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HUKUK 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düş-

mesi nedenleri arasında yer almaz? 

A) Partisinden istifa etme 

B) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işlerde ısrar et-
me 

C) Kısıtlanma 

D) Kesin hüküm giyme 

E) TBMM Genel Kurul çalışmalarına izinsiz, veya 
özürsüz olarak 1 ayda en az beş birleşim ka-
tılmama 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. I. Danıştay incelemesinden geçirilmeden çıkarı-
lan yönetmelikler yok hükmündedirler.  

II. Cumhurbaşkanınca onaylanacak olan yönet-
melikler kanunla düzenlenir 

III.  Bütün yönetmeliklerin iptali için Danıştay’a 
başvurulur 

IV. Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelikler 
aksi belirtilmemişse Resmi Gazetede yayım-
landığı an yürürlüğe girerler 

 Yönetmelikler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri doğrudur? 

A) Yalnız II B)  I ve II  C) II ve III 

 D) II ve IV E) III ve IV 

3. Aşağıda Hakim ve Savcılar Kurulu ile ilgili veri-
len ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) HSYK başkanı Adalet Bakanıdır 

B) Adalet Bakanı Müsteşarı kurulun doğal (tabi)  
üyesidir 

C) HSYK’ya 4 asıl üye Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilir 

D) Kurul başkanı dairelerin çalışmalarına katıla-
maz 

E) HSYK 17  üyeden oluşur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk 
hizmetinde kolluk amiri ve makamı olarak gö-
rev yapmaktadır? 

A) Jandarma Genel Komutanı 

B) İçişleri Bakanı 

C) Köy Derneği 

D) Belediye Başkanı 

E) Köy koruyucusu 

4 
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5. Aşağıdakilerden hangisi idarenin düzenleyici 
işlemleri arasında yer almaz? 

A) İl sınırları içerisinde artan kargaşayı önlemek 
amacıyla Valinin genel emirler yayımlaması 

B) İthal ürünler üzerine Bakanlar Kurulunun kara-
rıyla ek mali yükümlülükler konulması 

C) Kamu görevlisi A’nın İzmir’deki arazisinin YÖK 
tarafından kamulaştırılması 

D) Sağlık bakanlığının il ve ilçelerde uygulanmak 
üzere genelge çıkarması 

E) Belediye meclisinin zabıta yönetmeliğini değiş-
tirerek kabul etmesi 

 
 
 
 

6. İdari işlemlerin içeriğine dokunmadan yanlış 
hükümlerinin doğru hükümlerle değiştirilerek 
yeniden düzenlenmesi hakkında aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir? 

A) İşlem idare tarafından geleceğe etkili olacak 
şekilde kaldırılmıştır. 

B) İşlem idare tarafından geçmişe ve geleceğe et-
kili olacak şekilde düzeltilmiştir. 

C) İdari işlem geri alınmıştır yalnızca hukuka aykı-
rı işlemler için uygulanır.  

D) İdari işlem hukuka aykırı olduğu için değiştiril-
miştir. 

E) İdari işlem geleceğe etkili olacak şekilde iptal 
edilmiştir. 

 

 

 
 
 
 
7.  Aşağıdaki eşleştirilmiş hangi idari kurum ve 

kuruluşlar “menfaat ihlali” gerekçesiyle birbirle-
rine husumet yönelterek iptal davası açamaz-
lar? 

A) Trabzon Barosu -  Türkiye Barolar Birliği 

B) Yenimahalle Belediyesi – Ankara Büyükşehir 
Belediyesi 

C) Yüksek Öğretim Kurulu – Kocaeli Üniversitesi 

D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Kayseri Valiliği 

E) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  –  TÜBİ-
TAK 

8. İdari yargıda dava açma süresi ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Görevli olmayan yargı yerlerine yapılan başvu-
ru dava açma süresini kesmez. 

B) Üst makamlara yapılan başvuru veya görevsiz 
yargı yerlerinde açılan davalar dava açma sü-
resini etkiler, durdurur.  

C) Yazılı bildirimin ilgiliye yapıldığı tarihten başla-
yarak dava açma süresi başlar. 

D) İdare mahkemelerinde dava açma süresi 30 
gündür. 

E) Tatil günleri idari dava sürelerine dahil edilmez. 

 

 
 
 
 
 
 
9. Suç ile kabahatler arasındaki ayrımla ilgili aşa-

ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kabahatlere teşebbüs cezalandırılmazken, 
suçlara teşebbüs cezalandırılır. 

B) Kabahatlerde yaptırıma kural olarak idari mer-
ciler karar verirken suçlara yaptırıma mahkeme 
kararı gereklidir 

C) Suçun yaptırımı ceza iken, kabahatlerin yaptı-
rımı idari niteliktedir 

D) Kabahatlerde kanunilik ilkesi, suçlarda olduğu 
kadar katı uygulanmaz. 

E) Suç düzenlemeleri gibi kabahatlerde TCK met-
ni içinde açıkça yer almaktadır. 

 
 

 
 
 
 
 
10. Aşağıdaki hangi durumda failin cezasında bir 

indirim söz konusudur? 

A) Meşru savunma 

B) Kanun hükmünü ifa 

C) Hakkın kullanılması 

D) İlgilinin rızası 

E) Kısmi akıl hastalığı 
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11. I. Kasıtlı suçlar 

II. Taksirli suçlar 

III. Teşebbüs aşamasında kalan suçlar 

IV. Bilinçsiz taksirle işlenen suçlar 

 Yukarıdaki suçlardan hangilerinde suça iştirak 
hükümlerinin uygulanması mümkün değildir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız IV 

 D) I ve III E) II ve IV 

 

 

 

 
 
 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi, hükmün açıklanması-

nın geri bırakılması kararı verilebilmesi için 
aranan koşullardan biri değildir? 

A) Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
masını kabul etmesi  

B) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun 
uğradığı zararın giderilmiş olması 

C) Sanığın daha önce taksirli bir suçtan mahkûm 
olmamış bulunması 

D) Sanık hakkında hükmolunan cezanın 2 yıl veya 
daha az süreli hapis veya adlî para cezası ol-
ması 

E) Mahkemenin, sanığın yeniden suç işlemeye-
ceği hususunda bir kanaate varması  

 

 

 
 
 

 

 
13. Yapılan ceza yargılaması neticesi, sanığın zorunlu-

luk hali çerçevesinde suçu işlediği anlaşılmıştır. 

 Bu durumda sanık hakkında hangi karar veril-
melidir? 

A) Ceza verilmesine yer olmadığı kararı          

B) Düşme kararı  

C)  Beraat kararı 

D) Davanın reddi kararı  

E) Davanın durması kararı 

14. 17 yaşındaki ayırt etme gücüne sahip olmayan 
Serkan, ergin olduğunu söyleyerek yasal temsilci-
sinin izni olmaksızın kendisine bir bilgisayar satın 
almıştır.  

 Olaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir? 

A) Yapılan satım sözleşmesi geçerlidir. 

B) İşlem yasal temsilci onay vermiş olsa da al-
datmayla yapıldığından iptal edilebilir. 

C) Satım sözleşmesi mutlak butlanla hükümsüz-
dür. 

D) Satım sözleşmesi tek taraflı bağlamazlık hü-
kümlerine tabidir. 

E) Yasal temsilci onay vermezse, satıcı tazminat 
talep edemez. 

 

 

 

 

 

 

15.  İntifa hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır? 

A) İntifa hakkı hem taşınırlar hem taşınmazlar 
üzerinde kurulabilen sınırlı ayni bir haktır. 

B) İntifa hakkı hem gerçek hem tüzel kişiler lehine 
kurulabilir. 

C) İntifa hakkı gerçek kişiler lehine kurulmuşsa en 
çok 100 yıl ile sınırlandırılabilir.  

D) İntifa hakkı niteliği itibariyle devredilmeyen bir 
haktır.  

E) İntifa hakkı taşınmaz malın tamamına yönelik 
kurulabileceği gibi, bir kısım hisse üzerine de 
kurulabilir. 

 
 
 
 
 
 
16. Aşağıdakilerden hangisi, kanun gereği bütün-

leyici parça sayılan şeylerden değildir? 

A) Doğal ürünler 

B) Arazi üzerindeki yapılar 

C) Arazi üzerindeki bitkiler 

D) Bir otomobilin motoru 

E) Arazi üzerindeki kaynaklar 
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17. Bir derneğin mahkeme kararıyla kapatılması 
halinde malvarlığı aşağıdakilerden hangisine 
intikal eder? 

A) Hazineye 

B) Dernek tüzüğünde belirtilen tüzel kişiye 

C) En yakın amaçlı kamuya yararlı derneğe 

D) Derneğin amacına en yakın ve derneğin kapa-
tıldığı tarihte en fazla üyesi olan derneğe 

E) Mahkemenin belirleyeceği tüzel kişiye 

 
 

 

 
 
 
 
18. Hakkın kötüye kullanılması ile ilgili aşağıdaki-

lerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir kimsenin kendisine sağlayacağı yararla 
karşı tarafa vereceği zarar arasında aşırı den-
gesizlik olması halinde hak kötüye kullanılıyor 
demektir. 

B) Hakkın kötüye kullanımıyla dürüstlük kuralı 
arasında sıkı bir bağ vardır. 

C) Hakkın kötüye kullanımından söz etmek için ki-
şiye önceden tanınmış bir hakkın varlığı gerek-
lidir. 

D) Hakkın kötüye kullanılmış olmasını hâkim re-
sen dikkate alır. 

E) Hakkın kötüye kullanılması zarara yol açmış 
olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

19. I. Borçlunun kısmi ödemede bulunması, 

II. Borçlunun borcunu ikrar etmesi, 

III. Borçlunun alacaklısı ile evlenmesi, 

IV. Alacaklının cebri icraya başvurması, 

V. Borçlunun alacak üzerinde intifa hakkına sahip 
olması 

 Yukarıdakilerden hangileri zamanaşımı süresini 
kesen sebepler arasında yer almaz? 

A) Yalnız III B) I ve III  C) II ve IV 

 D) III ve V E) I, III ve V 

20. I. İlan yoluyla ödül sözü veren kişinin sorumlulu-
ğu ödül miktarından daha fazla olamaz. 

II. İlan yoluyla ödül sözü verme, şahsen belirlen-
miş birden çok kimseye yöneltilmiş olmalıdır. 

III. İlan yoluyla ödül sözü verme çok taraflı bir hu-
kuki işlemdir. 

IV. İlan yoluyla ödül sözü verme öneri niteliğindeki 
bir hukuki işlemdir. 

 İlan yoluyla ödül sözü verme ile ilgili olarak 
yukarıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) I ve II  B) II ve III  C) III ve IV 

 D) I, II ve III E) II, III ve IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi tasarruf işlemi niteli-
ğindedir? 

A) Bağışlama sözleşmesinin yapılması 

B) Alacağın devri sözleşmenin yapılması 

C) Kira sözleşmesi yapılması  

D) Trampa sözleşmesi yapılması  

E) Taşınmaz satışı sözleşmesi yapılması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanu-
nu’nda belirtilen esaslı yanılma hallerinden biri 
değildir? 

A) Saikte yanılma 

B) Kişide yanılma 

C) Sözleşmenin niteliğinde yanılma 

D) Miktarda yanılma 

E) Sözleşmenin konusunda yanılma 
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23. Aşağıdakilerden hangisi işletme adı ile ilgili 
olarak yanlıştır?  

A) İşletme adı esnaflar tarafından da kullanılabilir. 

B) Tacirler işletme adı kullanmak zorunda değildir. 

C) İşletme adının ticari işletmeden ayrı olarak dev-
redilmesi mümkün değildir. 

D) İşletme adı işletmeyi belirtmek için kullanılır. 

E) Tescilli işletme adları TTK hükümlerine göre 
ülke çapında korunur. Kullanma hakkı sadece 
sahibine aittir. Bir işletme adı tescil edilmese 
de her durumda haksız rekabet hükümlerine 
göre korunur. 

 
 
 

 
24. I. Şahsi emek sermaye olarak getirilebilir 

II. Kararların alınmasında oybirliği esastır 

III. Bir ortağın şirketten ayrılabilmesi için diğer or-
takların izni gerekir 

IV. Ortaklar kâr ve zarara sermaye payları oranın-
da katılırlar 

V. Sermaye niteliği farkı olmaksızın her ortağın 
zararlardan muaf tutulmasına ilişkin sözleşme 
hükümleri geçerlidir 

 Yukarıdakilerden hangileri şahıs şirketleri ile 
ilgili yanlıştır?  

