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 1 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

1. Şehre yağan son yağmur evlerin sıvalarını bozmuş, beyaz 
duvarlıları da alacalı bulacalı bir hâle getirmişti. 

Yukarıdaki cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yağmur şehirde olumsuzluklara daha önce de yol 
açmıştır. 

B) Daha önce de şehre en az bir kez yağmur yağmıştır. 
C) Şehirdeki tüm evler beyaz duvarlıdır ve yağmurdan 

etkilenmektedir. 
D) Şehre her yağmur yağdığında sadece evlerin sıvaları 

bozulmaz. 
E) Şehre tüm bahar aylarında aralıksız yağmur 

yağmaktadır. 
 
 
 

 
2. Hayatta pek az kimsenin başarabildiği iki zorlu iş vardır:               

                I                                                    II         
Düşman kazanmadan yaşamak ve şu yeryüzünün en  
     III                                                 IV                     V 
büyük gücü olan paranın boyunduruğundan kurtulmak. 
                                VI 
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden 
hangileri kendinden sonraki bir sözcüğü nitelemez? 

A) I ve III  B) I ve VI  C) II ve III 
D) III ve VI  E) III ve V 
 
 

 
3. (I) Dolaplarımın raflarına üst üste yığılan, yazı masamın 

gözlerini dolduran, geçen yıllar içinde biriken binlerce kâğıt 
parçasını ve ıvır zıvırı başımdan atmak istiyordum. (II) Evi 
böylesine baştan başa temizleme krizimin tutmasının 
sayısız nedenleri vardı. (III) Bunların arasında en başta 
geleni, yaşantımda yaratacağım bir parçacık yeniliğe 
duyduğum özlemdi. (IV) Sanki her şey birdenbire 
yıpranmış, eski püskü oluvermişti. (V) Zaten odada da 
adım atacak yer bile kalmamıştı. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede yazar, yılların üzerinde meydana getirdiği 
yorgunluktan yakınmaktadır. 

B) II. cümlede yazar, yaşadığı krize ilişkin açıklama 
yapmaya çalışmaktadır. 

C) III. cümlede yazar, yaşadığı krizin nedenleri arasında bir 
karşılaştırma yapmaktadır. 

D) IV. cümlede yazar, yaşadığı mekânla ilgili algısı üzerine 
bir olasılıktan söz etmektedir. 

E) V. cümlede yazar, özlem duyduğu yenilik için somut bir 
gerekçe sunmaktadır. 

 

 
 
 

4. Her şeyi planlamıştık amma velakin hiç bir şey 
planladığımız gibi gitmedi. Birtakım olumsuzluklar 
karşısında enerjimiz çabucak düştü. Etkinliğimizi bu 
sebeple olması gerekenden bir kaç saat öncesinde 
tamamladık. 

Yukarıdaki parçada yazım yanlışları aşağıdakilerden 
hangisiyle giderilebilir? 

A) “Her şeyi” ve “hiç bir şey” yerine sırasıyla “Herşeyi” ve 
“hiçbir şey” yazılarak 

B) “çabucak” ve “hiç bir şey” yerine sırasıyla “çabukçak” ve 
“hiç birşey” yazılarak 

C) “amma velakin” ve “Her şeyi” yerine sırasıyla “ama ve   
lakin” ve “Herşeyi” yazılarak 

D) “hiç bir şey” ve “bir kaç” yerine sırasıyla “hiçbir şey” ve 
“birkaç” yazılarak 

E) “birtakım” ve “bir kaç” yerine sırasıyla “bir takım” ve 
“birkaç” yazılarak 

 
 

5. Kafama takılan bir şey vardı() sordum() ()Baba() ben de 
seninle gelebilir miyim() senin kanonda()() 

Yukarıdaki parçada ayraçlarla bırakılmış boşluklara 
sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 

A) (,) (:) (“) (,) (,) (?) (”)  B) (,) (.) (“) (,) (?) (…) (”) 
C) (,) (.) (“) (!) (,) (,) (?)  D) (,) (:) (-) (!) (,) (…) (?) 

E) (.) (.) (-) (,) (?) (…) (?) 

 
 

6. Türkçede kulak sözcüğü ile oluşturulmuş pek çok deyim 
vardır. Örneğin; çok sevinmek anlamında ağzı kulaklarına 
varmak (I), bir şeyi duymazlıktan gelmek için  
kulak tıkamak (II), bir sorun karşısında dikkatli davranılması 
için uyarıda bulunmak anlamında  
(birinin) kulağını bükmek (III), bir konu hakkında aydınlatıcı, 
nesnel bilgiler vermek anlamında kulağını doldurmak (IV), 
gürültü yüzünden rahatsız olmak anlamında kulağının zarı 
patlamak (V) deyimleri kullanılır. 

Yukarıdaki numaralanmış deyimlerden hangisinin 
açıklaması yanlıştır? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 
 

7. Bilgelik bir anlamda, bir insanın kendi düşüncesine bütün 
öbür düşünceleri hiçe sayarcasına önem vermesini hor 
gören bir tutumdur. Bilge insan, kendi düşüncesine, kendi 
düşüncesi olduğu için önem vermemesi, kuşkuyla bakması 
gereken insandır. Ne diyor Valery, “Bizim düşüncemize 
kendi düşüncemiz olduğu için inanmamayı öğrenmeliyiz. 
Tersine onu kuşkuyla karşılamamız gerekir.” 
“Düşüncelerinin karşısındayım ama senin düşüncelerini 
savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim.” diyen 
Voltaire’in bilgelik formülüne varmak gerekir. 

Yukarıdaki parçada başvurulan düşünceyi geliştirme 
yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Benzetme 
B) Karşılaştırma 
C) Sayısal verilerden yararlanma 
D) Örnekleme 
E) Tanık gösterme 

 

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 
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8. ∑ 𝒏
𝟑𝒏

∞
𝒏=𝟏  serisinin toplamı kaçtır? 

A) 
1
3
 B) 

1
2
 C) 

2
3
 D) 

3
4
 E) 1 

 

 

 

 

 

 
9. 𝒇(𝒙) = 𝐬𝐬𝐬 𝒙

𝟑
 fonksiyonunun grafiğine, 𝒙 = 𝟎 apsisli 

noktadan çizilen normalin eğimi kaçtır? 

A) -6 B) -3 C) 0 D) 3 E) 6 
 

 

 

 

 

 

 
10. 𝟕 + 𝟗 + 𝟏𝟏 + ⋯+ 𝟓𝟕 toplamında her bir terim üç 

azaltılırsa toplam kaç azalır? 

A) 72 B) 75 C) 78 D) 81 E) 84 
 

 

 

 

 

 

 

 
11. 𝒇(𝒙) = 𝒂

𝟐
𝒙𝟐 − 𝒃

𝟑
𝒙 − 𝒄 fonksiyonu birim fonksiyon ise,  

 𝒂 + 𝒃 + 𝒄 değeri kaçtır? 

A) -3 B) -2 C) 0 D) 2 E) 3 
 

 

 

 

 
 
 

12. 𝒇: [−𝟐,∞) → [−𝟏𝟎,∞) ve 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 + 𝟒𝒙 − 𝟔 

biçiminde tanımlanan 𝒇 fonksiyonu için 𝒇−𝟏(𝟔) değeri 
kaçtır? 

A) -2 B) -1 C) 0 D) 2 E) 3 
 

 

 

 

 
13. Reel (gerçel) sayılarda tanımlanan x∆y = 2x-y+xy 

işlemine göre 3∆a = 8 eşitliğini sağlayan a değeri 
kaçtır? 

A) -1 B) 0   C) 1 D) 2 E) 3 
 

 

 

 

 

 

 
14. 𝟐𝟗.𝟒𝟕 + 𝟕𝟏.𝟒𝟗 + 𝟐𝟗.𝟓𝟑 + 𝟕𝟏.𝟓𝟏 işleminin sonucu 

kaçtır? 

A) 100 B) 101 C) 102 D) 103 E) 104 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. 𝟏

√𝟐−𝟏
+ 𝟏

√𝟐+𝟏
   işleminin sonucu kaçtır? 

A) -2√2   B) -√2  C) 1 D) √2 E) 2√2 
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16. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1930’lu yıllarda, ekonomik 
politikada Devletçilik sistemine geçmesindeki neden, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın ekonomiyi olumsuz 
yönde etkilemesi 

B) Lozan Barış Antlaşması’nda Batılı devletlerin bu yönde 
taleplerinin bulunması 

C) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun yeni bir sistem öngörmüş 
olması 

D) Özel sektörün ülkenin kalkınmasında yetersiz olduğunun 
anlaşılması 

E) Tarımsal ürünlerdeki çeşitliliğin önceki yıllara göre 
azalması 

 

 

 
17. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yapılan 

yasal düzenlemelerden biri değildir? 

A) Aile Hukuk Kararnamesi B) Vilayet Nizamnamesi 
C) Ceza Kanunu   D) Arazi Kanunnamesi 

E) Ticaret Kanunu 
 

 

 
18. Atatürk’ün Halkçılık ilkesini benimsemiş bir kişi 

aşağıdaki düşüncelerden hangisini taşımaz? 

