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ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül (ders) sayısına ait toplam süre kadardır.
2. Sınav başladıktan sonra ilk 15 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 kullanılması
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.

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 kâğıdındaki

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

yedek 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

yaptığınıztakdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır.
7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz

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 B 
1) Bir yıl içinde ödenecek borçları toplamı 

250.000 TL ve cari oranı 2 olan bir işletme, 
faaliyetlerinde kullanmak üzere bedelinin 
tamamını iki yıl sonra ödeyeceği 300.000 
TL’lik bir makine satın almıştır. Buna göre 
işletmenin öz kaynakları kaç TL’dir? 

A) 250.000 

B) 300.000 

C) 500.000 

D) 550.000 

E) 800.000 

2) Yeni faaliyete geçen bir işletmenin doğal gaz 
kullanımı için verdiği güvence bedeli 
aşağıdaki hesapların hangisinde izlenmelidir? 

A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

B) Özel Maliyetler 

C) Verilen Depozito ve Teminatlar 

D) Verilen Avanslar 

E) Haklar 

3) Net işletme sermayesi negatif iken 
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) Finansman oranı 1’den büyüktür. 

B) Finansman oranı 1’den küçüktür. 

C) Brüt satış kârı oranı olağan kâr oranından 

büyüktür. 

D) Nakit Oranı 1’den büyüktür. 

E) Cari oranı 1’den küçüktür. 

4) Aşağıdakilerden hangisi likidite oranı 
değildir? 

A) Finansman oranı 

B) Asit-test oranı 

C) Cari oran 

D) Stok bağımlılık oranı 

E) Nakit oranı  

 

 

 

 

 

5) İşletmenin birinci yıl cari oranı 2, ikinci yıl 1,5 
ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 

A) İşletme her iki yılda da kâr etmiştir.  

B) İşletme birinci yıl kâr ikinci yıl zarar 

etmiştir. 

C) İşletmenin her iki yılda da dönen varlıkları 

duran varlıklarından fazladır. 

D) İşletmenin her iki yılda da net işletme 

sermayesi pozitiftir. 

E) İşletmenin özkaynakları uzun vadeli 

yabancı kaynaklardan fazladır.  

6) İşletmenin başabaş üretim hacmindeki üretim 
miktarı 40.000 adet, birim değişken gideri 40 
TL, birim satış fiyatı 50 TL ise toplam sabit 
giderleri ne kadardır? 

A) 100.000 TL 

B) 150.000 TL  

C) 200.000 TL  

D) 300.000 TL  

E) 400.000 TL 

7) 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulamaları 
Genel Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi 
temel veya ek finansal tablolar arasında 
sayılmamıştır? 

A) Özkaynak Değişim Tablosu 

B) Kâr Dağıtım Tablosu 

C) Nakit Akış Tablosu 

D) Fon Akış Tablosu  

E) Gelir Tablosu 

8) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel 
kavramları arasında yer almaz?  

A) Sosyal Sorumluluk  

B) Kişilik  

C) Tutarlılık  

D) Gerçeğe Uygun Sunum  

E) Tam Açıklama  
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MUHASEBE B 
9)  

- Kıdem tazminat karşılığının ödeme şartına 

bağlı olarak gider yazılması. 

- Değeri artan hisse senetlerinin alış bedeli ile 

değil kayıt tarihindeki gerçeğe uygun değeri 

üzerinden muhasebe kayıtlarında izlenmesi. 

- Muhasebe kayıtlarının işletme sahibinin isteği 

ve çıkarları esas alınarak tutulması. 

Yukarıda sayılan işlemler sırasıyla 
aşağıda belirtilen muhasebe temel 
kavramlarından hangilerine aykırıdır?  

A) Parayla Ölçme – Dönemsellik – Özün 

önceliği 

B) Dönemsellik – İhtiyatlılık- Sosyal 

Sorumluluk   

C) Maliyet Esası – Özün Önceliği – Önemlilik 

D) Dönemsellik – İşletmenin Sürekliliği – 

Önemlilik 

E) İhtiyatlılık – Dönemsellik – Özün önceliği 

10) İşletme 22.500 TL + % 8 KDV tutarında ticari 
mal satın almış, karşılığında bedelin ¼’ü çek 
ciro edilerek, ¼’ü çek keşide edilerek, ¼’ü 
senet ciro edilerek, ¼’ü senet keşide edilerek 
ödenmiştir. Buna göre yapılması gereken 
yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan 
hangisi alacaklandırılmaz?  

A) Kasa 

B) Alınan Çekler 

C) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 

D) Alacak Senetleri 

E) Borç Senetleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Aşağıdaki işlemlerden hangisi bilanço 
toplamını değiştirir?  

A) Alınan çekin tahsil edilmesi 

B) Bankaya olan uzun vadeli kredi borcunun 

kısa vadeliye dönüşmesi 

C) Alacak senetlerinin teminat olarak 

verilmesi 

D) Bankadaki mevduat hesabına faiz 

tahakkuk ettirilmesi 

E) Ticaret işletmesinde çalışan işçilere kıdem 

tazminat karşılığı ayrılması  

12) Aşağıda bilanço rakamları esas alındığında 
işletmenin özkaynakları kaç TL’dir?  
Kasa 10.000 
Bankalar 20.000 
Ticari Mallar 80.000 
Demirbaşlar 100.000 
Birikmiş Amortismanlar 40.000 
Alıcılar 30.000 
Satıcılar 40.000 
Banka Kredileri 30.000 

A) 90.000 

B) 100.000 

C) 110.000 

D) 120.000 

E) 130.000 

13) 31.12.2020 tarihinde 300 TL reeskont ayrılan 
borç senetlerinin reeskont kaydının 
01.01.2021 tarihinde yapılacak iptal kaydında 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 
doğrudur? 

A) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı 300 TL 

borçlu  

B) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 300 TL 

borçlu  

C) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı 300 TL 

alacaklı  

D) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 300 TL 

alacaklı  

E) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı 300 TL 

borçlu  
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MUHASEBE B 
14) Aşağıdaki hesaplardan hangisi hem gelir 

tablosunda hem bilançoda yer alır? 

A) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

B) Gelir Tahakkukları  

C) Araştırma Geliştirme Giderleri 

D) Maliyet Giderleri Karşılığı 

E) Finansman Giderleri  

15) Kasa hesabının borç toplamı 50.000 TL, 
alacak toplamı 30.000 TL iken kasa fiilen 
sayılmış ve kasada 18.000 TL olduğu tespit 
edilmiştir. Bu tespitle ilgili olarak yapılacak 
kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin 
kullanımı doğrudur?  

A) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 

2.000 TL alacaklı  

B) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 

2.000 TL borçlu  

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 

18.000 TL borçlu  

D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 

20.000 TL alacaklı  

E) Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı 2.000 

TL borçlu  

16) İşletme kısa vadede fiyat değişimlerinden 
yararlanmak amacıyla 50.000-TL’ye satın 
aldığı hisse senetlerinin dönem sonu 
değerinin 35.000-TL olduğunu fark etmiş ve 
gerekli değer düşüklüğü karşılığını ayırmıştır. 
İzleyen dönem sonunda bu hisse senetlerinin 
değeri 55.000-TL olmuştur. Buna göre 
yapılması gereken kayıtta aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?  

A) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı 

Hesabı 15.000-TL alacaklı  

B) Hisse Senetleri Hesabı 5.000-TL borçlu 

C) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 

20.000-TL alacaklı 

D) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 

15.000-TL alacaklı 

E) Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar Hesabı 

5.000-TL alacaklı 

 

17) Bir işletmenin Kasa hesabına 9.900 TL tutarla 
kayıtlara alınmış 1.100 Dolar’ın 600 Doları 
TL’ye çevrilerek 5.700 TL alınmıştır.  Buna 
göre işletmenin yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  

 /  
  

Kasa  5.700  
   

Kasa 
Kambiyo Kârları 

5.400 
 

300 
 /  
  

B)  

 
/  

  
Kasa  9.900  

   

Kasa 
Kambiyo Kârları 

6.000 
 

3.900 
 /  
  

C)  

 
/  

  
Kasa  5.400  
Kambiyo 
Zararları 

 
300  

Kasa  5.700 
 /  
  

D)  

 
/  

  
Kasa  5.700  

Kambiyo Kârları              700 
Kasa 5.000 
 /  
  

 
E) 

 
/  

  
Kasa  5.700  

Kambiyo Kârları 250 
Kasa 5.450 
 /  
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MUHASEBE B 
18) Aşağıda bilanço verileri verilen işletmenin 

ticari alacaklarının toplamı kaç TL’dir? 
 
Alıcılar 10.000 
Ortaklardan Alacaklar 15.000 
Alacak Senetleri 25.000 
Alacak Senetleri Reeskontu 3.000 
Şüpheli Ticari Alacaklar 5.000 
İştiraklerden Alacaklar 8.000 
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 5.000 

A) 30.000 

B) 32.000 

C) 40.000 

D) 50.000 

E) 58.000 

 
19)  

 
/  

  
Şüp.Tic. Alacak 
Karşılığı  

 
1.000  

Diğer Olağan Gider 
ve Zararlar 1.000  

Şüpheli Ticari Alacaklar 2.000 
 /  
  

 
Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki 
işlemlerden hangisine aittir? 

A) Daha önce tamamına karşılık ayrılmış 

alacağın tamamının değersiz hale gelmesi 

B) Şüpheli hale gelen ticari alacağa karşılık 

ayrılması 

C) Daha önce yarısına karşılık ayrılan şüpheli 

alacağın tamamının değersiz hale gelmesi  

D) Şüpheli ticari alacağın yarısının tahsil 

edilmesi 

E) Ticari alacağın yarısının şüpheli hale 

gelmesi 

 

 

 

20, 21  ve 22. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre 
Cevaplandırınız.  

Stok hareketlerini aralık envanter yöntemi ile izleyen 

işletmenin ticari mallar hesabının dönem sonu borç 

kalanı 345.000 TL, alıştan iadeleri 23.000 TL, alış 

iskontoları 12.000 TL, dönem başı mal mevcudu 

120.000 TL, dönem sonu mal mevcudu 135.000 TL, 

yurtiçi satışları 300.000 TL, satıştan iadeleri 10.000 

TL satış iskontoları 20.000’dir. 

20) Buna göre işletmenin dönem içi net alışları 
ne kadardır? 