A) I ve III  B) II ve IV  C) III ve V 

 D) IV ve V E) III, IV ve V 

 
 

 
 
 
 
25. I. Temsile yetkili en az bir üyenin Türkiye’de 

yerleşik olması 

II. Temsile yetkili en az bir üyenin Türk vatandaşı 
olması 

III. Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin 
yüksek öğrenim görmüş olması 

IV. Görev sürelerinin en çok üç yıl olması 

 Anonim Şirket Yönetim Kurulu ile ilgili yukarı-
dakilerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız IV C) I ve II 

 D) II ve III E) I, II, III ve IV 

26. I. Poliçe  

II. Çek  

III. Pay senedi 

IV. Bono  

 Yukarıda yer alan nama yazılı düzenlenmiş 
kıymetli evraklardan hangileri “ciro ve teslim” ile 
devredilebilir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız III C) I ve III 

 D) II ve IV E) I, II ve IV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. B’den 100.000 TL alacağı olan A, borcun öden-

memesinden dolayı B hakkında ilamsız icra takibi 
başlatmış ve takip kesinleşmiştir. B, ödeme emrin-
de belirtilen 7 günlük süre içerisinde alacaklı A’nın 
iş yerine giderek 100.000 lirayı elden ödemiş ve 
ödeme yapıldığına dair belge almıştır. A, alacağını 
tahsil etmiş olmasına rağmen takibi sona erdirme-
miş ve haciz talebinde bulunmuştur.  

 Olaya göre borçlu B, aşağıdaki yollardan han-
gisine başvurabilir? 

A) İcra takibinin talikine 

B) İcra takibinin geri bırakılmasına 

C) İcra takibinin iptaline 

D) Şikâyet yoluna 

E) İtiraz yoluna 
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28. I. Alacaklı, kesin rehin açığı belgesine dayanarak 
borçluya karşı haciz ya da iflas takibi yapabilir. 

II. Alacaklı üç yıl içinde takip yapacak olursa borç-
luya yeniden ödeme ya da icra emri gönder-
mesi gerekmez. 

III. İlamsız takipte kesin rehin açığı belgesi, İİK 
madde 68 anlamında borç ikrarını içeren belge 
niteliğindedir. 

IV. Kesin rehin açığı belgesine dayanarak alacaklı, 
tasarrufun iptali davası açabilir. 

V. Kesin rehin açığı belgesi, borçlunun aczini gös-
teren belgelerden biri değildir. 

 Yukarıdakilerden hangileri kesin rehin açığı 
belgesinin hükümleriyle ilgili olarak verilmiş 
yanlış ifadelerdir?  

A) I ve II  B) II ve IV  C) I, II ve IV 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. I. Borçlu ticaret mahkemesindeki yargılamada, 
itirazında bildirdiği sebeplerle bağlıdır. 

II. İflas davası, Türkiye’de ki herhangi bir Ticaret 
Mahkemesinde açılabilir. 

III. Alacaklının iflas davası açma hakkı, ödeme 
emrinin borçluya tebliğinden itibaren bir yıl 
geçmekle düşer. 

IV. İflas davası basit yargılama usulüne göre ince-
lenir ve yargılamanın duruşmalı yapılıp yapıl-
mayacağı mahkemenin takdirindedir. 

V. İflas kararı verilmeden önce mahkeme depo 
kararı vererek, borcu ödemesi ya da mahke-
meye yatırması için borçluya 7 günlük bir süre 
verir. 

 Genel iflas yolunda açılan iflas davası ile ilgili 
olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?  

A) I ve IV  B) II ve V  C) III ve V 

 

 D) II, III ve V E) I, II, III ve IV 

30. Aşağıdakilerden hangisi taksiratlı iflas hallerin-
den değildir? 

A) Kumar veya şans oyunlarında ve borsa işlem-
lerinde önemli miktarda toplu para sarf edilmesi 

B) İşlerini terk ederek kaçmış olması 

C) Ortaya çıkan ziyanlar için makul sebepler gös-
terilememesi 

D) Muvazaalı satış yapılması 

E) Evin masraflarının gerekenden fazla olması 
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İKTİSAT 

 
1. I. Parasal ilişkiler yerine ekonomik kalkınma ve 

büyüme üzerinde yoğunlaşmışlardır. 

II. Ekonominin özellikle dış ticaret kontrolü konu-
sunda devlete görevler yüklemişlerdir. 

III. Tek ve dolaysız vergiyi savunmuşlardır. 

IV. Devletin borçlanmasına karşı çıkmışlardır. 

 Yukarıdakilerden hangileri 18. Yüzyıl fizyokrat 
görüş ile ilgilidir? 

A) I ve II  B) II ve III  C) II, III ve IV 

 D) I, II ve III E) I, III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bir mala ilişkin talep denklemi  

 Qd = 40 − 3P + 2m − PC olarak verilmiştir.  

 Söz konusu malın fiyatı 5, gelir 10 ve tamamla-
yıcı malın fiyatı 3 birim ise söz konusu malın 
çapraz talep esnekliği kaçtır? 

A) −1/14  B) 1,8  C) −1/24 

 D) 1/24  E) −1/32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. İthal edilen X malına konulan tarife aşağıdaki 
durumların hangisinde Y malı üreten endüstri-
deki yurtiçi istihdamı düşürebilir? 

A) Y düşük mal ise 

B) X ve Y malı ikame mallar ise 

C) X malı Y malının üretiminde girdi olarak kullanı-
lıyorsa  

D) Y malının üretim maliyeti biliniyorsa 

E) X düşük mal ise 

4. Dikey eksende Y ve yatay eksende X malının 
yer aldığı bir düzlemde bir tüketiciye ait farksız-
lık eğrisi yatay eksene paralel bir doğru şeklin-
deyse aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) X ve Y malı tam ikame mallardır. 

B) Tüketici sadece Y malı tüketir. 

C) Tüketici her iki maldan da tüketmez. 

D) Tüketici sadece X malı tüketir. 

E) X ve Y malı tam tamamlayıcı mallardır. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Orijine içbükey bir kayıtsızlık eğrisine sahip 
tüketicinin denge durumuyla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur? 

A) Tüketici her iki malı ya da mallardan birini tüke-
terek dengelenir. 

B) Tüketici mallardan hiç birini tüketmeyeceği için 
denge gerçekleşmez. 

C) Denge durumunda tüketici her iki maldan da 
tüketmektedir. 

D) Tüketici bütçe doğrusunun eksenleri kestiği 
noktalardan birinde dengededir. 

E) Farksızlık eğrisi ile bütçe doğrusunun birbirine 
teğet olduğu noktada denge sağlanır. 

 

 

 
 
 

 

 

7. Tipik bir eş ürün eğrisi için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) İstihdam edilen emek miktarı arttıkça marjinal 
teknik ikame oranı azalır. 

B) Üretim, girdilerden sadece biri ile gerçekleştiri-
lebilir. 

C) Üretim sürecinde her zaman ölçeğe göre sabit 
getiri söz konusudur. 

D) Üretim girdileri arasında tam ikame söz konu-
sudur. 

E) Üretim girdilerinden biri için azalan verimler ya-
sası geçerlidir. 
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8. Bir firma üretim miktarını arttırırken marjinal 
maliyetinin arttığı durumda firmanın maliyetleri 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 

A) Marjinal maliyet ortalama değişken maliyetten 
küçüktür. 