A) Halkı bir bütün olarak görür. 
B) Sosyal adaleti benimser. 
C) Sınıfsal ayrılıkları savunur. 
D) Kanun önünde eşitlikçidir. 
E) Vatandaşlık haklarına bağlıdır. 
 
 
 

 
19. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele yıllarında, 

işgallere karşı direnişte görev alan komutanlardan biri 
değildir? 

A) Nurettin Paşa   B) Fevzi Paşa 
C) Yakup Şevki Paşa  D) Mahmut Şevket Paşa 

E) Kâzım Karabekir Paşa 
 

 

 
20. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı 

döneminde Türk dış politikasında yaşanan 
gelişmelerden biri değildir? 

A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması 
B) Birleşmiş Milletlere üye olunması 
C) Etabli Sorunu’nun çözümlenmesi 
D) Balkan Antantı’nın oluşturulması   
E) Sadabat Paktı’nın kurulması 

 

 

 
21. Although it looks terrible, it is the most ---- food I have 

ever eaten. 

A) delicious  B) boring  C) useless 
D) awful  E) horrible 

 
 

22. Jane looks so unhappy these days ---- her bicycle was 
stolen last week. 

A) so   B) because  C) though  
D) but  E) if 

 

 
23. I think Chinese is ---- language for English speakers to 

learn and speak. 

A) more difficult than 
B) the most difficult 
C) most difficult than 
D) much more difficult 
E) a more difficult than 

 

 
24. Astronomers haven’t seen signs of life in any other 

planets ----, but they are still looking for them. 

A) ago B) last C) just D) next E) yet 

 

 
25. A: Excuse me! ---- you pass me the screwdriver? 

B: Of course, here you are. 

A) Must  B) Did C) May D) Do E) Could 

 
 

26. Tina has decided to ---- from the company as she just 
wants to look after her baby at home. 

A) send  B) fix C) delete D) resign E) find 

 
 

27. ---- kind of software does an accountant need to work 
effectively? 

A) What  B) Whose  C) When 
D) How  E) Where 

 

YABANCI DİL 

21. - 27. sorularda cümlede boş bırakılan yerlere 
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 
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28. Hybrid car sales will jump before it is too long, ----.  

A) because they are expensive than a regular petrol car 
B) but they will be very popular in the near future 
C) if the government keeps rising oil prices 
D) although they are the cheapest ones in the market 
E) and airplanes are the fastest transportation way 

 

 

 

 

 
 

29. If you want to fly to Austria this August, ----. 

A) your company produces certain accounting programmes 
B) plane tickets were much cheaper than they are now 
C) you would apply for a passport earlier 
D) you must apply for a visa immediately 
E) it is the best city to visit this time of the year 

 

 

 

 

 

 
 

30. ---- because they do not read the questions carefully. 

A) Exams are really important for many of us 
B) It costs too much to mend a computer 
C) Many exam candidates lose marks easily 
D) They had to cancel the annual meeting 
E) Answers must be written with a soft pencil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31. X Bankası’ndan 200.000 ₺ tutarlı kredi kullanılmıştır. 12 ay 
vadeli ve aylık ödemeli bu kredinin ilk taksiti olarak 18.182 ₺ 
ödenmiştir. Bu tutarın 15.452 ₺’si anapara, 2.730 ₺’si ise faiz 
ve vergilerdir.  

Buna göre, ilk taksidin ödenmesine ilişkin doğru kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
102 BANKALAR  

            300 BANKA KREDİLERİ 
18.182  

 
  
18.182 

 
B)  

300 BANKA KREDİLERİ 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

            100 KASA 
            360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

15.452 
      2.730  

 

  
 
15.452 
   2.730 

 
C)  

300 BANKA KREDİLERİ  
            100 KASA  
            780 FİNANSMAN GİDERLERİ  

18.182  
 

  
15.452 
 2.730 

 
D)  

300 BANKA KREDİLERİ  
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

            100 KASA 

15.452  
   2.730 

  
 
18.182 

 
E)  

102 BANKALAR 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

            300 BANKA KREDİLERİ 

15.452  
   2.730 

  
 
18.182 

 
 
 

 
32. 31 Aralık 2017 tarihinde Gelecek Yıllara Ait Giderler 

hesabında kayıtlı olan satış mağazasının kira bedelinin, 
yapılan inceleme sonucunda 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 
2018 dönemine ait olduğu belirlenmiştir.  

Buna göre, 31 Aralık 2017 tarihinde yapılacak kayıtta 
aşağıdakilerden hangisinin borç tarafına kayıt yapılır? 

A) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 
B) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 
C) Genel Yönetim Giderleri hesabı 
D) Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabı 
E) Gider Tahakkukları hesabı 
 

 

 

 

 

 

 

 

28. - 30. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde 
tamamlayan ifadeyi bulunuz. 
 

ALAN BİLGİSİ 
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33. Devlete ait bir maden ocağının 49 yıllık işletme hakkı 
400.000 ₺ + 72.000 ₺ KDV tutarında nakit ödeme yapılarak 
satın alınmıştır.  

Buna göre, bu işleme ilişkin doğru kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
264 ÖZEL MALİYETLER 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            100 KASA 

400.000 
  72.000  
 

  
 

472.000 
 
B)  

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            100 KASA 

400.000  
     72.000 

  
 

472.000 
 
C)  

260 HAKLAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            100 KASA 

400.000 
  72.000  
 

  
 

472.000 
 
D)  

261 ŞEREFİYE 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            100 KASA 

400.000 
  72.000  
 

  
 

472.000 
 
E)  

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            100 KASA 

400.000 
  72.000  
 

  
 

472.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. İşletme, alış fiyatı 6 ₺ olan ve her bir hisse senedi için 4 ₺ 
değer düşüklüğü karşılığı kaydı yapılmış olan hisse 
senetlerinin 2.000 adedini her biri 3 ₺’den banka 
aracılığıyla satmıştır.  

Buna göre, satışa ilişkin doğru kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  
102 BANKALAR 
654 KARŞILIK GİDERLERİ 

            110 HİSSE SENETLERİ 

8.000 
4.000  

 

  
 
12.000 

 
B)  

102 BANKALAR 
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER 

DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 
            110 HİSSE SENETLERİ 
            653 KOMİSYON GİDERLERİ 

6.000 
 

8.000  
 

  
 

 
12.000 
2.000 

 
C)  

102 BANKALAR 
            110 HİSSE SENETLERİ 

12.000  
 

  
12.000 

 
D)  

102 BANKALAR 
654 KARŞILIK GİDERLERİ 

            644 KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 

            110 HİSSE SENETLERİ 

6.000 
8.000  

 

  
 

 
12.000 
2.000 

 
E)  

102 BANKALAR 
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER 

DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 
            110 HİSSE SENETLERİ 
            644 KONUSU KALMAYAN 

KARŞILIKLAR 

6.000 
 

8.000  
 

  
 

 
12.000 

 
2.000 
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35. Daha önce tamamı kredili olarak satılan malların  
2.000 ₺ + 360 ₺ KDV tutarlı kısmı müşterinin isteği üzerine 
X İşletmesi tarafından geri alınmıştır.  

Buna göre, X İşletmesi’nin yapacağı kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
610 SATIŞTAN İADELER 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            153 TİCARİ MALLAR 

2.000 
   360  

 

  
 

2.360 
 
B)  

153 TİCARİ MALLAR 
            621 SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYETİ 

2.000 
   
 

  
 
    2.000 

 
C)  

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            120 ALICILAR 

2.000 
   360  

 

  
 

2.360 
 
D)  

610 SATIŞTAN İADELER 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            120 ALICILAR  

2.000 
   360  

 

  
 

2.360 
 
E)  

610 SATIŞTAN İADELER 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            621 SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 

2.000 
   360  

 

  
 

 
2.360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. İşletme çalışanına, işletmenin satış faaliyetlerinde 
kullandığı kamyonun tamir işleri için 20.000 ₺ avans 
ödemesi yapılmıştır. İşletme çalışanı, 15.000 ₺ + 2.700 ₺ 
KDV tutarlı tamir faturasını işletmeye getirmiş ve avans 
kalanını nakden ödemiştir.  

Buna göre, avans mahsubuna ilişkin doğru kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
100 KASA 
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 

GİDERLERİ 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            195 İŞ AVANSLARI 

  2.300 
 

15.000 
  2.700  

 

  
 

 
 

20.000 
               
B)  

100 KASA 
135 PERSONELDEN ALACAKLAR 

            195 İŞ AVANSLARI 

  2.300 
17.700  

 

  
 
20.000 

               
C)  

100 KASA 
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 

GİDERLERİ 
            195 İŞ AVANSLARI 

  2.300 
 

17.700  
 

  
 

 
20.000 

 
D)  

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 

GİDERLERİ 
191 İNDİRİLECEK KDV 

            195 PERSONEL AVANSLARI 

  2.300 
 

15.000 
  2.700  

 

  
 

 
 

20.000 
     
E)  

254 TAŞITLAR 
            159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 

20.000  
 

  
20.000 

 

 

 

 

 

 
37. İşletme, bankadaki ticari mevduat hesabına 20.000 ₺ 

yatırmıştır.  