A) 215.000 

B) 225.000 

C) 260.000 

D) 310.000 

E) 380.000 

21) Tespit edilen dönem sonu stok tutarına göre 
işletmenin yapacağı kayıtta aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 

15.000 TL alacaklı 

B) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 

45.000 TL borçlu 

C) Ticari Mallar Hesabı 225.000 TL alacaklı 

D) Ticari Mallar Hesabı 125.000 TL alacaklı 

E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı 

210.000 TL borçlu  

22) Söz konusu işletmenin brüt satış kârı kaç 
TL’dir 

A) 60.000  

B) 70.000 

C) 75.000 

D) 80.000 

E) 90.000 
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MUHASEBE B 
23) %25 Kârla  veresiye olarak 1.250 TL + %18 

KDV bedelle ticari mal satışı 
gerçekleştirilmiştir. Sürekli envanter 
yöntemini kullanan işletmenin yapması 
gereken yevmiye kayıtları ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ticari Mallar Hesabı 1.250 TL alacaklı  

B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı 1.000 

TL alacaklı  

C) Yurtiçi Satışlar Hesabı 1.250 TL alacaklı  

D) Alıcılar Hesabı 1.250 TL borçlu  

E) Hesaplanan KDV Hesabı 225 TL borçlu  

24) 50.000 TL sermayeli ve iki ortaklı bir limitet 
şirketin eski ortakları sermaye artırımına 
gitmeye ve bu amaçla yeni ortak almaya Karar 
vermişlerdir. Yeni ortak sermayenin 1/3’üne 
sahip olmak üzere 40.000 TL’yi nakit olarak 
ödemiştir. Buna göre şirketin tahsil ettiği 
şerefiye tutarı kaç TL’dir? 

A) 5.000 

B) 10.000 

C) 15.000 

D) 20.000 

E) 25.000 

25) İşletme 01.01.2019 tarihinde 5 yıllığına 
kiralamış olduğu işyerine 15.000 TL bedel ile 
havalandırma tesisatı yaptırmış ve kira süresi 
dolmadan 01.01.2021 tarihinde tahliye 
etmiştir. 01.01.2021 tarihinde yapılması 
gereken yevmiye kaydında aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Özel Maliyetler Hesabı 9.000 TL borçlu 

B) Birikmiş Amortismanlar Hesabı 6.000 TL 

alacaklı  

C) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı 

9.000 TL alacaklı 

D) Birikmiş Amortismanlar Hesabı 9.000 TL 

borçlu 

E) Özel Maliyetler Hesabı 15.000 TL alacaklı 

 

 

 

 

26) Kâr dağıtım kaydında aşağıdaki hesaplardan 
hangisi kullanılmaz?  

A) Geçmiş Yıllar Kârları 
B) Ortaklara Borçlar 
C) Ödenecek Vergi ve Fonlar  
D) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 
E) Personele Borçlar  

 

27) 5 yıl faydalı ömrü olan demirbaş  2018 yılında 
10.000 TL’ye satın alınmıştır. Söz konusu 
demirbaşa 2020 yılına kadar azalan bakiyeler 
yöntemi ile amortisman ayrılmıştır. Buna göre 
söz konusu demirbaşın 01.01.2020 tarihli 
açılış bilançosundaki net aktif değeri ne 
kadardır?  

A) 1.200 

B) 2.400 

C) 3.600 

D) 4.000 

E) 10.000 

28) Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliği 
ve Vergi Uygulamalarına göre 
aşağıdakilerden hangisi maddi duran 
varlıklara amortisman uygulanması ile ilgili 
yanlış bir bilgidir? 

A) Maddi duran varlıklara aktife girdiği yıldan 

itibaren amortisman ayrılmaya başlanır. 

B) Azalan bakiyeler yönteminde amortisman 

oranı normal amortisman oranının iki 

katıdır. 

C) Boş arsa ve arazilere amortisman 

ayrılmaz.  

D) Maddi duran varlık aktiften çıktığı yıl kıst 

amortisman ayrılır. 

E) Azalan bakiyeler yönteminden normal 

amortisman yöntemine geçilebilir. 
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MUHASEBE B 
29) Bir üretim işletmesinin bazı bilgileri 

aşağıdaki gibidir:  
 
Toplam Satış Hasılatı    : 100.000 TL 
Toplam Değişken Maliyetler:   40.000 TL 
Toplam Sabit Maliyetler    :   20.000 TL 
 
Bu bilgilere göre, işletmenin satış hacminin 
%30 oranında artması durumunda Kârında 
kaç TL’lik bir artış meydana gelir? 

A) 58.000 

B) 52.000 

C) 24.000 

D) 18.000 

E) 12.000 

30) İki yıl önce yenilenmek amacıyla 3.000 TL 
kârla satılan ve yenileme fonundan 
yararlanılan makinenin yerine 18.000 TL 
bedelle yeni bir makine alınmıştır. Yeni 
makinenin ekonomik ömrü 5 yıl olarak 
belirlenmiş olup, normal amortsimana tabi 
tutulacaktır. Buna göre yeni makinenin satın 
alındığı dönemin sonunda yapılacak yevmiye 
kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Özel Fonlar hesabına 3.600 TL alacak 

kaydı 

B) Özel Fonlar hesabına 3.000 TL borç kaydı   

C) Genel Üretim Giderleri hesabına 3.600 TL 

borç kaydı   

D) Birikmiş Amortismanlar hesabı 3.600 TL 

borç kaydı 

E) Özel Fonlar hesabına 3.600 TL borç kaydı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) Bir işletmenin ay sonu mizanındaki bazı 
hesaplarının kalanı aşağıdaki gibidir: 
 

Devreden KDV Hesabı 4.500 TL 

İndirilecek KDV Hesabı 6.300 TL 

Hesaplanan KDV Hesabı 11.000 TL 

Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 
Hesabı 200 TL 

 
Buna göre işletmenin KDV tahakkuk 
kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin 
kullanımı doğrudur? 

A) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 200 TL 

alacaklı 

B) İndirilecek KDV Hesabı 6.300 TL borçlu 

C) Hesaplanan KDV Hesabı 11.000 TL 

alacaklı 

D) Devreden KDV Hesabı 4.500 TL borçlu  

E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 200 

TL alacaklı 

32) Aşağıdakilerden hangisi maliyet 
muhasebesinin amaçlarından biri değildir? 

A) Karar alımında yöneticilere maliyetler ile 

ilgili bilgi sunmak 

B) Üretilen mamullerin maliyetlerini 

hesaplamak  

C) Gelir kontrolüne yardımcı olmak  

D) Kalite standartlarını korumak ve gider 

kontrolü ile maliyet azaltımına olanak 

sağlamak  

E) Planlamaya yardımcı olmak 
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MUHASEBE B 
33) Bir işletme 01.10.2021 tarihinde bir yıllık kira 

bedeli olan 3.600 TL’yi nakden ödeyerek 
tamamını bir gider hesabına kaydetmiştir. 
İşletmenin envanter işlemleri sırasında 
yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  

 /  
  

Gelecek 
Aylara Ait 
Giderler 

2.700  

   
Genel 

Yönetim 
Giderleri 

 2.700 

 /  
  

B)  

 /  
  

Gelecek 
Aylara Ait 
Giderler 

2.700  

   
Gider Tahakkukları  2.700 

 /  
  

C)  

 /  
  

Gelecek 
Yıllara Ait 
Giderler 

2.700  

   
Gider Tahakkukları  2.700 

 /  
  

D) 
 

 /  
  

Genel 
Yönetim 
Giderleri 

900  

   
       Gelecek Aylara  

Ait Giderler  900 
 /  
  

E) 
 

 /  
  

Gelecek 
Aylara Ait 
Giderler 

900  

   
Genel Yön.Giderleri  900 

 /  
  

34) Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli 
hale gelen kısımları aşağıdaki hesaplardan 
hangisinde izlenir?  

A) Gelecek Aylara Ait Giderler 

B) Banka Kredileri 

C) Diğer Mali Borçlar 

D) Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 

E) Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri 

ve Faizleri  

35) Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunda 
faiz geliri ortaya çıkmaz? 

A) İşletme alacak senedinin vadesini 

uzattığında 

B) İşletme tahvil ihraç ettiğinde   

C) Döviz cinsinden açtırılan vadeli hesabın 

vadesi dolduğunda 

D) Alınan hazine bonosunun vadesi 

dolduğunda  

E) Bankadaki vadeli hesabın süresi 

dolduğunda  

36) Toplam değişken maliyetler ile birim değişken 
maliyetler arasında nasıl bir ilişki vardır? 

A) Üretim değişimlerinde birim maliyet 

genellikle değişmez, toplam maliyetler ise 

değişir. 

B) Üretim yükseldikçe toplam ve birim 

değişken maliyetler yükselir. 

C) Üretim azaldıkça toplam ve birim değişken 

maliyetler azalır. 

D) Üretim yükseldikçe birim değişken 

maliyetler düşer, toplam değişken 

maliyetler yükselir. 

E) Üretim yükseldikçe birim maliyetler 

yükselir, toplam maliyetler azalır. 
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MUHASEBE B 
37) Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönemsellik 

kavramı gereği kullanılan  dönem ayırıcı 
hesap tanımlamasına uymaktadır? 

A) Önceki Dönem Gider ve Zararları 

B) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 

C) Geçmiş Yıllar Karları 

D) Yapılmakta Olan Yatırımlar 

E) Gider Tahakkukları  

38) Aşağıdaki kalemlerden hangisi yılsonunda 
Dönem Kârı veya Zararı hesabına aktarılmaz? 

A) Önceki Dönem Gelir ve Kârları  

B) Hisse Senedi İptal Kârları 

C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti 

D) Diğer Gelirler  

E) Menkul Kıymet Satış Kârları 

39) Bir sermaye şirketinin dönem sonu 
karşılaştırmalı bilançolarındaki bazı 
hesaplarının görünümü aşağıdaki gibidir.  
 

 
Hesap Adı 

Önceki 
Dönem 

Cari 
Dönem 

370-Dönem Kârı Vergi 
ve Diğer Yasal 
Yükümlülük Karşılıkları              

 
120.000 

 
240.000 

371-Dönem Kârının 
Peşin Ödenen Vergi ve 
Diğer Yükümlülükleri       

 
120.000 

 
180.000 

 
Buna göre, şirketin cari dönemde ödenen vergi 
ve benzerleri tutarı kaç TL’dir? 

A) 360.000 

B) 300.000 

C) 240.000 

D) 180.000 

E) 120.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

40) 770 Genel Yönetim Giderleri hesabında 
toplanan 120.000 TL’nin dönem sonu 
itibariyle ilgili hesaba aktarılması için 
öncelikle aşağıdaki kayıtlardan hangisi 
yapılmalıdır?  
 
