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SORU 31:  
 

 
 
 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Bankadaki kredi hesabından, aynı bankadaki ticari 
mevduat hesabına yapılan virman 

B) Bankadaki ticari mevduat hesabına faiz tahakkuku 

C) Bankada ticari mevduat hesabı açtırılması 

D) Bankaya olan kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesi 

E) Bankanın senetli alacağı tahsil etmesi 

 

300 BANKA KREDİLERİ 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

102 BANKALAR 

450.000 
35.000 

 

485.000 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 58 
 
SORU 41. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin ilk 4 aylık 
dönem sonunda banka aracılığıyla yaptığı ödemenin kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
E)                             /                                   

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ                   4.800 
  300 BANKA KREDİLERİ                           9.000 
              102 BANKALAR                                           13.800 

                     /    

SORU 32:  

Dönem sonları itibarıyla gerçekleşmiş olmasına 
rağmen henüz nakden veya hesaben tahsil edilebilir 
duruma gelmeyen gelirlerin muhasebeleştirilmesinde 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kayıt 
yapılır? 

A) Faiz Gelirleri 

B) Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

C) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 

E) Gelir Tahakkukları 
 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 84 
 
SORU 80. İşletmenin, yılsonunda “Dönemsellik” kavramı 
gereğince, faiz tahakkuk kaydı yapması gerekir. İşletme vadeli 
hesabı bankaya Ekim ayında açtırdığına göre, yılsonuna kadar 
geçen Ekim, Kasım ve Aralık aylarına isabet eden faizin 
hesaplanması gerekir.  
 
F = (a .n . t) / 1.200 
= (80.000 TL x 15 x 3 ay) / 1.200  
= 3.000 TL Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait faiz tutarı 
 
Bu tutarın yer almadığı C ve E seçenekleri elenebilir.  
 
İşletmenin bankadaki hesabına tahakkuk eden faiz, “181 Gelir 
Tahakkukları” hesabının borcuna kaydedilir. Bu hesabın yer 
almadığı A ve D seçenekleri de elenebilir.  
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SORU 34:  

Stoklarını sürekli envanter yöntemine göre izleyen bir 
işletme dönem içinde 100.000 ₺’lik mal almış, 60.000 ₺’lik 
satış yapmış, satışları üzerinden de %10 iskonto 
gerçekleştirmiştir. 

Dönem başı mal mevcudu 10.000 ₺, satılan ticari 
malların maliyeti 50.000 ₺ olduğuna göre, işletmenin yıl 
sonunda Ticari Mallar hesabının kalanı kaç ₺’dir? 

A)40.000  

B)50.000  

C)54.000 

D)60.000  

E)66.000 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 59 
 
SORU 63. Sürekli envanter yöntemini uygulayan bir işletmede, 
Ticari Mallar hesabının borcunda 350.000 TL toplanmıştır. 
Dönem içinde 270.000 TL'lik mal satılmış ve 300.000 TL'lik mal 
alınmıştır. İşletme satışlarını %20 kâr marjı ile yapmaktadır.  

 
Bu bilgilere göre, işletmenin Satılan Ticari Mallar Maliyeti kaç 
TL'dir? 
 
A) 225.000   
B) 250.000 
C) 275.000   
D) 300.000 
E) 325.000 

SORU 36:  

Bir işletme, 10 yıllığına kiraladığı büronun ısıtma sistemini 
15.000 ₺ harcama yaparak yenilemiştir. Ayrıca, burada 
kullanılmak üzere 4.000 ₺’ye büro malzemesi almış, 
boyanması için de 1.000 ₺ ödeme yapılmıştır. Harcamaların 
tamamı için nakden ödeme yapılmıştır. 

Buna göre, yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

(KDV ihmal edilecektir.) 

A) Özel Maliyetler hesabı 20.000 ₺borçlandırılır. 

B) Özel Maliyetler hesabı 15.000 ₺borçlandırılır. 

C) Genel Yönetim Giderleri hesabı 5.000 ₺borçlandırılır. 

D) Özel Maliyetler hesabı 19.000 ₺borçlandırılır. 

E) Binalar hesabı 15.000 ₺borçlandırılır. 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 51 
 
SORU 28. İşletme, üç yıllığına kiraladığı bir satış mağazasına 
15.000 TL + %18 KDV değerinde asma tavan yaptırmıştır. 
 

Bu bilgilere göre, işletmenin asma tavan yaptırması ile ilgili 
muhasebe kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 264 Özel Maliyetler  
B) 770 Genel Yönetim Giderleri  
C) 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri  
D) 252 Binalar  
E) 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri  

 

SORU 38:  
 

İşletme, 01.11.2016 tarihinde yaptığı 35.000 ₺’lik satış 
karşılığında alıcıdan 01.02.2017 vadeli 10.000 $’lık senet 
almış ve ilgili hesaba kaydetmiştir. 31.12.2016 tarihinde kur 
1$ = 3,00 ₺ olarak belirlenmiştir. 

Buna göre, işletmenin 31.12.2016 tarihinde yapacağı 
değerleme kaydıyla ilgili aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alacak Senetleri hesabı 30.000 ₺ alacaklandırılır. 

B) Alacak Senetleri hesabı 5.000 ₺ alacaklandırılır. 

C) Kambiyo Kârları hesabı 5.000 ₺ alacaklandırılır. 

D) Kambiyo Zararları hesabı 5.000 ₺ alacaklandırılır. 

E) Alacak Senetleri hesabı 30.000 ₺ borçlandırılır. 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 2 
 
SORU 11. İşletme, 1 € = 3,80 TL kuru üzerinden 20.000 Euro 
satın almıştır. Dönem sonu itibariyle, kurun 1 € = 3,75 TL olduğu 
belirlenmiştir.  
 
Buna göre, dönem sonunda hangi hesaba, ne şekilde ve kaç 
TL kayıt yapılmalıdır? 
 
A) 656 Kambiyo Zararları hesabına borç, 1.000 TL 
B) 656 Kambiyo Zararları hesabına alacak, 1.000 TL 
C) 100 Kasa hesabına borç, 1.000 TL 
D) 654 Karşılık Giderleri hesabına borç, 1.000 TL 
E) 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabına borç, 1.000 TL 

 
SORU 39:  
İşletme, 2016 yılında aktifine aldığı 60.000 ₺ kayıtlı değerli 
ve 4 yıl ekonomik ömrü olan makineye ilgili yılda azalan 
bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırdıktan sonra 2017 
yılı sonunda eşit tutarlar yöntemine geçmiştir. 

Buna göre, 2017 yılı sonunda ayrılacak amortisman kaç 
₺’dir? 

A)7.500  

B)10.000  

C)15.000 

D)20.000  

E)30.000 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 67 
SORU 92. İşletme maliyet bedeli 75.000 TL olan makinesine 
azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman hesaplamaktadır.  
 
Yukarıdaki bilgilere göre işletme, 3. yılın başında azalan 
bakiyeler yönteminden, normal amortisman yöntemine 
geçtiğine göre, işletme 3. yıl kaç TL amortisman ayırmalıdır?                          
 
