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SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Adınızı, soyadınızı cevap kâğıdınızdaki belirtilen alana yazmayı unutmayınız.

2. Testler için verilen toplam cevaplama süresi 200 dakika olacaktır.

3. Bu kitapçık toplam dört bölüm (Hukuku, İktisat, Maliye, Muhasebe) ve çoktan seç-
meli 160 sorudan oluşmaktadır. 

4. Cevaplamaya istediğiniz bölüm ve sorudan başlayabilirsiniz.

5. Kendisine ait cevap kâğıdını kullanmayan, başka bir cevap kâğıdına işaretleme 
yapan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

6. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir 
şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinme-
miş işareti de okuyabilir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap 
işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.

7. Puanlama hesaplaması yapılırken her bölümdeki doğru cevaplarınızın sayısından 
yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham 
puanınız olacaktır.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun testlerin tamamının veya 
bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekil-
mesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu 
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali 
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla 
olursa olsun testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olma-
dan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayım-
lanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumlu-
luğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

 BAŞARILAR
 BAŞKENT KARİYER
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A GRUBU DENEME SINAVI 1
HUKUK

1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-
gisi Anayasa Mahkemesi’nin yetkileri arasında 
yer almaz?

A) Siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve gi-
derlerinin kanuna uygunluğunu denetlemek

B) Kanun hükmündeki kararnamelerin 
Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan 
iptal davalarına bakmak

C) TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya aykırı olduğu 
gerekçesiyle açılan iptal davalarına bakmak

D) Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırıl-
ması kararına karşı yapılan iptal istemlerine 
bakmak

E) Milletlerarası antlaşmaların Anayasa’ya aykı-
rı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davalarına 
bakmak

2. 1982 Anayasasına göre, milletvekilliğinin düş-
mesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur? 

A) Meclis çalışmalarına bir ay içinde toplam beş 
birleşim günü katılmayan bir milletvekilinin mil-
letvekilliği kendiliğinden sona erer.

B) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliği, istifa 
TBMM üye tamsayısının en az salt çoğunluğu 
ile kabul edildiğinde sona erer.

C) Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya 
hizmeti kabul eden milletvekilinin milletvekilliği, 
bu durumun Meclis Başkanlığınca TBMM Ge-
nel Kurulunun bilgisine sunulduğu anda sona 
erer.

D) Beyan ve fiilleriyle partisinin temelli kapatılma-
sına neden olan milletvekilinin milletvekilliği, 
Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının 
Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte kendili-
ğinden sona erer.

E) Milletvekilliğine engel bir hüküm giyen millet-
vekilinin milletvekilliği, kesin mahkeme kararı-
nın TBMM Genel Kuruluna bildirilmesiyle sona 
erer.

3. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-
gisi olağanüstü dönemlerde bile sınırlandırıl-
ması mümkün olmayan haklar arasında yer 
alır?

A) Suçsuzluk karinesi

B) Basın özgürlüğü

C) Dernek kurma özgürlüğü

D) Çalışma ve sözleşme özgürlüğü

E) Seyahat ve yerleşme özgürlüğü

4. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin Başkanlık Divanı konusunda aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı, Başkanve-
killeri, Katip üyeler ve İdare Amirlerinden olu-
şur.

B) Başkanlık Divanı üyeleri her yasama yılı başın-
da yeniden belirlenir.

C) Meclisteki siyasi parti grupları Başkanlık Diva-
nına üye sayıları oranında katılır.

D) Siyasi parti grupları Başkanlık için aday göste-
remezler.

E) Başkan seçimi gizli oyla yapılır.

1-8: Anayasa-İdare (8) .......1-10 (10)

9-13: Ceza (5) .....................11-16 (6)

14-18: Medeni (5) ...............17- 22 (6)

19-23: Borçlar (5) ...............23-28 (6)

24-27: Ticaret (4) ................29-34 (6)

28-30: icra iflas (3) .............35-40 (6)
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5. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı M, 20.06.2015 tarihin-
de Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte 
kendisine bildirilen bir müşterek kararname ile gö-
revden alınmıştır.

 M’nin bu işlemin iptali istemiyle açacağı dava 
için son süre aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru gösterilmiştir?