B) Marjinal maliyet ortalama maliyetten büyüktür. 

C) Ortalama değişken maliyet azalıyordu. 

D) Ortalama maliyet azalıyordu. 

E) Ortalama değişken maliyet azalır, minimum 
olur ve artar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tam rekabetçi bir firmanın toplam maliyet 
fonksiyonu TC = 2Q3 − 3Q2 + 100 ise, kapanma 
noktasındaki üretim miktarı kaç birimdir? 

A) 
1
2

 B) 
2
3

 C) 
3
4

 D) 2 E) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Monopolcü firmanın üçüncü derece fiyat farklı-
laştırması uygulayarak piyasayı iki alt piyasaya 
böldüğü durumda iki piyasada uygulayacağı fi-
yatla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Her iki piyasada talebin birim esnek olduğu fi-
yat düzeyi geçerlidir. 

B) Talebin esnek olduğu piyasada fiyat daha dü-
şüktür. 

C) Her iki piyasada fiyat marjinal hasılatı eşittir. 

D) Her iki piyasada fiyat monopol, fiyatına eşittir. 

E) Talebin inelastik olduğu piyasada fiyat daha 
düşüktür. 

11. Tüketiciler arası dengenin değerlendirildiği 
durumda tüketicilerin, değişimden kazançlı çı-
kabilmeleri için gerekli koşul aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tüketicilerin marjinal ikame oranlarının farklı 
olması 

B) Tüketicilerin fayda düzeyinin aynı olması 

C) Tüketicilerin fayda fonksiyonlarının farklı olma-
sı 

D) Tüketicilerin farksızlık eğrilerinin orijine içbükey 
olması 

E) Tüketicilerin başlangıçtaki mal sepetlerinin aynı 
olması 

 

 

 

 

 

 

12. Kamu kesiminin olmadığı dışa kapalı bir ekonomi-
de, tüketim ve yatırım fonksiyonları sırasıyla şöyle-
dir; 

 C = 30 + 0,75Y 

 I = 40 + 0,15Y 

 Bir ekonomide denge gelir düzeyi ve yatırım 
miktarı kaçtır? 

  Y I 
A)  300 555 
B) 700 555  

C)  700 165 

D)  700 145 

E)  300 85 

 

 

 

 

13. Marjinal tüketim eğilimi 0,8, marjinal vergi oranı 
0,25 olan bir ekonomide fiili hasıla, tam istihdam 
hasıla düzeyini 25 birim aşmaktadır.  

 Tam istihdam hasıla düzeyinde denge sağlana-
bilmesi için izlenmesi gereken politika hangisi-
dir? 

A) Toplam talep 10 birim azaltılmalıdır. 

B) Otonom harcamalar 25 birim artırılmalıdır. 

C) Otonom harcamalar 10 birim artırılmalıdır. 

D) Otonom harcamalar 25 birim azaltılmalıdır. 

E) Otonom harcamalar 10 birim azaltılmalıdır. 



2016 KPSS - A DENEME SINAVI  4 

11 

14. Mutlak gelir hipotezinin geçerli olduğu büyüyen 
bir ekonomik model için C/Y oranı (ortalama 
tüketim eğilimi) nasıl değişir ve nasıl bir sonuç 
doğar? 

A) Değişmez, ekonomide durgunluk görülür. 

B) Azalır, ekonomide canlanma görülür. 

C) Azalır, ekonomide talep yetersizliği görülür. 

D) Sıfır olur, ekonomide durgunluk görülür. 

E) Artar, ekonomide talep yetersizliği görülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. IS ve LM eğrilerinin konumlarıyla ilgili bir yak-
laşımda, dolaylı vergi miktarının ve vergi oran-
larının arttırılmasının etkisi ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Denge üretim düzeyi artar, LM eğrisi dikleşerek 
sola kayar. 

B) Denge üretim düzeyi azalır, IS eğrisi dikleşerek 
sola kayar. 

C) Denge üretim düzeyi artar, IS eğrisi paralel ola-
rak sola kayar. 

D) Denge üretim düzeyi artar, LM eğrisi paralel 
olarak kayar. 

E) Denge üretim düzeyi azalır, IS eğrisi yatıklaşa-
rak sola kayar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisinin eğimini 
etkileyen unsurlardan biri değildir? 

A) Para talebinin gelire duyarlılığı 

B) Yatırımların faiz oranına duyarlılığı 

C) Marjinal tüketim eğilimi 

D) Marjinal vergi eğilimi 

E) Marjinal ithalat eğilimi 

17. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik ve Yeni 
Keynesyen modeller arasındaki temel görüş 
farklılıklarından biri olarak değerlendirilebilir? 

A) Rasyonel beklentilerin geçerli olması 

B) Uzun dönemde fiyat ve ücretlerin esnek olması 

C) Uzun dönemde para aldanmasının olmaması 

D) Beklenen bir politikanın toplam hasıla üzerinde 
etkili olması 

E) Bekleyişlerin önemli olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Tam istihdam dengesinin sağlandığı ve sabit 
döviz kuru sisteminin var olduğu bir ekonomi-
de dış açık sorununu gidermek için merkez 
bankası ve hükümet nasıl bir yol izlemelidir? 

A) Piyasaya döviz satılmalı ve daraltıcı maliye po-
litikası izlenmelidir. 

B) Piyasadan döviz satın alınmalı ve genişletici 
para politikası izlenmelidir. 

C) Piyasaya döviz satılmalı ve genişletici maliye 
politikası izlenmelidir. 

D) Piyasada döviz satılmalı ve açık piyasa işlem-
leri yoluyla para arzı kısılmalıdır. 

E) Piyasaya döviz satılmalı ve açık piyasa işlem-
leri yoluyla para arzı artırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Paranın dolaşım hızının 6 olduğu bir ekonomi-
de para stoku 120 birim artarsa GSYİH nasıl 
değişir? 

A) Yüzde 5 oranında artar. 

B) 20 birim artar. 

C) 720 birim artar. 

D) 20 birim azalır. 

E) 120 birim azalır. 
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20. Friedman’ın para talebi yaklaşımında aktif ola-
rak kabul edilen unsurlar arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yer almaz? 

A) Fiziki sermaye 

B) Altın 

C) Belirli bir gelir sağlayan tahvil 

D) Borç ödemekte kullanılan para 

E) hisse Senedi 

 

 

 

 

 

21. Baumol - Tobin para talebi modeline göre para 
talebini belirleyen unsurlar nelerdir? 

A) Reel gelir ve nominal faiz oranı 

B) Reel para arzı ve faiz oranı 

C) Fiyat düzeyi ve faiz oranı 

D) Faiz oranı 

E) Reel gelir 

 

 

 

 

 

22. Klasik görüşe göre uluslar arası ticaretin temel 
çıkış noktası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Emek/Sermaye oranındaki değişim 

B) Emek - değer teorisi 

C) Emek verimliliğinin göreli olarak daha düşük 
olması 

D) Emek mobilitesinin derecesi 

E) Fırsat maliyeti kavramı 

 

 

 

 

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi serbest ticaretin avan-
tajlarından değildir? 

