço, işletmenin bir dönem içindeki hesap
değişimlerini gösterir.

E) 4.200 TL Genel Üretim Giderleri

D) Nakit akış tablosu, tahakkuk esasına göre, belirlenen
parasal hareketleri gösterir.
E) Fon akış tablosunda aktif (varlık) kalemlerindeki
azalmalar fon kullanımı olarak değerlendirilir.

54. Bir üretim işletmesi üçer aylık dönemler itibarıyla 201X
yılına ait bütçe hazırlamaktadır. Bütçe dönemi
başlangıcında 5.000 birim mamul stoku bulunmaktadır.
İşletme, üçer aylık dönemler itibariyle mamullerine sırasıyla
10.000, 30.000, 25.000 ve 15.000 birim talep olacağını
tahmin etmektedir. İşletme, bütçe dönemi boyunca izleyen
dönem talebinin % 20’si oranında dönem sonu mamul
stokuna sahip olmak istemektedir.

59. Finansal oranlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden
hangisi her durumda söylenebilir?
A) Bir işletmenin mali rantablite oranı yükseldikçe faiz
karşılama oranı da yükselir.

Buna göre, işletmenin üçüncü üç aylık dönemde
gerçekleştirmesi gereken mamul üretimi kaç birim
olmalıdır?
A) 23.000

B) 25.000
D) 31.000

B) Bir işletmede aktif devir hızı sektör ortalamasına göre,
yüksek ise özkaynak devir hızı da sektör ortalamasına
göre, yüksek olur.

C) 28.000

C) Bir işletmede yıllar itibari ile net çalışma sermayesi
arttıkça cari oranı da artar.

E) 65.000

D) Bir işletmede cari oranı 1’den büyük iken uzun vadeli
borç kullanarak stok satın alınması durumunda cari oran
artar.
E) Otofinansman oranı sermaye yedeklerinin toplam
kaynaklar içerisindeki payını gösterir.

55. Net satışları 60.000 TL ve aktif devir hızı 2 olan bir
işletmede duran varlıklar 10.000 TL ve sürekli sermaye
20.000 TL ise cari oran kaçtır?
A) 0,5

B) 1

C) 1,5

D) 2

E) 3
60. Dönen varlıklarının yalnızca stoklardan ve ticari
alacaklardan oluştuğunu varsaydığımız bir işletmenin
asit test oranı 1,25, kısa vadeli yabancı kaynaklarının
toplamı 50.000 TL, stok toplamı 40.000 TL ise bu
işletmenin ticari alacaklarının toplamı kaç TL’dir?

56. Bir işletmede özkaynak devir hızı 6 ve finansman oranı
1 ise aktif devir hızı kaçtır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

A) 22.500
D) 90.000

B) 40.000

C) 62.500

E) 102.500

E) 6
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61. Alacak devir hızını önceki döneme göre, artıran bir
işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

64. Aşağıdakilerden hangisi denetim raporlarına ilişkin
Bağımsız Denetim standartları çerçevesinde yanlıştır?

A) Stoklarını daha uzun sürede eritmektedir.

A) Denetçi, çok sayıda kalemi hakkında yeterli ve uygun
denetim kanıtı elde edemediği finansal tablolar için
görüş vermekten kaçınmalıdır.

B) Satışlarında uyguladığı vadeyi uzatmış olabilir.
C) Alacaklarını önceki döneme göre, daha kısa sürede tahsil
etmektedir.

B) İşletmenin sürekliğiyle ilgili önemli bir belirsizlik olmasına
rağmen işletme yönetimi, bu durumu finansal tablolarda
açıklamamışsa denetçi bu belirsizliği "Dikkat Çekilen
Hususlar" paragrafında açıklar.

D) Vadeli satışları daha çok tercih etmektedir.
E) Kârlılık performansını önceki döneme göre, artırmıştır.

C) Denetçi, denetim raporuna, raporun kullanıcılar
tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını
düşündüğü konular için "Diğer Hususlar" paragrafı ekler.
D) Denetçinin tespit ettiği yanlışlıkların finansal tablolar
üzerindeki etkisi yaygın ve önemliyse denetçi bu tablolar
için olumsuz görüş vermelidir.

62.
Gelir tablosu dikey yüzdeler analiz tekniği ile analiz
edilirken ayrı bir hesaplamaya gerek kalmaksızın brüt kâr
marjı hesaplanmış olur.
Dikey yüzde analizi yapılırken bilançoda aktif toplamına
göre, dikey yüzdeler hesaplandığında, ayrı bir
hesaplamaya gerek kalmaksızın aktif kârlılığı
hesaplanmış olur.
Dikey yüzde analizi yapılırken bütün gelir tablosu
kalemleri ve bilanço kalemleri aktif toplamına oranlanır.
Dikey yüzde analizi yapılırken bütün gelir tablosu
kalemleri ve bilanço kalemleri net satışlara oranlanır.

