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Adı ve Soyadı
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:

:

:

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz herbir modüle (ders) ait sürelerin toplamı kadardır.
2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmak yasaktır.
3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik

tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanıl-
ması yasaktır. Bu cihazları kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.

5. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz
hallerde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

6. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten
ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacak ve yasal işlem yapılacaktır.

A

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızı kurşun kalemle imzalayınız.
2. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
3. Cevap kâğıdında sınava başvurduğunuz modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdın-

daki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.
4. Cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa veya üzerindeki kodlamalarda hata varsa salon görevlilerinden ye-

dek cevap kâğıdı isteyiniz.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız

takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır.
7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözüm-

leriniz için kullanabilirsiniz.
8. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
9. Başarı puan hesaplamasında [ Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 ] formülü kullanılacaktır.

10. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70
olması zorunludur.

11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.



Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Soruların telif hakları Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumuna aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yazılı izni olmadan kopya 
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, 
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek 
idari, mali ve cezai sorumluluğu peşinen kabullenmiş sayılır.



MUHASEBE A 
1) Üretim sürecinde çekme, daralma ya da 

buharlaşma sonucunda ortaya çıkan, 
ölçülebilir bir satış değeri olamayan 
kalıntılara ne ad verilir? 

A) Kusurlu mamul 

B) Üretim zararı 

C) Bozuk mamul 

D) Fire 

E) Artık 

2) Bir üretim işletmesinin, yıllık 100.000 birimlik 
satış hacmi esas alındığında, üretmiş olduğu 
ürünün satış ve maliyetine ilişkin bilgiler 
aşağıdaki şekildedir.  
Birim Satış Fiyatı:                           30 TL  

Birim Değişken Maliyet:                 15 TL  

Toplam Sabit Maliyetler:       500.000 TL  

Bu bilgiler çerçevesinde, toplam sabit 
maliyetlerin % 20 artması durumunda kârda % 
kaç azalış meydana gelir? 

A) %10 

B) %12 

C) %15 

D) %20 

E) %25 

3) Aşağıdakilerden hangisi bir mamulden elde 
edilecek brüt satış kârını etkilemez? 

A) Satış fiyatı 

B) Mamulün birim sabit maliyeti 

C) Satış giderleri 

D) Mamulün birim değişken maliyeti 

E) Satış hacmi 

4) Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli 
yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki 
farka ne ad verilir? 

A) Fon 

B) Özkaynak  

C) Sermaye  

D) Kar 

E) Net işletme sermayesi 

 

5) 1 Ocak (açılış kaydı) itibariyle bir işletmenin 
stoklarında maliyeti 2,50 TL/adet üzerinden 
4.000 adet “A” hammaddesi bulunmaktadır. 
Ocak ayı içerisinde 3,00 TL’den 4.000 adet 
daha “A” hammaddesi alınmış ve bu alımdan 
sonra 6.000 adet “A” hammaddesi üretime 
sevk edilmiştir. Bu bilgilere ve İlk Giren İlk 
Çıkar yöntemine göre üretime sevk edilen 
hammaddenin maliyeti kaç TL’dir?  

A) 15.000 

B) 16.000 

C) 16.500 

D) 17.000 

E) 18.000 

 

6) Ticari Mallar Hesabı ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Geçmiş yıldan devirler hesabın borcuna 

kaydedilir. 

B) Alışlar hesabın borcuna kaydedilir. 

C) Satış iadesi hesabın borcuna kaydedilir 

D) Alış iskontosu hesabın borcuna kaydedilir. 

E) Alış iadesi hesabın alacağına kaydedilir. 

7) Bir işletme, önceki yıl satın almış olduğu 
20.000 TL maliyeti olan ticari mal için gerekli 
şartlar oluştuğundan yarısı için karşılık 
ayırmıştır. Malın tamamını cari yılda KDV hariç 
8.000 TL'ye çek karşılığı satmıştır.  
Bu bilgilere göre yapılacak kayıtlarda 
aşağıdaki hesaplardan hangisi doğru olarak 
kullanılmıştır? (KDV oranı %18'dir.)  

A) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 

10.000 TL borçlu  

B) İndirilecek KDV hesabı 1.440 TL alacaklı 

C) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı 2.000 

TL alacaklı  

D) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı 8.000 TL 

borçlu  

E) Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabı 

12.000 TL borçlu 
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MUHASEBE A 
8) X işletmesinin 2020 yılı Ticari Mallar hesabına 

ilişkin hesap hareketleri aşağıdaki şekildedir. 

Dönem Başı Ticari Mal Stoku: 46.000 TL 
Dönem İçi Ticari Mal Alışları  234.000 TL 
Alıştan İadeler 16.000 TL 
Alış Iskontoları 10.000 TL 
Net Satışlar 300.000 TL 
Brüt Satış Karı 70.000 TL 

 
Buna göre, işletmenin dönem sonunda ticari 
mallarının değeri kaç TL’dir? 

A) 14.000 TL 

B) 20.000 TL 

C) 24.000 TL 

D) 34.000 TL 

E) 50.000 TL 

9) İşletme 500.000 TL tutarında bir gayrimenkul 
satın almıştır. Gayrimenkulün bedelini, 
portföyünde bulunan 150.000 TL tutarındaki 
senet ile 100.000 TL tutarındaki çeki ciro 
etmek, kalan tutarın 100.000 TL’si için senet 
düzenlemek ve 150.000 TL’sini de banka 
hesabından ödemek suretiyle 
gerçekleştirmiştir. (Vergiler dikkate 
alınmamıştır.) 
Yukarıdaki işlemlerin bilanço toplamı 
üzerindeki etkileri hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir? 

A) Aktif ve Pasif toplamı 100.000 TL artar. 

B) Aktif ve Pasif toplamı 250.000 TL artar. 

C) Aktif ve Pasif toplamları değişmez. 

D) Aktif ve Pasif toplamı 150.000 TL azalır. 

