T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

A

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI
22 AĞUSTOS 2020 Saat: 14.00

Adı ve Soyadı

:

T.C. Kimlik No

:

Sınav Salon No :

Sıra No :

MODÜL (DERS) ADI

SORU SAYISI

SÜRE (DAKİKA)

Muhasebe

40

45

Genel Hukuk Mevzuatı

40

45

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 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 yaptığınız

takdirde 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.
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5) X işletmesi önceki dönemde almış olduğu
toplam 5 adet otuz beşer bin TL’lik çeklerden
ikisini mal satın almak, kalanını ise satıcılara
olan senetli borcunu ödemek amacıyla ciro
etmiş ve aşağıdaki gibi kaydetmiştir (KDV %8
olarak hesaplanacaktır).
------------------------------------------------------Ticari Mallar
105.000
İndirilecek KDV
5.600
Borç Senetleri
70.000
Alınan Çekler
175.000
Borç Senetleri
5.600
---------------------------------------------------------

1) Aşağıdaki hesaplardan hangisi borç kalanı
vermez?
A) Alıcılar
B) İştirakler
C) Alacak Senetleri
D) İş Avansları
E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları
2) Bir işletme 01.08.2019 tarihinde nominal
değeri 350.000 TL olan 3 ay vadeli finansman
bonolarının tamamını 285.000 TL’ye satmıştır.
Bu işleme ilişkin yapılması gereken
muhasebe
kaydında
aşağıdakilerden
hangisinin kullanımı doğrudur?

Aşağıdakilerden
hangisi
bu
kaydı
düzeltebilmek
için
yapılması
gereken
düzeltme işlemlerinden birisidir?
A) Borç Senetleri Hesabı Borçlu 40.600 TL

A) Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabı Borçlu

B) Alınan Çekler Hesabı Borçlu 35.000 TL

65.000 TL

C) Borç Senetleri Hesabı Borçlu 35.000 TL

B) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı

D) Ticari Mallar Hesabı Alacaklı 29.400 TL

Borçlu 350.000 TL

E) Ticari Mallar Hesabı Alacaklı 30.000 TL

C) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı Borçlu
65.000 TL

6) X işletmesinin 2018 yılında alacak senetleri
için hesaplara aldığı reeskont tutarı 25.000 TL,
borç senetleri için hesaplara aldığı reeskont
tutarı ise 33.000 TL’dir. Aynı işletme 2019
yılında alacak senetleri için 42.000 TL, borç
senetleri için ise 24.000 TL reeskont
hesaplayarak kayıtlara almıştır. Bu işletmenin
2019 yılı sonunda reeskont faiz gelirleri
hesabının alacak toplamı kaç TL’dir?

D) Çıkarılmış Bono ve Senetler Hesabı Alacaklı
285.000 TL
E) Finansman

Giderleri

Hesabı

Borçlu

65.000 TL
3) X işletmesinde üretilen malların birim satış
fiyatı 690 TL, birim değişken maliyet 340 TL,
toplam sabit maliyet 2.520.000 TL ise bu
işletmenin başabaş noktası kaç birimdir?

A) 24.000
B) 25.000

A) 3.650

C) 49.000

B) 7.200

D) 74.000

C) 7.400

E) 107.000

D) 8.500
E) 9.200

7) İşletme alıcılarının ciro ederek işletmeye
verdikleri çeklerin, tahsil amacıyla bankaya
gönderilmesi durumunda işletme tarafından
yapılan
kayıtta
aşağıdaki
hesaplardan
hangisinin kullanımı doğrudur?

4) Ortaklara borçlar, ortaklardan alacaklar gibi
hesapların kullanılması muhasebenin hangi
temel kavramı gereğidir?
A) Kişilik

A) Alınan Çekler Hesabı Borçlu

B) İhtiyatlılık

B) Bankalar Hesabı Borçlu

C) Sosyal sorumluluk

C) Alıcılar Hesabı Alacaklı

D) Parayla ölçme

D) Kasa Hesabı Borçlu

E) Maliyet

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı
Alacaklı
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8) X işletmesi 65.000 TL’ye satın aldığı hisse
senetlerinin dönem sonundaki değerinin
57.000 TL olarak belirlenmesi nedeniyle
karşılık ayırmış ve izleyen dönemde hisse
senetlerini 61.000 TL’ye banka aracılığı ile
satarak aşağıdaki kaydı yapmıştır.
-------------------------- / -----------------------------I. Bankalar
61.000
II. Menkul Kıymet Değer
Düşüklüğü Karşılığı
4.000
III. Menkul Kıymet
Satış Zararı
4.000
IV. Hisse Senetleri
61.000
V. Konusu Kalmayan
Karşılıklar
8.000

11) X işletmesi, Y işletmesinin %15 ortaklık payını
temsil eden 20.000 adet hisse senedini ortak
olmak amacıyla 40.000 TL’ye satın almak için
anlaşma sağlanmış ve satış sözleşmesi
imzalanmıştır.
Yapılacak muhasebe kaydı hangi şıkta doğru
olarak verilmiştir?
A)
İştirakler

/

40.000

İştirakler Sermaye
Taahhütleri
/

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

40.000

B)

Buna göre kaç numaralı hesaplara ilişkin
tutarlar yanlıştır?

/
İştirakler

A) II ve V

40.000

Verilen Çekler ve
Ödeme Emirleri
/

B) III ve IV
C) II ve IV
D) III ve V

40.000

C)

E) IV ve V
9) X işletmesi kısa vadeli finansman ihtiyacını
karşılamak amacıyla ihraç ettiği 900.000 TL
nominal değerli finansman bonolarını 820.000
TL peşin değeriyle satmıştır.

/
Hisse Senetleri

40.000

Diğer Çeşitli Borçlar
/

Buna göre aradaki fark aşağıdaki hesaplardan
hangisine kaydedilmelidir?

40.000

D)

A) Hisse Senetleri İhraç Primleri

/

B) Hisse Senedi İptal Kârları

Bağlı Ortaklıklar

C) Finansman Giderleri

40.000

Bağlı Ortaklıklar
Sermaye Taahhütleri
/

D) Komisyon Giderleri
E) Menkul Kıymet İhraç Farkları
10) X işletmesinin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir.
(Bin TL)
Duran Varlıklar
1.530
Dönen Varlıklar
1.674
Net Çalışma Sermayesi
108

40.000

E)
/
Bağlı Ortaklıklar
Sermaye Taahhütleri

Buna göre cari oran kaçtır?