Buna göre, bu işlem bilanço eşitliği üzerinde hangi 
değişimlere neden olur? 

A) Bir varlık unsuru artarken, bir kaynak unsuru azalmıştır. 
B) Varlık ve kaynak unsurlarında herhangi bir değişme 

olmamıştır. 
C) Bir kaynak unsuru artarken, bir diğer kaynak unsuru 

azalmıştır. 
D) Bir varlık unsuru artarken, bir diğer varlık unsuru 

azalmıştır. 
E) Bir varlık unsuru azalırken, bir kaynak unsuru artmıştır. 
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38. 2016 yılında satın alınan makinenin faydalı ömrü beş yıl ve 
alış bedeli 50.000 ₺’dir. 2017 yılı sonu itibarıyla normal 
amortisman yöntemine göre toplam 20.000 ₺ amortisman 
payı gider olarak kaydedilmiştir. Yaşanan teknolojik 
gelişmeler nedeniyle 2018 yılında bu makineye 15.000 ₺ 
maliyetli bir parça eklenerek kapasitesi %70 oranında 
artırılmıştır.  

Buna göre, 2018 yılı amortisman gideri tutarı kaç ₺’dir? 

A) 10.000  B) 13.000 C) 15.000 D) 18.000 E) 25.000 
 

 

 

 

 

 

 

 
39. X A.Ş.’nin hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil 

sahiplerinden bir tanesi 2017 yılında değiştirme hakkını 
kullanmıştır. Bu amaçla 100.000 ₺ tutarlı tahvili ile hisse 
senedini değiştirmiştir.  

Buna göre, X A.Ş.’nin yapacağı kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

            405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
100.000  
 

  
100.000 

 
B)  

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
            540 YASAL YEDEKLER 

100.000  
 

  
100.000 

 
C)  

500 SERMAYE 
            111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET  

VE BONOLARI  

100.000  
 

  
 

100.000 
 
D)  

102 BANKALAR  
            405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 

100.000  
 

  
100.000 

 
E)  

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
            500 SERMAYE 

100.000  
 

  
100.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

40. X A.Ş.’nin kâr dağıtımı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:  
I. Tertip Temettü (Brüt) 3.000 ₺; II. Tertip Temettü (Brüt) 
27.000 ₺; I. Tertip Yasal Yedek 5.500 ₺; II. Tertip Yasal 
Yedek 6.250 ₺; Geçmiş Yıllar Zararı 4.000 ₺; Gelir Vergisi 
Kesintisi Tutarı 4.500 ₺’dir. Temettü tutarları, ortaklara 
işletmenin bankadaki mevduat hesabından ödenmiştir.  

Buna göre, temettü tutarının ödenmesine ilişkin doğru 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 

            102 BANKALAR 

   4.500 
 25.500  
 

  
 
30.000 

 
B)  

331 ORTAKLARA BORÇLAR 
            102 BANKALAR 
            360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

 30.000 
    

 

  
25.500 
4.500 

 
C)  

331 ORTAKLARA BORÇLAR 
540 YASAL YEDEKLER 

            102 BANKALAR 
            500 SERMAYE 

   30.000 
   11.750  
 

  
 
30.000 
11.750 

 
D) 

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLAR 
            331 ORTAKLARA BORÇLAR 
            540 YASAL YEDEKLER 
            360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

 41.750 
    

 

  
25.500 
11.750 
4.500 

 
 E)  

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
            102 BANKALAR 

 4.500 
    

  
4.500 

 

 

 

 

 
41. Genellikle sipariş üzerine satış gerçekleştiren işletmelerde 

satış tutarının belirli bir kısmı satış öncesinde ön ödeme 
olarak alıcılardan tahsil edilmektedir. Tahsil edilen bu tutar 
satıcı işletme açısından bir yükümlülük doğurmaktadır. 

Buna göre gerçekleştirilen bir işlemde, aşağıdaki 
hesaplardan hangisi kullanılmalıdır? 

A) Alınan Sipariş Avansları 
B) Diğer Ticari Alacaklar 
C) Verilen Depozito ve Teminatlar 
D) Verilen Avanslar 
E) Alınan Depozito ve Teminatlar 
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42. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen 
hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek 
dönemlerde ödenecek olan giderlerin kayıt ve 
tespitinin yapılarak bilançoda gösterilmesi aşağıdaki 
muhasebe ilkelerinden hangisinin gereğidir? 

A) Özkaynaklara İlişkin İlkeler     
B) Gelir Tablosu İlkeleri 
C) Varlıklara İlişkin İlkeler    
D) Gelirlere İlişkin İlkeler 
E) Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler 
 

 

 

 
43. Bir işletmenin belirli bir döneme ilişkin gelir tablosu 

hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? 

A) İştiraklerden Temettü Gelirleri 
B) Hisse Senedi İptal Kârları 
C) Konusu Kalmayan Karşılıklar 
D) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 
E) Diğer İndirimler 
 

 

 

 
44. Aşağıdakilerden hangisi bilanço toplamında değişime 

neden olur? 

A) Kâr yedeklerinin sermayeye ilave edilmesi 
B) Senetlerin teminat olarak bankaya verilmesi 
C) Çek düzenleyerek ticari mal alımı 
D) Senet ciro ederek demirbaş alımı 
E) Çek düzenleyerek borç ödenmesi 
 

 

 

 
45. Bir ticari işlemde aşağıdakilerden hangisi malı ya da 

hizmeti alan kişi tarafından düzenlenir? 

A) Yolcu biletleri 
B) Fatura 
C) Gider pusulası   
D) Serbest meslek makbuzu   
E) Perakende satış belgeleri 
 

 

 

 

 

46. A İşletmesi, kendi lehine ve ticari ilişki içinde olduğu  
B İşletmesi üzerine 5.000 ₺’lik bir poliçe düzenlemiş ve 
poliçe B İşletmesi tarafından kabul edilmiştir.  

Buna göre, poliçenin kabulüyle ilgili B İşletmesi’nin 
yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  
121 ALACAK SENETLERİ 

            321 BORÇ SENETLERİ 
5.000  

 
  
5.000 

 
B)  

120 ALICILAR 
            320 SATICILAR  

5.000  
 

  
5.000 

 
C)  

320 SATICILAR 
            321 BORÇ SENETLERİ  

5.000  
 

  
5.000 

 
D)  

121 ALACAK SENETLERİ 
            120 ALICILAR 

5.000  
 

  
5.000 

 
E)  

320 SATICILAR 
            120 ALICILAR 

5.000  
 

  
5.000 

 
 
 

 

 

 
47. Stoklarını aralıklı envanter yöntemine göre izleyen bir 

işletmenin stok hareketleri aşağıdaki gibidir: 

Dönem başı stok   10.000 ₺ 

Dönem içi alışlar    40.000 ₺  

Alış iadeleri               3.000 ₺ 

Satıştan iadeler        5.000 ₺  

Alış giderleri             7.000 ₺ 

Alış iskontoları         4.000 ₺ 

Yurtiçi satışlar        35.000 ₺  

Dönem sonu envanter sürecinde maliyet bedeli 10.000 ₺ 
olan stoğun %50 oranında değer kaybettiği, bunun dışında 
depoda fiilen 25.000 ₺ tutarında stok bulunduğu tespit 
edilmiştir.  

Buna göre, işletmenin satılan ticari mallar maliyeti  
kaç ₺’dir? 

A) 10.000  B) 15.000 C) 20.000 D) 25.000 E) 32.000 
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48. İşletme, 2017 yılında pazarlama faaliyetinde kullandığı 
ticari taşıtının yenileme amacıyla satışından 20.000 ₺ kâr 
etmiştir. Bu taşıtın yerine yenisi 2018 yılı içinde 80.000 ₺’ye 
satın alınmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Yeni taşıtın 
ekonomik ömrü 5 yıl olup, normal (eşit tutarlı) yönteme 
göre amorti edilecektir (KDV ihmal edilecektir.).   

Buna göre, yeni taşıta ayrılacak amortisman kaydıyla 
ilgili aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Özel Fonlar hesabı 16.000 ₺ borçlandırılır. 
B) Önceki Dönem Gelir ve Kârlar hesabı 4.000 ₺ 

alacaklandırılır. 
C) Özel Fonlar hesabı 20.000 ₺ borçlandırılır. 
D) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 16.000 ₺ 

borçlandırılır. 
E) Birikmiş Amortismanlar hesabı 16.000 ₺ borçlandırılır. 
 

 

 

 
49. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına göre, 

netleştirme (mahsup etme) ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) İşletme, varlıkları ve borçları netleştiremez, fakat gelirleri 
ve giderleri netleştirebilir. 

B) İşletme, varlıkları ve borçları ya da gelirleri ve giderleri 
hiçbir zaman netleştiremez. 