E) Aktif toplamı 500.000 TL artar, Pasif toplamı 

500.000 TL azalır. 

10) Finansal Kaldıraç Oranı 0,5 olan bir işletmenin 
Finansman Oranı kaçtır? 

A) 0,2 

B) 0,5 

C) 0,6 

D) 0,8 

E) 1 

 

11)  
 

/ 
 

  

Alacak Senetleri 

Reeskontu Hesabı 
            3.000 

Reeskont Faiz Gelirleri 

Hesabı 
3.000 

 
/ 

 

  

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir? 

A) Alacak senedine reeskont ayrılması 

B) Alacak senedine ayrılan reeskontun iptali 

C) Alacak senedine faiz işletilmesi 

D) Daha önce eksik ayrılan reeskontun 

tamamlanması 

E) İptal edilen reeskontun tekrar kayıtlara 

alınması 

12) Tek tip mamul üretimi yapan ABC işletmesi, 
2021 yılı Ocak ayı giderlerinin aşağıda 
belirtilen şekilde olduğunu tespit etmiştir. 
 

Üretim Tesisi Kirası  20.000,00 TL 
Ücret (Üretim harici 
çalışanlara ait) 12.000,00 TL 

Pazarlama Giderleri 16.000,00 TL 

Birim Başı Enerji Gideri          3,50 TL  
Birim Başına Hammadde 
Gideri        27,50 TL 

Birim Başı Direk İşçilik 
Giderleri        17,00 TL 

 

İşletme ürettiği mamulleri, üretim miktarına 
bağlı olarak yaptığı giderlerin (değişken 
giderler) toplam değerinin % 25 fazlası ile 
satmaktadır. Buna göre işletmenin bir aylık 
dönemde başabaş noktasında üretim miktarı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3000 Birim 

B) 3600 Birim  

C) 4000 Birim 

D) 4200 Birim  

E) 5000 Birim 
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MUHASEBE A 
13) A işletmesi 2018 yılında KDV hariç 100.000 TL 

bedelle almış olduğu faydalı ömrü 5 yıl olan ve 
hurda değeri bulunmayan makine için ilk iki 
yıl azalan bakiyeler yöntemine göre 
amortisman ayırmış üçüncü yıl normal 
amortisman yöntemine geçmiştir. Üçüncü yıl 
ayrılması gereken amortisman tutarı ne 
kadardır? 

A) 10.000 

B) 12.000 

C) 16.000 

D) 20.000 

E) 40.000 

14) Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici 
hesap niteliğinde değildir? 

A) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 

B) Alacak Senetleri Reeskontu 

C) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 

D) Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü 

Karşılığı 

E) Kıdem Tazminatı Karşılığı 

15) Şüpheli hale gelen bir ticari alacak için karşılık 
ayrılmasına ilişkin olarak aşağıdaki 
kayıtlardan hangisi yapılır? 

A) Karşılık Giderleri hesabına borç, Şüpheli 

Ticari Alacaklar Karşılığı hesabına alacak 

kaydı 

B) Karşılık Giderleri hesabına borç, Şüpheli 

Ticari Alacaklar hesabına alacak kaydı 

C) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına borç, Ticari 

Mallar hesabına alacak kaydı 

D) Karşılık Giderleri hesabına borç, Dönem Kar 

veya Zararı hesabına alacak kaydı 

E) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabına 

borç, Gider Tahakkuklar hesabına alacak 

kaydı 

 

 

 

 

 

16) Aşağıdakilerden hangisi “Devamlı 
Sermaye”yi ifade eder? 

A) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun 

Vadeli Yabancı Kaynaklar 

B) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + 

Özkaynaklar 

C) Özkaynaklar + Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar 

D) Duran Varlıklar + Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynaklar 

E) Dönen Varlıklar + Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar 

17)  
 

/ 
 

  

Alacak Senetleri Hs. 15.000  

Alıcılar Hs. 15.000 

 
/ 

 

  

A işletmesi yukarıdaki kaydı aşağıdaki 
işlemlerden hangisi için yapmıştır? 

A) Senetli mal satışı 

B) Senetli mal alışı 

C) Senetsiz alacak için senet alınması 

D) Senetli borç için verilen senedin geri alınması 

E) Senetsiz borç için senet verilmesi 

18) Aralıklı envanter yöntemine göre kayıt yapan 
işletmenin Ticari Mallar hesabına ilişkin 
aşağıda yer alan bilgilere göre Satılan Ticari 
Mallar Maliyeti kaç TL’dir? 
Dönem başı mevcut = 110.000 TL 
Alışlar = 350.000 TL 
Alış giderleri = 2.000 TL 
Alıştan iadeler = 2.000 TL 
Dönem sonu stok = 100.000 TL 

A) 250.000  

B) 254.000  

C) 264.000  

D) 360.000  

E) 364.000  
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MUHASEBE A 
19) Satış maliyetlerinin artması aşağıdaki 

oranlardan hangisinin azalmasına neden 
olur? 

A) Nakit oranı 

B) Stok devir hızı 

C) Yabancı kaynak oranı 

D) Stok bağımlılık oranı 

E) Faaliyet karı oranı 

20) Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap 
grubunda aşağıdaki hesaplardan hangisi 
bulunmaz? 

A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

B) Arama Giderleri 

C) Özel Maliyetler 

D) Birikmiş Amortismanlar 

E) Verilen Avanslar 

21) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İhtiyatlılık kavramı gereği, dönem sonunda 

hisse senetlerinin değer artış ve azalışları için 

kayıt yapılmaz. 

B) İhtiyatlılık kavramı gereği, dönem sonunda 

hisse senetlerinin değerindeki azalışlar için 

kayıt yapılmaz. 

C) İhtiyatlılık kavramı gereği, dönem sonunda 

hisse senetlerinin değer artışları için kayıt 

yapılır. 

D) İhtiyatlılık kavramı gereği, dönem sonunda 

hisse senetlerinin değerindeki azalışlar için 

kayıt yapılır. 