A)   5.400    
B)   9.000 
C) 11.000    
D) 13.500 
E) 15.000 
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SORU 42:  

 
Tekdüzen Muhasebe Sistemi, hem bilanço hem de gelir 
tablosunda “Diğer” başlığı altında yer alan bir kalem tutarının 
ait olduğu grup toplamının %20’sini aşması durumunda, bu 
kalemin ayrı bir başlık altında ayrıca gösterileceğini 
öngörmüştür. 

Bu ifade hangi muhasebe temel kavramına ilişkindir? 

A) Önemlilik  

B) İşletmenin Sürekliliği 

C)İhtiyatlılık 

D) Özün Önceliği 

E) Tam Açıklama 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 45 
 
SORU 4. Bilançoda “Diğer” başlığı altında yer alan bir kalem 
tutarının, ait olduğu grubun %20’sini aşması halinde bu 
kalemin ayrı başlık altında gösterilmesi, hangi muhasebe 
temel kavramı gereğidir? 
 
A) Özün Önceliği 
B) Sosyal Sorumluluk 
C) Süreklilik 
D) Önemlilik 
E) İhtiyatlılık 
 

SORU 43:  
 
Bir işletmenin 2016 yılı sonu itibarıyla bazı bilgileri aşağıdaki 
gibidir: 
Sermaye                40.000 ₺ 
Ödenmemiş Sermaye  15.000 ₺ 
Dönem Kârı                 7.500 ₺ 
Geçmiş Yıllar Zararları   2.500 ₺ 
Ayrılmış Yedek Akçeler   3.000 ₺ 
 
Buna göre, işletmenin ayıracağı I. Tertip Yasal Yedek Akçe 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) 1.250 ₺ B) 1.375 ₺ C) 1.500 ₺ 
D) 2.000 ₺ E) 2.750 ₺ 
 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 10 
 
SORU 39. Sermayesi 150.000 TL olan bir anonim şirketin 
sermayesinin 60.000 TL’lik kısmı ödenmemiştir. Şirketin dönem 
kârı 50.000 TL olup önceki yıllarda ayrılan Birinci Tertip Yedek 
Akçe tutarı 16.500 TL’dir. 
 
Şirketin bu dönem ayırması gereken Birinci Tertip Yasal Yedek 
Akçe tutarı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 3.500 
B) 3.000 
C) 2.500 
D) 2.000 
E) 1.500 

SORU 44:  
 
İşletme 5 yıl vadeli 100.000 ₺ nominal değerli tahvilleri 95.000 
₺ bedelle ihraç etmiştir. İhraç işlemine aracılık eden banka 
tahvillerin tamamını sattığını ve tutarı işletmenin aynı 
bankadaki mevduat hesabına yatırdığını bildirmiştir. 
 
Buna göre, işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

D) 
 

102 BANKALAR 
408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI 

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 

95.000 
5.000 

 

100.000 

 
 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 62 
 
SORU 74. Bir anonim şirket, 01.11.2017 tarihinde nominal 
değeri 65.000 TL olan 3 ay vadeli finansman bonosu çıkarmış ve 
finansman bonolarının tamamını 62.000 TL'ye satmıştır. 
(İşletme yıllık mali tablo düzenlemektedir.) 
 
D)                                    /                                   

 100 KASA                              62.000 
 308 MENKUL KIYMETLER 
         İHRAÇ FARKI           3.000 
              305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR 
                      VE SENETLER                      65.000 

                   /                                
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SORU 48:  
 
İşletmenin kuruluşunda ortaklar tarafından taahhüt edilen 
125.000 ₺ sermaye nakit olarak ödenmiştir. 
 
Buna göre, işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) 
 

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 
500 SERMAYE 

125.000  
125.000 

 
B) 
 

500 SERMAYE 
131 ORTAKLARDAN 

ALACAKLAR 

125.000  

125.000 

 
C) 

 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
500 SERMAYE 

125.000  
125.000 

 
D) 

 

500 SERMAYE 
102 BANKALAR 

125.000  
125.000 

 
E) 

 

102 BANKALAR 
131 ORTAKLARDAN 
ALACAKLAR 

125.000  
 
125.000 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 21 
 
SORU 81. Sermaye payları eşit olmak üzere 60.000 TL sermayeli 
bir şirket kurmaya karar veren K ve L, sermaye paylarını taahhüt 
ederek şirket kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir.  
 
Yukarıdaki bilgilere göre, ortakların sermaye taahhütlerini 
yerine getirmesiyle ilgili günlük defter kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A)                              /                                   

 500 SERMAYE                                   60.000 
      501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE              60.000 

                    /                                   
 
B)                             /                                   

 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE                    60.000 
             500 SERMAYE                                                     60.000 

                    /            
 
C)                             /                                   

101 ALINAN ÇEKLER                  20.000 
 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR                 10.000      
 255 TAŞITLAR                                    35.000 
             501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE                     60.000 
     331 ORTAKLARA BORÇLAR                                5.000 

                     /                                   

 
 
 

SORU 49:  
 
TMS 2 Stoklar standardına göre, aşağıdaki kalemlerden 
hangisi stokların satın alma maliyetinin hesaplanmasında 
dikkate alınmaz? 

A) Nakliye giderleri 

B) Yükleme ve boşaltma giderleri 

C) İthalat vergileri 

D) Satın alma tarihinden sonraki ticari iskontolar 

E) İade alınabilecek vergiler 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 259 
 

SORU 14. TMS-2 “Stoklar” standardına göre; aşağıda 
sayılanlardan hangisi stokların satın alma maliyetine 
eklenmez? 

 
A) Gümrük vergileri 
B) Ticari iskontolar 
C) Yükleme boşaltma maliyetleri 
D) Satın alma fiyatı 
E) Taşıma 
 
 
 

SORU 54:  
 
TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 
standardına göre, gerçekleşme zamanı veya tutarı belli 
olmayan yükümlülüğe ne ad verilir? 

A) Bankalara borç  

 B) Ticari borç 

C)Diğer borç 

D) Satıcılara borç 

E) Karşılık 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 270 
 

SORU 83. TMS-37 “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu 
Varlıklar” standardına göre; gerçekleşme zamanı veya 
tutarı belli olmayan yükümlülüğe ne ad verilir? 

 
A) Karşılık   
B) Koşullu yükümlülük 
C) Koşullu varlık 
D) Ticari olmayan yükümlülük 
E) Sorumluluk doğuran olay 
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SORU 57:  
 
(Fiilî Ücret - Standart Ücret) x Fiilî Süre 
Standart maliyet sistemini uygulayan bir işletmede 
kullanılan bu formül aşağıdakilerden hangisini ifade 
eder? 

A) Ücret Sapması B) Verim sapması 

C)Süre sapması D) Miktar sapması 

E) Bütçe sapması 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 242 
 
SORU 82. Cevap : A 

Standart maliyet yöntemini uygulayan işletmelerde, fiili 

maliyetler ile standart maliyetler arasında farklar 
çıkabilmektedir. Direkt işçilik giderlerinin tahmininde ortaya 
çıkan farklar, ücret farkları ve süre (zaman) farkları olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Soruda Direkt İşçilik Giderleri ücret farkı 
sorulmaktadır.  
 