C) İşletme, varlıkları ve borçları ya da gelirleri ve giderleri 
uygun gördüğü zaman netleştirebilir. 

D) İşletme, varlıkları ve borçları netleştirebilir, fakat gelirleri 
ve giderleri netleştiremez. 

E) İşletme, bir TFRS zorunlu kılmadıkça veya izin 
vermedikçe, varlıkları ve borçları ya da gelirleri ve 
giderleri netleştiremez. 

 

 

 

 
50. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardına göre, 

değer düşüklüğü zararının tanımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Bir varlığın veya nakit yaratan birimin birikmiş 
amortisman tutarı ve varsa birikmiş değer düşüklüğü 
zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı 
tutarıdır. 

B) Bir varlığın veya nakit yaratan birimin geri kazanılabilir 
tutarının defter değerini aşan kısmıdır. 

C) Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir 
işlemde, bir varlığın veya nakit yaratan birimin 
satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde 
ödenecek tutardır. 

D) Finansman maliyetleri ve gelir vergisi gideri hariç, 
doğrudan bir varlığın veya nakit yaratan birimin elden 
çıkarılması ile ilgili maliyetlerdir. 

E) Bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri 
düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden 
yüksek olanıdır. 

 

51. TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 
standardına göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Önemli etki kavramı, yatırım yapılan işletmenin finansal 
ve faaliyetle ilgili politikalarını tek başına kontrol etme 
gücünü ifade etmektedir. 

B) Özkaynak yöntemine göre, iştirak veya iş ortaklığı 
yatırımı başlangıçta elde etme maliyeti ile 
muhasebeleştirilir. 

C) Özkaynak yönteminde, yatırım yapılan bir iştirakten elde 
edilen kâr payları yatırımın defter değerini azaltır. 

D) Bir işletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak yatırım 
yapılan işletmenin yönetime katılma gücünün en az 
%20’sini elinde tutması durumunda, aksi açıkça ortaya 
konulamadığı sürece, önemli etkisinin bulunduğu kabul 
edilir. 

E) Müşterek anlaşma; iki veya daha fazla tarafın üzerinde 
müşterek kontrole sahip olduğu anlaşmadır. 

 

 

 
52. TMS 10 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar 

standardına göre, raporlama tarihinden sonraki olaylar, 
hangi tarih aralığında ortaya çıkan olayları ifade eder? 

A) Raporlama dönemi sonu ile finansal tabloların kamuya 
açıklandığı tarih aralığı 

B) Raporlama dönemi sonu ile finansal tabloların 
düzenleyici kuruluşa iletildiği tarih aralığı 

C) Raporlama dönemi sonu ile ortakların finansal tabloları 
onayladığı tarih aralığı 

D) Raporlama dönemi sonu ile yönetim kurulunun finansal 
tabloların yayımını onayladığı tarih aralığı 

E) Raporlama dönemi sonu ile genel kurul arasındaki tarih 
aralığı 

 

 

 
53. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardına 

göre, çalışanların cari dönemdeki hizmetleri sonucu 
ortaya çıkan tanımlanmış fayda yükümlülüğünün 
bugünkü değerinde meydana gelen artışa verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aktüeryal kazanç ve kayıplar 
B) Cari dönem hizmet maliyeti 
C) Faiz maliyeti 
D) Tanımlanmış net fayda borcuna (varlığına) ilişkin net 

faiz 
E) Kıdem tazminatı 
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54. TMS 7 Nakit Akış Tablosu standardına göre, 
aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunun İşletme 
Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları bölümünde 
yer alan kalemlerden biri değildir? 

A) Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden 
kaynaklanan nakit çıkışları 

B) Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden (satışlardan) 
elde edilen nakit girişleri 

C) Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili 
nakit girişleri ve çıkışları 

D) Sigorta şirketlerine ödenen primler nedeniyle oluşan 
nakit çıkışları 

E) Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak 
üzere, üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin 
nakit çıkışları 

 

 

 
55. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International 

Federation of Accountants – IFAC) hangi tarihte 
kurulmuştur? 

A) 1977 B) 1981 C) 1989 D) 1994 E) 1998 
 

 
 
 

56. Aşağıdakilerden hangisi bir sisteme ait özelliklerden 
biri değildir? 

A) Sistemin sınırları olmalıdır. 
B) Sistem bir amaca yönelik olarak kurgulanır. 
C) Sistemin öğeleri birlikte bir bölümü oluşturur. 
D) Sistemin öğeleri arasında iletişim olmalıdır. 
E) Sistemin her öğesi bir alt sistemdir. 
 

 
 

 
57. Bir üretim işletmesi, ilk giren ilk çıkar yöntemi ile evre 

maliyet sistemini kullanmaktadır. İlgili döneme ait bilgiler 
aşağıdaki gibidir: 

Dönem Başı Yarı Mamul     200 birim 
Üretime Başlanan 1.000 birim 
Üretimi Tamamlanan    900 birim 
Dönem Sonu Yarı Mamul    300 birim 

   

Tamamlanma 
Dereceleri 

Direkt İlk 
Madde ve 
Malzeme 

Şekillendirme 

Dönem Başı 
Yarı Mamul %20 %30 

Dönem Sonu 
Yarı Mamul %80 %90 

Dönemde üretimi tamamlanan bir birim mamulün direkt 
ilk madde ve malzeme maliyeti 10 ₺ ise, bu dönemde 
üretime yüklenen toplam direkt ilk madde ve malzeme 
maliyeti kaç ₺’dir?   

A) 8.000 B) 9.000 C) 10.000 D) 11.000 E) 13.000 

58.  

I. Doğrudan dağıtım yönteminde, hizmet üretim gider yerleri 
birbirine doğrudan dağıtım yapar.  

II. Kademeli dağıtım yönteminde, hizmet üretim gider yerleri 
arasındaki ilişki dikkate alınmaz.  

III. İkinci dağıtımda, hizmet ve yardımcı üretim gider 
yerlerindeki endirekt maliyetler esas üretim gider yerlerine 
dağıtılır.  

IV. Üçüncü dağıtımda, esas üretim gider yerlerindeki endirekt 
maliyetler uygun yükleme oranlarıyla mamullere yüklenir.  

Buna göre, genel üretim giderlerinin dağıtımı ile ilgili 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız III  B) II ve IV  C) III ve IV 
D) I, II ve IV  E) I, III ve IV 

 

 

 
59. Sipariş maliyet sistemini kullanan işletme, dönemde 

katlanılan genel üretim maliyetlerini fiilî maliyetlerle ve 
yükleme oranı olarak da direkt işçilik saatini kullanarak 
siparişlere yüklemektedir. Dönemde ortaya çıkan fiilî genel 
üretim maliyetleri toplamı 20.000 ₺’dir ve siparişlere ilişkin 
direkt işçilik saatleri ve üretim miktarları ise aşağıdaki 
gibidir: 

Sipariş  
No 

Direkt İşçilik 
Saati (dis) 

Üretim 
Miktarı (br) 

Sipariş 1 1.000 100 
Sipariş 2 2.500 500 
Sipariş 3 1.500 400 

Bütün siparişler tamamlandığına göre, üretimi 
tamamlanan Sipariş 2 için birim başına genel üretim 
maliyeti kaç ₺’dir?  

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 40 
 

 

 

 

 
60. Aylık üretim kapasitesi 4.000 birim olan bir işletmede 

temmuz ayında 1.000 birim mamul üretilmiştir. Temmuz 
ayında mamul birim maliyetleri tam maliyet yöntemine göre 
45 ₺, değişken maliyet yöntemine göre 35 ₺’dir. 

Buna göre, işletme tam kapasite çalışsaydı normal 
maliyet sistemine göre temmuz ayı toplam üretim 
maliyeti kaç ₺ olurdu? 

A) 37.500  B) 45.000  C) 120.000 
D) 150.000  E) 180.000 
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61. Bir işletmenin gelir tablosu ile satışların maliyeti 
tablosundan alınan bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Brüt Satışlar 500.000 ₺ 
Üretilen Mamul Maliyeti 600.000 ₺ 
Brüt Satış Zararı   40.000 ₺ 
Dönem Başı Mamul Stok 110.000 ₺ 

Buna göre, dönem sonu mamul stok tutarı kaç ₺’dir? 

A) 140.000  B) 150.000  C) 160.000 
D) 170.000  E) 180.000 

 

 
 
 
 
 
 

62. Stok değerleme yöntemi olarak hareketli ortalama maliyet 
yöntemi kullanılan bir malzemeye ait stok kartının kalanlar 
kısmından alınan bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Kalanlar 

Tarih Miktar (adet)  Ortalama Birim 
Fiyat (₺) 

Tutar (₺) 

7 Temmuz 200 11 2.200 

20 Temmuz tarihinde de 100 adet malzeme alındığı 
bilinmektedir ancak stok kartının girenler kısmına işlenmesi 
unutulmuştur. 25 Temmuz tarihinde 200 adet malzeme 
üretime sevk edilmiş ve üretime sevk maliyeti 2.800 ₺ 
olarak hesaplanmıştır. 