E) Süreklilik kavramı gereği dönem sonunda 

hisse senetlerinin değerindeki artışlar için 

kayıt yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

22) Aralıklı envanter yöntemine ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Satışlarda sadece satış kaydı yapılır. 
B) Her satışta brüt satış karını görme imkânı 

yoktur. 
C) Satıştan iadelerde maliyet iptal kaydı 

yapılmaz. 
D) Satışların maliyeti dönem sonunda tespit 

edilir. 
E) Her satışta ticari mallar hesabı 

alacaklandırılır. 

23) Aşağıdaki işlemlerden hangisi Net İşletme 
Sermayesini azaltır? 

A) Nakden personel avansı ödenmesi 

B) Arazinin nakden satılması 

C) Satıcılara borcun nakden ödenmesi 

D) Uzun vadeli borcun ödenmesi 

E) Nakden ticari mal alınması 

24) Aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışı 
gerektirmeyen giderler arasında değildir? 

A) Araştırma ve geliştirme giderleri 

B) Amortisman giderleri 

C) Reeskont faiz giderleri 

D) Karşılık giderleri 

E) Gider tahakkukları 

25) A İşletmesi tarafından kiralanan depoya 
yaptırılan havalandırma ünitesi için ödenen 
ücret aşağıdaki hesaplardan hangisine borç 
kaydedilir? 

A) Makine Tesis ve Cihazlar 

B) Demirbaşlar 

C) Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 

D) Gider Tahakkukları 

E) Özel Maliyetler 

26) Alınan banka kredisi için tahakkuk eden faiz 
aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? 

A) Finansman Giderleri 

B) Komisyon Giderleri 

C) Karşılık Giderleri 

D) Kur Farkı Giderleri 

E) Genel Yönetim Giderleri 
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MUHASEBE A 
27) Sermaye Yedekleri Hesap grubunda 

aşağıdaki hesaplardan hangisi bulunmaz? 

A) Hisse Senedi İhraç Primleri 

B) Hisse Senedi İptal Karları 

C) Maliyet Artışları Fonu 

D) Diğer Sermaye Yedekleri 

E) Statü Yedekleri 

28) X işletmesine ait bazı bilgiler aşağıdaki 
gibidir. 
 

Yurtiçi satışlar           13.200 

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 110 

Satıştan iadeler    150 

Faiz gelirleri    300 

Satış iskontoları    625 

Satılan hizmet maliyeti   175 

Genel yönetim giderleri   355 

Satılan ticari mallar maliyeti   370 

Karşılık giderleri    100 

Konusu kalmayan karşılıklar    80 

Kambiyo zararı      45 

Buna göre işletmenin faaliyet karı ne 
kadardır? 

A) 10.870 

B) 11.010 

C) 11.270 

D) 11.415 

E) 12.750 

29) Aşağıdakilerden hangisi aynı nitelikteki 
hesabın kısa dönem-uzun dönem ayrımına 
ilişkin yanlış bir eşleştirmedir? 

A) 120 Alıcılar Hs.  – 220 Alıcılar Hs. 

B) 131 Ortaklardan Alacaklar Hs. – 231 

Ortaklardan Alacaklar Hs. 

C) 300 Banka Kredileri Hs.– 400 Banka Kredileri 

Hs. 

D) 159 Verilen Sipariş Avansları Hs. – 259 

Verilen Avanslar Hs. 

E) 381 Gider Tahakkukları Hs.– 481 Gider 

Tahakkukları Hs. 

30)  
 /  
  

Alacak Senetleri Hs. 33.000  
Alacak Senetleri Hs. 30.000 
Faiz Gelirleri Hs. 3.000 

 /  
  

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir? 

A) Mevcut senedin yeni bir senetle değiştirilmesi 

B) Mevcut senedin banka aracılığıyla tahsile 

gönderilmesi 

C) Senedin tahsilinin şüpheli hale gelmesi 

D) Senet için ayrılan karşılığın iptali 

E) Senedin bankaya ıskonto ettirilmesi 

31) İşletmenin Z işletmesindeki %23 oranındaki 
ortaklık payı, Z işletmesinin sermaye 
artırımına gitmesi nedeniyle %8’e düşmüştür. 
Bu durumda yapılacak kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı borçlu, Hisse 

Senetleri Hesabı alacaklı 

B) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı borçlu, Bağlı 

Ortaklıklar Hesabı alacaklı 

C) İştirakler Hesabı borçlu, Hisse Senetleri 

Hesabı alacaklı 

D) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı borçlu, 

İştirakler Hesabı alacaklı 

E) İştirakler Hesabı borçlu, Bağlı Ortaklıklar 

Hesabı alacaklı 
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MUHASEBE A 
32) ABC işletmesi, KLM işletmesine olan 200.000 TL senetsiz borcunu vadesinde ödeyemeyeceğini 

bildirerek vade uzatma talebinde bulunmuştur. İki tarafın karşılıklı rızasına uygun olarak ABC işletmesi 
tarafından düzenlenen 240.000 TL tutarındaki senet KLM işletmesine gönderilmiştir. (İşlemin yapıldığı 
tarih ve senedin vadesi aynı hesap dönemindedir.) 