40.000

Kasa

40.000
/

A) 1,06
B) 1,15
C) 1,95
D) 2,30
E) 3,40
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12) X işletmesine ait bazı bilgiler aşağıdaki
gibidir.
Yurtiçi satışlar

13.200

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

110

Satıştan iadeler

150

Faiz gelirler

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
kadardır?

işletmenin

15) X
işletmesinin
önceki
dönem
sonu
bilançosunda dönem net kârı tutarı 850.000
TL’dir. Bununla ilgili olarak işletmenin izleyen
dönem başında yapması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
/
Geçmiş Yıl Kârları
850.000

faaliyet

kârı

B)

Dönem Net Kârı
/
/

Dönem Net Kârı

850.000

Geçmiş Yıl Kârları
/

850.000

C)
/
Geçmiş Yıl Kârları

ne

850.000

Kasa

A) 10.870

850.000
/

D)

B) 11.010

/

C) 11.270
Dönem Net Kârı

D) 11.415
E) 12.750

850.000

Kasa

850.000
/

13) Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesap
değildir?

E)
/

A) İştirakler Sermaye Taahhütleri

Geçmiş Yıl Kârları

B) Borç Senetleri Reeskontu

850.000

Sermaye

C) Menkul Kıymetler İhraç Farkı

850.000
/

D) Birikmiş Tükenme Payları

16) X Anonim şirketi 01.01.2018 tarihinde 3
yıllığına işyeri olarak kiraladığı binaya 210.000
TL harcama yaparak asma kat yaptırmıştır.
İşletmenin yaptığı bu harcama aşağıdaki
hesaplardan hangisinde izlenmelidir?

E) Ödenecek Diğer Yükümlülükler
14) Aşağıdakilerden
hangisi
sermayesini artırır?

850.000

net

işletme

A) Kısa Vadeli Banka Kredisi Alınması

A) Özel Maliyetler

B) Kısa Vadeli Alacakların Tahsil Edilmesi

B) Gelecek Yıllara Ait Giderler

C) Uzun Vadeli Alacakların Kısa Vadeli Hale

C) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

Gelmesi

D) Binalar

D) Kısa Vadeli Banka Kredisinin Ödenmesi

E) Yapılmakta Olan Yatırımlar

E) Uzun Vadeli Banka Kredisi İle Taşıt
Alınması
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17)

19) İşletme 1.10.2019 tarihinde aldığı 120 gün
vadeli ve yıllık %8 faizli 300.000 TL tutarındaki
krediyi vade sonunda faizi ile birlikte
ödeyecektir (Bir yıl 360 gün olarak
alınacaktır).
Buna göre ödeme tarihinde yapılacak kayıtta
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?

--------------------------- / ----------------------------Kasa Hesabı
3.000
Şüpheli Ticari Alacak
Karşılığı Hesabı
2.750
Konusu Kalmayan
Karşılıklar Hesabı
2.750
Şüpheli Ticari
Alacaklar Hesabı
3.000

A) Gider Tahakkukları Hesabı Borçlu 6.000 TL

--------------------------- / ----------------------------şeklindeki muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

C) Finansman Giderleri Hesabı Borçlu 8.000 TL

A) Karşılık ayrılan şüpheli alacak faizi ile birlikte

D) Bankalar Hesabı Alacaklı 302.000 TL

B) Banka Kredileri Hesabı Borçlu 308.000 TL

E) Finansman Giderleri Hesabı Borçlu 6.000 TL

tahsil edilmiştir.
B) Alacağın, ayrılan karşılık kadar olan kısmı

20) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan X
işletmesi maliyet bedeli 200.000 TL, birikmiş
amortismanı 80.000 TL olan otobüsünü
yenilemek amacı ile 145.000 TL’ye çek
karşılığı satmıştır (KDV ihmal edilecektir).
Buna göre satış kaydında aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

tahsil edilmiştir.
C) Alacağın tamamı için karşılık ayrılmış ve
tamamı tahsil edilmiştir.
D) Alacağın bir kısmına karşılık ayrılmış ve
tamamı tahsil edilmiştir.

A) Taşıtlar Hesabı Alacaklı 145.000 TL

E) Alacağın karşılık ayrılan kısmının tahsilinden

B) Özel Fonlar Hesabı Alacaklı 25.000 TL

vazgeçilmiş, kalan tutar tahsil edilmiştir.

C) Alınan Çekler Hesabı Alacaklı 145.000 TL

18) X işletmesi tahsili şüpheli hale gelen 240.000
TL tutarındaki alacağın tamamı için karşılık
ayırmıştır. Ertesi yıl alacağın yalnız 165.000
TL’lik kısmı tahsil edilebilmiş kalanından
vazgeçilmiştir.
Bu bilgilere göre alacağın tahsiliyle ilgili
yapılacak yevmiye kaydında hangi hesabın
kullanımı doğrudur?

D) Alıcılar Hesabı Borçlu 145.000 TL
E) Diğer Olağan Gelir ve Alacaklar Hesabı
Alacaklı 25.000 TL
21) 2018 yılında 360.000 TL’ye satın alınan hisse
senetlerine aynı yılın sonunda değer kaybı
nedeniyle %25 oranında karşılık ayrılmıştır.
2019 yılı içinde söz konusu hisse senetlerinin
%40’ı 155.000 TL’ye banka aracılığıyla
satılmıştır.
Buna göre satış işleminin kaydında aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı
240.000 TL alacaklandırılır.
B) Ticari Alacaklar Hesabı 165.000 TL
alacaklandırılır.

A) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı

C) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

Hesabı Alacaklı 36.000 TL

165.000 TL alacaklandırılır.

B) Bankalar Hesabı Borçlu 144.000 TL

D) Karşılık Giderleri Hesabı 240.000 TL

C) Hisse Senetleri Hesabı Alacaklı 155.000 TL

alacaklandırılır.

D) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

E) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 240.000 TL

Alacaklı 36.000 TL

borçlandırılır.

E) Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabı Borçlu
11.000 TL
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22) Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer
almaz?

A

26) Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri
sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve
düzenli olarak bu hesaplarda toplayan defter
hangisidir?

A) Gelecek Aylara Ait Gelirler
B) Araştırma ve Geliştirme Giderleri

A) Kesin Mizan

C) Gelir Tahakkukları

B) Bilanço

D) Sayım ve Tesellüm Noksanları

C) Envanter

E) İştiraklerden Temettü Gelirleri

D) Pay Defteri
E) Defteri Kebir

23 ve 24.soruları aşağıdaki bilgilere göre
yanıtlayın

27) Stoklarını aralıklı envanter yöntemi ile izleyen
işletmenin dönem başı mal mevcudu 110.000
TL, dönem içi alışlarının toplamı 285.000 TL,
mal alış giderleri toplamı 30.000 TL, alış
iadeleri 25.000 TL, alış iskontoları 40.000 TL
ve dönem sonu mal mevcudu 210.000 TL’dir.
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin satılan
ticari mal maliyeti ne kadardır?

X işletmesinin bilanço kalemlerinin bazıları
aşağıdaki gibidir.
Dönen Varlıklar
680.000
Hazır Değerler
190.000
Stoklar
147.000
Duran Varlıklar
740.000
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
420.000
Özkaynaklar
590.000

A) 120.000

23) Buna göre işletmenin net işletme sermayesi
ne kadardır?

B) 150.000

A) 90.000

C) 190.000

B) 150.000

D) 250.000

C) 210.000

E) 333.000

D) 260.000

28) İşletme 600.000 TL tutarında bir daire satın
almış, karşılığında 110.000 TL’lik senet ve
90.000 TL’lik çek ciro etmiş, 65.000 TL’lik
senet düzenlemiş, kalanını da banka
hesabından
ödemiştir.
(KDV
dikkate
alınmamıştır)
Yukarıdaki
işlemlerin
bilanço
toplamı
üzerindeki etkileri hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?

E) 270.000
24) Buna göre işletmenin likidite oranı kaçtır?
A) 0,75
B) 1,30
C) 1,50
D) 2,25

A) Aktif ve Pasif Toplamları Değişmez.

E) 2,50

B) Aktif ve Pasif Toplamları 65.000 Artar.

25) X işletmesi daha önce 12.000 TL avans verdiği
84.000 TL tutarındaki malı Y işletmesinden
teslim almış ve karşılığında 45.000 TL
tutarında çek vermiş, kalanı içinde borç
senedi düzenlemiştir.
Bu işleme ilişkin olarak Y işletmesinin
yapacağı yevmiye kaydında hangi hesabın
kullanımı doğrudur?(KDV oranı %8)

C) Aktif ve Pasif Toplamları 175.000 Artar.
D) Aktif ve Pasif Toplamları 110.000 Azalır.
E) Aktif ve Pasif Toplamları 175.000 Azalır.

A) Verilen Sipariş Avansları Hesabı Borçlu
12.000 TL
B) Ticari Mallar Hesabı Alacaklı 84.000 TL
C) Alıcılar Hesabı Borçlu 33.720 TL
D) Alınan Çekler Hesabı Borçlu 45.000 TL
E) Borç Senetleri Hesabı Alacaklı 33.720 TL
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29) X işletmesi 8 Mayıs 2018 tarihinde satıcı Y
işletmesine olan 36.000 TL nominal değerli bir
senedini
likidite
sıkıntısı
nedeniyle
ödeyemeyeceği için senedin alacaklısı olan Y
işletmesiyle anlaşmış ve nominal değeri
22.000 TL olan ve vadesine 3 ay kalmış bir
alacak senedini ciro etmiş, ayrıca 4 ay vadeli
15.500 TL nominal değerli yeni bir senet
düzenleyip vermiştir.

31) X işletmesi 01.03.2016-31.11.2018 dönemine
ait kira sözleşmesi için 01.03.2016 tarihinde
125.400 TL ödeme yapmıştır.
Buna göre X işletmesinin 2017 yılı dönem başı
bilançosunda gelecek yıllara ait giderler
hesabının tutarı kaç TL olmalıdır?
A) 38.000
B) 41.800
C) 65.200

X işletmesinin yapması gereken kayıtla ilgili
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
yanlıştır?

D) 87.400
E) 125.400

A) Borç Senetleri Hesabı Alacaklı 22.000 TL

32) X işletmesinin duran varlıklar toplamı 780.000
TL, net işletme sermayesi 260.000 TL ise söz
konusu işletmenin devamlı sermaye tutarı kaç
TL’dir?

B) Alacak Senetleri Hesabı Borçlu 22.000 TL
C) Satıcılar Hesabı Borçlu 36.000 TL
D) Finansman Giderleri Hesabı Borçlu 7.500 TL

A) 520.000

E) Finansman Giderleri Hesabı Borçlu 1.500 TL

B) 534.000

30) X işletmesi 300.000 TL’ye satın aldığı hisse
senetlerinin dönem sonundaki değerinin
270.000 TL olarak belirlenmesi nedeniyle
karşılık ayırmış ve izleyen dönemde hisse
senetlerini 325.000 TL’ye banka aracılığıyla
satarak aşağıdaki kaydı yapmıştır.
--------------------------- / --------------------------Bankalar
325.000
Menkul Kıymet Değer
Düşüklüğü Karşılığı
20.000
Hisse Senetleri
Konusu Kalmayan
Karşılıklar
Menkul Kıymet
Satış Kârları

A

C) 1.040.000
D) 1.300.000
E) 1.820.000
33) X işletmesinin dönen varlıklar toplamı 88.000
TL, uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı
15.000 TL, Özkaynaklar toplamı 60.000 TL ve
cari oranı da 2’dir.
Yukarıdaki bilgilere göre X işletmesinin duran
varlıklar toplamı kaç TL’dir?

270.000

A) 13.000
B) 16.000

30.000

C) 22.000

45.000

D) 31.000

--------------------------- / --------------------------Buna göre yapılması gereken düzeltme
kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin
kullanılması doğrudur?

E) 43.000
34) Stoklarını 18 günde bir devreden bir işletmede
satışların maliyeti 260.000 TL, dönem başı
stok tutarı 7.000 TL ise dönem sonu stok tutarı
kaç TL’dir?

A) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı
Hesabı Borçlu 30.000 TL

A) 10.000

B) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı Borçlu

B) 13.000

10.000 TL
C) Hisse Senetleri Hesabı Alacaklı 55.000 TL

C) 15.000

D) Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı Borçlu

D) 19.000
E) 25.000

20.000 TL
E) Bankalar Hesabı Alacaklı 25.000 TL
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35) X İşletmesi 160.000 TL’lik borç senedini vadesinde ödeyemeyeceğinden senedin yenilenmesi için
alacaklı Y işletmesine öneride bulunmuş ve senet 195.000 TL’lik yeni bir senetle değiştirilmiştir
(vergiler ihmal edilecektir).
X işletmesinin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A)
----------------------------- / ------------------------------Alacak Senetleri
Alacak Senetleri

195.000
160.000

Faiz Gelirleri

35.000

------------------------------ / -----------------------------B)
----------------------------- / ------------------------------Alacak Senetleri
Finansman Giderleri
Borç Senetleri

160.000
35.000
195.000

------------------------------ / -----------------------------C)
------------------------------ / -----------------------------Borç Senetleri
Finansman Giderleri
Borç Senetleri

160.000
35.000
195.000

------------------------------ / -----------------------------D)
------------------------------ / -----------------------------Borç Senetleri
Borç Senetleri

195.000
160.000

Finansman Giderleri

35.000

------------------------------ / -----------------------------E)
------------------------------ / -----------------------------Borç Senetleri
Alacak Senetleri
Faiz Gelirleri

195.000
160.000
35.000

-------------------------------------------------------------------
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36) Tahsili şüpheli hale gelen 275.000 TL tutarındaki alacak için ayrılan 180.000 TL’lik karşılık aşağıdaki
şekilde kaydedilmiştir.
------------------------------------- / ------------------------------------------Karşılık Giderleri
275.000
Şüpheli Ticari Alacaklar
275.000
----------------------------------- / -------------------------------------------Bu kayıtla ilgili yapılması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
------------------------------------- / ------------------------------------------Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.
Karşılık Giderleri Hs.

275.000

275.000

------------------------------------- / ------------------------------------------B)
------------------------------------- / ------------------------------------------Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.

180.000

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs.

180.000

------------------------------------- / ------------------------------------------C)
------------------------------------- / ------------------------------------------Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.
275.000
Karşılık Giderleri Hs.

95.000

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs.

180.000

------------------------------------- / ------------------------------------------D)
------------------------------------- / ------------------------------------------Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.
95.000
Karşılık Giderleri Hs.

180.000

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs.

275.000

------------------------------------- / ------------------------------------------E)
------------------------------------- / ------------------------------------------Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.
180.000
Karşılık Giderleri Hs.
95.000
Alıcılar Hs.
275.000
------------------------------------- / -------------------------------------------
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37) X İşletmesi satıcılara olan 400.000 TL’lik borcuna karşılık 160.000 TL’lik senet ciro etmiş, 240.000
TL’lik de çek keşide etmiştir. Buna göre yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A)
-------------------------------------------------- / -------------------------------------------------Satıcılar Hs.

400.000
Borç Senetleri Hs.

160.000

Alacak Senetleri Hs.

240.000

-------------------------------------------------- / -------------------------------------------------B)
-------------------------------------------------- / -------------------------------------------------Satıcılar Hs.

400.000
Alacak Senetleri Hs.

160.000

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs.

240.000

-------------------------------------------------- / -------------------------------------------------C)
-------------------------------------------------- / -------------------------------------------------Satıcılar Hs.

400.000
Alacak Senetleri Hs.

160.000

Alınan Çekler Hs.

240.000

-------------------------------------------------- / -------------------------------------------------D)
-------------------------------------------------- / -------------------------------------------------Satıcılar Hs.

400.000
Borç Senetleri Hs.

160.000

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs.

240.000

-------------------------------------------------- / -------------------------------------------------E)
-------------------------------------------------- / -------------------------------------------------Satıcılar Hs.

400.000
Borç Senetleri Hs.

160.000

Alınan Çekler Hs.

240.000

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------
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38) X işletmesi 16.12.2019 tarihinde yıllık faiz oranı %10 olan 30 gün vadeli 360.000 TL’lik bir hesap
açtırmıştır. Hesap vade sonunda vadesiz hesaba aktarılarak kapatılmıştır.
Buna göre işletmenin 31.12.2019 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (Bir yıl
360 gün olarak dikkate alınacaktır.)
A)
------------------------------ / -----------------------------Bankalar Hs.
3.000
Faiz Gelirleri Hs.

3.000

------------------------------ / -----------------------------B)
------------------------------ / -----------------------------Bankalar Hs.
1.500
Gelir Tahakkukları Hs. 1.500
------------------------------ / -----------------------------C)
------------------------------ / -----------------------------Bankalar Hs.
1.500
Faiz Gelirleri Hs.

1.500

------------------------------ / -----------------------------D)
------------------------------ / -----------------------------Gelir Tahakkukları Hs.
1.500
Faiz Gelirleri Hs.

1.500

------------------------------ / -----------------------------E)
------------------------------ / -----------------------------Gelir Tahakkukları Hs.
3.000
Faiz Gelirleri Hs.

1.500

Gelecek Aylara
Ait Gelirler Hs.

1.500

------------------------------ / ------------------------------
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39) X işletmesi, yılbaşında toplu olarak satın aldığı 8.000 TL’lik damga pullarını kullandıkça aylık olarak
gider yazmaktadır.
Ocak ayı sonunda 6.500 TL’lik damga pulu kaldığına göre, yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
------------------------------------------- / -------------------------------Diğer Hazır Değerler Hs.
6.500
Genel Yönetim Giderleri Hs.

6.500

------------------------------------------ / ---------------------------------B)
------------------------------------------- / -------------------------------Diğer Hazır Değerler Hs.
1500
Genel Yönetim Giderleri Hs.
C)

1.500

------------------------------------------- / -------------------------------------------------------------------------- / -------------------------------Genel Yönetim Giderleri Hs.
1.500

D)

Kasa Hs.
1.500
------------------------------------------- / -------------------------------------------------------------------------- / -------------------------------Genel Yönetim Giderleri Hs.
6.500
Diğer Hazır Değerler Hs.