Ücret Farkı = (Fiili Ücret - Standart Ücret) x Fiili Süre 

 
 
 

SORU 61:  
Üretim işletmelerinde üretim noktasında çalışan işçilerin 
(örneğin montaj hattında bizzat üretim faaliyetlerini 
yerine getiren), işletme yönetiminin kontrolü dışında 
boşa geçen zamanları için ödenen ücretlerin 
muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan 
hangisi doğrudur? 

A) Bizzat üretim faaliyetlerini yerine getirdikleri için direkt 
işçilik gideri olarak muhasebeleştirilmelidir. 

B) Çalışmayan kısım gider ve zararları kapsamında üretim 
maliyetine katılmadan zarar olarak muhasebeleştirilmelidir. 

C) Üretim noktasında çalışsalar bile, o süre zarfında üretim 
yapmadıkları için endirekt işçilik gideri olarak 
değerlendirilmelidir. 

D) Üretim yapılmasa bile üretim maliyetlerinin bir parçası 
olarak değerlendirilmelidir. 

E) Çalışmayan kısma ait maliyetler genel üretim giderleri 
olarak muhasebeleştirilmelidir. 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 230 
 
SORU 21. Elektrik kesintisi gibi olağandışı durumlardan dolayı 
üretim yapılamadığında, üretim yapılamayan saatlere ait işçilik 
giderleri, olağan dışı gider ve zararlar grubundaki hesaplardan 
birine kaydedilir. Tek Düzen Hesap Planında, “Olağandışı Gider 
ve Zararlar” grubunda yer alan hesaplar şunlardır; 
 

 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları  

 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları 

 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 
 
Elektrik kesintisi gibi olağandışı durumlardan dolayı üretim 
yapılamadığında, üretim yapılamayan saatlere ait işçilik 
giderleri, olağan dışı gider ve zararlar grubundaki yukarıdaki 
hesaplardan “680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları” 
hesabına kaydedilir.  

 
 

SORU 62:  
 
İşletmenin kullandığı (X) direkt ilk madde ve malzemesine 
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Tarih Açıklama Miktar Birim 
Fiyat 

01 Temmuz Önceki Dönemden 
Devir 

 
50 

 
200 ₺ 

07 Temmuz Üretime Gönderilen 50 ? 

18 Temmuz Satın Alınan 200 150 ₺ 

25 Temmuz Satın Alınan 250 200 ₺ 

31 Temmuz Üretime Gönderilen 300 ? 

 

Yukarıdaki bilgilere ve İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) Yöntemi’ne 
göre, (X) direkt ilk madde ve malzemesinin “Dönem Sonu” 
maliyeti kaç ₺’dir? 

A) 10.000    

B) 30.000    

C) 40.000   

D)50.000 

E)60.000 

 
 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 214 
 
SORU 74. İşletme, stok değerleme yöntemi olarak “İlk Giren İlk 
Çıkar (FIFO)” yönetimini kullanmaktadır. İşletmenin 2017 yılı 
Ekim ayı hammadde hareketleri aşağıdaki gibidir; 
 
          Miktar     Birim  
Tarih Açıklama          (kg.)       Fiyat        Tutar 
05.10 Alış       1.300          65           84.500 
10.10 Alış       2.800          72         201.600 
15.10 Üretime       3.000  
25.10 Alış       1.700          76         129.200 
30.10 Üretime          900 
 
Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin ay sonu itibariyle 
deposunda kalan hammaddenin tutarı kaç TL’dir? 
 
A) 142.500 
B) 143.600 
C) 144.700 
D) 145.800 
E) 146.900 
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SORU 63:  
 
İşletmede üretim dönemine ilişkin bilgiler şu şekildedir: 

Birleşik Maliyet Toplamı 1.500.000 ₺’dir. 

 

Yukarıdaki bilgilere ve “Fiziksel Ölçüler Yöntemi”ne göre, 
(X) mamulüne birleşik maliyetten düşen pay kaç₺’dir? 

A)285.000 B)297.000 C)375.000 

D)998.000 E)1.125.000 

 
 

Mamuller Miktar (Adet) SatışTutarı (₺) 

(X) 1.500 Ad. 900.000 ₺ 

(Y) 4.500 Ad. 1.800.000 ₺ 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 207 
 
SORU 29. Bir üretim işletmesinin Temmuz ayı içerisindeki 
faaliyetleri sonucunda elde ettiği mamullere ait bilgiler 
aşağıdadır; 

 

Mamul       Üretim Miktarı      Birim Satış Fiyatı 
    A        20.000 adet  30 TL 
    B        35.000 adet  60 TL 
    C        15.000 adet                 20 TL 
  
Temmuz ayı sonu itibariyle, işletmenin bileşik gideri toplam 
140.000 TL’dir. 
 
Bu bilgilere göre, işletme ortak ürünlerin maliyetini “Üretim 
Miktarı” yöntemine göre hesaplandığında, A ortak ürünün 
bileşik giderlerden alacağı pay kaç TL’dir? 
 

A) 40.000                                B) 41.000                   C) 42.000 
                         D) 43.000                         E) 44.000 

 
SORU 64:  
 
İşletmenin üretim dönemine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Aylık 
kapasite 6.000 birim ve üretim miktarı 4.000 birimdir. 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri                   800.000 ₺  

Direkt İşçilik Giderleri                                              600.000 ₺ 
Genel Üretim Giderleri:                                           400.000 ₺ 
GÜG Değişken 240.000₺ 
GÜG Sabit 160.000₺ 
 

Yukarıdaki bilgilere ve “Asal Maliyet Yöntemi”ne göre,  
üretim dönemine ilişkin birim üretim maliyeti kaç ₺’dir? 

 

A) 40             B) 100         C) 300             D) 350              E) 450 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 212 
SORU 62. 
Bir üretim işletmesinin yıllık üretim kapasitesi 50.000 adet 
mamuldür. İşletme 2017 yılında 40.000 adet mamul üretmiştir. 
Üretim maliyetlerine ilişkin bilgiler şöyledir; 

 
DİMMG    : 375.000 TL 
DİG    : 265.000 TL 
GÜG    : 217.000 TL 

Değişken GÜG : 132.000 TL 
Sabit GÜG  :   85.000 TL 

 
Yukarıdaki bilgilere göre, işletme “Asal Maliyet Yöntemi”ni 
uyguladığında, birim maliyet aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) 16 TL       B) 17 TL      C) 18 TL      D) 19 TL      E) 20 TL 
 

SORU 72:  

Bir işletmenin gelir tablosu kalemlerinden bazıları şöyledir: 

Genel Yönetim Giderleri 6.000 ₺ 
Yurtiçi Satışlar 20.000 ₺ 

Satış İskontoları 2.000 ₺ 
Diğer İndirimler 1.000 ₺ 

Satılan Ticari Malların Maliyeti 8.000 ₺ 
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 3.000 ₺ 
Önceki Dönem Gelir ve Kârları 1.500 ₺ 
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 2.500 ₺ 

 

Buna göre, işletmenin faaliyet kârı kaç ₺’dir? 