A) 19.07.2015

B) 19.08.2015

C) 01.09.2015

D) 07.09.2015

E) 20.06.2016

6 İdari eylemden kaynaklanan bir zarar için ön 
karar almadan doğrudan tam yargı davası açıl-
ması hâlinde mahkeme, aşağıdakilerden han-
gisine karar vermelidir?

A) Dilekçenin reddine

B) Davanın açılmamış sayılmasına

C) Hasmın düzeltilmesine

D) Dilekçenin görevli idare merciine tevdiine

E) Dosyanın işlemden kaldırılmasına

7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Marmara 
Üniversitesi’nin mülkiyetinde bulunan bir ta-
şınmazın devri istemiyle yaptığı başvurunun 
reddedilmesiyle ortaya çıkan uyuşmazlığı  aşa-
ğıdakilerden hangisi karara bağlar?

A) İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi

B) Danıştay İdari Dairesi

C) Danıştay Dava Dairesi

D) Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi

E) Uyuşmazlık Mahkemesi

8. Belediye başkanının belediye adına borçlanma 
kararı vermesinde aşağıdaki sakatlık hallerin-
den hangisi vardır?

A) Yetki saptırması

B) Fonksiyon gaspı

C) Fiili yokluk 

D) Yetki tecavüzü

E) Yetki gaspı

9. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin 
özel kişilere sözleşme ile gördürülme yöntem-
lerinden değildir?

A) İltizam

B) İmtiyaz

C) Müşterek emanet

D) Yap-işlet-devret

E) Ruhsat

10. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nda öngörülen hizmet sınıfla-
rından biri değildir?

A) Sahil güvenlik hizmetleri

B) Avukatlık hizmetleri

C) Emniyet hizmetleri

D) Jandarma hizmetleri

E) Denetim hizmetleri
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11. Taksirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine kar-
şın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli 
taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin veri-
lecek ceza artırılır.

B) Basit taksirli hareket sonucu neden olunan ne-
tice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu 
bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini 
gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına 
yol açmışsa ceza verilmez.

C) Türk Ceza Kanun’da düzenlenen suçların 
tümü taksirli hareket sonucu da işlenebilir.

D) Öngörülü taksirde netice fail tarafından öngö-
rülerek hareket edilmektedir.

E) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, 
herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. 
Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belir-
lenir.

12. Kerem, kendisine bıçakla saldıran Sefa’nın kolu-
na sopayla vurarak Sefa’nın elindeki bıçağı yere 
düşürmüştür. Sefa’nın düşen bıçağına yöneldiği-
ni görmesi üzerine bu sefer de sırtına vurmuş ve 
Sefa’nın yere düşmesini sağlamıştır. Hemen ar-
dından yerdeki bıçağı eline alarak yerde hareket-
siz halde duran Sefa’ya birkaç kez saplayarak onu 
öldürmüştür.

 Buna göre Kerem’in cezai sorumluluğu ile ilgi-
li olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur?

A) Kasten öldürme suçundan sorumludur.

B) Meşru savunma halinde olduğundan cezai so-
rumluluğu yoktur.

C) Meşru savunmada sınırı heyecandan dolayı 
aştığı için cezai sorumluluğu yoktur.

D) Zorunluluk halinde olduğu için cezai sorumlu-
luğu yoktur.

E) Haksız tahrik altında olduğu için cezai sorum-
luluğu yoktur.

13. 5237 sayılı TCK’ya göre hapis cazasını gerekti-
ren suçlarda ön ödeme teklifinin yapılabilmesi 
için kanunda yazılı cezanın yukarı sınırı en faz-
la ne kadar olmalıdır?

A) 3 ay B) 6 ay C) 9 ay
D) 1 yıl E) 2 yıl

14. Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan yetki 
kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Davaya bakma yetkisi suçun işlendiği yer mah-
kemesine aittir 

B) Suçun işlendiği yer belli değilse şüpheli veya 
sanığın yakalandığı yer mahkemesi yetkilidir 

C) Sanık veya şüpheli yakalanmamışsa ilk usul 
işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir 

D) Basılı eserle işlenen suçlarda, suç, eserin ya-
yım merkezi dışındaki baskısında meydana 
gelmişse yayım merkezi yanında, eserin basıl-
dığı yer mahkemesi de yetkilidir 

E) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete 
bağlı olan hakaret suçunda eser, mağdurun 
yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtıl-
mışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir

15. 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, bi-
lirkişilik ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kural olarak bilirkişiliği kabul zorunlu değildir 

B) Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve 
hukukî bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda 
bilirkişi dinlenemez 

C) Kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumla 
ilgili davalarda bilirkişi olarak atanamazlar 

D) Kanunların belirli konularda görevlendirdiği 
resmî bilirkişiler öncelikle atanırlar 

E) Cumhuriyet savcısının bilirkişi görevlendirme 
yetkisi yoktur

1-8: Anayasa-İdare (8) .......1-10 (10)

9-13: Ceza (5) .....................11-16 (6)

14-18: Medeni (5) ...............17- 22 (6)

19-23: Borçlar (5) ...............23-28 (6)

24-27: Ticaret (4) ................29-34 (6)

28-30: icra iflas (3) .............35-40 (6)



A GRUBU DENEME SINAVI - 1

5

16. 5271 sayılı CMK’ya göre, şüphelinin kolluk gö-
revlileri veya Cumhuriyet Savcısı tarafından 
soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenil-
mesi faaliyetine ne ad verilir?

A) İfade alma

B) Sorgulama

C) Beyana başvurma

D) Adli dinleme

E) Soruşturma

17. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kurucu yenilik 
doğuran haklardan biri değildir?

A) Evlilik dışı çocuğu tanıma

B) Gerialım hakkı

C) Bağışlama

D) Önalım hakkı

E) Temsil yetkisi verme

18. Derneklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) Dernekler, en az 7 gerçek kişi tarafından kuru-
lan mal topluluklarıdır.

B) Dernek kurabilmek için mahallin en büyük mül-
ki amirinin izni gereklidir.

C) Dernekler, kuruldukları anda fiil ehliyetine sa-
hip olurlar.

D) Amacı sonradan hukuka ve ahlaka aykırı hale 
gelen dernekler mahkeme kararıyla kapatılır.

E) Dernek Genel Kurulu hiçbir surette derneğin 
feshine karar veremez.

19. Ayırt etme gücünden sürekli nitelikte akıl hastalığı 
yüzünden yoksun bulunan A, maliki olduğu tarlayı 
B’ye satmıştır.

 Bu işlem hakkında aşağıdaki yaptırımlardan 
hangisi uygulanır? 

A) İptal edilebilirlik

B) Askıda hükümsüzlük

C) Kesin hükümsüzlük

D) Yokluk

E) Tek taraflı bağlamazlık

20. Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı tasarruf-
larla ilgili yanlış bilgidir?

A) Vasiyetname yapabilmek için 15 yaşını doldur-
muş olup, ayırt etme gücüne sahip olmak ge-
rekir.

B) Mirasbırakan ancak miras sözleşmesi ile mi-
rasçı atayabilir.

C) Miras sözleşmesi yapabilmek için tam ehliyetli 
olmak gerekir.

D) Vasiyet yoluyla mirastan feragat etmek müm-
kün değildir.

E) Mirasbırakan yaptığı vasiyetnameden her za-
man dönebilir.

21. Zilyetlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Bir eşyaya malik sıfatıyla zilyet olan kimse o 
eşyanın asli zilyedidir.

B) Zilyetlik, eşya üzerinde fiili hâkimiyet sağlar. 

C) Bir kimse sınırlı ayni hak veya şahsi bir hak 
sağlamak amacıyla malını başka bir kimseye 
teslim etse dahi zilyetliğini kaybetmez.

D) Zilyetlik, dayandığı haktan bağımsız olarak ko-
runamaz.

E) Bir eşya üzerinde şahsi hakka dayanarak zilyet 
olan kişi fer’i zilyettir.
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22. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin korunmasına 
yönelik olarak açılabilecek davalardan biri de-
ğildir?