A) 
 

 /  
  

690-Dönem Kârı veya Zararı 120.000 
   
770-Genel Yön.Gideri 120.000 

 /  
  

B) 
 

 /  
  

771-Gen.Yön.Gid.Yansıtma 120.000 
   
690-Dön.Kârı veya Zararı      120.000 

 /  
  

 
C) 
 

 /  
  

632-Gen.Yönetim Giderleri 120.000 
   
771-Gen.Yön.Gid.Yansıtma   120.000 

 /  
  

 
D) 
 

 /  
  

770-Genel Yön.Gideri 120.000 
   
771-Gen.Yön.Gid.Yansıtma   120.000 

 /  
  

 
E) 
 

 /  
  

632-Genel Yön.Gideri 120.000 
   
770-Gen.Yön.Giderleri           120.000 

 /  
  

 
 

 
 

Test Bitti.  
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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GENEL HUKUK MEVZUATI B
 1) Türk Borçlar Kanununa göre bir sözleşme 

yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki 
benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, 
önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa 
sunduğu sözleşme hükümlerine ne ad verilir? 

A) Genel işlem koşulları 

B) Tahkim Şartı 

C) Çoklu sözleşme klozu 

D) İrade fesadı 

E) Muvazaa 

2) Türk Borçlar Kanununa göre bir sözleşmede 
karşılıklı edimler arasında zarar görenin zor 
durumda kalmasından veya 
düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden 
yararlanılmak suretiyle gerçekleştirilen açık 
oransızlığa ne ad verilir? 

A) Iskat 

B) Nıspi Muvazaa 

C) Butlan 

D) Aşırı Yararlanma 

E) Saikte Hata 

3) Türk Borçlar Kanununa göre kanunun 
emredici hükümlerine, ahlaka, kamu 
düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu 
imkânsız olan sözleşmelerin hukuki sonucu 
nedir? 

A) Iskat 

B) Nıspi Muvazaa 

C) Aşırı Yararlanma 

D) Saikte Hata 

E) Kesin Hükümsüzlük 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Türk Borçlar Kanununa göre temsil ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Temsilci, hukuki işlemi yaparken bu sıfatını 

bildirmezse, hukuki işlemin sonuçları 

kendisine ait olur.  

B) Karşı taraf bir temsil ilişkisinin varlığını 

durumdan çıkarıyor ise, hukuki işlemin 

sonuçları doğrudan doğruya temsilciye ait 

olur.  

C) Başkası adına ve hesabına temsil kamu 

hukukundan doğmuşsa, temsil yetkisinin 

içeriği ve derecesi bu konudaki yasal 

hükümlere göre belirlenir. 

D) Temsil hukuksal bir işlemden doğmuşsa, 

temsil yetkisinin içeriği ve derecesi o 

hukuksal işleme göre belirlenir.   

E) Temsil yetkisi üçüncü kişilere bildirilmişse 

temsil yetkisinin içeriği ve derecesi, bu 

bildirime göre belirlenir. 

5) Türk Borçlar Kanununa göre haksız fiil ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına 

zarar veren, bu zararı gidermekle 

yükümlüdür.  

B) Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı 

bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille 

başkasına kasten zarar veren de, bu zararı 

gidermekle yükümlüdür.  

C) Zarar veren, kusursuzluğunu ispat yükü 

altındadır.  

D) Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat 

edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını 

ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde 

tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun 

olarak belirler. 

E) Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş 

ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen 

kaldırabilir. 
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GENEL HUKUK MEVZUATI B
 6) Türk Borçlar Kanununa göre adam 

çalıştıranın sorumluluğu ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen 

işin yapılması sırasında başkalarına verdiği 

zararı gidermekle yükümlüdür.  

B) Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle 

ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde 

bulunurken, zararın doğmasını engellemek 

için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, 

sorumlu olmaz.  

C) Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin 

çalışma düzeninin zararın doğmasını 

önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, 

o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep 

olunan zararı gidermekle yükümlüdür.  

D) Zarar gören, adam çalıştıranın ve çalışanın 

kastını ispatlamakla yükümlüdür. 

E) Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar 

veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu 

olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir. 

7) Türk Borçlar Kanununa göre borçların ifası 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Borcun, her durumda bizzat borçlu tarafından 

ifa edilmesi zorunludur. 

B) Borcun tamamı belli ve muaccel ise, alacaklı 

kısmen ifayı reddedebilir.  

C) Alacaklı kısmen ifayı kabul ederse borçlu, 

borcun kendisi tarafından ikrar olunan 

kısmını ifadan kaçınamaz.  

D) Bölünemeyen bir borcun birden çok 

alacaklısı varsa, alacaklılardan her biri, 

borcun alacaklıların tamamına ifasını 

isteyebilir. 

E) Bölünemeyen borcun birden çok borçlusu 

varsa, borçlulardan her biri borcun tamamını 

ifa etmekle yükümlüdür. 

 

 

8) Türk Borçlar Kanununa göre sebepsiz 
zenginleşmeden doğan borç ilişkileri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının 

malvarlığından veya emeğinden 

zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle 

yükümlüdür.  

B) Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine 

getiren kimse, bunu geri isteyemez.  

C) Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından 

veya ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş 

olmasından kaynaklanan zenginleşmeler 

geri istenemez.  

D) Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri 

istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu 

ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri 

vermekle yükümlüdür.  

E) Zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli 

olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden 

çıkarırken ileride geri vermek zorunda 

kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, 

zenginleşmenin tamamını geri vermekle 

yükümlüdür.  

9) Türk Borçlar Kanununa göre borçlunun 
temerrüdü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının 

ihtarına gerek olmaksızın temerrüde düşer.  

B) Sebepsiz zenginleşmede zenginleşmenin 

gerçekleştiği tarihte borçlu temerrüde 

düşmüş olur.  

C) Sebepsiz zenginleşenin iyiniyetli olsa bile 

temerrüt için bildirime gerek yoktur.  