A) 3.000    B) 5.000    C) 6.000    D) 9.000     E) 10.000 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 161 
SORU 18. 
Bir işletmenin Gelir Tablosundaki kalemlerinden bazıları aşağıda 
verilmiştir. 

               (TL) 
Net Satışlar                        750.000 
Satış İndirimleri            60.000 
Satılan Ticari Mallar Maliyeti        500.000 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri          25.000 
Genel Yönetim Giderleri         110.000 
Menkul Kıymet Satış Kârları          35.000 
Komisyon Giderleri           15.000 
Finansman Giderleri           20.000 
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları         12.000 
Önceki Dönem Gelir ve Kârlar                   10.000 

 
Bu bilgilere göre, işletmenin “Faaliyet Kârı” kaç TL’dir? 

 
A) 110.000                    B) 115.000                  C) 120.000  
                  D) 125.000                      E) 130.000 
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SORU 79:  
 
Denetçi, kasadan yapılan ödemelerin yasal sınırlar 
çerçevesinde olup olmadığını kontrol etmek için hesap 
muavinini gözden geçirmiş ve örnekleme usulü seçtiği 
işlemlere ilişkin belgeleri kontrol etmiştir. 
 
Bu çalışma, aşağıdaki denetim prosedürlerinden 
hangisini ifade eder? 

A) Analitik prosedür B)Sorgulama 

C)Yeniden uygulama D)Gözlem 

E) Tetkik 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 97 
 
SORU 61. BDS 500’e göre, işletme içinden veya dışından elde 
edilen, basılı veya elektronik ortamda ya da başka bir 
depolama ortamında bulunan kayıt veya belgelerin 
incelenmesini ya da varlıkların fiziki olarak incelenmesini 
içeren denetim prosedürüne ne ad verilir? 
 
A) Gözlem                                                   B) Tetkik 
C) Dış teyit                                                  D) Sorgulama 
                         E) Analitik prosedürler 

SORU 84:  
 

Denetim ekibinden birinin, işletmenin personeli 
tarafından yapılan stok sayımına katılması aşağıdaki 
kanıt toplama yordamlarından hangisinin kapsamına 
girmektedir? 

A) Soruşturma  

B) Dışsal doğrulama 

C) Yeniden hesaplama  

D) Gözlem 

E) Kontrol 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 98 
 
SORU 66. Denetçi, veznedara kasadaki yerli ve yabancı paraların 
sayımını yaptırtmıştır. Bu işlem yapılırken denetçi hazır 
bulunmuş ve sayım işlemine nezaret etmiştir. 
 
Denetçinin yukarıdaki işlemi yaparken, kullandığı denetim 
prosedürü aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Gözlem 
B) Dış teyit 
C) Yeniden uygulama 
D) Sorgulama 
E) Tetkik 

 
SORU 85:  
 

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim alanı ile 
ilgili örneklem birimlerinin seçiminde kullandığı 
tekniklerden biri değildir? 

A) Sistematik seçim 

B) Rassal seçim 

C) Homojen birimlerin seçimi 

D) Katmanlı seçim 

E) Blok seçim 
 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 100 
 
SORU 79. Aşağıdakilerden hangisi, BDS 530 “Bağımsız 
Denetimde Örnekleme” standardında geçen örnekleme 
seçiminde kullanılacak yöntemlerden birisi değildir? 
 
A) Rastgele seçim 
B) Sistematik seçim 
C) Gelişigüzel seçim 
D) Anomali seçim 
E) Blok seçim 

 
SORU 97:  
 

Üç maldan A malının talebinin fiyat esnekliği -0.5, B 
malının -0.3 ve C malının -0.2’dir. Hükümet bu malların 
üreticileri üzerine aynı oranda dolaylı vergi koymayı 
düşünmektedir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) B malı üreticisinin tüketiciye yansıttığı vergi, A malı 
üreticisinin yansıttığından fazla olacaktır. 

B) Her üçünde de üretici verginin tamamını 
yansıtamayacaktır. 

C) C malı üreticisinin tüketiciye yansıttığı vergi, A malı 
üreticisinin yansıttığından fazla olacaktır. 

D) B malı üreticisinin tüketiciye yansıttığı vergi, C malı 
üreticisinin yansıttığından fazla olacaktır. 

E) Vergi yansıması oranı esnekliklerle birlikte değişecektir. 

 

 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 463 
 
SORU 33. Talep eğrisinin negatif ve arz eğrisinin pozitif eğimli 
olduğu bir piyasada arz ve talebin fiyat esneklikleri mutlak 
değer birbirine eşitken, 4 liralık bir spesifik bir verginin üretici 
ve tüketiciler arasındaki dağılımı nasıldır? 

 

A) Üreticiler verginin tamamını öder, tüketiciler hiç vergi 
ödemez. 

B) Tüketiciler verginin tamamını öder, üreticiler hiç vergi 
ödemez. 

C) Üreticiler, tüketicilerden daha çok vergi öderler. 
D) Tüketiciler, üreticilerden daha çok vergi öderler. 
E) Üreticiler ve tüketiciler eşit miktarda vergi öderler. 
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SORU 92:  
 

Basit bir kapalı ekonomi modelinde, hem mal 
piyasasında mal talebi fazlasını, hem para 
piyasasında para arzı fazlasını temsil eden bir 
noktanın IS ve LM eğrilerine göre konumu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) IS eğrisinin solunda LM eğrisinin sağındadır. 

B) Hem IS eğrisinin hem LM eğrisinin sağındadır. 

C) IS eğrisinin sağında LM eğrisinin üzerindedir. 

D) IS eğrisinin sağında LM eğrisinin solundadır. 

E) Hem IS eğrisinin hem LM eğrisinin solundadır. 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 467 
 
SORU 66. IS-LM modeline göre fiyatlar genel düzeyinde 
meydana gelen bir düşme sonucu sırasıyla aşağıdakilerden 
hangileri meydana gelir? 

 
A) LM eğrisi sola kayar, faiz oranları yükselir, milli gelir düşer. 
B) LM eğrisi üzerinde yukarı kayılır, faiz oranları ve milli gelir 

artar. 
C) IS eğrisi sağa kayar, faiz oranları ve milli gelir artar. 
D) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranları düşer, milli gelir artar. 
E) LM eğrisi sola kayar, faiz oranları düşer, milli gelir artar. 

 
SORU 92:  
 

Basit bir kapalı ekonomi modelinde, hem mal 
piyasasında mal talebi fazlasını, hem para 
piyasasında para arzı fazlasını temsil eden bir 
noktanın IS ve LM eğrilerine göre konumu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) IS eğrisinin solunda LM eğrisinin sağındadır. 

B) Hem IS eğrisinin hem LM eğrisinin sağındadır. 