E)

6.500

------------------------------------------- / -------------------------------------------------------------------------- / -------------------------------Genel Yönetim Giderleri Hs.
1.500
Diğer Hazır Değerler Hs.

1.500

------------------------------------------- / --------------------------------
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40) X İşletmesi 31.12.2019 tarihinde borç senetlerine toplam 15.000 TL tutarında reeskont hesaplayarak
ilgili hesaplara kaydetmiştir. İşletmenin bu işlemle ilgili olarak 01.01.2020 tarihinde yapması gereken
kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A)
------------------------------------------- / -------------------------------Reeskont Faiz Giderleri Hs.

15.000

Borç Senetleri Reeskontu Hs.

15.000

------------------------------------------ / ---------------------------------B)
------------------------------------------- / -------------------------------Borç Senetleri Reeskontu Hs.
15.000
Reeskont Faiz Giderleri Hs.
C)

15.000

------------------------------------------- / -------------------------------------------------------------------------- / -------------------------------Reeskont Faiz Gelirleri Hs.

15.000

Borç Senetleri Reeskontu Hs.
D)

15.000

------------------------------------------- / -------------------------------------------------------------------------- / -------------------------------Borç Senetleri Reeskontu Hs.

15.000

Reeskont Faiz Gelirleri Hs.
E)

15.000

------------------------------------------- / -------------------------------------------------------------------------- / -------------------------------Borç Senetleri Hs.

15.000

Borç Senetleri Reeskontu Hs.

15.000

------------------------------------------- / --------------------------------
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4) Anonim şirkette, genel kurula ait görevler ve
yetkiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

1) Ticari
işletmenin,
içerdiği
malvarlığı
unsurlarının devri için zorunlu olan tasarruf
işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek
olmaksızın bir bütün halinde devredilebilmesi
ve diğer hukuki işlemlere konu olabilmesi
hangi ilke ile ifade edilir?

A) Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını
genel kurulda kullanırlar.
B) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi yetkisi
genel kurulun devredilemez görev ve
yetkilerdendir.

A) Bütünlük
B) İlgililik

C) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin
feshedilmesine sadece genel kurul karar
verebilir.

C) Ticari devir
D) Ticari rehin
E) Tek işlem

D) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı
konusundaki
genel
kurul
yetkisi
devredilemez.

2) Tacir olmak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

E) Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı
kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı
olmaları şarttır.

A) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi
adına işleten kişiye tacir denir.
B) İşletmesini ticaret siciline tescil ettirerek
durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye
başlamamış olsa bile tacir sayılır.

5) Anonim şirketlerin finansal tablolarının,
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre
şirketin
malvarlığını,
borç
ve
yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet
sonuçlarını
tam,
anlaşılabilir,
karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin
niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir
olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık
surette yansıtacak şekilde çıkarılması hangi
ilke ile ifade edilir?

C) Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların
adına işleten yasal temsilci, tacir sayılmaz.
D) Resmi bir makamın iznine gerek olduğu
durumlarda izin veya onay alınmadan bir
ticari işletmeyi işleten kişi tacir sayılamaz.
E) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde
basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi
gerekir.

A) Gerçeklik
B) Dürüst resim

3) Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi,
mesleki itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer
ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle
bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimsenin
açabileceği davalarla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Fiilin haksız
isteyebilir.

olup

olmadığının

C) Doğrulanabilirlik
D) İhtiyaca uygunluk
E) Karşılaştırabilirlik

tespitini

B) Haksız rekabetin men’ini isteyebilir.
C) Haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan
araçların ve malların imhası istenemez.
D) Kusur varsa
istenebilir.

A

zarar

ve

ziyanın

tazmini

E) Manevi tazminat talep edilebilir.
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6) Pay sahiplerinin şirkete borçlanması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Pay sahipleri
borçlanamaz.

hiç

bir

durumda

8) Yönetim kurulunun kararları
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
hakkında

şirkete

A) Eşit işlem ilkesine aykırı olan yönetim kurulu
kararları batıldır.

B) Pay sahipleri genel kurul kararı olmadıkça
şirkete borçlanamaz.

B) Anonim şirketin temel yapısına uymayan
yönetim kurulu kararları batıldır.

C) Pay sahipleri, yönetim kurulu üyesi oldukları
takdirde şirkete borçlanamaz.

C) Yönetim kurulunun kararının batıl olduğu
genel kurul kararı ile tespit edilir.

D) Pay sahiplerinin borçlanmaları dahil şirketle
yaptıkları her işlem batıldır.

D) Anonim şirkette sermayenin korunması
ilkesini gözetmeyen yönetim kurulu kararları
batıldır.

E) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan
vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve
şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı
geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde
olmadıkça şirkete borçlanamaz.
7) Anonim şirkette denetçi olmakla
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez
nitelikteki haklarını kısıtlayan yönetim kurulu
kararları batıldır.
9) Sözleşmenin
kurulmasıyla
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ilgili

ilgili

A) Denetçi, pay sahibi olduğu şirkette denetim
yapamaz.

A) Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme
yapılmasını öneren, bu sürenin sona
ermesine kadar önerisiyle bağlıdır.

B) Denetçinin, denetlenecek şirkette denetçi
olarak atanmasından önceki üç yıl içinde
yönetici sıfatını taşımamış olması gerekir.

B) Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir
kişiye yapılan öneri hemen kabul edilmezse;
öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur.

C) Denetçi, denetlenecek şirketin defterlerinin
tutulmasında denetleme dışında faaliyette
veya katkıda bulunamaz.

C) Kabul için süre belirlenmeksizin hazır
olmayan bir kişiye yapılan öneri, zamanında
ve usulüne uygun olarak gönderilmiş bir
yanıtın ulaşmasının beklenebileceği ana
kadar, önereni bağlar.

D) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi
danışmanlığı ve vergi denetimi dışında,
danışmanlık veya hizmet veremez.

D) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen
araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan
öneri, hazır olmayanlar arasında yapılmış
sayılır.