Bu bilgilere göre ABC işletmesi tarafından yapılması gereken kayıt aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

A) ---------------------------------------------   /   --------------------------------------------- 

Alıcılar Hs.    200.000 

Kambiyo Zararları Hs.     40.000 

Borç Senetleri Hs.   240.000 

---------------------------------------------   /   --------------------------------------------- 

B) ---------------------------------------------   /   --------------------------------------------- 

Satıcılar Hs.    200.000 

Finansman Giderleri Hs.    40.000 

Borç Senetleri Hs.   240.000 

---------------------------------------------   /   --------------------------------------------- 

C) ---------------------------------------------   /   --------------------------------------------- 

Borç Senetleri Hs.   240.000 

Satıcılar Hs.    200.000 

Finansman Giderleri Hs.     40.000 

---------------------------------------------   /   --------------------------------------------- 

D) ---------------------------------------------   /   --------------------------------------------- 

Satıcılar Hs.     240.000 

Borç Senetleri Hs.   240.000 

---------------------------------------------   /   --------------------------------------------- 

E) ---------------------------------------------   /   --------------------------------------------- 

Satıcılar Hs.    200.000 

Diğer Olağandışı Gider  

Ve Zararlar Hs.       40.000 

Borç Senetleri Hs.   240.000 

---------------------------------------------   /   --------------------------------------------- 
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MUHASEBE A 
33) A İşletmesi nominal değeri 40-TL/adet olan hisse senetlerinden 1000 adedini 50.000-TL ye almış ve 

gerekli kayıtları yapmıştır.  Hisse senedi değerinin 35-TL/adet olacağını düşünen işletme hisse 
senetlerinin tamamını 40.000-TL ye satmıştır. Satış sonucunda A işletmesi tarafından yapılması 
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) --------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 
Kasa Hs.    40.000 

Karşılık Giderleri Hs.      5.000 

Menkul Kıymetler Değer  

Düşüklüğü Karşılığı Hs.     5.000 

Hisse Senetleri Hs.   40.000 

--------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 
B) --------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 

Kasa Hs.    40.000 

Menkul Kıymet Satış Zararları Hs. 10.000 

Hisse Senetleri Hs.   50.000 

--------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 
C) --------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 

Kasa Hs.    40.000 

Hisse Senetleri Hs.   40.000 

--------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 
D) --------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 

Kasa Hs.    40.000 

Menkul Kıymet Satış Zararları Hs.   5.000 

Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs.   5.000 

Hisse Senetleri Hs.   40.000 

--------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 
E) --------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 

Kasa Hs.    40.000 

Karşılık Giderleri Hs.   10.000 

Hisse Senetleri Hs.   50.000 

--------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 

34)  

--------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 
Kasa Hs.    100.000 

Menkul Kıymet Değ. Düşüklüğü Hs.. 20.000 

Hisse Senetleri Hs.            100.000 

Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs 20.000 

--------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Hatalı ayrılan karşılığın iptal edilmesi 

B) Karşılık ayrılan hisse senetlerinin zararına satılması 

C) Karşılık ayrılan hisse senetlerinin karlı satılması 

D) Karşılık ayrılan hisse senetlerinin alış fiyatına satılması 

E) Değeri düşen hisse senetlerine karşılık ayrılması 
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MUHASEBE A 
35) Şubat ayı elektrik faturasının 3.500-TL olacağı hesaplanmıştır. Yapılması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) --------------------------------------------   /   ------------------------------------------- 
Genel Yönetim Giderleri Hs.  3.500 

Gider Tahakkukları Hs.   3.500 

--------------------------------------------   /   ------------------------------------------- 
B) --------------------------------------------   /   ------------------------------------------- 

Karşılık Giderleri Hs.   3.500 

Gider Tahakkukları Hs.   3.500 

--------------------------------------------   /   ------------------------------------------- 
C) --------------------------------------------   /   ------------------------------------------- 

Genel Yönetim Giderleri Hs.  3.500 

Maliyet Giderleri Karşılığı Hs.  3.500 

--------------------------------------------   /   ------------------------------------------- 
D) --------------------------------------------   /   ------------------------------------------- 

Genel Yönetim Giderleri  3.500 

Kasa Hs.    3.500 

--------------------------------------------   /   ------------------------------------------- 
E) --------------------------------------------   /   ------------------------------------------- 

Karşılık Giderleri Hs.   3.500 

Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs.  3.500 

--------------------------------------------   /   ------------------------------------------- 

36)  

---------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------- 
Ticari Mallar Hs.    15.000 

İndirilecek KDV Hs.      3.240 

Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri Hs.    3.000 

   Borç Senetleri Hs.    18.000 

   Kasa Hs.       3.240 

---------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------- 
 

Yukarıdaki muhasebe kaydının yapılmasına ilişkin işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İşletme peşin fiyatı 15.000 TL olan malı satın almak amacıyla 18.000 TL nominal değerli senet ciro 

etmiştir. Alış bedeline ilişkin KDV %18 olup bedeli nakden ödenmiştir. 

B) İşletme, peşin fiyatı 15.000 TL olan malı satın almak amacıyla 18.000 TL nominal değerli senet 

düzenleyerek alıcıya vermiştir. Alış bedeline ilişkin KDV %18 olup bedeli nakden ödenmiştir. 

C) İşletme senetli borcunu ödeyebilmek için alıcıya mal teslim etmek zorunda kalmıştır. 

D) İşletme KDV dahil 15.000 TL’lik mal satın almıştır. 

E) İşletme peşin fiyatı 15.000 TL olan malı satın almış ve 3.000 TL’lik nakliye giderine katlanmıştır. 

Alış bedeline ilişkin KDV %18 olup bedeli nakden ödenmiştir. 
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MUHASEBE A 
37) A işletmesi 600.000-TL’ye bir arsa almış, bedelin yarısı banka aracılığıyla, diğer yarısını ise senet ciro 

ederek ödemiş ve aşağıdaki kaydı yapmıştır. (vergiler ihmal edilmiştir)  
 

----------------------------------------------   /   --------------------------------------------- 
Arazi ve Arsalar Hs.   600.000 

Genel Yönetim Giderleri Hs.      3.000 

Bankalar Hs.    300.000 

Alacak Senetleri Hs.   300.000 

Birikmiş Amortismanlar Hs.      3.000 

----------------------------------------------   /   --------------------------------------------- 

Buna göre yapılan kayıt ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Amortisman ayrılmamalıdır. 

B) Amortisman kaydı yılsonu yapılmalıdır. 

C) Amortisman tutarı 6.000-TL olmalıdır. 