A) Dış ticaret artırır. 

B) Dış finansmandan daha fazla yararlanılır. 

C) Ülkeye döviz girişi artar. 

D) Gümrük gelirleri artar 

E) İstihdam artar. 

24. Uluslararası sermaye giriş ve çıkışlarının kay-
dedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Transfer hesabı 

B) Hizmet Ticareti hesabı 

C) Sermaye hesabı 

D) Cari işlemler hesabı 

E) Net hata noksan hesabı 

 

 

 

 

 

 

25. Kişi başına gelir ve gelir dağılımı eşitsizliği 
arasındaki ilişkiyi açıklayan teori aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Nitelikli işgücü hipotezi 

B) Kapalı çember teorisi 

C) Kuznets Ters U hipotezi 

D) Basit aşama hipotezi 

E) İçsel büyüme teorisi 

 

 

 

 

 

26. Geçimlilik ücret düzeyinde emek arzının, emek 
talebini aşması temeline dayanın ekonomik 
kalkınma modeli hangi iktisatçıya aittir? 

A) P. Streeten  B) W.W. Rostow 

C) A. Lewis  D) H. W. Singer 

 E) R. Nurkse 

 

 

 

 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülke-
lerde diğerlerine göre daha yüksek büyüme hı-
zına neden olur? 

A) İhracata daha fazla kaynak ayrılması 

B) İthalatı kısıtlayıcı önlemlerin artırılması 

C) Yerli üretime daha fazla kaynak ayrılması 

D) Tarifelerin artırılması 

E) Kotaların artırılması 
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28. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1929 yılları ara-
sında gerçekleştirilen uygulamalardan biri de-
ğildir? 

A) Aşar vergisinin kaldırılması 

B) Tarım sayımının yapılması 

C) Merkez Bankası’nın kurulması 

D) Liberal ekonomik sistemin uygulanması 

E) Lozan antlaşmasının hükümleri doğrultusunda 
politikaların belirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Güçlü ekonomiye geçiş programının en önemli 
özelliklerinden birisi aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Döviz kuru çapası 

B) İthal ikameci sanayileşme 

C) Dışa kapalı ekonomi 

D) Enflasyon hedeflemesi 

E) ihracata dayalı sanayileşme stratejisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi Birinci 5 yıllık Sanayi-
leşme Planının temel niteliklerinden biri değil-
dir? 

A) Mikro planlar üzerine kurulu olması 

B) Finans kaynağının dolaylı vergiler olması 

C) Özel kesimi destekleyici olması 

D) Açık finansman yoluna gidilmemesi 

E) Yatırım malları üretimine öncelik verilmesi 

MALİYE 

 

1. Bir yerel yönetimin istediği hizmetleri vermesi-
ni sağlayamayan vatandaşın en uygun yerel 
yönetim birimine göç etmesini ifade eden 
Tiebout’a ilişkin model aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Sosyal refahın maksimizasyonu 

B) Medyan seçmen teorisi 

C) Ayağı ile oy vermek 

D) Oyçokluğu kuralı 

E) Taraf tutma modeli 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi dar anlama kamu 
kesimi içerisinde yer almaz? 

A) 19 Mayıs Üniversitesi 

B) TBMM 

C) Sermaye Piyasası Kurulu 

D) Sosyal Güvenlik Kurulu 

E) Hazine Müsteşarlığı 

 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimini özel 
kesimden ayıran özelliklerden biridir? 

A) Üretim kararı piyasada alınır. 

B) Özel mal ve hizmet üretilir. 

C) Siyasal süreçte şekil alır. 

D) Bireyler ve özel işletmelerden oluşur. 

E) Amaç, kar maksimizasyonudur. 

 

 

 

 

4. Devletin ulaştırma ve haberleşme şebekesini 
geliştirmek amacıyla yaptığı harcamaların etkisi 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

A) Çarpan Etkisi 

B) Müşevvik Etkisi 

C) Hızlandıran Etkisi 

D) Pigau Etkisi 

E) Dışlama Etkisi 
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5. Aşağıdakilerden hangisi hukuki (dar) anlamda 
kamu harcamasının özelliklerinden biri değil-
dir? 

A) Kamu harcaması sınırlı olmalıdır. 

B) Kamu harcaması tüm kamusal mal ve hizmet-
lere yöneliktir. 

C) Klasik maliye anlayışını yansıtan bir tanımla-
madır. 

D) Harcamayı yapan birim esastır. 

E) Kamu harcamalarının miktarı ile değil işlevi ile 
ilgilenmişlerdir. 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının 
sınıflandırılmasında yer alan sınıflandırma şe-
killerinden değildir? 

A) İdari Sınıflandırma 

B) Organik Sınıflandırma 

C) Fonksiyonel Sınıflandırma 

D) İktisadi Sınıflandırma 

E) Sosyal Sınıflandırma 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel sınıflan-
dırmayı oluşturan hizmetlerden sosyal hizmet-
lere ilişkin bir örnektir? 

A) Yönetim  B) Asayiş 

C) Savunma  D) Sosyal Güvenlik 

 E) Adalet 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının 
görünüşte artış nedenlerinden biri değildir? 

A) Paranın değerinin artması 

B) Enflasyon 

C) Parasal Ekonomiye geçiş 

D) Bütçe yöntemlerinin değişmesi 

E) Nüfusun oransal artması 

9. Kamu harcamalarının artışına ilişkin görüşünü 
“kamu harcamalarındaki artış oranı, milli gelirdeki 
artış oranına kıyaslandığında 1’den büyük olacağı-
nı formüle ederek” ifade eden bilim adamı aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Peacock-Wiseman B) Adolf Wagner 

C) R. Musgrave  D) W. Rostow 

 E) Colin Clark 

 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi cebri kamu gelirlerin-
den biri değildir? 

A) Vergi  B) Resim 

C) Mamelek Gelirleri D) Şerefiye 

 E) Develüasyon gelirleri 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi verginin mali (fiskal) 
amaçları arasında yer almaz? 

A) Klasik iktisadi bakış açısını yansıtır. 

B) Vergi tarafsız olmalıdır. 

C) Vergiler küçük oranlı ve dolaylı vergilerden 
oluşmalıdır. 

D) Toplanan vergiler, enflasyon, deflasyon, kal-
kınma gibi amaçlarla kullanılır. 