E) Denetçi, denetlenecek şirketin finansal
tablolarının Türkiye Muhasebe Standartlarına
uygun hale getirilmesine katkıda bulunabilir.

E) Hazır olmayanlar arasında yapılan öneride
zamanında gönderilen kabul, önerene geç
ulaşır ve öneren onunla bağlı olmak
istemezse, durumu hemen kabul edene
bildirmek zorundadır.
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10) Genel işlem koşullarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

12) Sözleşmelerde irade bozukluğu halleriyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken
düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer
sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden,
tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu
sözleşme hükümleridir.

A) Taraflardan birisi, kurulmasını istediği
sözleşmeden başka bir sözleşme için
iradesini açıklasa dahi sözleşme ile bağlıdır.
B) Taraflardan birisi, istediğinden başka bir konu
için iradesini açıklasa dahi sözleşme ile
bağlıdır.

B) Genel işlem koşullarının, sözleşme metninde
veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve
şekli, nitelendirmede önem taşımaz.

C) Saikte yanılma her durumda, esaslı yanılma
hallerindendir.

C) Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye
veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu
koşulların her birinin tartışılarak kabul
edildiğine ilişkin kayıtlar, tek başına bunları
genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaya
yeterlidir.

D) Sözleşmenin yanılan tarafın kastettiği
anlamda kurulmasına, diğer tarafın razı
olduğunu bildirmesi durumunda, sözleşme
bu anlamda kurulmuş sayılır.
E) Sözleşmenin kurulmasına yönelik iradenin
haberci veya çevirmen gibi bir aracı
tarafından yanlış iletilmiş olması halinde
yanılma hükümleri uygulanmaz.

D) Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin
metinlerinin
özdeş
olmaması,
bu
sözleşmelerin içerdiği hükümlerin, genel
işlem koşulu sayılmasını engellemez.

13) Adam çalıştıranın sorumluluğu
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler,
sundukları hizmetleri kanun veya yetkili
makamlar
tarafından
verilen
izinle
yürütmekte olan kişi ve kuruluşların
hazırladıkları sözleşmelere, niteliklerine
bakılmaksızın uygulanır.
11) Sözleşmelerin
hükümsüzlüğüyle
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ile

ilgili

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.

ilgili

A) Karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık
bulunduğu ve bu oransızlığın, zarar görenin
zor
durumda
kalmasından
veya
düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden
yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği
takdirde sözleşme kesin olarak hükümsüz
olur.

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) Adam çalıştıranın sorumluluğu kusursuz
sorumluluk hallerindendir.

B) Kişilik haklarına aykırı sözleşmeler kesin
olarak hükümsüzdür.

E) Adam çalıştıran, kusuru olsa da zarar veren
çalışana rücu hakkına sahip değildir.

C) Konusu imkansız olan sözleşmeler kesin
olarak hükümsüzdür.
D) Ahlaka aykırı olan sözleşmeler kesin olarak
hükümsüzdür.
E) Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir
kısmının hükümsüz olması durumunda bu
hükümler
olmaksızın
sözleşmenin
yapılmayacağı
açıkça
anlaşılırsa,
sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz
olur.
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14) Sebepsiz
zenginleşme
ile
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

ilgili

16) Ceza koşulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının
malvarlığından
veya
emeğinden
zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle
yükümlüdür.

A) Alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa bile
kararlaştırılan cezanın ifası gerekir.
B) Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa
edilmemesi
durumu
için
bir
ceza
kararlaştırılmışsa,
aksi
sözleşmeden
anlaşılmadıkça alacaklı, hem borcun hem de
cezanın ifasını isteyebilir.

B) Sebepsiz
zenginleşmede
geri
verme
yükümlülüğü özellikle zenginleşmenin geçerli
olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona
ermiş bir sebebe dayanması durumunda
doğmuş olur.

C) Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde
ifa edilmemesi durumu için kararlaştırılmışsa
alacaklı, hakkından açıkça feragat etmiş
veya ifayı çekincesiz olarak kabul etmiş
olmadıkça, sadece borcun ya da sadece
cezanın ifasını isteyebilir.

C) Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine
getiren kimse, hiçbir durumda bunu geri
isteyemez.
D) Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından
kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez.

D) Alacaklının uğradığı zarar kararlaştırılan
ceza tutarını aşıyorsa alacaklı, borçlunun
kusuru olmasa da aşan miktarı isteyebilir.

E) Ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından
kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez.
15) Borçların ifası ile
hangisi doğrudur?

ilgili

E) Asıl borç herhangi bir sebeple geçersiz olsa
bile cezanın ifası istenebilir.

aşağıdakilerden

17) Müteselsil borçluluk ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Borcun, şahsen ifası zorunludur.
B) Borcun tamamı belli ve muaccel ise, alacaklı
kısmen ifayı reddedebilir.

A) Birden çok borçludan her biri, alacaklıya karşı
borcun tamamından sorumlu olmayı kabul
ettiğini bildirirse, müteselsil borçluluk doğar.

C) Para borçları, her durumda borçlunun ödeme
zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilir.

B) Alacaklının borçlulardan biriyle yaptığı ibra
sözleşmesi, diğer borçluları ibra edilen
borçlunun iç ilişkideki borca katılma payı
oranında borçtan kurtarır.

D) Çeşit borçlarında her durumda edimin seçimi
alacaklıya aittir.
E) Seçimlik borçlarda her durumda edimlerden
birinin seçimi alacaklıya aittir.

C) Alacaklı, borcun tamamının veya bir kısmının
ifasını, dilerse borçluların hepsinden, dilerse
yalnız birinden isteyebilir.
D) Borçluların sorumluluğu, kendi hisselerine
düşen borç ödendiği takdirde sona erer.
E) Müteselsil borçlulardan biri, alacaklıya karşı,
onunla kendi arasındaki kişisel ilişkilerden
doğan def’i ve itirazları ileri sürebilir.
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18) Geciktirici koşula bağlı borçlarla
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

20) Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ilgili

ilgili

A) Ayırt etme gücüne sahip küçüklerin,
karşılıksız kazanmasında ve kişiye sıkı sıkıya
bağlı
hakları
kullanmasında
yasal
temsilcilerinin rızası aranmaz.