Buna göre, 20 Temmuz tarihinde alınan 100 adet 
malzemenin birim maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 
 

 

 

 
63. İşletme tek hammaddeden birden çok mamulü (ortak ürün) 

zorunlu olarak üretmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan 
ortak (birleşik) maliyet toplamı 34.000 ₺’dir. Dönemde 
üretilen mamuller ve bunların piyasa satış değerleri 
aşağıdaki gibidir:  

A Mamulü 6.000 br 3,00 ₺/br 

B Mamulü 4.000 br 5,50 ₺/br 

Bu dönemde 4.000 kg yan mamul ortaya çıkmıştır ve 
herhangi bir ek işleme tabi tutulmadan 1 ₺/br fiyattan 
satılabilmektedir. İşletme ortak maliyetlerin dağıtımında 
mamullerin beklenen satış değerlerini dikkate almakta ve 
yan mamullerin emsal değerini birleşik maliyetten 
çıkararak aktifleştirmektedir.  

Buna göre, A mamulünün ortak maliyetten alacağı pay 
kaç ₺’dir? 

A) 13.500   B) 15.300 C) 18.000 D) 18.700 E) 20.400 
 

 

64. Mamullerini maliyetlemede standart maliyet yöntemini 
kullanan işletmenin standart maliyet kartı aşağıdaki gibidir: 

Direkt ilk madde ve malzeme 
maliyeti 4 kg x 10 ₺ = 40 ₺ 

Direkt işçilik maliyeti 2 dis x 12 ₺ = 24 ₺ 

Genel üretim maliyeti 2 dis x 14 ₺ = 28 ₺ 

Bu dönemde üretilen mamul miktarı 14.000 birimdir. Bu 
üretim için 60.000 kg direkt ilk madde ve malzeme birim 
fiyatı 12 ₺’den satın alınmış ve bunun karşılığında 720.000 ₺ 
tutarında müşteri çeki ciro edilmiştir. Satın alınan direkt ilk 
madde ve malzemenin 55.000 kg’si kullanılmıştır.  

Buna göre, direkt ilk madde miktar sapması kaç ₺’dir? 

A) 10.000  B) 12.000  C) 48.000 
D) 110.000  E) 112.000 

 

 

 

 

 
65. Net satışları 100.000 ₺ olan bir işletmede aktif devir hızı 2, 

özkaynak devir hızı 4’tür.  

Buna göre, bu işletmenin finansal kaldıraç oranı kaçtır? 

A) 0,25 B) 0,33 C) 0,50 D) 1,25 E) 2 
 

 

 

 

 
66. Faaliyet kârı bilinen bir işletmede dönem kârı veya 

zararının kaç ₺ olduğunu hesaplayabilmek için 
aşağıdaki hesaplardan hangisine ihtiyaç yoktur? 

A) Konusu Kalmayan Karşılıklar 
B) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
C) Komisyon Gelirleri 
D) İştiraklerden Temettü Gelirleri 
E) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 
 

 

 

 
67. Bir işletmenin cari yıldan önceki beş yılın ortalamaları 

ile cari yıla ait analiz bulgularını karşılaştırmak amacı 
ile yapılacak oran analizinde, aşağıdakilerden hangisi 
referans olarak kullanılmalıdır? 

A) Sektör Standart Oranları 
B) İdeal Standart Oranlar 
C) Sanayi Standart Oranları 
D) Bütçe Standart Oranları 
E) Tarihi Standart Oranlar 
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68. İki farklı tarihte yapılan hesaplamada, işletmenin 
özkaynaklarında azalma olduğu görülmüştür.  

Buna göre, işletme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) İşletmenin cirosu düşmüştür. 
B) İşletmenin borçları artmıştır. 
C) İşletmenin amortisman hesaplama yöntemi değişmiştir. 
D) İşletme zarar etmiştir.  
E) İşletmenin duran varlık yatırımları artmıştır. 
 

 

 

 
69. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosu hazırlama 

yöntemlerinden biridir? 

A) Stoklama  B) Direkt  C) Kıst 
D) Hızlandırılmış E) Birikimli 

 

 

 

 
70. Dönen varlık toplamı 100 ₺, kısa vadeli yabancı kaynaklar 

toplamı 50 ₺ olan bir işletmede; dönen varlık toplamında 
%20 oranında artış, kısa vadeli yabancı kaynaklar 
toplamında %4 oranında azalış olmuştur.  

Buna göre, değişimler sonucunda bu işletmenin net 
işletme sermayesi kaç ₺ olmuştur? 

A) 64 B) 66 C) 68 D) 70 E) 72 
 

 

 

 

 
71. Dönen varlık toplamı 150.000 ₺, satışlarının maliyeti 

100.000 ₺ olan bir işletmede stok devir hızı 4 ve bu 
işletmenin cari oranı 3 ise, asit-test oranı kaçtır? 
(Dönem sonu stok tutarı, ortalama stok tutarı olarak dikkate 
alınmıştır.) 

A) 1,50 B) 1,75 C) 2,00 D) 2,50 E) 2,75 
 

 

 

 
72. Brüt kâr tutarı 200.000 ₺, brüt kârlılık oranı %25 olan bir 

işletmede; ortalama ticari alacaklar tutarı 100.000 ₺ ise 
bu işletmede ortalama tahsilat süresi kaç gündür? (Bir 
yıl 360 gün olarak kabul edilecektir.) 

A) 40  B) 45  C) 50  D) 55  E) 60  
 

 

73. Aşağıdakilerden hangisi, finansal tablo düzeyinde 
önemli yanlışlık riski olarak değerlendirilen risklere 
karşı yapılacak denetim işlemlerinden biri değildir? 

A) Denetim kapsamına dâhil edilecek yerlerin ve birimlerin 
sayısının artırılması 

B) Denetim prosedürlerinin niteliği, zamanlaması ve 
kapsamıyla ilgili genel değişiklikler yapılması 

C) Denetim ekibinde daha deneyimli personel ve/veya 
uzmanların görevlendirilmesi 

D) Bazı denetim işlemlerinin dönem sonu yerine ara 
döneme uygulanmasına imkân sağlanması 

E) Önceki denetimlerden elde edilen denetim kanıtlarının 
kullanılması 

 

 

 

 
74. Denetçi, yönetimin faydalandığı uzmanın yetkinliği, 

kabiliyeti ve tarafsızlığına ilişkin bilgilerin elde 
edilmesinde aşağıdakilerden hangisine başvurmaz? 

A) Uzmanın bir meslek örgütüne veya sektörel kuruluşa 
üyeliği 

B) Uzmanla yapılan müzakereler 
C) Uzmanın basılı, elektronik ortamda ya da başka bir 

ortamda çalışmalarını muhafaza şekli 
D) Uzmanın yaptığı çalışma hakkında bilgili üçüncü kişilerle 

yapılan müzakereler 
E) Uzmanın önceki çalışmalarıyla ilgili deneyimleri 
 

 

 

 

 
75. Denetim kanıtlarının yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Kanıtların elde edilmesinde uzmandan faydalanılması 
durumunda, uzmanın tarafsızlığı da değerlendirilmelidir. 

B) Kanıt olarak kullanılacak bilgilerin, yönetimin 
faydalandığı bir uzmanın çalışması kullanılarak 
hazırlanmış olması durumunda denetçi, bu çalışmaların 
önemini de dikkate alır. 

C) Denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek 
amacıyla içinde bulunulan koşullara uygun olan denetim 
prosedürlerini seçer ve uygular. 

D) Müşteri işletme tarafından oluşturulan bir bilginin 
kullanılması durumunda bunun doğru ve tam olduğu 
kabul edilir. 

E) İhtiyaç duyulan denetim kanıtı miktarı, denetçinin önemli 
yanlışlık risklerine ilişkin değerlendirmesinden ve ilgili 
denetim kanıtının kalitesinden etkilenir. 
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76. Aşağıdakilerden hangisi denetim çalışma kâğıtlarının 
biçimi, içeriği ve kapsamını etkileyen unsurlardan biri 
değildir? 

A) Kullanılan denetim metodolojisi ve araçları 
B) Uygulanacak denetim prosedürlerinin niteliği 
C) Denetim ekibi üyeleriyle müzakere edilen denetim 

kanıtları 
D) İşletmenin büyüklüğü ve karmaşıklığı 
E) Elde edilen denetim kanıtlarının önemi 

 

 

 

 
77. Aşağıdakilerden hangisi denetim çalışmalarının 

tamamlanması aşamasında yapılacak işlerden biri 
değildir? 

A) Gerçekleştirilen denetimin gözden geçirilerek atlanılan 
bir husus olup olmadığının değerlendirilmesi 

B) Finansal tabloların uygulanabilir finansal raporlama 
çerçevesi ile uyumlu hazırlanıp hazırlanmadığının 
değerlendirilmesi 

C) Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların gözden 
geçirilmesi 

D) Yönetim teyit/beyan mektubu alınması 
E) Gelecekteki olası belirsizliklerin değerlendirilmesi 
 

 

 

 
78. Kilit denetim konuları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) İstisnai durumlar haricinde denetçi kilit denetim 
konusunu denetçi raporunda açıklar. 