C) IS eğrisinin sağında LM eğrisinin üzerindedir. 

D) IS eğrisinin sağında LM eğrisinin solundadır. 

E) Hem IS eğrisinin hem LM eğrisinin solundadır. 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 467 
 
SORU 63. Likidite tuzağında bulunan bir ekonomide, diğer 
koşullar aynı iken IS ve LM eğrileri için ne söylenebilir? 

 
A) IS eğrisi negatif eğimli, LM eğrisi dik bir doğrudur. 
B) IS eğrisi negatif eğimli, LM eğrisi yatık bir doğrudur. 
C) IS eğrisi negatif eğimli, LM eğrisi pozitif eğimli bir 

doğrudur. 
D) IS ve LM eğrileri yatık birer doğru şeklindedir. 
E) IS ve LM eğrileri dik birer doğru şeklindedir. 

 

SORU 92:  
 

Basit bir kapalı ekonomi modelinde, hem mal 
piyasasında mal talebi fazlasını, hem para 
piyasasında para arzı fazlasını temsil eden bir 
noktanın IS ve LM eğrilerine göre konumu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) IS eğrisinin solunda LM eğrisinin sağındadır. 

B) Hem IS eğrisinin hem LM eğrisinin sağındadır. 

C) IS eğrisinin sağında LM eğrisinin üzerindedir. 

D) IS eğrisinin sağında LM eğrisinin solundadır. 

E) Hem IS eğrisinin hem LM eğrisinin solundadır. 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 467 
 
SORU 62. Keynesyen modele göre para ve mal piyasaları 
dengede iken, sadece faiz oranlarını değiştiren bir politika 
uygulanıyorsa IS ve LM eğrilerinin şekli nasıldır? 

 
A) IS negatif eğimli, LM diktir. 
B) Hem IS hem de LM diktir. 
C) Hem IS hem de LM yatıktır. 
D) IS dik, LM pozitif eğimlidir. 
E) Hem IS hem LM pozitif eğimlidir. 

 

 
SORU 113:  
 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi bilanço usulündeki 
değerleme ölçütlerinden biri değildir? 

 
A) Tasarruf değeri  
B) İtibari değer 
C) Rayiç bedeli  
D) Telif değeri 
E) Mukayyet değer 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 398 
 
46. Aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeli ile değerlenir? 
 
A) Alacaklar ve borçlar 
B) Kuruluş ve örgütlenme giderleri 
C) Peştamallıklar 
D) Aktif geçici hesap kıymetleri 
E) Gemiler ve diğer taşıtlar 

 
DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ: 
Maliyet bedeli 
Borsa rayici 
Tasarruf değeri 
Mukayyet değer (Defter değeri: Muhasebe değeri) 
İtibari değer 
Rayiç bedel 
Emsal bedel 
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SORU 118:  
 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi 
amme alacağını güvence altına alan önlemlerden biri 
değildir? 

 
A) İhtiyati haciz      
B) Tasarrufun iptali 

C) Rüçhan hakkı  
D) Teminat 
E) Uzlaşma 

 
 
 
 
 
 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 395 
 
27. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güvence altına 
alınma yöntemlerinden biri değildir? 
 
A) Rüçhan hakkı 
B) Şahsi kefalet 
C) İhtiyati tahakkuk 
D) Uzlaşma 
E) İhtiyati haciz 
 
KAMU (VERGİ) ALACAĞININ GÜVENCEYE ALINMASINDAKİ 
ÖNLEMLER:  
Rüçhan hakkı: Öncelik hakkıdır. Örneğin şirketin piyasaya - vergi 
dairesine borcu varsa önce vergi borcu ödenir. Rehinli 
alacaklarda rüçhan hakkı geçersizdir. 
 
Teminat: Vergi ziyaı ve vergi kaçakçılığı suçlarında teminat 
istenir. 
 
İhtiyati haciz: 
-Vergi alacağının riske girmesi, 
-Vergi yükümlüsün kaçma ve mallarını kaçırma ihtimali,  
-Borçlunun mal bildiriminde bulunmaması  
-Belli bir ikametgâhının olmaması üzerine olur. 
İhtiyati hacze karşılık vergi mahkemesine 7 gün içinde dava 
açılabilir. 
 
İhtiyati tahakkuk: İleride doğacak vergiyi güvence altına almak 
ihtiyati tahakkuku isteği vergi dairesi müdürü defterdardan 
ister. (önemli) 
 
Şahsi kefalet: Vergi dairesi getirilen şahsın kefaletini kabul edip 
etmemekte özgürdür. 
 
Teminat hükmünde eşya: Yalnızca eğlence mekânlarına 
tanınan haktır. 
 
Hükümsüz işler: Muvazaalı yani danışıklı aldatmalı işlemler. 

 
SORU 122:  
 

Aşağıdakilerden hangisi bir uyuşmazlıkta ticari 
defterlerin sahibi lehine delil olması için aranan 
şartlardan değildir? 

 
A) Defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yapılmış olması 
B) Uyuşmazlığın karşı tarafının da defter tutmakla yükümlü 
olması 
C) Defterlerini lehine delil olarak kullanan defter sahibinin 
yemin etmesi 

D) Uyuşmazlığın deftere geçirilmesi gereken bir husustan 
doğmuş olması 
E) Karşı tarafın, defter kayıtlarının içeriğini diğer kesin 
delillerle çürütememiş olması 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 371 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin sahibi lehinde 
delil olarak kullanılabilmesi için aranan koşullarından biri 
değildir? 
 
A) Tutulması gereken tüm defterler, usulüne uygun tutulmuş 
olmalı, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış bulunmalıdır. 
B) Defterin başka bir ticari uyuşmazlıkta delil olarak 
kullanılmamış olması gerekir. 
C) Her iki taraf da tacir veya defter tutma yükümlüsü olmalıdır. 
D) Uyuşmazlık her iki tarafında defterlerine kaydetmesi gereken 
ticari bir iş ile ilgili olmalıdır. 
E) Defterlere dayanılarak ispatlanmak istenen iddia, karşı 
tarafça çürütülmemiş olmalıdır. 
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SORU 123:  
 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, “görünüşe 
güven ilkesi” aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

 
A) Ticaret siciline tescil kaydı ile ilan edilen durum arasında 
aykırılık bulunması hâlinde, tescil edilmiş olan gerçek durumu 
bildikleri ispat edilmediği sürece, üçüncü kişilerin ilan edilen 
duruma olan güvenlerinin hukuken korunmasıdır. 
B) Bir hususun ticaret siciline tescil ile beraber derhâl üçüncü 
kişiler hakkında sonuç doğurması veya sürelerin derhal 
işlemeye başlamasıdır. 
C) Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya 
başlayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddialarının 
hukuken dinlenmemesidir. 
D) Bir hususun ticaret siciline gerçeğe aykırı olarak tescil 
edilmesi dolayısıyla zarar görenlerin tazminat haklarının 
mevcut olmasıdır. 
E) Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil 
edilip de ilanı zorunlu iken ilan olunmamış bir hususun, ancak 
bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği takdirde, 
üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesidir. 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 365 
 
5. Ticari işletmenin devrine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 
 
A) Maddi olmayan unsurun devri olmaksızın ticari işletmenin 
devri olanaklı değildir. 
B) Ticari işletmenin devri, alacaklılara ve iyiniyetli 3. Kişilere 
karşı devrin tescil ve ilanı ile hüküm ifade eder. 
C) Ticari işletmeyi devreden kimse devirden önceki borç ve 
yükümlülüklerden devralanla birlikte 2 yıl süre ile müteselsilen 
sorumludur. 
D) Ticari işletmenin maddi unsurunu oluşturan varlıklardan 
herhangi birinin devri için ağır şekil şartı varsa bu şart da ayrıca 
yerine getirilmelidir. 
E) Sadece maddi olmayan unsurun devri ticari işletmenin devri 
için yeterlidir. 