A) Borcun konusunu oluşturan şey, koşulun
gerçekleşmesinden önce kendisine verilen
alacaklı, koşul gerçekleşirse, koşulun
gerçekleşmesine kadar elde ettiği yararları
sebepsiz
zenginleşme
hükümleri
kapsamında geri vermekle yükümlüdür.

B) Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar
haksız fiillerinden sorumlu değillerdir.

B) Bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi,
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen
bir olguya bırakılmışsa, sözleşme geciktirici
koşula bağlanmış olur.

C) Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı
kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan
kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz.
D) Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin
ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur.

C) Aksi kararlaştırılmamışsa, geciktirici koşula
bağlı sözleşme, ancak koşulun gerçekleştiği
andan başlayarak hüküm ifade eder.

E) Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar,
yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi
işlemleriyle borç altına giremezler.

D) Koşul gerçekleşinceye kadar borçlu, borcun
gereği gibi ifasını engelleyecek her türlü
davranıştan kaçınmakla yükümlüdür.

21) Kişiliğin korunması ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

E) Koşulun gerçekleşmesinden önce yapılan
tasarruflar, koşulun hükümlerini zedelediği
oranda geçersiz olur.
19) Dürüst
davranma
ve
iyiniyetle
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ile

A) Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de
olsa vazgeçemez.

ilgili

B) Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya
onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak
sınırlayamaz.

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

C) Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik
maddelerin alınması, aşılanması ve nakli
mümkündür.

B) Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını
hukuk düzeni korumaz.

D) Biyolojik madde verme borcu altına girmiş
olandan edimini yerine getirmesi istenemez.

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

E) Biyolojik madde verme borcu altına girmiş
olandan edim ifası gerçekleşmediği takdirde
manevi tazminat isteminde bulunulabilir.

D) Dürüst davranma hakların kullanımı ile,
iyiniyet hakların kazanımı ile ilgilidir.
E) Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı
durumlarda, iyiniyetin varlığının ispat
edilmesi gerekir.

17

GENEL HUKUK MEVZUATI

A

22) Tüzel kişilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

24) Elbirliği mülkiyeti ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Tüzel kişinin organlarının kusurlarından
dolayı sadece tüzel kişi sorumludur.

A) Elbirliği mülkiyetinde birden çok kimse, maddi
olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına
belli paylarla maliktir.

B) Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere
örgütlenmiş kişi toplulukları kendileri ile ilgili
özel hükümler uyarınca tüzel kişilik
kazanırlar.

B) Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm
bulunmadıkça, gerek yönetim, gerek tasarruf
işlemleri için ortakların her biri tek başına
karar alabilir.

C) Amacı hukuka veya ahlaka aykırı olan kişi ve
mal toplulukları tüzel kişilik kazanamaz.

C) Elbirliği mülkiyetinde paydaşlardan her biri
kendi payı bakımından malik hak ve
yükümlülüklerine sahip olur.

D) Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış
gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar
dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.

D) Elbirliği mülkiyetinde her paydaş kendi payını
devredilebilir.

E) Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine
göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil
ehliyetini kazanırlar.
23) Mülkiyet hakkı ile
hangisi yanlıştır?

ilgili

E) Elbirliği mülkiyeti, malın devri, topluluğun
dağılması veya paylı mülkiyete geçilmesiyle
sona erer.

aşağıdakilerden

25) Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir şeye ilişkin tasarruflar, aksi belirtilmedikçe
onun eklentisini kapsamaz.

A) Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir
taşınmazın mülkiyet hakkı olağanüstü
kazandırıcı zamanaşımı ile kazanılabilir.

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

B) Bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak on
yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde
bulunduran kişi, mülkiyet hakkının tapu
kütüğüne
tesciline
karar
verilmesini
isteyebilir.

C) Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran
kimseye karşı istihkak davası açabilir.
D) Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici
parçalarına da malik olur.

C) Maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan
taşınmazların mülkiyet hakkının kazanımında
da olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı
geçerlidir.

E) Malik, her türlü haksız elatmanın önlenmesini
dava edebilir.

D) Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel
kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken
kişinin mirasçılarına karşı açılır.
E) Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı ile
kanuni şartları taşıyan taşınmazın tamamı,
bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet
hakkının tapu kütüğüne tesciline karar
verilmesi istenebilir.
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ilgili

28) İntifa hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

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

A) İntifa hakkı, sadece taşınmazlar üzerinde
kurulabilir.

26) Taşınır mülkiyeti ve zilyetliği
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ile

B) İntifa hakkı, sahibine, konusu üzerinde
tasarruf yetkisi sağlar.
C) İntifa hakkı sona erince hak sahibi, hakkın
konusu olan malı malike geri vermekle
yükümlü değildir.

B) Taşınır mülkiyetinin nakli için zilyetliğin devri
gerekir.
C) Bir taşınırın zilyetliği, devredenin mülkiyeti
devir yetkisi olmadığı takdirde hiçbir suretle
kazanılamaz.

D) İntifa hakkı, taşınmazlarda tapu kütüğüne
tescil ile kurulur.
E) Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok elli yıl
devam edebilir.

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

29) Oturma hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

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

A) Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir
bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi
verir.

27) Bulunmuş eşya ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

B) Oturma hakkı başkasına devredilebilir.

A) Kaybedilmiş bir şeyi bulan kimse, malın
sahibine,
sahibini
bilmiyorsa
kolluk
kuvvetlerine, köylerde muhtara bildirmek
veya araştırma yapmak ve gerektiğinde ilan
etmek zorundadır.

C) Oturma hakkı mirasçılara geçebilir.

B) Bulunan şey önemli ölçüde değerli ise, her
halde kolluk kuvvetlerine veya muhtara
bildirmek gerekir.

E) Oturma hakkı sahibi bina veya onun bir
bölümünü malik ile birlikte kullanıyorsa,
bakım ve onarım giderleri oturma hakkı
sahibine aittir.

D) Binanın bir bölümü üzerinde oturma hakkına
sahip olan kimse, ortaklaşa kullanmaya
özgülenen yerlerden yararlanamaz.

C) Bulunan şeyin maliki, ilan tarihinden
başlayarak bir yıl içinde ortaya çıkmazsa;
bulan kimse, o şeyin mülkiyetini kazanır.