E) Denetçi, yeterli ve uygun kanıt elde edemediği için
önemli bir tablo kalemiyle ilgili bir kanaate varamamışsa
şartlı görüş (sınırlı olumlu görüş) vermelidir.

65. “Uygulanan prosedürlere ve elde edilen kanıtlara
dayanarak işletmenin, finansal tablolarını Türkiye
Finansal Raporlama standartlarına (TFRS) uygun
olarak hazırladığı yönündeki beyanının tüm önemli
yönleriyle gerçeğe uygun olmadığı kanaatine
varmamıza sebep olan herhangi bir husus dikkatimizi
çekmemiştir.” şeklinde bir sonuç içeren denetim
raporu, kullanıcılara ne tür bir güvence vermektedir?

Dikey analiz ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
A) I ve II
D) III ve IV

B) I ve III

A

C) II ve IV

E) II, III ve IV

A) Sınırlı güvence B) Eksik güvence

63. Bir işletmenin finansal tablolarını Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca
yayımlanan Bağımsız Denetim standartlarına göre,
denetleyen bir denetçinin, denetimiyle güvence verdiği
husus aşağıdakilerden hangisidir?

D) Mutlak güvence

C) Koşullu güvence

E) Makul güvence

A) İşletme hakkındaki finansal bilgiler
B) İşletme faaliyetlerinin mevzuata uyumu
66. Aşağıdaki güvence hizmeti konusu – güvence hizmeti
türü eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

C) İşletmenin muhasebe sisteminin işlerliği
D) İşletme yönetiminin performansı

A) Kurumsal yönetim ilkelerine bağlılık – uyum denetimi

E) İşletmenin finansal durumu

B) İç kontrolün etkinliği – sistem denetimi
C) Fabrikanın üretim kapasitesi – finansal denetim
D) Gıda güvenliği – uygunluk denetimi
E) Müşteri memnuniyeti – performans denetimi

10

Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI
27 Şubat 2016

67. Bağımsız denetim, aşağıdaki risk unsurlarından
hangisini azaltmak suretiyle şirketlerin yatırımları için
ihtiyaç duyduğu fonların (örneğin borçlanmalarının)
maliyetini düşürür?
A) Yapısal risk

B) Bilgi riski

D) İflas riski

A

71. Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız
Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak
Yürütülmesi başlıklı Bağımsız Denetim standardı (BDS)
200’e göre, finansal tabloların denetiminin yürütülmesinde
denetçinin genel amaçları şunlardır:

C) İş riski

(a) Bir bütün olarak finansal tabloların, hata veya hile
kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediğine ilişkin
makul güvence elde etmek

E) Kontrol riski

(b) Bulgularına uygun olarak finansal tablolar hakkında
raporlama yapmak ve BDS’lerin zorunlu tuttuğu
bildirimlerde bulunmaktır.

68. Denetçi, işletme kayıtlarından yıl içi satılan ürün sayısını
tespit ettikten sonra, bu tutarı ürünün yıl içindeki ortalama
fiyatıyla çarpmıştır. Elde ettiği tutarı, ürünün muhasebe
kayıtlarındaki satış tutarıyla karşılaştırmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi BDS 200’e göre, denetçinin
genel amaçlarına ulaşması için yapması gerekenlerden
birisi değildir?

Buna göre, denetçinin uyguladığı yukarıdaki denetim
prosedürüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mesleki etik kurallara uymak

A) Denetçinin elde ettiği satış tutarı, muhasebe kayıtlarındaki
satış tutarından önemli ölçüde farklıysa satışlar
kaleminde yanlışlık vardır.

B) Mesleki şüpheci bir tutum içinde olmak
C) Mesleki yargılarını denetime karıştırmamak

B) Denetçinin bu uygulaması analitik bir prosedürdür.

D) Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek

C) Denetçinin uyguladığı bu prosedür, satışlar kaleminin
denetimi için zorunlu değildir.

E) Önce ilgili BDS’lerdeki özel amaçlara ulaşmak

D) Denetçi bu tutarı bulurken kullandığı fiyat ve miktar
verilerinin doğruluğunu da test etmelidir.
E) Denetçinin bu uygulaması bir maddi doğrulama
prosedürüdür.
72. Denetim Sözleşmesi başlıklı Bağımsız Denetim standardı
(BDS) 210 uyarınca denetçi, denetimin yürütüleceği esaslar
üzerinde müşteriyle anlaşmaya varmadan denetim işini
kabul edemez.