B) Kilit denetim konuları denetçinin mesleki yargısına göre, 
gerçekleştirilen denetimde en çok önem arz eden 
konulardır. 

C) Denetçi kilit denetim konuları hakkında ayrı bir görüş 
verir. 

D) Kilit denetim konularının bildirilmesinin amacı, denetimin 
iletişim değerinin artırılmasıdır. 

E) Kilit denetim konularının belirlenmesi, cari döneme ait 
finansal tabloların denetimine ilişkindir. 

 

 

 

 
79. İç kontrolün zayıf ve dönemsonu nakit tutarının önemli 

olduğu bir işletmede henüz bankaya yatırılmamış 
tahsilatın denetimi sırasında aşağıdakilerden 
hangisinin kullanılması uygundur? 

A) Yeniden hesaplama  B) Doğrulama 
C) Analitik inceleme  D) Soruşturma 

E) Fiziki inceleme 

80. Aşağıdakilerden hangisi alınan çeklerin denetimi 
sırasında uygulanan kontrol testlerinden biridir? 

A) Çeklerin fiziki incelemesi ve doğrulamasının yapılması 
B) Tüm çeklerin kaydedilip kaydedilmediğinin tespit 

edilmesi 
C) Satışı yapılan malların sevk edilip edilmediğinin tespit 

edilmesi 
D) Müşteriler için kredilendirme ölçütleri belirlenip 

belirlenmediğinin sorgulanması 
E) Çeklerle ilgili bakiyenin doğruluğunun araştırılması 
 

 

 

 
81. Aşağıdakilerden hangisi alacakların denetimi sırasında 

uygulanan maddi doğruluk testlerinden biridir? 

A) Alacakların yaşlandırılmasının incelenmesi 
B) İade alınan mallar için uygun prosedürlerin işletilip 

işletilmediğinin sorgulanması 
C) Satış toplamının aritmetik doğruluğunun araştırılması 
D) Satışlar ve alacaklar hesabına yapılan her kayıt için 

mahsup fişlerinin sıra numarası izleyip izlemediğinin 
kontrolü 

E) Mükerrer satışların kayda alınmasını önlemeye ilişkin 
önlemlerin varlığının kontrolü 

 

 

 

 
82. Aşağıdakilerden hangisi, yönetim tarafından önceden 

belirlenmemiş veya denetçiye açıklanmamış ilişkili 
taraf ilişkilerinin veya işlemlerinin mevcut olduğunun 
belirlenmesi durumunda denetçinin uygulayacağı 
uygun denetim yaklaşımlarından biri değildir? 

A) Yeni belirlenen taraf veya işlemlere ilişkin uygun maddi 
doğrulama prosedürlerini uygulamak 

B) Yönetimden, yeni belirlenen ilişkili taraflarla 
gerçekleştirilmiş tüm işlemlerin belirlenmesini istemek 

C) Bu durumun kasıtlı olduğundan şüphelenilmesi 
durumunda, denetimin üzerindeki etkilerini 
değerlendirmek 

D) İlgili bilgileri denetim ekibinin diğer üyelerine iletmek 
E) Söz konusu durum sebebiyle olumlu görüş dışında bir 

görüş vermek 
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83. Üçüncü bir tarafın emaneti ve kontrolü altındaki 
stokların finansal tablolara etkisinin önemli olmaması 
ve yaygın olmaması durumunda denetçinin yaklaşımı 
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Mümkün olması durumunda, üçüncü tarafın yapacağı 
fiziki stok sayımına katılım sağlanması 

B) Üçüncü tarafların elinde bulundurduğu stoklara ilgili 
ambar fişlerinin tetkik edilmesi 

C) Stokların durumu hakkında bilgiye sahip olan 
yöneticilerden yazılı beyan talep edilmesi 

D) İçinde bulunulan şartlar altında uygun olan tetkik veya 
alternatif denetim prosedürlerinin uygulanması 

E) Üçüncü taraftan, işletme adına elde bulundurulan stokun 
miktarı ve durumuyla ilgili bilgi talep edilmesi 

 

 

 
 

84. Menkul değerlere yapılan yatırımların denetiminde, 
menkul değerlerin işletme adına düzenlenmiş olup 
olmadığının sorgulanması hangi denetim amacına 
yöneliktir? 

A) Tamlık  B) Gerçeklik  C) Sınıflandırma 
D) Sahiplik  E) Doğruluk 

 

 

 
 

85. Aşağıdakilerden hangisi, maddi duran varlıkların 
denetiminde kontrol riskini etkileyecek unsurlardan biri 
değildir? 

A) Dönem içinde elden çıkarmalar ve satın almalar olup 
olmadığı 

B) Üretim tesislerine giriş çıkışların kontrollü yapılıp 
yapılmadığı 

C) Duran varlık alım satımı için bir onay mekanizmasının 
mevcut olup olmadığı 

D) Yapılan harcamaların aktifleştirilmesi ya da gider 
yazılması ile ilgili politikaların var olup olmadığı 

E) Çalışılmayan saatlerde uygun koruma önlemlerinin 
alınmış olup olmadığı 

 

 

 

 
86. Denetlenen işletmenin iç kontrol sistemi yeterince 

güvenilir olmadığı hâlde, denetçinin örnekten elde 
ettiği sonuca dayanarak iç kontrol sisteminin güvenilir 
olduğu sonucuna varması durumunda karşılaştığı 
örnekleme riski aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Denetim  B) Yanlış Kabul C) Alfa 
D) Yanlış Ret  E) Beta 

 

 

 

87. Stokların değerlemesinin denetiminde denetçi, müşteri 
işletmenin uyguladığı stok fiyatlama temelinin genel kabul 
görmüş muhasebe ilkeleri ile uyum içinde bulunduğunu ve 
bu konuda devamlılık ilkesine uyulduğunu araştırmalıdır.  

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu amaçlara 
ulaşmak için izlenmesi gereken prosedürlerden biri 
değildir? 

A) Yarımamul ve mamullerin fiyatlamasının incelenmesi 
B) Stok sayımının gözlemlenmesi 
C) Fiyat testi yapmak amacıyla örnek seçimi 
D) Stok fiyatlaması ve maliyetleme sistemlerinin 

incelenmesi 
E) Satın alınan parça ve maddelerle ilgili fiyatlamanın 

incelenmesi 
 

 

 
 

88. Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin denetimi ile ilgili 
cari dosyada yer alması gereken bilgi/belgelerden biri 
değildir? 

A) İlk önemlilik belirleme notları  
B) Müşterinin organizasyon şeması 
C) İç kontrol soru listesi ve soru analizleri 
D) Kalanları birkaç yıl devredilen hesapların listesi 
E) Ön risk belirleme notları 

 

 
 
 

89. Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin modelinin 
varsayımları arasında yer almaz? 

A) Her iki ülkede üretim ölçeğe göre artan getiriye tabidir. 
B) Her iki ülkede zevk ve tercihler aynıdır. 
C) Her iki ülkede tam istihdam vardır. 
D) Her iki ülkedeki üretim teknolojisi aynıdır. 
E) Her iki ülkede mal ve faktör piyasalarında tam rekabet 

vardır. 
 

 

 

 
90. Belirli sayıda girdi ile belirli sayıda çıktı elde etmek 

mümkün ise aynı miktarda girdiyle daha az sayıda çıktı 
da elde etmenin mümkün olduğunu ifade eden 
varsayım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üretimin bölünebilirliliği 
B) Üretimin tersine çevrilemezliği 
C) Üretimin toplanabilirliliği 
D) Üretimin dışbükeyliği 
E) Üretimin bedava yok edilebilirliliği 
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91. 𝑪 = 𝑪𝟎 + 𝒄𝒄 şeklindeki bir tüketim fonksiyonunda 
𝒅𝑪
𝒅𝒄

 türev 
değeri 0,5 ve tüketim değeri 900’dür. Ayrıca harcanabilir 
gelir yok iken tüketim için 100 birim borç alınmaktadır.  

Buna göre, harcanabilir gelir düzeyi kaç birimdir?  
(C: Tüketim, 𝐶0: Otonom tüketim, c: Marjinal tüketim eğilimi, 
Y: Harcanabilir gelir)  

A) 400 B) 800 C) 1.200 D) 1.600 E) 2.000 
 

 

 
92. İktisat teorisindeki klasik model ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Maliye politikası ile hasıla artırılamaz. 
B) Paranın yansızlık özelliği geçersizdir. 
C) Parasal bir değişken refah düzeyini etkilemez. 
D) Ekonomide işsizlik yoktur. 
E) Para politikası ile hasıla artırılamaz. 
 

 
 
 
 

93. Bir ekonomide servet artışı gerçekleştiğinde tahvil 
piyasasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 

A) Tahvilin denge fiyatı değişmez. 
B) Tahvil arzı artar. 
C) Tahvil talebi düşer. 
D) Tahvilin denge fiyatı düşer. 
E) Tahvilin faizi düşer. 
 