A) Tespit davası

B) Önleme davası

C) İstirdat davası

D) Tazminat davası

E) Saldırıya son verilmesi davası

23. Aşağıdakilerden hangisi öneri değildir? 

A) Bir malın mağaza vitrininde fiyatı belirtilerek 
teşhir edilmesi

B) Beyaz eşya üreten bir firmanın kendi ürünleri-
nin fiyat listesini ve özelliklerini gösterir biçim-
de düzenlediği katalog

C) Ismarlanmayan bir şeyin gönderilmesi

D) A’nın, bir fotoğraf makinesi satan mağazada 
fiyatı 600 TL olan makineyi 500 TL’ye almak 
istediğini söylemesi

E) Saat satmak isteyen B’nin saatin resmini ve 
fiyatını da göstermek suretiyle internette ilan 
vermesi

24. Aşağıdakilerden hangisi borcun ifasıyla ilgili 
yanlış bilgidir?

A) Borç mutlaka borçlu tarafından ifa edilmek zo-
runda değildir.

B) Çeşit borçlarında borç konusu şeyin seçimi 
borçluya aittir

C) Para borçları kural olarak Türk parasıyla ve na-
kit olarak ifa edilir

D) İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, taraf-
lardan birinin önceden ifa yükümlülüğü yoksa, 
aynı anda ifa zorunluluğu vardır

E) Borcun mutlaka kanunda gösterilen yerde ifa 
edilmesi gerekir

25. Nihat, 750 TL tutarında bir tablet bilgisayar almak 
isterken, deneyimsizliği neticesinde 980 TL tuta-
rında bir dizüstü bilgisayar almıştır.

 Olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Olayda aldatma söz konusudur, Nihat sözleş-
meyi iptal edebilir.

B) Saikte yanılma söz konusu olduğundan Nihat 
sözleşmeyi iptal edemez.

C) Sözleşmenin niteliğinde yanılma söz konusu-
dur.

D) Sözleşmenin konusunda yanılma söz konusu-
dur, esaslı yanılma sebebiyle sözleşme iptal 
edilebilir.

E) Olayda gabin (aşırı yararlanma) söz konusu-
dur.

26. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanu-
nunda düzenlenen irade bozukluğu hallerin-
dendir?

A) Muvazaa

B) Korkutma (İkrah)

C) Aşırı Yararlanma (Gabin)

D) Aliud

E) Saikte Yanılma

1-8: Anayasa-İdare (8) .......1-10 (10)

9-13: Ceza (5) .....................11-16 (6)

14-18: Medeni (5) ...............17- 22 (6)

19-23: Borçlar (5) ...............23-28 (6)

24-27: Ticaret (4) ................29-34 (6)

28-30: icra iflas (3) .............35-40 (6)
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27. Aşağıdakilerden hangisi alacağın devriyle ilgili 
yanlış bilgidir?

A) Alacağın devri bir tasarruf işlemidir.

B) Alacağın devredilebilmesi için borçlunun izni 
alınmalıdır.

C) Alacağın ivazlı devrinde, devreden alacağın 
varlığını garanti etmiş olur.

D) Alacağın devri adi yazılı şekilde yapılan bir 
sözleşmeyle olur.

E) Alacağın devriyle birlikte asıl alacağa bağlı fer’i 
alacaklar da devralana geçer

28. Bina ve yapı eserinin bakım sorumluluğu ile il-
gili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Malike kurtuluş kanıtı getirme imkanı tanınma-
mıştır.

B) Buradaki sorumluluk, yapılış bozukluğundan 
veya bakım noksanlığından doğan zararları 
kapsar.

C) Kiracıların böyle bir sorumluluğu yoktur.

D) Bu sorumluluk dolayısıyla açılacak davalar için 
5 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür.

E) Sadece insan ürünü olan şeyler yapı eseri ola-
rak kabul edilir.

29. Ticaret unvanıyla ilgili olarak aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğru değildir?

A) Esnaf ticaret unvanı kullanamaz.  

B) Ticaret unvanı, işletmenin devri kapsamı dışın-
da tutulabilir. 

C) Donatma iştirakine yeni bir ortak girerse unvan 
değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir.

D) Şube unvanda gösterilmelidir. 

E) Anonim şirketler unvanında bir ortağın adı ile 
şirketin türünün gösterilmesi gerekir.  

30. Aşağıdaki davalardan hangisi mutlak ticari 
dava değildir?

A) Acentelik sözleşmesinden doğan davalar

B) Kredi mektubuna ilişkin davalar

C) Ticari temsilciyle ilgili davalar

D) Kira sözleşmesine ilişkin davalar

E) Yayın sözleşmesiyle ilgili davalar

31. Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin kuruluşla-
rında aranan ortak sayısına ilişkin yanlış bir 
ifadedir?