69. İşletme yönetimlerinin, finansal tablolarındaki önemli
yanlışlık riskini düşürmek için doğrudan
etkileyebileceği risk türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tespit edememe riski

B) Önemli yanlışlık riski

C) Yapısal risk

D) İş riski

BDS 210'a göre, denetçi açısından müşteriyle
anlaşmaya varılmış olabilmesi için aşağıdakilerden
hangisinin sağlanması zorunlu değildir?
A) Müşterinin geçerli bir finansal raporlama çerçevesi
kullanması

E) Kontrol riski

B) Denetimin ön şartlarının sağlandığının tespit edilmesi
C) Denetçi ile müşteri yönetiminin denetim sözleşmesinin
şartlarını aynı şekilde anladıklarının teyit edilmesi
D) Ön kabul üzerinde müşteri yönetimiyle mutabık
olunması

70. Denetimden beklenen güvencenin seviyesiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) Denetim ücreti üzerinde anlaşılmış olunması

A) Verilecek güvencenin seviyesi arttıkça denetçi denetim
riskini düşürür.
B) Mutlak güvence seviyesi, makul güvence seviyesinden;
makul güvence seviyesi de sınırlı güvence seviyesinden
yüksektir.
C) Verilecek güvencenin seviyesi arttıkça elde edilecek
kanıtların miktar ve kalitesi azaltılır.
D) Denetçinin makul güvence verebilmesi için denetimi
sonucunda finansal tabloların önemli bir yanlışlık
içermediğine ikna olması yeterli olup emin olması şart
değildir.
E) Denetim riski, makul güvence vermek için yeterince
düşük bir seviyeye, sınırlı güvence vermek için kabul
edilebilir bir seviyeye düşürülmelidir.
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73. Aşağıdakilerden hangisi Finansal Tabloların Bağımsız
Denetiminde Kalite Kontrol başlıklı Bağımsız Denetim
standardı (BDS) 220’ye göre, yanlıştır?

A

76. Denetçi, uzun süredir yıllık denetimlerini gerçekleştirdiği A
İşletmesinin, muhasebe sistemine izinsiz giriş yapılmasını
engelleyen bir kontrolün gerektiği gibi işleyip işlemediği
hakkında denetim kanıtına ihtiyaç duymaktadır. Denetçi 3
yıl önce gerçekleştirmiş olduğu bir testte, kontrollerin etkin
bir şekilde işlediği sonucuna ulaşmıştır.

A) Bir denetime yönelik kalite kontrol gözden geçirmesi, bu
denetime ait denetim raporu tarihinden sonra yapılamaz.
B) Bir denetimin kalite kontrol gözden geçirmesini
gerçekleştiren denetçi, o denetimi gerçekleştiren ekibin
bir üyesidir.

Denetçinin 3 yıl önce gerçekleştirdiği bu testle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kontrolün ilgili olduğu kalem önemli yanlışlık riski
içermiyorsa testin yenilenmesine gerek yoktur.

C) Sorumlu denetçi; denetimin yürütülmesinde kalitenin,
uygun rapor hazırlamanın, düzenlemelere uyumun
önemini vurgulamamışsa, kaliteyle ilgili liderlik
sorumluluklarını yerine getirmemiş demektir.

B) Aradan geçen zamanda meydana gelen değişiklikler
dikkate alınırsa testin yenilenmesine gerek yoktur.

D) Denetçinin sınırlı bağımsız denetimlerde uygulayacağı
kalite kontrol prosedürleri BDS 220 kapsamında değildir.

C) Testin mutlaka yenilenmesi gerekir.
D) Testin yenilenmesine hiçbir koşulda gerek yoktur.

E) Kalite kontrol gözden geçirmesinde, mesleki yargı
kullanılan önemli alanlara ait çalışma kâğıtlarına
bakılmamışsa gözden geçirme eksik yapılmış demektir.

E) Test, sadece kontrolün ilgili olduğu kalemin ciddi risk
içermesi durumunda yenilenir.

74. Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim Kanıtları
başlıklı Bağımsız Denetim standardı (BDS) 500’e
göre, yanlıştır?

77. Aşağıdakilerden hangisi denetimin risk bazlı olmasının
faydalarından birisi değildir?

A) BDS 500, işlemlerle ilgili faturaları ve sözleşmeleri
muhasebe kayıtlarının parçası olarak kabul eder.

A) Düşük riskli alanların denetlenmesine gerek bırakmama
B) Denetim için sarf edilecek kaynaklarda tasarruf sağlama

B) Denetim kanıtı elde etmek için uygulanan gözlem ve
inceleme prosedürleri hem risk değerlendirme hem de
maddi doğrulama yapma amacıyla kullanılabilir.