D) Birikmiş Amortisman Hs. yerine Birikmiş Tükenme Payları Hs. kullanılmalıdır. 

E) Yapılan kayıtta herhangi bir hata bulunmamaktadır. 

 

38) Maliyet muhasebesi kayıtlarını 7A seçeneğine göre yapan İşletme 15.000-TL bedelle almış olduğu 
hammaddenin tamamını üretime sevk etmiştir. İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) --------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------- 
Genel Üretim Giderleri Hs.   15.000 

   Mamuller Hs.     15.000  

--------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------- 

B) --------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------- 

Mamuller Hs.     15.000 

   İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hs.  15.000 

--------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------- 

C) --------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------- 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hs. 15.000 

İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hs.  15.000 

--------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------- 

D) --------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------- 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hs. 15.000 

Direk İlk Madde ve Mal. Giderleri Yansıtma Hs.  15.000 

--------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------- 

E) --------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------- 

Direkt İşçilik Giderleri Hs.   15.000 

Direk İlk Madde ve Mal. Giderleri Yansıtma Hs.  15.000 

--------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------- 
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MUHASEBE A 
39) Yenilemek amacıyla 2020 yılında satışı gerçekleştirilen demirbaş için Özel Fonlar Hesabına 10.000-TL 

kayıt yapılmıştır. 2021 yılında yeni demirbaş alımı 30.000-TL bedelle nakden gerçekleştirmiştir. Yeni 
demirbaş alımına ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (Vergi ihmal edilmiştir.) 

 

A) ----------------------------------------------------   /   --------------------------------------------------- 
Kasa Hs.     10.000 

Özel Fonlar Hs.     10.000 
----------------------------------------------------   /   --------------------------------------------------- 

B) ---------------------------------------------------   /   --------------------------------------------------- 
Demirbaşlar Hs.    30.000 

Kasa Hs.     20.000 
Özel Fonlar Hs.     10.000 

----------------------------------------------------   /   --------------------------------------------------- 
C) ----------------------------------------------------   /   --------------------------------------------------- 

Demirbaşlar Hs.    30.000 
Kasa Hs.     30.000 

----------------------------------------------------   /   --------------------------------------------------- 
D) ----------------------------------------------------   /   --------------------------------------------------- 

Demirbaşlar Hs.    30.000 
Diğer Gelirler Hs.    10.000 

Kasa Hs.     30.000 
Özel Fonlar Hs.     10.000 

----------------------------------------------------   /   --------------------------------------------------- 
E) ----------------------------------------------------   /   --------------------------------------------------- 

Demirbaşlar Hs.    20.000 
Özel Fonlar     10.000 
   Kasa Hs.     30.000 
----------------------------------------------------   /   --------------------------------------------------- 

 
 
40) X işletmesi 31.12.2018 tarihinde yaptığı incelemede, iki yıl önce tespit edilen 80.000 TL’lik kasa 

fazlalığının sebebinin bulunamayacağını anlamış ve hesabı kapatmaya karar vermiştir. 
Buna göre 31.12.2018 tarihinde yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -------------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------------ 
Sayım Tesellüm Fazlaları Hs.    80.000 
  Diğer Olağan Gelir ve Kar Hs.     80.000 
-------------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------------ 

B) ---------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 
Sayım Tesellüm Noksanları Hs.    80.000 
  Sayım Tesellüm Fazlaları Hs.     80.000 
-------------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------------ 

C) -------------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------------ 
Sayım Tesellüm Fazlaları Hs.    80.000 
  Diğer Çeşitli Dönen Varlık Karşılığı Hs.     80.000 
-------------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------------ 

D) ---------------------------------------------   /   -------------------------------------------- 
Sayım Tesellüm Fazlaları Hs.    80.000 

Sayım Tesellüm Noksanları Hs.     80.000 
-------------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------------ 

E) -------------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------------ 
Sayım Tesellüm Fazlaları Hs.    80.000 

Önceki Dönem Gelir ve Karları Hs.     80.000 
-------------------------------------------------------   /   ------------------------------------------------------ 

 
 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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GENEL HUKUK MEVZUATI A 
1) Türk Ticaret Kanununa göre ticari hükümler 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 
4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 
ayrılmaz bir parçasıdır. 

B) Türk Ticaret Kanunundaki hükümler, ticari 
hükümlerdir. 

C) Bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere 
ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler 
ticari hükümlerdir. 

D) Mahkeme, hakkında ticari bir hüküm 
bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete 
göre karar verir.  

E) Ticari örf ve âdet, tacir sıfatını haiz 
bulunmayanlar hakkında hiçbir durumda 
uygulanamaz. 

2) Türk Ticaret Kanununa göre ticari işletme ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan 
düzeyde gelir sağlamayı hedef tutar. 

B) Faaliyetleri devamlılık gösterir. 

C) Faaliyetleri bağımsız şekilde yürütülür. 

D) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki 
sınır, Ticaret Bakanlığınca belirlenir.  

E) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi 
adına işleten kişiye tacir denir. 

3) Türk Ticaret Kanununa göre ticaret unvanı ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri 
ticaret unvanıyla yapmak zorundadır. 

B) Tacir, işletmesiyle ilgili senetlerle diğer 
belgeleri ticaret unvanı altında imzalamak 
zorundadır. 

C) Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden 
itibaren kırkbeş gün içinde ticaret unvanını 
ticaret siciline tescil ettirir. 

D) Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı 
kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadını içerir. 

E) Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve 
diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları adlarıdır. 

 

4) Türk Ticaret Kanununa göre ticari defterlerle 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar ticari işlem 
hacminin yoğun olduğu ülke dillerine göre 
tutulabilir.  

B) Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller 
kullanıldığı takdirde bunların anlamları 
açıkça belirtilmelidir.  

C) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, 
eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak 
yapılır.  

D) Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı 
yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler 
yasaktır.  

E) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve 
işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması 
şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla 
tutulabilir. 