D) Temerrüde düşen borçlu kusursuz dahi olsa 

borcun geç ifasından dolayı alacaklının 

uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. 

E) Temerrüde düşen borçlu, beklenmedik hâl 

sebebiyle doğacak zarardan sorumlu 

değildir. 
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GENEL HUKUK MEVZUATI B
 10) Türk Borçlar Kanununa göre borçların ifa 

edilmemesinin sonuçları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse 

borçlu, kendisine hiçbir kusurun 

yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, 

alacaklının bundan doğan zararını 

gidermekle yükümlüdür.  

B) Yapma borcu, borçlu tarafından ifa edilmediği 

takdirde alacaklı, masrafı borçluya ait olmak 

üzere edimin kendisi veya başkası tarafından 

ifasına izin verilmesini isteyebilir.  

C) Yapmama borcuna aykırı davranan borçlu, 

bu aykırı davranışının doğurduğu zararı 

gidermekle yükümlüdür.  

D) Alacaklı, ayrıca borca aykırı durumun 

ortadan kaldırılmasını veya bu konuda 

masrafı borçluya ait olmak üzere kendisinin 

yetkili kılınmasını isteyebilir.  

E) Borçlunun ağır kusurundan sorumlu 

olmayacağına ilişkin önceden yapılan 

anlaşma geçerlidir. 

 

11) Türk Borçlar Kanununa göre borcu doğuran 
işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle 
bağlı tutulmuş olsa bile borcun, tarafların 
şekle bağlı olmaksızın yapacakları bir 
sözleşme ile tamamen veya kısmen ortadan 
kaldırılmasına ne ad verilir? 

A) Yenileme 

B) Takas 

C) İbra 

D) Iskat 

E) Sükut 

 

 

 

 

 

 

 

12) Türk Borçlar Kanununa göre borçluların 
iradesi veya kanun gereğince birden çok 
borçludan her birinin alacaklıya karşı borcun 
tamamından sorumlu olması durumuna ne ad 
verilir? 

A) Yenileme 

B) Takas 

C) İbra 

D) Farklılaştırılmış Teselsül 

E) Müteselsil Borçluluk 

13) Türk Borçlar Kanununa göre bir sözleşmenin 
hüküm ifade etmesinin bırakıldığı, 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen 
bir olguya ne ad verilir? 

A) Takas 

B) İbra 

C) Farklılaştırılmış Teselsül 

D) Geciktirici Koşul 

E) Müteselsil Borçluluk 

14) Türk Ticaret Kanununa göre anonim 
şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Sermayesi belirli ve paylara bölünmüştür. 

B) Kurulabilmesi için pay sahibi olan en az 

beş veya daha fazla kurucunun varlığı 

şarttır. 
C) Borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla 

sorumludur. 

D) Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları 

sermaye payları ile ve şirkete karşı 

sorumludur. 

E) Kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik 

amaç ve konular için kurulabilir. 
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GENEL HUKUK MEVZUATI B
 15) Türk Ticaret Kanununa göre anonim 

şirketlerin esas sözleşmeleri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması 

zorunludur.  

B) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin 

bulunacağı yer esas sözleşmede yazılmak 

zorundadır. 

C) Şirketin işletme konusu esas sözleşmede 

esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir 

şekilde yer almalıdır. 

D) Şirketin sermayesi ile her payın itibari değeri, 

bunların ödenmesinin şekil ve şartları esas 

sözleşmenin zorunlu unsurudur. 

E) Esas sözleşme, Türk Ticaret Kanununun 

anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden asla 

sapamaz. 

16) Türk Ticaret Kanununa göre anonim 
şirketlerin yönetim kurulu ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış 

veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya 

daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu 

bulunur.  

B) Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli 

pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli 

bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa 

yönetim kurulunda temsil edilme hakkı 

tanınabilir.  

C) Yönetim kurulu üyelerinin tam ehliyetli 

olmaları şarttır. 

D) Yönetim kurulu üyeleri en çok beş yıl süreyle 

görev yapmak üzere seçilir. 

E) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de 

engeldir. 

 
 
 
 
 
 
 

17)  

I. Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi 
II. Esas sözleşmenin değiştirilmesi 
III. Şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, 

finansal planlama için gerekli düzenin 
kurulması  

IV. Borca batıklık durumunun varlığında 
mahkemeye bildirimde bulunulması 

V. Önemli miktarda şirket varlığının toptan 
satışı  

Yukarıda verilenlerden hangileri Türk Ticaret 
Kanununa göre anonim şirketlerin yönetim 
kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez 
görev ve yetkileri arasında yer almaz? 
 

A)  II ve V  

B)  I ve II  

C)  II, III, V  

D)  I, III, IV  

E)  I, III, IV, V  

18) Türk Ticaret Kanununa göre anonim 
şirketlerde riskin erken saptanması ve 
yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde 

zorunludur.  

B) Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli 

görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak 

bildirmesi halinde derhal kurulur. 

C) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını 

tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, 

bunun için gerekli önlemler ile çarelerin 

uygulanması ve riskin yönetilmesini amaçlar.  

D) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir 

vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa 

tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. 

E) Komitenin raporunun denetçiye yollanması 

zorunlu değildir. 
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GENEL HUKUK MEVZUATI B
 19) Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirketin 

kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul 
etmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak 

şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap 

edebilir. 

B) Şirket, külli halefiyet kuralının gereğiyse 

kendi paylarını iktisap edebilir. 