E) Vergiler sosyal hayata müdahale etmemelidir. 

 

 

 

 

 

12. Temel amacının gelir etmek değil de öncelikle 
kamu düzenini ve kanunlara uygunluğu sağ-
lanmak olan kamu geliri aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Fon Geliri 

B) Devalüasyon Geliri 

C) Para ve vergi cezaları 

D) Teşebbüs geliri 

E) Harçlar 
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13. Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in vergi-
leme ilkelerinden biri değildir? 

A) Adalet İlkesi  B) Kesinlik İlkesi 

C) Uygunluk İlkesi D) Tasarrufluk İlkesi 

 E) Esneklik İlkesi 

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi ödeme gücüne ulaş-
mada kullanılan tekniklerden biri değildir? 

A) Artan oranlı vergi tarifesi 

B) Ayırma ilkesi 

C) Asgari Geçim İndirimi 

D) İdarece Takdir Usulü 

E) Vergi muafiyet ve istisnası 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi yansımayı etkileyen 
mikro ekonomik faktörlerden biri değildir? 

A) Verginin türü 

B) Verginin oranları 

C) Piyasa türü 

D) Malın arz ve talep esnekleri 

E) Para politikası 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi devlet bütçesinin 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Bütçenin temel dayanağı Anayasa’dır. 

B) Bütçe yürütmenin tasarrufudur. 

C) Bütçe özel bir kanundur. 

D) Bütçe sınırlı-süreli bir kanundur. 

E) Bütçe tahminidir. 

17. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin temel ilkele-
rinden biri değildir? 

A) Tahmin  B) Tahdit  C) Tahsil 

 D) Tevzin E) Tasdik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin konjonktürel 
fonksiyonu ile ilgili yanlış bir ifadedir? 

A) Ekonomide enflasyon ya da stagflasyon gibi fi-
yat hareketleri görülebilir. 

B) Konjonktürel fonksiyon bütçenin çağdaş fonk-
siyonlarından biridir. 

C) Fiyat hareketlerinde bütçe açık ya da fazla ve-
rerek ekonomiye uygunluk gösterir. 

D) Enflasyonist dönemlerde bütçe fazla vermek-
tedir. 

E) Fiyatların sürekli arttığı dönemlerde bütçe açık 
verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Bütçenin hazırlanma sürecinde eylül ayının ilk 
haftasında Kalkınma Bakanlığı aşağıdaki belge-
lerden hangisini hazırlar? 

A) Orta vadeli program 

B) Orta vadeli mali plan 

C) Bütçe Hazırlık Rehberi 

D) Bütçe Çağrısı 

E) Yatırım Programı Hazırlık Rehberi 
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20. Aşağıdakilerden hangisi bütçe hesaplarının 
kapatılmasında kullanılan egzersiz usulünün 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Bir gider veya gelir hangi bütçe dönemine ait 
ise o dönemin gider veya geliri sayılır. 

B) Kayıtlar döneminde ele alınarak döneme göre 
gerçekleşir. 

C) Bütçe yılları arasında kıyaslama imkanı doğ-
maktadır. 

D) Mali yıl ile ilgili sağlıklı bilgi ve değerlendirme 
sağlanır. 

E) Bütçe bütünlüğü kaybolur. 

 

 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanmasında 
klasik iktisadi düşünceyi keynesyen iktisadi 
düşünceden ayıran temel farklardan biri değil-
dir? 

A) Borçlanma olağanüstü dönemlerde başvurulan 
bir yoldur. 

B) Borçlanma sadece mali (fiskal) amaçlarla ya-
pılmalıdır. 

C) Borçlanma bugünkü nesillere yük olmaktadır. 

D) Borçlanma kanuna dayanılarak yapılır. 

E) Borçlanmada altın kural geçerlidir. 

 

 

 

22. Türkiye’de borçlanmanın yönetiminden idari 
birim olarak aşağıdakilerden hangisi sorumlu-
dur? 

A) Maliye Bakanlığı 

B) TBMM 

C) Hazine Müsteşarlığı 

D) Kalkınma Bakanlığı 

E) Merkez Bankası 

 

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli borçlanma 
çeşitlerinden biri değildir? 

A) Bütçe Emanetleri 

B) Garanti Bonoları 

C) Hazine Bonoları 

D) Devlet Tahvili 

E) Müteahhit Bonoları 

24. “Bir lider bankanın öncülüğünde iki ya da daha çok 
banka tarafından riskin paylaşılması ile kullandırı-
lan dış kredi” aşağıdaki kalkınma kredilerinden 
hangisidir? 

A) Proje Kredileri 

B) Serbest Kredi 

C) Sendikasyon Kredisi 

D) Röfinansman Kredisi 

E) Ariyere Borçlar 

 

 

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi konversiyonun sonuç-
larından biri değildir? 

A) Devletin borç yükü azalır. 

B) Devlete olan güven artar. 

C) Gelir dağılımını olumlu etkiler 

D) Hazinenin kredibilitesi düşmektedir. 

E) Yeni bir borç yaratılmış olur. 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının 
araçlarından biri değildir? 

A) Kamu harcamaları 

B) Kamu gelirleri 

C) Borçlanma 

D) Bütçe açıkları 

E) Fiyat İstikrarı 

 

 

 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel beklentiler 
teorisi ile ilgili yanlış bir özelliktir? 

A) Kişiler ekonomi politikaları hakkında tam bilgiye 
sahiptirler. 

B) Bireyler sistematik hata yaparlar, sistematik 
olmayan hatalar yapmazlar. 

C) Bireyler rasyonel beklentilere sahiptir. 

D) Bireyler kendisi için doğru olanı uygulamalıdır. 

E) İstikrarlı politikalar uygulanmalıdır. 
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28. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadele 
uygulanacak maliye politikası yöntemlerinden 
biri değildir? 

A) Bireylerin satın alma güçlerini azaltmak ama-
cıyla kamu harcamaları kısılmalıdır. 

B) Cari harcamaların toplumda etkiler hemen his-
sedileceği için kısılması çok tercih edilmez. 

C) Vergi oranları kısılmalı, indirim, muafiyet istis-
nalar da azaltılmalıdır. 

D) Vergilerden servet vergileri artırılabilir. 

E) Uzun vadeli borçlanılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi gecikme faizi ile ilgili 
yanlış bir ifadedir? 

A) Gecikme faizi kanuni oranı aylık %1,40 tır. 

B) Gecikme faizi VUK’da düzenlenir. 

C) Hesaplanması gün kesir olarak hesaplanır. 

D) Kesinleşen bir vergi borcunda, verginin normal 
vade tarihinden son yapılan tarhiyatın tahakkuk 
tarihine kadar geçen süredir. 