C) Denetlenen şirketi daha iyi tanıma imkânı sağlama
D) Denetim prosedürlerinin uygulanmasında zaman
esnekliği sağlama

C) Denetçi, müşteri işletme yönetiminin işletme dışı bir
uzmandan aldığı gayrimenkul değerleme raporunu, ilave
bir prosedüre gerek duymaksızın denetim kanıtı olarak
kullanabilir.

E) Riskli alanlara daha fazla odaklanmaya imkân verme

D) Denetçinin henüz denetim başlamadan, daha iş teklifi
aşamasında müşteri işletme hakkında edindiği ön bilgiler
denetim kanıtı sayılabilir.
E) Denetçi, denetim kanıtı olarak kullanılacak her türlü
bilginin yeterince güvenilir olup olmadığını
değerlendirmek zorundadır.

78. Bir işletmenin 31.12.2015 tarihli bilançosunun “Ticari
Alacaklar” kalemi içindeki önemlilik seviyesini aşan
miktarda bir alacağın borçlusunun, 2015 sonuna doğru iflas
ederek borçlarını ödeyemez hale geldiği, söz konusu
tabloları denetleyen denetçi tarafından denetim rapor
tarihinden sonra öğrenilmiştir.

75. Denetimde önemlilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar başlıklı Bağımsız
Denetim standardı (BDS) 560 uyarınca, yukarıdaki yeni
bilginin finansal tablolara ve denetim raporuna etkisi
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Finansal tabloların geneline yönelik bir önemlilik seviyesi
belirlenmişse denetçinin, ayrıca bir performans
(uygulama) önemliliği belirlemesine gerek yoktur.
B) Performans (uygulama) önemliliği, denetimin planlanması
ve yürütülmesiyle ilgili olup tabloların geneline yönelik
önemlilik seviyesinden düşüktür.

A) Finansal tabloların ilgili kalemlerinde düzeltme + denetim
raporunda açıklama yapma

C) Denetçinin finansal tabloların tamamı için 1 milyon TL
önemlilik seviyesi belirlemişken niteliği sebebiyle ayrı
hassasiyet göstermesi gerektiğini düşündüğü bir kalem
için 2 milyon TL özel önemlilik seviyesi belirleyebilir.

B) Finansal tabloların ilgili kalemlerinde düzeltme + yeni
tarihli denetim raporu hazırlama
C) Finansal tablo dipnotlarında açıklama yapma + yeni
tarihli denetim raporu hazırlama

D) Denetçinin belirleyeceği önemlilik seviyesinin, yönetimin
belirlediği önemlilik seviyesinden farklı olması gerekir.

D) Finansal tablo dipnotlarında açıklama yapma + denetim
raporunda açıklama yapma

E) Finansal tablolar için önemlilik seviyesi 1 milyon TL
olarak belirlenmişse 700 bin TL’lik bir kalem için denetim
prosedürü uygulanmasına gerek yoktur.

E) Finansal tablo dipnotlarında açıklama yapma + denetim
raporunda herhangi bir değişiklik yapmama
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79. Talep fonksiyonu Q d = 80-4P şeklinde verilmiş olsun.

84.

Buna göre, P = 10 iken talep esnekliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 0,25

B) 0,5

C) 1

D) 2

A

X malı tüketiminden sağlanan marjinal fayda sabittir.
Toplam fayda önce artmakta daha sonra azalmaktadır.
Tüketicinin doyum noktası sınırlı bir değerdir.

E) 4

Bir tüketici X malı tüketiminden fayda sağladığına ve
bu tüketicinin fayda fonksiyonu U(X) = 2X şeklinde
verildiğine göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
80. X malı için talep fonksiyonu Q d = 80 – 2P şeklinde
tanımlanmıştır.

D) I ve III

Buna göre, başlangıçta 20 TL olan X malının fiyatı,
10 TL’ye düşerse tüketici fazlasındaki değişim ne kadar
olur?
A) 200

B) 400

C) 500

D) 800

B) % 82

C) % 85

D) % 88

C) Yalnız III
E) II ve III

85.

E) 900

81. Bir ekonomide çalışanların sayısı 400, işsizlerin sayısı
40, işgücünün dışındakilerin sayısı 60 kişi ise işgücü
katılım haddi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) % 80

B) Yalnız II

1 - 10.000 lira

% 10

10.001 - 30.000 lira

% 20

30.001 - 60.000 lira

% 30

60.001 lira ve üstü

% 50

Bir ülkede uygulanmakta olan gelir vergisi tarifesi
yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre, 50.000 lira gelir elde eden bir yükümlünün
vergisinin 15.000 lira olarak hesaplandığı vergi tarifesi
aşağıdakilerden hangisidir?