30) Taşınmaz yükü ile
hangisi yanlıştır?

ilgili

aşağıdakilerden

A) Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız
o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir
kimseye bir şey vermek veya yapmakla
yükümlü kılar.

D) Bulunan şey malikine geri verilirse, bulan
kimse yaptığı giderlerin ödenmesini ve uygun
bir ödül verilmesini isteyebilir.
E) Korunması aşırı gideri gerektirir veya çabuk
bozulabilir bir nitelik taşır ya da kolluk
kuvvetleri veya kamu kurumu tarafından bir
yıldan fazla saklanmış olursa, bulunan şey
satılabilir.

B) Hak sahibi olarak, bir başka taşınmazın
maliki de gösterilebilir.
C) Taşınmaz yükünün kurulması için yazılı bir
sözleşme yeterlidir.
D) Bir para alacağını güvence altına almak
amacıyla kurulan taşınmaz yükü hakkında
irat senedine ilişkin hükümler uygulanır.
E) Taşınmaz yükü tescilin terkini veya yüklü
taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona
erer.
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31) Vergi
hukukunda
ispat
ile
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

34) Vergilendirme ile
hangisi yanlıştır?

ilgili

ilgili

aşağıdakilerden

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

A) Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi
bağladıkları olayın vukuu veya hukuki
durumun tekemmülü ile doğar.

B) Vergi hukukunda şahit ifadesi ispatlama
vasıtası olarak kullanılamaz.

B) Vergi alacağı mükellef bakımından vergi
borcunu teşkil eder.

C) Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin
muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç
her türlü delille ispatlanabilir.

C) Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden
vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam
olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili
diğer
ödevleri
yerine
getirmekten
sorumludurlar.

D) İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan bir
durumun iddia olunması halinde ispat külfeti
bunu iddia eden tarafa aittir.

D) Mükellefi tespit eden, vergi tarh eden,
tahakkuk ettiren ve tahsil eden idare vergi
dairesidir.

E) Olayın özelliğine göre normal ve mutad
olmayan bir durumun iddia olunması halinde
ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.
32) Vergi hukukunda mükellefiyet
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ile

E) Verginin
tahakkuku,
vergi
alacağının
kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler
üzerinden
vergi
dairesi
tarafından
hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle
tespit eden idari muameledir.

ilgili

A) Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine
vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel
kişidir.

35) Vergi hatası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

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

A) Mükellefiyette hata; açık olarak vergi
mevzuuna
girmeyen
veya
vergiden
müstesna bulunan gelir, servet, madde,
kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi
istenmesi veya alınmasıdır.

C) Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller
müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya
vergi
sorumluluğuna
mütaallik
özel
mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.

B) Matrah hataları, vergilendirme ile ilgili
beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif
cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların
veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş
veya hesaplanmış olmasıdır.

D) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni
ehliyet şarttır.
E) Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak
edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi
sorumluluğunu kaldırmaz.

C) Verginin mükerrer olması; aynı vergi
kanununun
uygulanmasında
belli
bir
vergilendirme dönemi için aynı matrah
üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi
veya alınmasıdır.

33) Ancak kanunla düzenlenebilecek hususlarda
idarece genel düzenleyici bir idari işlem tesis
edilmesi durumunda ortaya çıkan sakatlık
türü aşağıdakilerden hangisidir?

D) Mükellefin şahsında hata; bir verginin asıl
borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi
veya alınmasıdır.

A) Yetki tecavüzü
B) Yetki gaspı

E) Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi
dairesi müdürü karar verir.

C) Yetki aşımı
D) Fonksiyon gaspı
E) Butlan
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36) Vergi Usul Kanununa göre değerleme ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

39) İdari davalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Değerleme,
vergi
matrahlarının
hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin
takdir ve tespitidir.

A) Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır.
B) Aralarında maddi veya hukuki yönden
bağlılık yada sebep - sonuç ilişkisi bulunan
birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile dava
açılabilir.

B) Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin
muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap
değeridir.

C) Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava
açabilmesi için davacıların hak veya
menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya
yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin
aynı olması gerekir.

C) Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap
edilmesi veyahut değerinin artırılması
münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara
müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade
eder.

D) Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı
süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da,
idare
mahkemelerinde
ve
vergi
mahkemelerinde otuz gündür.

D) Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin
değerleme gününde sahibi için arz ettiği
gerçek değerdir.
E) Gerçek değer, her nevi senetlerle esham ve
tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.
37) Vergi kanunlarında yazılı sürelerle
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce,
idari işlemin kaldırılması, geri alınması
değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması
üst makamdan, üst makam yoksa işlemi
yapmış olan makamdan, idari dava açma
süresi içinde istenebilir.

ilgili

A) Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün
hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde
biter.

40) İdari davalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

B) Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse
başladığı güne son hafta veya ayda tekabül
eden günün tatil saatinde biter.

A) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel
hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından
tam yargı davası açılabilir.

C) Resmi tatil günleri süreye dahil değildir.

B) İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanlar,
Danıştay’a ve idare ve vergi mahkemelerine
doğrudan doğruya tam yargı davası veya
iptal ve tam yargı davalarını birlikte
açabilirler.

D) Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde,
süre o günün tatil saatinde biter.
E) Sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili
takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter.
38) Aşağıdakilerden
hangisi
unsurlarından değildir?

idari

C) İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin
hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.

işlemin

D) İdari mahkemeler,
yapamazlar.

A) Düzen
B) Yetki

yerindelik

denetimi

E) İdari mahkemeler idari eylem ve işlem
niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini
kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.

C) Şekil
D) Konu
E) Maksat

Test Bitti
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

21

22 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE YAPILAN
KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM
STANDARTLARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI
ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU “A”KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
MUHASEBE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

E
A
B
A
C
C
A
C
E
A
A
D
E
C
B
A
D
C
A
B
D
E
E
B
D
E
B
B
E
D
B
C
D
D
C
C
B
D
E
A

GENEL HUKUK MEVZUATI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

A
D
C
B
B
E
E
C
D
C
A
D
E
C
B
A
D
A
E
B
E
A
A
E
B
C
C
D
A
C
B
D
D
E
A
E
C
A
D
B