E) 35 günlük vergi borcunda 30 günlük gecikme 
faizi hesaplanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi gelirin elde edilmesin-
deki esaslardan tahsil esası içerisinde yer al-
maz? 

A) Ücretler 

B) Ticari Kazanç 

C) Serbest Meslek Kazancı 

D) Gayrimenkul Sermaye İradi 

E) Menkul Sermaye İradi 

MUHASEBE 

 

1. –––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––– 

 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri X 

  Borç Senetleri  X 

 –––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––– 

 Dönem sonunda yapılan yukarıdaki kayıtta 
muhasebe temel kavramlarından hangisine uy-
gun davranılmıştır? 

A) Tutarlılık  B) Önemlilik 

C) İhtiyatlılık  D) Maliyet Esası 

 E) Özün Önceliği 

 

 

 

 

 

 

 

2. İşletmelerin, muhasebe uygulamalarının yürü-
tülmesinde ve mali tablolarını düzenleyip ger-
çeğe uygun tarafsız bir şekilde sunmaları aşa-
ğıdaki hangi temel kavrama uygun davranıldı-
ğını gösterir? 

A) Sosyal Sorumluluk 

B) Tarafsızlık ve Belgelendirme 

C) Tam Açıklama 

D) Özün Önceliği 

E) Tutarlılık 

 

 

 

 

 

 

3. –––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––– 

 Demirbaşlar 

 İndirilecek KDV 

  Kasa 

 –––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––– 

 Yukarıda verilen kayıt için kullanılacak fiş türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tahsil fişi  B) Tediye fişi 

C) Mahsup fişi  D) Envanter fişi 

 E) Malzeme fişi 
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4. İşletme %18 KDV dahil 35.400 TL’lik mal satın 
almıştır. Alınan mal karşılığında mal bedelinin yarı-
sı için nakit ödemiş, KDV’si çek verilerek, 5.000 
TL’si müşteri çeki ile kalanı ise kredili bırakılmıştır. 

 Buna göre, yapılacak kayıtta aşağıdakilerden 
hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Satıcılar hesabı alacaklı 10.000 TL 

B) İndirilecek KDV hesabı borçlu 5.400 TL 

C) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı ala-
caklı 5.400 TL 

D) Alınan Çekler hesabı borçlu 5.000 TL 

E) Alınan Çekler hesabı alacaklı 5.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AYGÜN A.Ş. 20.10.2015 tarihinde 5.000$’lık bor-
cuna karşılık çek düzenlemiştir. 30.10.2015 tari-
hinde çek hesaptan ödenmiştir.  

 (20.10.2015 1$ = 2,50 TL, 30.10.2015 1$ = 3.00 TL) 

 İşletmenin ödemeyle ilgili yapacağı kayıtta 
aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğru-
dur? 

A) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borç-
lu 15.000 TL 

B) Bankalar hesabı alacaklı 12.500 TL 

C) Kambiyo Zararları hesabı borçlu 2.500 TL 

D) Kambiyo Karları hesabı alacaklı 2.500 TL 

E) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı borçlu 
2.500 TL 

6 ve 7. Soruları Aşağıdaki Bilgilere 
Göre Cevaplayınız. 

 İşletme 01.11.2015 tarihinde 6 ay vadeli %12 faiz 
oranlı 10.000$ değerinde tevdiat hesabı açtırmıştır. 

 (01.11.2015 1$ = 3,00 TL, 31.12.2015 1$ = 3,20 TL, 
01.05.2016 1$ = 3,10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin dönem 
sonunda yapacağı kayıtla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 640 TL 

B) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 640 TL 

C) Kambiyo Karları hesabı alacaklı 2.000 TL 

D) Kambiyo Zararları hesabı borçlu 2.000 TL 

E) Bankalar hesabı borçlu 2.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin vade so-
nunda yapması gereken kayıtla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Kambiyo Zararları hesabı borçlu 1.020 TL 

B) Kambiyo Karları hesabı alacaklı 1.020 TL 

C) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 1.880 TL 

D) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 640 TL 

E) Bankalar hesabı borçlu 1.240 TL 
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8 ve 9. Soruları Aşağıdaki Bilgilere 
Göre Cevaplayınız. 

 İşletme faiz dönemi 01.05.2015 – 01.11.2015 olan 
kamunun çıkardığı %24 faizli 100.000 TL değerin-
de finansman bonosunu 01.07.2015 tarihinde 
105.000 TL’ye banka aracılığıyla satın almıştır. 

 

 
 
 
 
8. Yukarıdaki bilgilere göre finansman bonolarının 

satın alınmasına ilişkin yapılacak kayıtta aşağı-
dakilerden hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları hesabı 
borçlu 105.000 TL 

B) Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları hesabı 
borçlu 100.000 TL 

C) Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar hesabı borçlu 
4.000 TL 

D) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 5.000 TL 

E) Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar hesabı alacaklı 
5.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin 01.11.2015 
tarihinde yapması gereken kayıtla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur? 

A) Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar hesabı borçlu 
4.000 TL 

B) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı 
alacaklı 105.000 TL 

C) Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları hesabı 
borçlu 101.000 TL 

D) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 8.000 TL 

E) Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar hesabı alacaklı 
5.000 TL 

 

10. –––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––– 

 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı X 

  Konusu Kalmayan Karşılıklar  X 

 –––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––– 

 Yukarıda verilen kayıt aşağıdaki işlemlerden 
hangisine aittir? 

A) Şüpheli alacağın tahsili 

B) Şüpheli alacağa karşılık ayrılması 

C) Şüpheli alacağın değersiz hale gelmesi 

D) Şüpheli alacağa dava açılması 

E) Şüpheli alacağa ayrılan karşılığın yetersiz ol-
ması 

 

 

 

 

 

11. – 13. Soruları Aşağıdaki Bilgilere 
Göre Cevaplayınız. 

 Stok hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre 
takip eden işletmenin bazı bilgileri şöyledir: 

 Dönem Sonu Stok 800.000 TL 

 Dönem Başı Stok 1.000.000 TL 

 Tic. Mal. Hs’nın kalanı 1.450.000 TL 

 Yurtiçi Satışlar 2.400.000 TL 

 İşletmenin alış ve satışlarında gerçekleşen iade 
oranı %20 dir. 

 
 
 
 
11. Bu bilgilere göre, işletmede Satılan Ticari Mal-

lar Maliyeti kaç TL’dir? 

A) 650.000 B) 700.000 C) 740.000 

 D) 850.000 E) 940.000 

 

 

 

 

 

 

12. Bu bilgilere göre, işletmede Net Satışlar kaç 
TL’dir? 

A) 2.000.000 B) 2.152.000 C) 2.200.000 

 D) 2.258.000 E) 1.920.000 
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13. Bu bilgilere göre işletmenin brüt satış ka-
rı/zararı kaç TL’dir? 