C) Bir kanuni satın alma yükümünden 

doğuyorsa, şirket kendi paylarını iktisap 

edebilir. 

D) Şirket, cebri icradan, hiçbir suretle kendi 

paylarını iktisap edemez. 

E) Şirket, menkul kıymetler şirketiyse, kendi 

paylarını iktisap edebilir. 

20) Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirketin 
denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Finansal tablolar denetime tabidir.  

B) Denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan 

Türkiye Denetim Standartlarına göre 

gerçekleştirilir.  

C) Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetime 

tabi olacak şirketler Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumunca belirlenir. 

D) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

sadece içinde yer alan finansal bilgilerin, 

denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup 

olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da 

denetim kapsamı içindedir. 

E) Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan 

finansal tablolarının denetimden geçip 

geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi 

görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında 

açıkça belirtmek zorundadır. 

 

21) Türk Ticaret Kanununa göre anonim 
şirketlerde denetçi seçimi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Denetçi yönetim kurulu tarafından seçilir. 

B) Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde 

görevini yerine getireceği faaliyet dönemi 

bitmeden seçilmesi şarttır.  

C) Yönetim kurulu denetçiden denetleme 

görevini, her durumda geri alabilir. 

D) Denetçi, denetleme sözleşmesini sadece 

yeni bir denetçi seçilmişse feshedebilir. 

E) Denetçi, fesih ihbarında bulunduğu takdirde 

yönetim kurulu hemen mahkemeden yeni 

denetçi seçilmesini talep eder. 

22) Türk Ticaret Kanununa göre anonim 
şirketlerde denetçi raporu ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yönetim kurulu, denetim raporunu onaylayıp 

imzalayarak işleme koyar. 

B) Denetim raporunun esas bölümünde; 

finansal tabloların ve topluluk finansal 

tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin 

finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine 

uygun olup olmadığı yer alır. 

C) Denetim raporunda yönetim kurulunun 

denetçi tarafından denetim kapsamında 

istenen açıklamaları yapıp yapmadığı ve 

belgeleri verip vermediği de açıkça ifade 

edilir. 

D) Denetim raporunda, finansal tablolar ile 

bunların dayanağı olan defterlerin; öngörülen 

hesap planına uygun tutulup tutulmadığı 

belirtilir. 

E) Denetim raporunda, finansal tablolar ile 

bunların dayanağı olan defterlerin; Türkiye 

Muhasebe Standartları çerçevesinde, 

şirketin malvarlığı, finansal ve karlılık 

durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve 

dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı da 

yer alır. 
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GENEL HUKUK MEVZUATI B
 23) Türk Ticaret Kanununa göre anonim 

şirketlerde denetçinin sır saklama 
sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Denetçi denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde 

yapmak ve sır saklamakla yükümlüdür.  

B) Faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denetleme 

ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz 

olarak kullanamazlar.  

C) Kasten veya ihmal ile yükümlülüklerini ihlal 

edenler şirket alacaklılarına karşı doğrudan 

sorumludurlar.  

D) Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk 

müteselsildir. 

E) Denetçilerin yardımcıları ile denetleme 

yapmasına yardımcı olan temsilcilerinin de 

sır saklama yükümlülüğü vardır.  

24) Türk Ticaret Kanununa göre anonim 
şirketlerde şirket ile denetçi arasında şirketin 
ve topluluğun yılsonu hesaplarına, finansal 
tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet 
raporuna ilişkin, ilgili kanunun, idari 
tasarrufun veya esas sözleşme hükümlerinin 
yorumu veya uygulanması konusunda doğan 
görüş ayrılıkları hakkında aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Denetçi mesleki muhakemesine göre 

çözümler. 

B) Arabuluculuk yolu açıktır. 

C) Yönetim kurulunun veya denetçinin istemi 

üzerine şirketin merkezinin bulunduğu 

yerdeki asliye ticaret mahkemesince karara 

bağlanır. 

D) Şirket genel kurulunun kararına göre hareket 

edilir.  

E) Yeniden denetçi seçilir ve tekrar denetim 

yapılır. 

 
 
 
 
 
 
 

25) Vergi Usul Kanununa göre ispat ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu 

olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti 

esastır. 

B) Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 

muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç 

her türlü delille ispatlanabilir.  

C) Vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık 

bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası 

olarak kullanılamaz. 

D) İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan bir 

durumun iddia olunması halinde ispat külfeti 

bunu iddia eden tarafa aittir. 

E) Olayın özelliğine göre normal ve mutad 

olmayan bir durumun iddia olunması halinde 

ispat külfeti her durumda vergi dairesine aittir. 

26) Vergi Usul Kanununa göre vergilendirme ile 
ilgili işlerde görev alanların, bilirkişilerin, 
yargı görevlilerinin, mükellefin ve mükellefle 
ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve 
hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, 
servetlerine veya mesleklerine mütaallik 
olmak üzere görevleri dolayısıyla öğrendikleri 
sırları veya gizli kalması gereken diğer 
hususları ifşa etmesi ve kendilerinin veya 
üçüncü şahısların yararına kullanması 
yasağına ne ad verilir? 

A) Vergi Mahremiyeti 

B) Ticari Sır 

C) Mükellefiyet Gizliliği 

D) Saklama Yükümlülüğü 

E) İfşa Yasağı 

27) Vergi Usul Kanununa göre verginin ödenmesi 
bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı 
muhatap olan kişiye ne ad verilir?  