SORU 124:  
 

Bir ticari temsilci (ticari mümessil), aşağıdaki işlemlerden 
hangisini müvekkil tacirden açık yetki almadan 
yapamaz? 

 
A) Tacire ait taşınmazı tacir adına kiraya vermek 
B) Tacir adına bankadan kredi çekmek 
C) Tacire ait taşınmazı tacir adına satmak 

D) Tacir adına çek düzenlemek 
E) Tacir adına taşınmaz satın almak 

 
 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 295 
 
20. Aşağıdakilerden hangisi özel yetki gerektiren işlemlerden 
değildir? 
 
A) Sulh olma 
B) Kambiyo taahhüdünde bulunma 
C) Kira kontratı düzenleme 
D) Bağış sözleşmesi yapma 
E) Taşınmazlarla ilgili ayni bir hakla sınırlama doğurucu 
sözleşmeler yapma 
 
ÇÖZÜM: Temsilci kendisine verile yetki belgesi ile her işlemi 
yapamaz. Bazı işlemler için temsilciye özel yetki vermiş olmak 
gerekir. Özel yetki gerektiren haller şunlardır: Vekalet 
sözleşmesine dayanan temsil yetkisi verildiğinde vekilin sulh 
sözleşmesi yapması, uyuşmazlığın hakemde çözülmesini kabul 
etmesi ve hakeme başvurması, kambiyo taahhüdünde 
bulunma, bağış sözleşmesi yapma, taşınmazlarla ilgili ayni bir 
hakla sınırlama doğurucu sözleşmeler akdetmesi özel temsil 
yetkisi gerektiren hukuksal işlemlerdir. 
Kira kontratı düzenleme ve menkul satma genel vekeletname 
ile verilebilir yetkilerdendir. Özel yetkiye gerek YOKTUR. 

 
SORU 101:  
 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek 
Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine göre, meslek mensuplarının, hizmet 
verdikleri firmaların ya da resmî mercilerin isteğine 
uyarak yaptıkları denetimler sonunda düzenledikleri ve 
aylık ya da üçer aylık bilgileri katlanmış olarak gösteren 
“dönemsel raporlar” aşağıdakilerden hangisine girer? 

 
A) Özet standart raporu        
B) Tali rapor 
C) Yardımcı rapor                   
D) Özel amaçlı rapor 

E) Tasdik raporu 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 432 
 
15. Aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının yaptıkları 
hizmetler dolayısıyla düzenlediği rapor türlerinden değildir? 
 
A) Özet standart rapor 
B) Tasdik raporu 
C) Özel amaçlı rapor 
D) Yardım amaçlı ve özel mevzuat hükümlerine göre 
düzenlenen raporlar 
E) Fon akış raporu 
 
Rapor türleri isimleri kavratılmıştır. 
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SORU 102:  
 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi 
meslek mensubunun ya da mesleki şirketlerin çalışanlar 
ya da şirketler listesinden silinmesini gerektiren hâller 
arasında yer almaz? 

 
A) Meslek mensubunun Kanun’a göre meslekten çıkarmayı 
gerektiren cezalara çarptırılması 
B) Mesleki şirketin üç yıl gayri faal durumda olduğunun tespit 
edilmesi 
C) Meslek mensubuna ruhsatnamenin verildiği tarihte, 
verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan 
tespit edilmiş olması 
D) Meslek mensubu olmak için Kanun’un aradığı şartların 
sonradan kaybedilmiş olması 
E) Mesleki şirketin, tasfiyesine karar verildiği hâlde 
tasfiye işlemlerinin bir yılda tamamlanmaması 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 430 
 
3. Çalışma usul ve esasları yönetmeliğine göre, 
aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun çalışanlar 
listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri değildir? 
 
A) Mesleki faaliyette bulunmayacağını bağlı bulunduğu odaya 
yazı ile bildirenler 
B) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş olması 
C) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan 
sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması 
D) Oda tarafından belirtilen adreste bulunmama nedeni ile 
gıyaben tutulan yoklama tutanağı 
E) Disiplin cezası türlerinden kınama cezasını almış olmak 
 
Disiplin cezalarından geçici meslekten men cezası çalışanlar 
listesinden silinme halidir. 
 
SORU AÇIKLAMASINDAKİ BİLGİ: 
Ortaklık şeklinde kurulan bürolarda tasfiye sürecinin 3 yılda 
tamamlanmaması 
 
Ortaklık şeklinde kurulan bürolarda 3 yıl gayri faal durumda 
olanlar. 

 
SORU 105:  
 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, aşağıdaki 
suçlardan hangisinden dolayı verilen mahkûmiyet 
hükmü, affa uğramış olsa bile meslek mensubu olmaya 
engel teşkil etmez? 

 
A) Zimmet  
B) Dolandırıcılık 
C) Güveni kötüye kullanma  
D) Hileli iflas 
E) Taksirle yaralama 

 
 
 
 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 424 
 
7. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, 
mesleğin genel şartlarından biri değildir? 
 
A) T.C. vatandaşı olmak  
B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak 
C) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 
D) Birlikçe belirlenen sınavlarda başarılı olmak 
E) Bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa 
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş 
olmak 
 
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya 
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamak. 
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SORU 106:  
 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, 
aşağıdaki fillerden hangisinin gerçekleştirilmesi halinde 
meslek mensuplarına uyarma cezası uygulanır? 

 
A) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 
B) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat 
borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi 

C) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan 
müşterilere, bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu 
hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması 
D) Reklam yasağına uyulmaması 
E) Büro Tescil Belgesi alınmaması 
 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 429 
 
9. 
I. Ticari faaliyet yasağına uyulmaması 
II. Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir çıkar sağlanması veya 
vaat edilmesi sureti ile iş alınması 
III. Mesleğin yürütülmesi esnasında; görevi ile ilgisi olmayan 
konularda, çıkar çatışmalarına taraf olunması, 
IV. Meslek mensuplarınca, reklam yasağına uyulmaması, 
V. Müşterilerden makbuz düzenlemek veya her türlü yöntem ile 
topladıkları para veya para hükmündeki değerleri kendisine 
veya bir başkasına mal edilmesi 
 
Disiplin yönetmeliğine göre, yukarıdaki fiillerden hangileri 
geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının 
uygulanmasını gerektiren haller arasında yer alır? 
 