A) 1.150.000 zarar B) 1.270.000 kâr 

C) 1.150.000 kâr  D) 1.270.000 zarar 

 E) 1.705.000 zarar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. İşletme %18 KDV dahil 17.700 TL’ye veresiye mal 
satmıştır. (Kâr marjı %20 dir.) 

 Sürekli envanter yöntemini kullanan işletmenin 
yapması gereken kayıtlar ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu 
12.500 TL 

B) Ticari Mallar hesabı borçlu 12.500 TL 

C) Alıcılar hesabı borçlu 17.700 TL 

D) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 15.000 TL 

E) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 2.700 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Dönem sonunda işletmenin 1.000 TL kırtasiye 
gideri ve 400 TL sigorta giderinin izleyen yılın gide-
ri olduğu tespit edilmiştir. 

 Buna göre, dönem sonunda yapılacak kayıtta 
borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Genel Yönetim Giderleri 

B) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 

C) Gelir Tahakkukları 

D) Gider Tahakkukları 

E) Gelecek Aylara Ait Giderler 

16. İşletmenin Mayıs ayına ait bazı bilgileri aşağıdaki 
gibidir: 

 Hesaplanan KDV: 137.000 TL 

 İndirilecek KDV: 128.000 TL 

 Devreden KDV: 5.000 TL 

 Ödenecek Vergi ve Fonlar: 2.000 TL 

 Bu bilgilere göre, işletmenin ay sonu KDV mah-
sup kaydı ile ilgili yapacağı kayıtta aşağıdaki-
lerden hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Hesaplanan KDV hesabı borçlu 137.000 TL 

B) İndirilecek KDV hesabı alacaklı 128.000 TL 

C) Devreden KDV hesabı alacaklı 5.000 TL 

D) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı borçlu 6.000 
TL 

E) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı 
4.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

17. 2015 yılı için duran varlıklara amortisman ayır-
ma sınırı kaç TL’dir? 

A) 800 B) 880 C) 900 D) 940 E) 960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. İşletme satış mağazasında daha çok mal sergile-
yebilmek için vitrin yaptırmıştır. Bu işlem için 
20.000 TL’lik nakit ödeme yapmıştır. 

 Buna göre, mağazanın işletmeye ait olması 
durumunda yapılan harcama aşağıdaki hesap-
lardan hangisinde izlenir? 

A) Binalar 

B) Özel Maliyetler 

C) Genel Yönetim Giderleri 

D) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 

E) Yapılmakta Olan Yatırımlar 
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19. İşletme nakit sıkıntısı nedeniyle ortağından borç 
almıştır. Ortak bir süre sonra hisselerini başka bir 
ortağa devrederek ayrılmıştır. 

 Buna göre, ortağın işten ayrılması durumunda 
yapılacak kayıtta hangi hesaba alacak kaydı 
yapılmalıdır? 

A) Ortaklara Borçlar 

B) Ortaklardan Alacaklar 

C) Diğer Çeşitli Borçlar 

D) Diğer Çeşitli Alacaklar 

E) Personele Borçlar 

 

 
 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Uzun Vadeli 
Yabancı Kaynaklar arasında yer almaz? 

A) Çıkarılmış Tahviller 

B) Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

C) Kıdem Tazminatı Karşılığı 

D) Çıkarılmış Bono ve Senetler 

E) Menkul Kıymetler İhraç Farkları 

 

 

 

 

 

 

 

21. Bir Anonim şirket sermayesini 200.000 TL arttırma 
kararı almış ve yasal işlemleri tamamlamıştır. His-
se senetlerinin tamamını 230.000 TL’ye banka 
aracılığıyla satmıştır. 

 Buna göre, işletmenin satışla ilgili yapacağı 
kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kulla-
nımı doğrudur? 

A) Menkul Kıymet Satış Karları hesabı alacaklı 
30.000 TL 

B) Hisse Senedi İhraç Pirimi hesabı alacaklı 
30.000 TL 

C) Ödenmemiş Sermaye hesabı borçlu 230.000 TL 

D) Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı 230.000 TL 

E) Sermaye hesabı borçlu 200.000 TL 

22. Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin 
faaliyet giderleri arasında yer alır? 

A) Genel Yönetim Giderleri 

B) Genel Üretim Giderleri 

C) Komisyon Giderleri 

D) Satılan Ticari Mallar Maliyeti 

E) İşçi Ücret ve Giderleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Giderlerini 7/B seçeneğine göre muhasebeleşti-
ren işletmenin doğalgaz faturasını izleyeceği 
hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Genel Yönetim Giderleri 

B) Genel Üretim Giderleri 

C) Hizmet Üretim Maliyeti 

D) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 

E) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Aşağıda verilen hesaplardan hangisi işletmenin 
düzenlediği dönembaşı bilançosunda yer al-
maz? 

A) İştirakler 

B) Dönem Net Karı 

C) Dönem Net Zararı 

D) Geçmiş Yıllar Karları 

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar 
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25. – 28. Soruları Aşağıdaki Bilgilere 
Göre Cevaplayınız. 

 X işletmesinin mali verileri aşağıdaki gibidir: 

  TL 

 Hazır Değerler 80.000 

 Ticari Alacaklar 120.000 

 Stoklar 250.000 

 Duran Varlıklar 350.000 

 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 300.000 

 Özkaynaklar 320.000 

 Satışlar 1.200.000 

 Satışların Maliyeti 750.000 

 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 180.000 

 
 
25. Yukarıdaki bilgilere göre işletmede cari oran 

kaçtır? 

A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 2 E) 2,1 

 

 

 

 

 

26. Yukarıdaki bilgilere göre, Alacak Devir Hızı 
Oranı kaçtır? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 

 

 

 
 
 
 
27. Yukarıdaki bilgilere göre, işletme stoklarını kaç 

günde bir yenilemektedir? 

A) 45 B) 60 C) 72 D) 90 E) 120 

 

 

 

 

 

 

28. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmede Finansman 
Oranı kaçtır? 

A) 0,66 B) 0,75 C) 0,80 D) 0,83 E) 1 

29. Nominal faiz oranı %40, enflasyon oranı %10 
ise reel faiz oranı % kaçtır? 

A) 0,12 B) 0,15 C) 0,27 D) 0,33 E) 0,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi TMS 39’a göre finansal 
araç gruplarından biridir? 

A) Mevduatlar 

B) Kredi ve Alacaklar 

C) Menkul Kıymetler 

D) Finansal Kiralamalar 

E) Tarımsal Araçlar 
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