E) % 90

A) Dilim usulü artan oranlı

B) Sınıf usulü artan oranlı

C) Tek oranlı

D) Tersine artan oranlı

E) İkili gelir vergisi sistemi
82. Aşağıdakilerden hangisi likidite tuzağının tanımıdır?
A) Devletin yurtiçi piyasaya fazla borçlanması yüzünden
özel sektörün kredi bulmakta zorlanması durumudur.

86. Parlamentonun kamu maliyesi üzerinde nihai güç
sahibi olması ve parlamentonun izni olmaksızın
hükümetin gelir toplayamaması, harcama yapamaması
aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

B) Sermayenin marjinal etkinliğinin düşmesi nedeniyle
firmaların kredi bulmakta zorlanması durumudur.
C) Para arzı artışlarının ekonomiye taze döviz girişlerine
bağlanması nedeniyle piyasada duyulan likidite
yetersizliğidir.

A) Pareto etkinliği

D) Genellik ilkesi

D) Para arzı artsa dahi herkesin elinde para tutmak istemesi
nedeniyle faiz oranlarının düşmemesi durumudur.
E) Beklentilerin olumsuz bir yöne evrilmesi nedeniyle
taşınmaz malların satışlarının zorlaşması durumudur.

Bu duruma göre, harcanabilir gelir aşağıdakilerden
hangisine eşit olur?
B) 200

C) 300

D) 400

C) Kollektif açmaz

E) Asil vekil ilişkisi

87. Kamu harcamalarındaki artışın nedenlerini; kamu
kesiminin daha çok hizmet sektöründen oluştuğunu,
dolayısıyla emek yoğun sektör olduğunu; ancak kamu
sektöründe ücretlerin imalat sektörünü de içeren özel
sektörü takip ettiğini, bu nedenle verimlilik artışına
dayanmayan bir fiyat artışı olduğunu, bunun da kamu
harcamalarında artışa neden olduğunu belirterek
açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

83. Marjinal tüketim eğiliminin c ile gösterildiği bir Keynesyen
tüketim fonksiyonuna göre, otonom tüketim miktarı 100c
iken toplam tüketim miktarı 300c değerlerini almaktadır.

A) 100

B) Bütçe hakkı

A) Wagner Yasası

B) Peacock-Wiseman Hipotezi

C) Baumel Hipotezi

D) Ricardocu Denklik Kuramı

E) Kamusal Seçiş Teorisi

E) 500
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91. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali
müşavirlik stajı sürelerinden sayılan hâllerden
birisi değildir?

88. Beyan yoluyla tahakkuk ve tahsil edilen gelir ve kurum
kazançları üzerinden alınan vergilerden elde edilen
gelirlerin, enflasyonist bir ortamda tahsilatı sürecinde
geçen zamandan dolayı reel olarak azalmasına ne
denir?
A) Gelir etkisi

B) Vergi erozyonu

D) Mali anestezi

A) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka
denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde geçen
süreleri

C) Tanzi etkisi

E) İkame etkisi

B) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev
yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve
Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen
süreleri

89.
Gelir, Gider ve Borçlanma Kalemleri

Milyar TL

Personel Giderleri

20

Mal ve Hizmet Alımları

15

Vergi Gelirleri

30

Sermaye Giderleri

10

Cari Transferler

25

Faiz Giderleri

5

Sermaye Transferleri

5

Vergi Dışı Gelirler

40

İç Borçlanma

20

A

C) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası
Kurulunda denetime yetkili olarak çalışanların bu
hizmetlerde geçen süreleri
D) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olanların,
bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen
süreleri
E) Adli yargıda görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen
süreleri

92. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda, “meslek
mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki kararlar
alınması konusunda Birliğe (TÜRMOB) tekliflerde
bulunmak” odanın hangi organının görevi olarak
düzenlenmiştir?

Yukarıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre, “t”
yılının merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri
verilmektedir.
Buna göre, merkezi yönetim bütçe dengesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Denetleme Kurulu

B) Disiplin Kurulu

C) İç Koordinasyon Kurulu

D) Yönetim Kurulu

E) Genel Kurul

A) Bütçe 10 milyar TL fazla vermiştir.
B) Bütçe 10 milyar TL açık vermiştir.

93. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, yeminli mali
müşavirlerin yaptıkları tasdikin doğru olmaması
halinde doğacak sorumlulukları aşağıdakilerden
hangisinde doğru ifade edilmiştir?