5) Türk Ticaret Kanununa göre envanter ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Her tacir, ticari işletmesinin açılışında 
envanter çıkarır.  

B) Tacir, açılıştan sonra her faaliyet döneminin 
sonunda envanter düzenler.  

C) Faaliyet dönemi işletmenin durumuna göre 
oniki ayı geçebilir.  

D) Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin 
akışına uygun düşen süre içinde çıkarılır.  

E) Aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri, 
ortalama ağırlıklı değer ile envantere 
konulabilir. 

6) Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna 
hakim olan ilkelerden birisi değildir? 

A) Nispilik ilkesi 

B) Dürüstlük ilkesi 

C) Alacaklının yerleşim yerinde ifa ilkesi  

D) İvazlılık ilkesi 

E) Kusurlu sorumluluk ilkesi 
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GENEL HUKUK MEVZUATI A
7) Türk Ticaret Kanununa göre genel değerleme 

ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Bir önceki dönemin kapanış bilançosundaki 
değerler ile faaliyet döneminin açılış 
bilançosundaki değerler birbirinin aynı 
olmalıdır.

B) Faaliyet yılının gider ve gelirleri, ödeme ve 
tahsilat tarihlerine göre finansal tablolara 
alınırlar.

C) Fiilî veya hukuki duruma aykırı olmadıkça, 
değerlemelerde işletme faaliyetinin 
sürekliliğinden hareket edilir.

D) Bilanço kapanış gününde, varlıklar ve borçlar 
teker teker değerlendirilir.

E) Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır.

8) Türk Ticaret Kanununa göre ticaret şirketleri 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kollektif, anonim, limited şirket sermaye 
şirketi, sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirket şahıs şirketi sayılır.

B) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, 
limited ve kooperatif şirketlerinden ibarettir.

C) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.

D) Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 
48 inci maddesi çerçevesinde bütün 
haklardan yararlanabilir ve borçları 
üstlenebilir.

E) Her şirket türüne özgü hükümler saklı 
kalmak şartıyla, Türk Medenî Kanununun 
tüzel kişilere ilişkin genel hükümleri ticaret 
şirketleri hakkında da uygulanır.

9) Türk Borçlar Kanununa göre aşağıdakilerden 
hangisi borcu sona erdiren sebeplerden birisi 
değildir?

A) Borcun yenilenmesi

B) Borçlunun ölümü

C) Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi

D) Takas

E) Zamanaşımı

10) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret
Kanununa göre geçerli şirket
birleşmelerinden değildir?

A) Sermaye şirketleri sermaye şirketleriyle veya
kooperatiflerle birleşebilirler.

B) Sermaye şirketleri kooperatiflerle 
birleşebilirler.

C) Sermaye şirketleri devralan şirket olmaları
şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle
birleşebilirler.

D) Şahıs şirketleri şahıs şirketleriyle 
birleşebilirler.

E) Şahıs şirketleri devralan şirket olmaları
şartıyla kooperatiflerle birleşebilirler.

11) Borca batık durumda bulunan bir şirketin
birleşmeye katılması ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Borca batıklık durumunu karşılayabilecek
tutarda serbestçe tasarruf edilebilen
özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile
birleşebilir.

B) Hiçbir durumda birleşmeye katılamaz.

C) Sadece bir şahıs şirketi ile birleşebilir.

D) Sadece kooperatiflerle birleşebilir.

E) Kısmi bölünme şartıyla, sermaye şirketleri ile
birleşebilirler.

12) Türk Ticaret Kanununa göre tür değiştirme ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin
devamıdır.

B) Bir sermaye şirketi sadece başka türde bir
sermaye şirketine dönüşebilir.

C) Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve
hakları korunur.

D) Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit
değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar
verilir.

E) İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde
paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir.
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GENEL HUKUK MEVZUATI A 
13) Türk Ticaret Kanununa göre şirketler 

topluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin oy 
haklarının çoğunluğuna sahipse şirketler 
topluluğu söz konusudur. 

B) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin 
şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim 
organında karar alabilecek çoğunluğu 
oluşturan sayıda üyenin seçimini 
sağlayabilmek hakkını haizse şirketler 
topluluğu söz konusudur. 

C) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin 
kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye 
dayanarak tek başına veya diğer pay 
sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy 
haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa 
şirketler topluluğu söz konusudur. 

D) Bir hâkim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket 
aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim olması 
durumunda şirketler topluluğundan 
bahsedilemez.  

E) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini bir 
sözleşme gereğince veya başka bir yolla 
hâkimiyeti altında tutabiliyorsa şirketler 
topluluğu söz konusudur. 

14) Türk Ticaret Kanununa göre anonim 
şirketlerin yönetim kurulunun yıllık faaliyet 
raporu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, 
şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her 
yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, 
dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir 
şekilde yansıtır.  

B) Raporda finansal durum, finansal tablolara 
göre değerlendirilir.  

C) Raporda, şirketin gelişmesine ve 
karşılaşması muhtemel risklere açıkça işaret 
olunur. 

D) Yönetim kurulunun faaliyet raporu, faaliyet 
yılının sona ermesinden sonra şirkette 
meydana gelen ve özel önem taşıyan 
olaylara ilişkin bilgileri içermelidir.  

E) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey 
yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi 
mali menfaatler yönetim kurulunun faaliyet 
raporunda yer alamaz. 

15) Türk Ticaret Kanununa göre anonim 
şirketlerin ayıracakları genel kanuni yedek 
akçe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin 
yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel 
kanuni yedek akçeye ayrılır.  

B) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla 
sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa 
karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için 
kullanılmamış bulunan kısmı genel kanuni 
yedek akçeye eklenir. 

C) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin 
bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların 
yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma 
giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı 
genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

D) Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya 
çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı 
takdirde, hiçbir durumda kullanılamaz.  

E) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı 
ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere 
dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel 
kanuni yedek akçeye eklenir.  