A) Mükellef 

B) Vergi Sorumlusu 

C) Müvekkil 

D) Vasi 

E) Veli 
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GENEL HUKUK MEVZUATI B
 28) Vergi Usul Kanununa göre tarh ve tebliğ 

edilen bir verginin ödenmesi gereken bir 
safhaya gelmesine ne ad verilir? 

A) Muacceliyet 

B) Ceza Koşulu 

C) Munzam Zarar 

D) Gecikme Tazminatı 

E) Tahakkuk 

29) Vergi Usul Kanununa göre satılan emtia veya 
yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı 
meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya 
işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen 
ticari vesikaya ne ad verilir? 

A) Fatura 

B) Müstahsil Makbuzu 

C) İrsaliye 

D) Proforma 

E) Teklifname 

30) Vergi Usul Kanununa göre vergi matrahlarının 
hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin 
takdir ve tespitine ne ad verilir? 

A) Reeskont 

B) İndirgeme 

C) Değerleme 

D) Takdir 

E) Tahakkuk 

31) Vergi Usul Kanununa göre mükellefin veya 
sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini 
zamanında yerine getirmemesi veya eksik 
yerine getirmesi yüzünden, verginin 
zamanında tahakkuk ettirilmemesine veya 
eksik tahakkuk ettirilmesine ne ad verilir? 

A) Kabahat 

B) Ceza Koşulu 

C) Pey Akçesi 

D) Vergi Ziyaı 

E) Usulsüzlük 

 
 
 
 
 
 

32) Vergi Usul Kanununa göre vergi ödevlerinden 
her hangi birinin yerine getirilmesine engel 
olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve 
tutukluluk, yangın, yer sarsıntısı ve su 
basması gibi afetler; kişinin iradesi dışında 
vukua gelen mecburi gaybubetler; sahibinin 
iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter 
ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması 
gibi hallere ne ad verilir? 

A) Emprevizyon 

B) Mücbir Sebep 

C) Borca Batıklık 

D) Vergi Ziyaı 

E) Kabahat 

33) Türk Medeni Kanununa göre tapu kütüğünde 
kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve 
aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik 
sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişinin, o 
taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı 
üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne 
tesciline karar verilmesini isteyebilmesine ne 
ad verilir? 
 

A) Haksız İktisap 

B) Sebepsiz Zenginleşme 

C) Hukuksuz Kazanım 

D) Olağanüstü Zamanaşımı 

E) Yersiz Tescil 

 

34) Türk Medeni Kanununa göre aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Ondört yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve 

velisinin rızasıyla mahkemece ergin 

kılınabilir. 

B) Bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları 

içinde, haklara ve borçlara ehil olmada 

eşittirler. 

C) Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan 

her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. 

D) Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla 

başlar. 

E) Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin 

ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur. 
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GENEL HUKUK MEVZUATI B
 35) Türk Medeni Kanununa göre yerleşim yeri ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma 

niyetiyle oturduğu yerdir.  

B) Bir kimsenin aynı zamanda birden çok 

yerleşim yeri olamaz.  

C) Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin 

edinilmesine bağlıdır.  

D) Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, ana 

veya babanın yerleşim yeridir. 

E) Önceki yerleşim yeri belli olmayan kimsenin 

hâlen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır. 

36) Türk Medeni Kanununa göre tüzel kişilik ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere 

örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca 

özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, 

kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel 

kişilik kazanırlar.  

B) Tüzel kişiler, yalnızca ekonomik amaçları 

kapsamındaki haklara ve borçlara ehildirler.  

C) Amacı hukuka veya ahlâka aykırı olan kişi ve 

mal toplulukları tüzel kişilik kazanamaz.  

D) Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine 

göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil 

ehliyetini kazanırlar.  

E) Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla 

açıklanır. 

37) Türk Medeni Kanununa göre dernekler ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek 

kurulamaz.  

B) Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip 

olması gerekir.  

C) Her derneğin bir tüzüğü bulunur.  

D) Dernek tüzüğü, kanunun emredici 

hükümlerine aykırı olamaz. 

E) Herkes, önceden izin alarak dernek kurma 

hakkına sahiptir.  

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

A) Bir şeye malik olan kimse, o şey üzerinde 

kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma 

yetkisine sahiptir. 

B) Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici 

parçalarına da malik olur.  

C) Bir şeye ilişkin tasarruflar, aksi belirtilmedikçe 

onun eklentisini kapsamaz. 

D) Bir şeyin maliki, onun ürünlerinin de maliki 

olur.  

E) Doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar 

onun bütünleyici parçasıdır.  

39) Türk Medeni Kanununa göre taşınmaz 
mülkiyetinin kazanılması ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille 

olur.  

B) Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, 

kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen 

diğer hâllerde, mülkiyet tescilden önce 

kazanılır.  

C) Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan 

sözleşmeler herhangi bir şekilde yapılabilir.  

D) Ölüme bağlı tasarruflar ve mal rejimi 

sözleşmeleri, kendilerine özgü şekillere 

tâbidir.  

E) Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde 

işgal yoluyla mülkiyet kazanılamaz. 

40) Türk Medeni Kanununa göre kişilerin kendi 
fiilleriyle hak edinebilmesine ve borç altına 
girebilmesine ne ad verilir? 

A) Fiil ehliyeti 

B) Hak ehliyeti  

C) Ayırt etme gücü 

D) Vasi 

E) Temsil 

 

Test Bitti.  
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 
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