C) Bütçe 15 milyar TL açık vermiştir.
D) Bütçe 50 milyar TL fazla vermiştir.
E) Bütçe 50 milyar TL açık vermiştir.

A) Sadece ziyaa uğratılan vergilerin ve kesilecek cezaların
mükelleften tahsil edilememesi halinde ikinci derecede
sorumlu olurlar.

90. Mali yerelleşme, yerel yönetimlere devredilen görev ve
sorumlukların karşılığı olan mali kaynakların da bu
idarelere devredilmesi olarak tanımlanmaktadır.

B) Ziyaa uğratılan vergiler açısından tasdikin kapsamı ile
sınırlı olmak üzere, kesilecek cezaların ise tasdikin
kapsamını aşan miktarlar da dâhil olmak üzere
mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu
olurlar.

Buna göre, mali yerelleşme açısından önem taşıyan
dikey eşitleme kavramını aşağıdakilerden hangisi ifade
etmektedir?
A) Gelişmişlik düzeyi farklılıklarına göre, mali kaynakların
farklı yönetim düzeyleri arasında paylaşımı

C) Tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan
vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte
müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

B) Yönetim düzeyleri arasında görev ve sorumluluk
dağılımına uygun bir mali kaynak paylaşımı

D) Ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezaların
tasdikin kapsamını aşan miktarlar da dâhil olmak üzere
mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu
olurlar.

C) Yönetim düzeyleri arasında gelişmişlik farklılıklarına
göre, mali kaynakların paylaşımı
D) Yerel yönetimler arasında kaynakların üstlenilen görev
ve sorumlulukların gerektirdiği maliyet dikkate alınarak
dağıtılması

E) Ziyaa uğratılan vergiler açısından tasdikin kapsamını
aşan miktarlar da dâhil olmak üzere, kesilecek cezaların
ise tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere mükellefle
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

E) Merkezin yerelde yetki devrettiği kendisine bağlı olan alt
birimlerle mali kaynak paylaşımı
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94. Aşağıdakilerden hangisi “Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine
İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı
Yönetmeliği”ndeki “ücret ve diğer mali nitelikteki
uygulamalar ile haksız rekabet” hâllerinden
birisi değildir?

A

97. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’na göre, sendika üyeliği ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşkolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona
erer.
B) İşveren adına işletmenin bütününü yöneten işveren
vekilleri işveren sendikalarına üye olabilir.

A) Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş
sahibine hizmet vermek

C) İşçi sendikası üyesinin bir yılı geçmemek üzere işsiz
kalması üyeliğini etkilemez.

B) İş sahiplerine menfaat sağlamayı vaat etmek suretiyle iş
almak

D) İş sözleşmesi dışında ücret karşılığı iş görmeyi taşıma,
eser, vekâlet, yayın, komisyon ve adi şirket
sözleşmesine göre, bağımsız olarak meslekî faaliyet
olarak yürüten gerçek kişiler sendikaya üye olabilir.

C) Ekonomik durumunun uygun olmadığını kanıtlayan
kişilere ücretsiz hizmet vermek
D) Üçüncü kişilere menfaat sağlamayı vaat etmek suretiyle
iş almak

E) Sendikaya üye olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak
gerekir.

E) Ücret tarifesindeki bedellerin yüzde yüz fazlasını aşan
miktarda ücret talep etmek

98. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
iş güvencesine tabi bir işçinin iş akdinin “geçerli fesih”
nedenlerinden birisidir?

95. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre, aşağıdakilerden
hangisi serbest muhasebeci mali müşavirlerin çalışma
konularından birisi değildir?

A) İşçinin iş sözleşmesinden doğan haklarını takip etmek
için işveren aleyhine adli makamlara başvurması

A) Hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini
tasdik etmek

B) İşçinin mesleki yetersizliğinin ortaya çıkması

B) Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin mali
mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini
düzenlemek

D) Kadın işçinin doğum izni süresi içinde iş görme borcunu
yerine getirememesi

C) İşçinin işyeri sendika temsilciliği yapması

E) İşçinin sendikaya üye olması

C) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda
derecelendirme yapmak
D) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş
vermek
E) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda değerleme
yapmak

99. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi sigortalıların
hizmet borçlanması kapsamında borçlanabileceği
sürelerden birisi değildir?

96. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik
İlkeler Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinde yer alan
meslek mensuplarının uyacakları temel ilkelere göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sigortalı iken herhangi bir suçtan hüküm giyenlerin bu
suçtan dolayı hükümlü olarak geçirdiği süreler
B) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta
uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri
normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri

A) Meslek mensubunun etik ilkelerden birisini istemeyerek
ihlal ettiği tespit edildiğinde, kısa sürede düzeltilmeli ve
gerekli önlemler alınmalıdır.

C) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal
staj süreleri

B) Etik ilkelerde yer verilen tehditler sınırlı sayıda olmak
üzere belirlenmemiştir.

D) Grev ve lokavtta geçen süreler
E) Er veya erbaş olarak silâh altında geçen süreler

C) Bağımsız çalışan meslek mensubu tehditlere karşı uygun
önlemleri alamıyorsa, yanında bağımlı çalışan meslek
mensubunun tehdidi bağımsız meslek mensubuna yazılı
olarak bildirmesi yeterlidir; işveren işletmedeki görevinden
istifa etmesi beklenmez.
D) Herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda meslek
mensubu, bu tehdidi ortadan kaldıracak koşul veya
ilişkileri biliyor veya bilmesi bekleniyorsa, tehdidi ortadan
kaldırma yükümlülüğü vardır.
E) Bağımsız çalışan meslek mensubu tehditlere karşı
uygun önlemleri alamıyorsa belirli bir hizmetin ifasını
azaltmalı veya sona erdirmelidir.
15

Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRMOB - TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI
27 Şubat 2016

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

100. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, sosyal
sigorta hükümleri kapsamında sigortalı sayılanlar
arasındadır?

A) Ücretin gerçek değerinin tayininde, gelir vergisi gibi
şahsi vergiler ücretten indirilir.

A) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi

B) Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler
serbest meslek kazancıdır.

B) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dâhil bu
dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışarıdan
başka kimse katılmaksızın yaşadıkları konut içinde
yapılan işlerde çalışanlar

C) Sporculara transfer ücreti adı altında yapılan ödemeler
serbest meslek kazancı kapsamında değerlendirilir.
D) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya
tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar
vergiye tabi gelir içerisine dâhil edilmez.

C) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle
gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar
D) Askerlik hizmetini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar

E) Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri
işleri ile ilgili sonradan elde ettikleri kazançlar vergiye
tabi değildir.

E) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta
olan veya rehabilite edilen hastalar

105. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca,
kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan
kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek
işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde
herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını
aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için aşağıdakilerden
hangisi sayılır?

101. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’na göre, hizmet sözleşmesiyle bir işveren
tarafından çalıştırılanların sigortalı ve işveren
hissesiyle birlikte genel sağlık sigortası prim oranı,
prime esas kazançlarının yüzde kaçıdır?
A) 5

B) 7,5

C) 11

D) 12,5

A

E) 20

A) Ticari kazanç

B) Transfer fiyatlandırması

C) Kurum kazancı

D) Örtülü sermaye

E) Kurum zararı

106. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

102. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, 15 yıl ve daha fazla
kıdemi bulunan bir işçiye verilecek yıllık ücretli izin
süresinin alt sınırı kaç gündür?
A) 14

B) 20

C) 26

D) 30

A) Veraset ve İntikal Vergisi sisteminde çifte artan oranlı
tarife mevcuttur.
B) Veraset ve İntikal Vergisi servetten alınan bir vergi
türüdür.

E) 35

C) Veraset ve İntikal Vergisi ivazsız intikallerin
vergilendirilmesini gerçekleştirir.
D) Veraset ve İntikal Vergisi sisteminde verasete ilişkin
vergilerde belirli muafiyetler mevcuttur.
103. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca, elektronik
ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine
ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı günün sonunda yapılmış
sayılır?
A) Birinci

B) Üçüncü
D) Yedinci

E) Veraset ve İntikal Vergisi harcamalardan alınan bir vergi
türüdür.

C) Beşinci
E) On beşinci
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107. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’a göre, kendisine ödeme emri tebliğ edilen bir
kişinin, bu ödeme emrine itiraz edebilmesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

111.
Üzerinde banka lehine ipotek bulunan taşınmaz
Marka
Şahsî emek
Nakit

A) İtiraz edilemez.
B) İtiraz edilmeden önce zorunlu idari başvuru yapılması
gerekir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
yukarıdakilerden hangileri limited şirkete sermaye payı
olarak getirilemez?

C) İtiraz ancak ve ancak teminat yatırmak suretiyle
gerçekleşebilir.

A) I ve II

D) Tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.

B) I ve III
D) II ve IV

E) Tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir.

C) II ve III
E) III ve IV

112. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, denetlenecek
hususlarda şirket tarafından önemli kısıtlamaların
yapılması dolayısıyla denetçinin gerekçelerini
açıklayarak görüş vermekten kaçınması hangi hukuki
sonucu doğurur?

108. Aşağıdakilerden hangisi 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanunu uyarınca, mükellef tabiri
kapsamında değildir?