 
16) Türk Borçlar Kanununa göre sözleşme 

kurulmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve 
birbirine uygun açıklamalarıyla kurulur. 

B) İrade açıklaması, açık bir şekilde olmalıdır. 

C) Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda 
öngörülen sınırlar içinde özgürce 
belirleyebilirler. 

D) Taraflar, sözleşmenin esaslı noktalarında 
uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar 
üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme 
kurulmuş sayılır.  

E) İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa 
hakim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak 
karara bağlar. 
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GENEL HUKUK MEVZUATI A 
17) Türk Borçlar Kanununa göre aşağıdakilerden 

hangisi sebepsiz zenginleşmenin şartlarından 
birisi değildir? 

A) Borçlunun malvarlığında bir zenginleşme 
meydana gelmiş olmalıdır. 

B) Bu zenginleşme bir başkasının 
malvarlığından veya emeğinden meydana 
gelmiş olmalıdır. 

C) Zenginleşme ile zenginleştirici olay arasında 
illiyet bağı bulunmalıdır.  

D) Zenginleşme haklı bir nedene 
dayanmamalıdır. 

E) Zenginleşenin kötü niyetli olmalıdır.  

18) Türk Borçlar Kanununa göre borcun ifası ile 
ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi 
yanlıştır? 

A) Aksine bir anlaşma yoksa para borçları, 
borçlunun ödeme zamanındaki yerleşim 
yerinde ifa edilir. 

B) Aksine bir anlaşma yoksa parça borçları, 
sözleşmenin kurulduğu sırada borç 
konusunun bulunduğu yerde ifa edilir. 

C) Borcun ifa yeri, tarafların açık veya örtülü 
iradelerine göre belirlenir.  

D) İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça 
veya hukuki ilişkinin özelliğinden 
anlaşılmadıkça her borç, doğumu anında 
muaccel olur. 

E) Borcun ifası için gün belirtilmeksizin sadece 
ay belirtilmişse, bundan ayın son günü 
anlaşılır. 

19) Türk Borçlar Kanununa göre, Kanunda aksine 
bir hüküm bulunmadıkça alacaklar kaç yıllık 
zamanaşımına tabidir? 

A) 1 yıl 

B) 3 yıl 

C) 5 yıl  

D) 10 yıl 

E) 20 yıl 

 

 

 

20) Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdakilerden 
hangisi denetimin konusuna girmez? 

A) Finansal tablolar 

B) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu 

C) Riskin erken saptanması komitesi raporu  

D) Muhasebe 

E) Entegre raporlar 

21) Türk Borçlar Kanununa göre aşağıdakilerden 
hangisi haksız fiil sorumluluğunun 
unsurlarından birisi değildir? 

A) Fiil 

B) Zarar 

C) Uygun illiyet bağı  

D) Özen gösterilmemesi 

E) Hukuka aykırılık 

22) Türk Medeni Kanununa göre aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Türk Medeni Kanununun genel nitelikli 
hükümleri, her durumda tüm özel hukuk 
ilişkilerine uygulanır.  

B) Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını 
yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak 
zorundadır.  

C) Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını 
hukuk düzeni korumaz.  

D) Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı 
durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.  

E) Durumun gereklerine göre kendisinden 
beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet 
iddiasında bulunamaz. 

23) Vergi Usul Kanununda yer almayan 
değerleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mukayyet değer 

B) İtibari değer 

C) Borsa rayici 

D) Cari maliyet 

E) Emsal bedeli    
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GENEL HUKUK MEVZUATI A 
24) Türk Medeni Kanununa göre dernekler ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi 
kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve 
ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi 
ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek 
suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip 
kişi topluluklarıdır.  

B) Hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek 
kurulamaz.  

C) Herkes, önceden izin almak şartıyla dernek 
kurma hakkına sahiptir.  

D) Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip 
olması gerekir.  

E) Her derneğin bir tüzüğü bulunur.  

25) Türk Medeni Kanununa göre hak ve fiil 
ehliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Her insanın hak ehliyeti vardır.  

B) Hak ehliyetine sahip olan kimse, kendi 
fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir.  

C) Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı 
kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan 
kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz.  

D) Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan 
her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.  

E) Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla 
başlar.  

26) Kişinin fiil ve işlemlerinin nedenini, kapsam 
ve sonuçlarını anlama ve buna göre davranma 
iktidarına ne ad verilir? 

A) Fiil ehliyeti  

B) Hak ehliyeti  

C) Ayırt etme gücü  

D) Haksız fiil ehliyeti  

E) Hukuki işlem ehliyeti 

 

 

 

 

27) Türk Medeni Kanununa göre mülkiyet hakkı 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin 
sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi 
kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma 
yetkisine sahiptir.  

B) Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran 
kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi 
her türlü haksız elatmanın önlenmesini de 
dava edebilir. 

C) Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici 
parçalarına da malik olur.  

D) Bir şeyin maliki, onun ürünlerinin de maliki 
olur. 

E) Bir şeye ilişkin tasarruflar, her durumda onun 
eklentisini de kapsar.  

28) Türk Medeni Kanununa göre taşınmaz 
mülkiyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Mülkiyetin kapsamına, yasal sınırlamalar 
saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler ve 
kaynaklar da girer. 

B) Taşınmazın sınırları, tapu plânları ve arz 
üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir. 

C) İki taşınmazı birbirinden ayırmaya yarayan 
duvar, parmaklık, çit gibi sınırlıklar, aksi ispat 
edilmedikçe her iki komşunun paylı malı 
sayılır.  

D) Arazi üzerindeki mülkiyet, altındaki arz 
katmanlarını kapsamaz.  

E) Bir kimse kendi arazisindeki yapıda 
başkasının malzemesini ya da başkasının 
arazisindeki yapıda kendisinin veya bir 
başkasının malzemesini kullanırsa, bu 
malzeme arazinin bütünleyici parçası olur. 