 

 

 
94. Geriye bükük bireysel emek arz eğrisini doğuran ilişki, 

aşağıdakilerden hangisi arasındadır?  

A) Ücret ile marjinal fayda  
B) Emek arzı ile genel fiyat seviyesi  
C) Ücret ile boş zaman talebi  
D) Emek arzı ile emek talebi  
E) Ücret ile emek talebi  
 

 

 
95. Aşağıdakilerden hangisi verginin yansımasını etkileyen 

mikro ekonomik faktörlerden biri değildir? 

A) Vergilendirilen malın türü 
B) Arz ve talebin fiyat esnekliği 
C) Piyasanın yapısı 
D) Mükelleflerin vergileri finansman yöntemi 
E) Verginin yüksekliği 
 

 

96. Toplam talebi ilk hamlede ve dolaysız bir şekilde 
etkilemeyen kamu harcamalarına verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Transfer   B) Yatırım  C) Cari 
D) Reel  E) Kalkınma cari 

 

 

 

 
97. Kamu harcamalarının uzun dönemdeki artış nedenini 

ülkelerin kişi başına gelir seviyelerindeki artışla 
açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Musgrave modeli 
B) Peacock ve Wiseman modeli 
C) Ricardocu Artış teoremi 
D) Baumol modeli 
E) Wagner yasası 
 

 
 
 

98. Yansıtılmayan bir vergi nedeniyle verginin, taşınmazın 
sermaye değerini düşürmesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Verginin geriye yansıması 
B) Verginin kapitalizasyonu 
C) Verginin ileri yansıması 
D) Mali yanılsama 
E) Verginin telafisi 
 

 

 
 

99. Türkiye’de kamu borç yönetimi ile görevli kuruluş 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hazine Müsteşarlığı 
B) Dış Ticaret Müsteşarlığı 
C) Gelir İdaresi Başkanlığı 
D) Merkez Bankası 
E) Maliye Bakanlığı 
 

 

 
100. Devlet tahvillerinin başa başın altında ihracı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Devlet tahvillerini çekici hâle getirir. 
B) Genellikle piyasa faiz haddinin yükselmesini engellemek 

için başvurulan bir yöntemdir. 
C) Gerçek faiz oranı düşürülmüş olur. 
D) Tahvilin fiilî satış fiyatı düşürülür, ancak üzerinde yazan 

fiyat değişmez. 
E) Vadesi geldiğinde tahvil sahibine üzerinde yazan faiz 

üzerinden ödeme yapılır. 
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101. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi muhasebecilik ve mali 
müşavirlik mesleğinin konusu değildir? 

A) Finans alanında bilirkişilik yapmak 
B) Kamu idarelerinin bütçe uygulaması hakkında görüş 

bildirmek 
C) Muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların 

uygulamaları ile ilgili müşavirlik yapmak 
D) Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin 

muhasebe sistemlerini kurmak 
E) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri gereğince 

gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin  
kâr-zarar tablosunu düzenlemek 

 

 

 

 
102. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarına 
verilebilecek disiplin cezalarından biri değildir? 

A) Yeminli sıfatını kaldırma 
B) Uyarma 
C) Meslekten çıkarma 
D) İki yıl geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 
E) Kınama 
 

 

 
 

103. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, serbest 
muhasebeci mali müşavirlere verilebilecek disiplin 
cezalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Mükellefle birlikte kasten vergi ziyaına sebebiyet 
verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek 
mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir. 

B) Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle 
yapmayan meslek mensupları için geçici olarak mesleki 
faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. 

C) Meslek mensubu hakkında ceza davası açılması disiplin 
cezası verilmesine engeldir. 

D) Disiplin kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif 
disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilirler. 

E) Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan 
disiplin cezası verilemez. 

 

 

 

 

 

 

104. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, mesleğe 
ilişkin yasaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Birden çok meslek mensubu çalışmalarını serbest 
muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik 
ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştiremez. 

B) Serbest muhasebeci mali müşavirler, iş elde etmek için 
reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. 

C) Serbest muhasebeci mali müşavirler, tabela veya basılı 
kâğıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanları 
dışında başka sıfat kullanamazlar. 

D) Serbest muhasebeci mali müşavirler unvanlarıyla ilgili 
işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzelkişilere tabi 
ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile 
çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar. 

E) Yeminli mali müşavirler, eşi (boşanmış dahi olsa) usul 
ve füruundan biri ve 3’üncü dereceye kadar (bu derece 
dâhil) kan ve sıhri hısımları olan serbest muhasebeci 
mali müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler. 

 

 

 

 
105. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi meslek mensubu olabilmenin 
genel şartlarından biri değildir? 

A) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda 
memuriyetten çıkarılmış olmamak 

B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak 
C) Kamu haklarından mahrum bulunmamak  
D) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları 

bulunmamak 
E) Devlet memuru olma koşullarını taşımak 
 

 

 

 

 
106.  

I. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
II. Yeminli Mali Müşavir 
III. Serbest Muhasebeci 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj 
Yönetmeliği’ne göre, serbest muhasebeci mali müşavir 
adayları yukarıdakilerden hangisi/hangilerinin yanında 
ve/veya denetim ve gözetiminde staj yapabilirler? 

A) Yalnız II  B) I ve II  C) I ve III 
D) II ve III  E) I, II ve III  
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107. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımı süresi 
bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) İş kazasına bağlı maddi tazminat 
B) Kıdem tazminatı 
C) İhbar tazminatı 
D) Eşit işlem yapma borcuna aykırılık tazminatı 
E) Kötüniyet tazminatı 
 

 

 
108. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları 
bakımından sigortalılığın sona erme tarihi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından 
çalıştırılanların hizmet akdinin sona erdiği tarihten 
itibaren sona erer. 

B) Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin 
sona erdiği tarihten itibaren sona erer. 

C) Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke 
mevzuatı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya 
başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke 
sosyal güvenlik sistemine dâhil olduğu tarihten itibaren 
sona erer. 

D) Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi 
mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi 
ile çalışanların sigortalılığı çalışmaya başladığı tarihten 
bir gün öncesinden itibaren sona erer. 

E) 6132 sayılı Kanun’a tabi jokey ve antrenörler için, 
lisansları yenilenmeyenlerin lisanslı oldukları yılın 
sonundan itibaren sona erer. 

 

 

 

109.  

I. İşe başlatma tarihi 
II. İşçinin çalıştırılmadığı süre için doğmuş bulunan en çok 

dört aya kadar ücret ve diğer haklarının parasal miktarı  
III. İşçinin işe başlatılmaması durumunda işçinin en az dört 

aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki tazminatın 
parasal miktarı 

IV. İşçinin işe başlatılmaması durumunda, geçersiz fesih 
tarihinde işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim 
süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait 
ücret miktarı  

V. İşçinin işe başlatılmaması durumunda, bir yıldan fazla 
kıdemi de mevcutsa kıdem tazminatı veya kıdem 
tazminatı farkının parasal miktarı   

İş sözleşmesi sona erdirilen işçinin işe iade istemiyle 
zorunlu arabulucuya başvurması hâlinde, arabuluculuk 
faaliyeti sonunda tarafların anlaşmış sayılması ve 
geçerli bir arabulucu son tutanağından söz 
edilebilmesi için, arabulucu huzurunda yapılan 
anlaşmanın yukarıdakilerden hangilerini içermesi 
zorunludur? 

A) I ve II  B) I, II ve III  C) I, II ve IV 
D) I, III ve V  E) I, IV ve V   

 

110. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, çalışma ve dinlenme 
süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Günde yedi buçuk saat çalışan bir işçiye en az bir buçuk 
saat ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. 

B) İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer 
ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık 
izinleri yıllık izinden düşülebilir. 

C) Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal 
çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 
yüz yükseltilmesi suretiyle ödenir. 

D) İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine 
götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre 
çalışma süresine dâhildir. 

E) Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu 
hâllerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli 
işçilere çalışılmayan hafta tatili için ayrıca ücret 
ödenmez. 

 

 

 
111. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücret ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ücretin kırk beş günde bir ödeneceği iş sözleşmeleri 
veya toplu iş sözleşmeleri ile geçerli olarak 
kararlaştırılabilir. 

B) Asgari ücret 4857 sayılı İş Kanunu dışındaki yasalara 
tabi olan işçilere uygulanmaz. 

C) Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan 
en yüksek faiz oranı uygulanır. 

D) İşçilere uygulanan ücret kesme cezaları sebebiyle 
biriken paralar işveren tarafından işyerinde iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerinin alınmasında kullanılır. 

E) Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi on yıldır. 
 

 

 

 

 
112. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi, ölüm 
sigortasından yararlanmak için gerekli koşulları 
sağlayan sigortalının geçirdiği iş kazası nedeniyle 
hayatını kaybetmesi durumunda hak sahibi sıfatıyla 
kendisine ölüm aylığı bağlanması talebinde 
bulunamaz? 