A) I ve III                           B) I ve V                        C) II ve III 
                      D) III ve V                      E) IV ve V 
 
KİTABIMIZDA UYARI CEZALARI BAŞLIĞI ALTINDA SINAVDAKİ B 
SEÇENEĞİ KOYU ŞEKİLDE BELİRTİLMİŞTİR. 
 
Uyarma Cezası Halleri Şunlardır: 
En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat borçlarının 
haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi 

 
SORU 107:  
 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. maddesine göre, 
aşağıdakilerden hangisinde özel istihdam bürosu 
aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulamaz? 

 
A) Uzaktan çalışma yapılan işlerde 

B) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak 
gördürülen işlerde 
C) Mevsimlik tarım işlerinde 
D) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları 
hâlinde 
E) Ev hizmetlerinde 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 328 
 
8. Aşağıdaki iş sözleşmelerinden hangisinin yazılı yapılma 
zorunluluğu yoktur? 
 
A) Süreksiz iş sözleşmeleri 
B) Belirli süresi 1 yıl ve üzeri olan iş sözleşmeleri, 
C) Takım iş sözleşmeleri, 
D) Uzak çalışmaya dayalı iş sözleşmeleri, 
E) Gemi adamı ile yapılan iş sözleşmeleri 
 
NOT: Yazılı yapılan sözleşmeler özel istihdam bürosu aracılığı 
ile yapılamaz. 

 
SORU 109:  
 

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, süreli feshe ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 
A) İş sözleşmesini, fesih hakkını kötüye kullanarak sona 
erdiren işçinin, işverene bildirim süresine ait ücretin üç katı 
tutarında tazminat ödemesi gerekir. 
B) Belirli süreli iş sözleşmesini süresinden önce fesheden 
tarafın karşı tarafa ihbar tazminatı ödemesi gerekir. 
C) İhbar tazminatı ve bildirim sürelerine ait ücretin hesabında 
işçinin çıplak ücreti esas alınır. 
D) İş Kanununda düzenlenen bildirim süreleri mutlak 
emredicidir ve artırılamaz. 
E) İşveren bildirim sürelerine ait ücreti peşin ödeyerek iş 
sözleşmesini feshedebilir. 

 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 330 
 
5. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre; ‘süreli fesih’ ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Fesih bildirim şartına uymayan işçi, bildirim süresine ilişkin 
ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. 
B) Yasada öngörülen fesih bildirim sürelerinin sözleşmelerle 
artırılması mümkündür. 
C) Fesih bildirim süresi içinde tarafların iş sözleşmesinden 
kaynaklanan hak ve borçları aynen devam eder. 
D) İşveren bildirim süresine ait ücretleri peşin ödeyerek iş 
sözleşmesini feshedebilir. 
E) Bildirim sürelerine uyarak iş sözleşmesini fesheden işçiye 
bildirim süreleri içerisinde yeni iş arama izni verilmez. 
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SORU 111:  
 

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi türlerine 
ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 
A) Deneme süreli iş sözleşmesi, deneme süresi içinde işveren 
tarafından feshedildiğinde, işçi deneme süresinin sonuna 
kadar elde edeceği ücrete hak kazanır. 
B) Meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinin kurulmasıyla geçici 
işçiyi çalıştıran işveren ve geçici işçi arasında iş sözleşmesi 
kurulmuş olur. 
C) Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmelerinde takım 
kılavuzunun ücreti, takıma dâhil işçilerin ücretlerinden 
kesintilerle ödenir. 
D) Çağrı üzerine çalışma sözleşmesiyle çalışan işçi, 
çalıştırılmak için belirlenen sürede çalıştırılsın veya 
çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. 

E) Belirli süreli iş sözleşmesinin ilk kez kurulmasında objektif 
koşulların varlığı aranmaz. 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 327 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi çağrı üzerine yapılan iş sözleşmeleri 
için doğru değildir? 
 
A) Çağrı üzerine dayalı iş sözleşmelerinde işçi, işe başlatılmadan 
4 gün önceden haber verilmelidir. 
B) Çağrı üzerine dayalı iş sözleşmelerinde işçi, işe geldiğinde en 
az 4 saat çalıştırılmalıdır. 
C) Çağrı üzerine dayalı iş sözleşmelerinde işçi, haftada 20 saat 
çalıştırılmalıdır. Taraflar eğer isterse 20 saatin üstünde de 
çalıştırma yapılabilir. 
D) Çağrı üzerine dayalı iş sözleşmeleri tam süreli iş 
sözleşmelerine benzerlik gösterirler. 
E) Çağrı üzerine dayalı iş sözleşmelerinde işçi, işveren 
tarafından çalıştırılmaz ise çalışmadığı zamanın ücreti de hak 
eder. 

SORU 125:  
 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, korkutulma 
sonucunda sözleşme yapan taraf ne kadar süre içinde 
sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi 
geri istemezse sözleşmeyi onamış sayılır? 

 
A) Korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan 
başlayarak bir yıl içinde 

B) Korkutmanın başladığı tarihten itibaren beş yıl içinde 
C) Korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak 
üç yıl içinde 
D) Korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak 
altı ay içinde 
E) Korkutmanın başladığı tarihten itibaren üç yıl içinde 
 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 294 
 
11. Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma 
sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma ve aldatmayı 
öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan 
başlayarak hangi süre içinde sözleşme ile bildirmez veya 
verdiği şeyi ger istemez ise, sözleşmeye icazet(onay) vermiş 
sayılır? 
 
A) 1 ay        B) 6 ay                            C) 1 yıl  
     D) 5 yıl                         E) 10 yıl 
 
ÇÖZÜM: C 
CEVAP: 1 Yıldır. 
Hata ve Hile de zaman aşımı süresi hata ve hilenin 
öğrenilmesinden itibaren 1 yıldır. 
 
Korkutmada ise, korkutmanın etkisinin kişi üzerinden 
kalkmasından itibaren 1 yıldır. 

SORU 126:  
 
 
I. Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından kaynaklanan 
zenginleşme 
II. Gerçekleşmemiş bir sebebe dayanan zenginleşme 
III. Sona ermiş bir sebebe dayanan zenginleşme 
IV. Geçerli olmayan bir sebebe dayanan zenginleşme 
V. Ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından 
kaynaklanan zenginleşme 
 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan genel 
hükümlere göre, yukarıdaki hâllerin hangilerinde, 
malvarlığında azalma olan kişinin sebepsiz 
zenginleşme hükümlerine göre geri isteme hakkı 
doğmaz? 

 
A) I ve II                 
B) I ve V          

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

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 297 
 
10. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşme için doğru 
değildir? 
 
A) Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç, iade (geri verme) 
borcudur. 
B) Sebepsiz zenginleşme davası, şahsi nitelikte bir davadır. 
C) İade borcunun kapsamı, zenginleşme miktarını aşamaz. 
D) Zenginleşen kötü niyetli ise, zenginleşme miktarı kadar, iyi 
niyetli ise iade borcu, geri verme zamanındaki zenginleşen 
miktarın tümünü iade borcu vardır. 
E) Zamanaşımına uğramış bir borcun ödenmesi nedeni ile 
sebepsiz zenginleşmenin iade borcu davası açılabilir. 
 
CEVAP: C 
ÇÖZÜM: 
Sebepsiz zenginleşme Davasının açılamayacağı durumlar:  
1. Zamanaşımına uğramış bir borcun ödenmesi 
2. Ahlaki bir görevin yerine getirilmesi 
3. Haksız veya ahlaka aykırı bir amaç için ödemede 
bulunulması 
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SORU 127:  
 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, taraflar 
arasında aksine bir anlaşma bulunmadığı durumlarda 
parça borçlarının ifa yeri kural olarak neresidir? 

 
A) Alacaklının ifa zamanındaki yerleşim yeri 
B) Alacaklının ifa zamanında tercih edeceği herhangi bir yer 
C) Borç konusunun sözleşmenin kurulduğu sırada 
bulunduğu yer 

D) Borçlunun sözleşmenin kurulduğu sıradaki yerleşim yeri 
E) Alacaklının sözleşmenin kurulduğu sıradaki yerleşim yeri 

 
 
 
 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 298 
 
3. 
I. Para borçlarında, ifa yeri alacaklının ödeme zamanında ki 
ikametgâhıdır. 
II. Para borçlarında ifa yeri, sözleşmenin yapıldığı anda malın 
bulunduğu yerdir. 
III. Para ve parça borçları dışında ki tüm borçların ifa yeri 
borçlunun ikametgâhıdır. 
 
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri borcun ifa yeri için 
doğrudur?  
 
A) Yalnız I                       B) I ve II                   C) I ve III 
                     D) II ve III                 E) I, II ve III 
 
CEVAP: E 
ÇÖZÜM:  
Kural olarak borcun ifa yeri taraflarca SÖZLEŞME ‘de belirtilen 
yerdir. 
 
Ancak sözleşme ile borcun ifa yeri belirtilmemiş ise aşağıdaki 
usul uygulanır; 
 
Para borçlarına GÖTÜRÜLECEK BORÇ da denir. İfa yeri 
alacaklının ödeme zamanında ki ikametgâhıdır. (sınavda geldi) 
Parça borçlarına ARANACAK BORÇ da denir. İfa yeri, 
sözleşmenin yapıldığı anda malın bulunduğu yerdir. 
 
Para ve parça borçları dışında ki tüm borçların ifa yeri borçlunun 
ikametgâhıdır. 
 
ÖNEMLİ NOT: Kambiyo taahhütleri/ Kıymetli evraklarda ifa yeri 
BORÇLUNUN İKAMETGAHI’dır. 

 
SORU 128:  
 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, öneri ve kabul 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını 
öneren, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle bağlıdır. 
B) Telefon, bilgisayar gibi araçlarla doğrudan iletişim 
sırasında yapılan öneri, hazır olmayanlar arasında 
yapılmış sayılır. 

C) Fiyat göstererek mal sergilenmesi veya tarife 
gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri 
sayılır. 
D) Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye 
yapılan öneri hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle 
bağlılıktan kurtulur. 
E) Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz ve 
bu şeyi alan kişi onu göndermekle yükümlü değildir. 

 

SORU BANKASI KİTABI: SAYFA 293 
 
1. Karşılıklı iki tarafı oluşturan kişi ya da kişilerin belirli bir 
hukuksal sonuca ulaşmak üzere birbirine uyan irade 
açıklamalarıyla oluşturdukları hukuksal işleme sözleşme adı 
verilir. Sözleşmede karşılıklı yapılması gereken irade beyanları 
ve yapılış zamanları hangi seçenekte sırası ile doğru 
verilmiştir? 
 
A) Öneri-kabul 
B) Kabul-öneri 
C) Öneriye davet-kabul 
D) Öneri-kabule davet 
E) Öneriye davet-öneri 
 
ÖNERİ (TEKLİF) HAKKINDA SINAVA YÖNELİK BİLMEMİZ 
GEREKENLER: 
Süreli ya da süresiz öneri olabilir. Süreli öneride, öneren 
önerdiği süreye bağlı kalmak zorundadır. 
 
Telefon, bilgisayar, doğrudan iletişim araçları yapılan teklifler 
sağlar arasında (hazır olanlar arasında) yapılan tekliftir. 
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Fiyat listesi gösterilmesi veya tarife, fiyatını göstererek mal 
sergilemek ÖNERİ dir. 
 
Kabul için bir süre konulmamış ise hemen kabul edilmez ise 
öneren önerisinden kurtulmuş sayılır. 
 
Ismarlanmayan bir şey ÖNERİ SAYILMAZ. İade ve muhafaza 
borcu yoktur. 

 
SORU 130:  
 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça veya işin 
özelliğinden anlaşılmadıkça hukuki işlemden doğan 
temsil yetkisinin sona erme hâllerinden biri değildir? 

 

A) Temsilcinin ölümü 
B) Temsilcinin fiil ehliyetini kaybetmesi 
C) Temsilcinin iflas etmesi 
D) Temsilci aleyhine icra takibi başlatılması 

E) Temsilcinin gaipliğine karar verilmesi 
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22. Aşağıdakilerden hangisi temsil ilişkisini sona erdirmez? 
 
A) Temsilcinin azli 
B) Temsilcinin istifa etmesi 
C) Ölüm 
D) Temsil yetkisinin genişletilmesi 
E) Gaiplik 
 
ÇÖZÜM:  
Temsil ilişkisinin sona erme halleri şunlardır; 
  
Temsilcinin azli ( Temsil edilenin temsilcinin yetkisini tek taraflı 
olarak sona erdirmesi) 
 
Temsilcinin istifa etmesi (vekilin tek ta-raflı sözleşmeyi sona 
erdirmesidir) 
 
Ölüm ( Temsilcinin ölümü kesinlik ile temsil ilişkisini 
sonlandırırken, temsil edilenin ölümü sonrası yasal mirasçıları 
bu temsil ilişkisini devam ettirmek isteyebilir) 
 
Gaiplik (Temsilcinin kayıplık hali) 
 
Fiil ehliyetinin kaybı (Temsilcinin fiili yani işlem yapma 
ehliyetini kaybetmesi) 
 
İflas (Temsilcinin iflas etmesi de temsil ilişkisini sonlandırır. 
Çünkü temsilci iflas halinde temsil edilenin paralarını kendi 
işinde kullanabilir) 
 
Yetki belgesi (vekaletname) süresinin dolması 
 
Vekaletname ile verilen işlerinin TÜMÜNÜN yapılıp sona 
ermesi. (yani işin bitmesi) 

 

 

www.finansed.com 

 

http://www.finansed.com/
http://www.finansed.com/
https://www.finansed.com/kitap/kitap-satin-al-6/smmm-staja-giris-cozumlu-soru-bankasi-96