29) “…… öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri 
hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği 
gibi başkalarına da devredilemez” ifadesinde 
boşluğun aşağıdakilerden hangisi ile 
doldurulması gerekir? 

A) Sözleşme  

B) Kıymetli evrak  

C) Tapu senedi  

D) İntifa senedi  

E) Hisse senedi  
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GENEL HUKUK MEVZUATI A 
30) Türk Medeni Kanununa göre taşınır mülkiyeti 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri 
itibarıyla taşınabilen maddî şeyler ile 
edinmeye elverişli olan ve taşınmaz 
mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal 
güçlerdir. 

B) Taşınır mülkiyetinin nakli için zilyetliğin devri 
gerekir. 

C) Bir taşınırın zilyetliğini iyiniyetle ve malik 
olmak üzere devralan kimse, devredenin 
ancak mülkiyeti devir yetkisi olduğu 
müddetçe o şeyin maliki olur. 

D) Bir taşınırın mülkiyetini nakleden kimse özel 
bir hukukî ilişkiye dayanarak o şeyin 
zilyetliğini korursa, mülkiyet teslimsiz geçmiş 
olur. 

E) Sahipsiz bir taşınırı malik olmak iradesiyle 
zilyetliğine geçiren kimse, onun maliki olur. 

31) Türk Medeni Kanununa göre bir taşınmaz 
üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş 
bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini 
mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri 
kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan 
taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli 
şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur 
kılan hak aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Taşınmaz lehine irtifak hakkı 

B) İntifa hakkı 

C) Oturma hakkı 

D) Üst hakkı 

E) Rehin hakkı 

32) Vergi Usul Kanununa göre her ne şekilde 
olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu 
vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve 
defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere 
dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah 
veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin 
tarh edilmesine ne ad verilir?  

A) İkmalen vergi tarhı 

B) İdarece vergi tarhı 

C) Resen vergi tarhı 

D) Beyana dayalı tarhiyat 

E) Tarhiyatın tahsile bağlılığı  

33) Türk Medeni Kanununa göre taşınmaz rehni 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Taşınmaz rehni, ancak ipotek, ipotekli borç 
senedi veya irat senedi şeklinde kurulabilir. 

B) Taşınmaz rehni, miktarı Türk parası ile 
gösterilen belli bir alacak için kurulabilir. 

C) Rehin hakkı, ancak tapuya kayıtlı taşınmazlar 
üzerinde kurulabilir. 

D) Pay üzerinde rehin kurulduktan sonra 
paydaşlar malın tamamını rehnedebilir.  

E) Taşınmaz rehni tapu kütüğüne tescil ile 
kurulur. 

34) Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade 
eder.  

B) Lafzın açık olmadığı hallerde vergi 
kanunlarının hükümleri, konuluşundaki 
maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri 
ve diğer maddelerle olan bağlantısı 
gözönünde tutularak uygulanır.   

C) Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu 
olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti 
esastır. 

D) Vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık 
bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası 
olarak kullanılamaz.  

E) İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan 
veya olayın özelliğine göre normal ve mutad 
olmayan bir durumun iddia olunması halinde 
ispat külfeti vergi idaresine aittir.  

35) Vergi Usul Kanununa göre vergi beyannamesi 
kanuni veya ek süreler içinde verilmekle 
beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin 
bilgilerin gösterilmediği durumda 
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?  

A) İkmalen vergi tarhı yapılır. 

B) İdarece vergi tarhı yapılır. 

C) Resen vergi tarhı yapılır. 

D) Beyana dayalı tarhiyat yapılır. 

E) Tarhiyat, tahsile bağlı olarak yapılır.  
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GENEL HUKUK MEVZUATI A 
36) Vergi Usul Kanununa göre tahakkukun tanımı 

aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 

A) Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olay 
veya hukuki durumdur.  

B) Verginin ödenmesi gereken bir safhaya 
gelmesidir.  

C) Vergi alacağının kanunlarında gösterilen 
matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi 
tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar 
itibariyle tespit eden idari muameledir.  

D) Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade 
eden hususların yetkili makamlar tarafından 
mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile 
bildirilmesidir.  

E) Verginin kanuna uygun surette ödenmesidir. 

37) Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Mükellefiyet için kanuni ehliyet şarttır.  

B) Vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şarttır. 

C) Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi 
bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı 
muhatap olan kişidir.  

D) Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak 
edilmiş bulunması mükellefiyeti kaldırır. 

E) Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak 
edilmiş bulunması vergi sorumluluğunu 
kaldırır. 

38) Vergi Usul Kanununa göre vergi kanunlarının 
şekle ve usule mütaallik hükümlerine riayet 
edilmemesine ne ad verilir? 

A) Vergi ziyaı 

B) Vergi tahakkuku  

C) Vergi anestezisi 

D) Kaçakçılık 

E) Usulsüzlük 

 

 

 

 

 

39) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre aşağıda 
sayılan işlemlerden doğan uyuşmazlıkların 
hangisi hakkında ivedi yargılama usulü 
uygulanmaz? 

A) İhaleden yasaklama kararları.  

B) Acele kamulaştırma işlemleri.  

C) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları.  

D) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis 
ve kiralama işlemleri.  

E) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu 
uyarınca, idari yaptırım kararları hariç 
çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan 
kararlar.  

40) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre idari 
davaların açılması ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Dilekçelerde; davanın konu ve sebepleri ile 
dayandığı deliller yer almalıdır. 

B) Birden fazla şahıs mutlaka ayrı dilekçe ile 
dava açar. 

C) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim 
tarihi dilekçede gösterilir. 

D) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve 
bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarda 
uyuşmazlık konusu miktar dilekçelerde yer 
almalıdır. 

E) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu 
verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, 
tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası 
ve varsa mükellef hesap numarası 
dilekçelerde gösterilir. 

 
 
 

Test Bitti 
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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