A) Sigortalının 35 yaşındaki herhangi bir işte çalışmayan ve 
evli olmayan kızı   

B) Sigortalının kendi çalışması nedeniyle gelir veya aylık 
almakta olan sağ kalan dul eşi   

C) Sigortalının lise eğitimi görmekte olan 17 yaşındaki oğlu 
D) Sigortalının, kendi çalışmasından ötürü gelir veya aylık 

almayan, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu 
geliri asgari ücretin altında kalan 71 yaşındaki annesi    

E) Sigortalının, çalışma gücünü en az %60 oranında yitirip 
malûl olduğu anlaşılan kardeşi 
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113. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, mal ve hakların 
kiraya verilmesi yoluyla gerçek kişilerin elde ettiği 
gayrimenkul sermaye iradı için gayrisafi hasılat 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir takvim yılı içinde sadece o yıla ve gelecek yıllara ait 
olarak nakden veya aynen elde edilen kira bedellerinin 
tutarı 

B) Bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak 
nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarı 

C) Bir takvim yılı içinde sadece o yıla ait olarak aynen elde 
edilen kira bedellerinin tutarı 

D) Bir takvim yılı içinde sadece o yıla ait olarak nakden 
elde edilen kira bedellerinin tutarı 

E) Bir takvim yılı içinde sadece geçmiş yıllara ait olarak 
nakden elde edilen kira bedellerinin tutarı 

 

 

 

 

 
114. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre, bir 

mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına 
hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere 
devredilmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İstisna  B) İlk iktisap  C) İthalat 
D) Kayıt ve tescil E) Teslim 

 
 
 

 

 

 
115. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’a göre, kendisine ödeme emri tebliğ olunan 
kişinin bu ödeme emrine karşı dava açma süresi kaç 
gündür? 

A) 3 B) 7 C) 15 D) 30 E) 60 
 

 

 

 

 
116. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukundaki yorum 

çeşitlerinden biri değildir? 

A) İdari  B) Amaçsal  C) Yargısal 
D) Yasama  E) Bilimsel 

 

 

 

117. Türkiye’de gerçekleşen, aşağıdaki iktisadî 
faaliyetlerden hangisi kapsamındaki teslim ve hizmetler 
katma değer vergisinin konusuna girmez? 

A) Ücret  B) Sınai  C) Zirai 
D) Ticari  E) Serbest meslek 
 
 
 
 
 
 
 

118. Aşağıdakilerden hangisi, Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi’nin yükümlüsü olamaz? 

A) Bankalar 
B) Faktoring şirketleri 
C) İkrazatçılar 
D) Sigorta şirketleri 
E) Finansal kiralama (leasing) şirketleri 
 

 

 

 

 
119. Aşağıdakilerden hangisi tacirdir? 

A) Bir kollektif şirketin ortağı ve idarecisi 
B) İzin almaksızın ticari işletme işleten devlet memuru 
C) Ticari işletme işleten Bodrum Belediyesi 
D) Bir limited şirketin sermayesinin yüzde yirmisine sahip 

gerçek kişi 
E) Bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi gerçek kişi 
 

 

 

 
 

120. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bononun 
unsurları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Vadesi gösterilmemiş bono geçersizdir. 
B) Bono, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedel ödemek vaadini 

içermelidir. 
C) Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin 

adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır. 
D) Açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer, 

ödeme yeri ve aynı zamanda düzenleyenin yerleşim yeri 
sayılır. 

E) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını 
içermeyen bono geçersizdir. 
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121.  

 

Yukarıda düzenleyeni “Demir Sert”, lehtarı “Mehmet 
Merdoğlu” olan bir bononun (emre yazılı senedin) arka 
yüzü verilmektedir. Bono, Zeynep Şahinsoy’un elindedir.  

Buna göre, bonodaki ciro zincirinin düzgün olması için 
boşluklara yazılması gereken isimler aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (1) Mehmet Merdoğlu’na (2) Demir Sert (3) Ceylin 
Canoğlu’na 

B) (1) Ceylin Canoğlu’na (2) Demir Sert (3) Zeynep 
Şahinsoy’a 

C) (1) Ceylin Canoğlu’na (2) Mehmet Merdoğlu  
(3) Zeynep Şahinsoy’a 

D) (1) Demir Sert’e (2) Mehmet Merdoğlu (3) Ceylin 
Canoğlu’na 

E) (1) Zeynep Şahinsoy’a (2) Demir Sert (3) Mehmet 
Merdoğlu’na 

 
 
 

122. Aşağıdakilerden hangisi ticari iş değildir? 

A) Memur (A)’nın işçi (Y)’den otomobil satın alması 
B) Memur (A)’nın market işleten (X) Limited Şirketi’nden bir 

ekmek satın alması 
C) Memur (A)’nın mağaza işleten tacir (B)’den çocuğu için 

okul giysisi satın alması 
D) Memur (A)’nın (C) Bankası Anonim Şirketi ile kredi kartı 

sözleşmesi yapması 
E) Memur (A)’nın ev sahibi öğretmen (Z) lehine bir bono 

düzenlemesi 
 

 

 

 
123. Aşağıdakilerden hangisi, anonim şirkette genel kurul 

kararları aleyhine iptal davası açma hakkına sahip 
değildir? 

A) Kararların yerine getirilmesi kişisel sorumluluğuna sebep 
olacaksa, şirketin pay sahibi olmayan yönetim kurulu 
üyesi 

B) Genel kurulda olumsuz oy verip, muhalefetini tutanağa 
geçirmiş olan pay sahibi 

C) Şirketin denetçisi 
D) Kararların yerine getirilmesi kişisel sorumluluğuna sebep 

olacaksa, şirketin pay sahibi olan yönetim kurulu üyesi 
E) Şirketin yönetim kurulu 

124. Anonim şirketin organları aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yönetim kurulu-Denetçi-Genel kurul-Ticari vekil 
B) Yönetim kurulu-Genel kurul 
C) Yönetim kurulu-Ticari vekil 
D) Yönetim kurulu-Denetçi-Genel kurul 
E) Denetçi-Genel kurul 
 

 

 
125. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, ifa yeri ve 

zamanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İfa zamanı veya sürenin son günü, kanunlarda tatil 
olarak kabul edilen bir güne rastlarsa, kendiliğinden bu 
günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer. 

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

C) Aksine bir anlaşma yoksa parça borçları, alacaklının 
ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilir. 

D) Aksine bir anlaşma yoksa borç, alışılmış iş saatlerinde 
ifa ve kabul edilir. 

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

 
 
 
 

126. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran hakların 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Devredilmesi mümkün olmayan haklardandır. 
B) Yenilik doğuran haklardan, kullanıldıktan sonra dönmek 

mümkün değildir. 
C) İlke olarak şarta bağlanamazlar. 
D) İlke olarak zamanaşımına bağlı olmayıp, hak düşürücü 

süreye tabidirler. 
E) Bir defa kullanılmakla tükenen, sona eren haklardır. 

 

 

 
127.  

I. Zarar verenin davranışının haklı savunma niteliği taşıması 
hâlinde, fiil hukuka aykırı sayılmaz. 

II. Üçüncü kişilere karşı da savunmada bulunulabilir. 
III. Muhtemel, gelecekteki bir tehlikeyi önlemek için de 

savunma yapılabilir. 
IV. Haklı savunmadan söz edebilmek için, kişinin kendisinin 

ya da üçüncü bir kişinin şahıs veya malvarlığına yönelmiş 
hukuka aykırı bir saldırı olmalıdır. 

V. Haklı savunmada bulunan, yalnızca saldıranın mallarına 
verdiği zarardan sorumlu tutulamaz. 

Haklı savunma hâli ile ilgili, yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız V  C) I ve IV 
D) II ve III  E) II, III ve V 

 

________(1)______ ödeyiniz. 

_______(2)_____ (imza) 

ödeyiniz. 

Ceylin Canoğlu (imza) 

_____(3)_________ ödeyiniz. 

  Yağmur Durusu (imza) 
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128. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, alacağın 
devrinin geçerlilik şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Noter tarafından onaylanması gereken yazılı şekil 
B) Adi yazılı şekil 
C) Noter tarafından düzenlenmesi gereken yazılı şekil 
D) Sözlü şekil 
E) Şekil serbestisi ilkesine tabi olup, tarafların istediği şekil 
 

 

 

 
129. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi sözleşmelerde kesin 
hükümsüzlük sebebi değildir? 

A) Kanunun emredici hükümlerine aykırılık 
B) Kişilik haklarına aykırılık 
C) Örf ve âdet kurallarına aykırılık 
D) Kamu düzenine aykırılık 
E) Ahlaka aykırılık 
 
 
 
 

 
130. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi borçlu temerrüdünün kusuru 
gerektirmeyen sonuçlarından biridir? 

A) Temerrüt faizi 
B) Gecikme tazminatı 
C) Olumsuz (menfi) zarardan sorumluluk 
D) Aşkın zarardan sorumluluk 
E) Beklenmedik hâlden sorumluluk 
 

 
 