A) Olumlu görüşün sonuçlarını doğurur.

A) Mal teslimi hallerinde bu işi yapanlar

B) Sınırlandırılmış olumlu görüşün sonuçlarını doğurur.

B) İthalatta hizmeti ithal edenler

C) Denetçinin bu şekildeki görüşü “yok” hükmündedir;
hiçbir hukuki sonuç doğurmaz.

C) Transit taşımalarda gümrük işlemine muhatap olanlar

D) Şartlı olumlu görüşün sonuçlarını doğurur.

D) İhracatta malı ihraç edenler

E) Olumsuz görüşün sonuçlarını doğurur.

E) İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlar

113. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, “ticari
hüküm” aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde
ifade edilmiştir?

109. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, “çekten
cayma”nın ne zaman hukuki sonuç doğuracağı
aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A) Düzenlenme tarihinden bir yıl sonra

A) Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümlerin tamamı ve
bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer
kanunlarda yazılı özel hükümlerdir.

B) Zamanaşımı süresi dolduktan sonra

B) Sadece Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümlerdir.

C) Düzenlenme tarihinin ertesi günü

C) Sadece ticari örf ve adetlerdir.

D) Ödeme için ibraz süresi geçtikten sonra

D) Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelerden
sadece ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin
hükümlerdir.

E) Vade tarihinin ertesi günü

E) Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümlerden sadece
ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin
hükümler ile diğer kanunlardaki ticari işletme ile ilgili
hükümlerdir.
110. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bononun ön
yüzüne keşideci (düzenleyen) dışındaki bir kişi
tarafından ve herhangi bir açıklama yapılmadan atılmış
imza ne anlama gelmektedir?
A) Cayma

B) Kefalet

C) Garanti

D) Ciro

114. Aşağıdaki örneklerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’na uygun bir ticaret unvanıdır?
A) Yıldız İthalat İhracat

E) Aval

B) Yıldız İthalat İhracat Limited Şirketi
C) Ahmet Yıldız Anonim Şirketi
D) Ahmet Yıldız Limited Şirketi
E) Ahmet Yıldız ve Ortakları Limited Şirketi
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119. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı olarak “kesin
hükümsüzlük” öngörülmemiştir?

115. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi irade bozukluğu hallerinden
birisidir?
A) Sebepsiz zenginleşme

B) Temerrüd

D) Yanılma

A

C) İbra

A) Sözleşme kurulduğu anda sözleşme konusunun
imkânsızlığı

E) Takas

B) Kanunun emredici hükümlerine aykırılık
C) Kamu düzenine aykırılık
D) Aşırı yararlanma
E) Ahlâka aykırılık

116. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, kira
bedelinden doğan alacaklar için kaç yıllık zamanaşımı
süresi uygulanır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5
120. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, bir
sözleşmenin geçerli olması için kanunda veya taraflar
arasında özel bir şekil öngörülmemişse o sözleşmenin
geçerlilik şekline ilişkin aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

117. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, bir sözleşme
yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer
sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına
hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme
hükümlerine ne denir?

A) Sözleşme hiçbir şekle bağlı değildir.
B) Sözleşmenin noter tarafından düzenleme şeklinde
yapılması gerekir.
C) Sözleşmenin noter tarafından onaylanması gerekir.

A) Yürürlük koşulları

D) Sözleşmenin adi yazılı şekilde yapılması gerekir.

B) Aşırı yararlanma koşulları

E) Sözleşmenin görevli mahkeme tarafından onaylanması
gerekir.

C) Saikte yanılma koşulları
D) Geçerlilik koşulları
E) Genel işlem koşulları

118. Para borçları bakımından borçlu temerrüdü ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Para borçlarında temerrüt faizi istenebilmesi için
alacaklının bir zararı bulunduğunu ispat etmesi gerekir.
B) Para borçlarında temerrüt halinde, borçlu temerrüt faizi
ödemekle yükümlüdür.
C) Para borçlarında temerrüt faizi istenebilmesi için
borçlunun temerrüde düşmekte kusurlu olması gerekir.
D) Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı sözleşmede
kararlaştırılmamışsa temerrüt faizi talep edilemez.
E) Alacaklı temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olsa
dahi hiçbir koşulda bu aşkın zararı isteyemez.
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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 120 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli 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 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. 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.

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.

7.

Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen
bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları
mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş
yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında
müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru
kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru
kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması
durumunda sınavınız geçersiz sayılır.
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 TC
Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya
Süresi Geçerli Pasaporttan birini bina ve salon girişinde
ibraz ettikten sonra SALON BAŞKANININ
talimatından sonra sıranın üzerinden kaldırmaları
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. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama
yapınız.