A) Anonim şirket, en az bir gerçek/tüzel kişi tara-
fından kurulur

B) Limited şirket, en az bir gerçek/tüzel kişi tara-
fından kurulur

C) Adi şirket en az bir gerçek ve/veya tüzel kişi 
tarafından kurulur

D) Kollektif şirket, en az iki gerçek kişi tarafından 
kurulur

E) Paylı komandit şirket, en az 5 kişi tarafından 
kurulur. Komandite ve komanditer ortaklar 
mutlaka bulunmalıdır.
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32. Şirket tür değiştirmesine ilişkin aşağıdakiler-
den hangisi yanlış bir ifadedir?

A) Anonim şirket, limited şirkete dönüşebilir

B) Limited şirket, kollektif şirkete dönüşemez.

C) Komandit şirket, kollektif şirkete dönüşebilir

D) Anonim şirket, kooperatife dönüşemez

E) Paylı komandit şirket, adi  komandit şirkete dö-
nüşemez.

33. Aşağıdaki senetlerden hangisi illetten mücer-
ret bir senet değildir?

A) Bono 

B) İrat senedi

C) Çek

D) İpotekli borç senedi

E) Pay senedi

34. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerine 
ilişkin bir özellik değildir?

A) Bazılarında sıkı şekil şartları vardır.

B) Alacak hakkı içerir

C) Uluslararası nitelik taşır

D) Kanunen emre yazılıdır

E) Emre yazılı olduğunda kamu güvenliğine sa-
hiptir

35. Taksiratlı müflise ceza vermeye ve itibarı iade 
etmeye yetkili makamlar sırasıyla aşağıdakile-
rin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Asliye Ceza Mahkemesi- Asliye Ticaret Mah-
kemesi

B) Ağır Ceza Mahkemesi - Asliye Ticaret Mahke-
mesi

C) Ağır Ceza Mahkemesi - Asliye Hukuk Mahke-
mesi

D) Asliye Hukuk Mahkemesi - Ağır Ceza Mahke-
mesi

E) Ağır Ceza Mahkemesi- Ağır Ceza Mahkemesi   

36. I. İcranın yerine getirilmesi harcı

 II. Tahsil harcı

 III. Başvuru harcı

 IV. Yenileme harcı

 V. Cezaevleri harcı

 Yukarıdaki harçlardan hangisi takibin sonunda 
alacaklıya yükletilir? 

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

37. İcra İflas Kanunu’nda 6728 Sayılı Yasa İle ya-
pılan değişiklik kapsamında iflasın ertelenme-
sinde erteleme süresi, uzatma süresi hariç en 
fazla ne kadardır?

A) 1 yıl B) 3 yıl C) 2 yıl
D) 5 yıl E) 4 yıl

1-8: Anayasa-İdare (8) .......1-10 (10)

9-13: Ceza (5) .....................11-16 (6)

14-18: Medeni (5) ...............17- 22 (6)

19-23: Borçlar (5) ...............23-28 (6)

24-27: Ticaret (4) ................29-34 (6)

28-30: icra iflas (3) .............35-40 (6)
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38. İcra İflas Kanununa göre İhtiyati Haciz kararı, 
verildiği tarihten itibaren en fazla ne kadar süre 
içerisinde infaz edilmeli, infazdan itibaren ne 
kadar süre içerisinde alacak talep edilmeli ve 
eğer alacak dava yolu ile talep edildiyse ilam 
ne kadar süre içerisinde icraya konulmalıdır?

A) 3 gün - 7 gün - 10 gün

B) 5 gün - 7 gün - 10 gün

C) 7 gün - 10 gün - 1 ay

D) 10 gün - 7 gün - 1 Ay

E) 3 gün- 5 gün - 15 gün

39. İcra mahkemesinin hukuka ilişkin kararlarının 
istinaf ve temyizinin tefhim veya tebliğ tarihin-
den itibaren kaç gün olduğu aşağıdaki eşleş-
melerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 7-7

B) 10-7

C) 10-10

D) 8-15

E) Bir hafta-İki hafta

40. İcra İflas Kanununa göre borçtan kurtulma 
davası açma süresi aşağıdakilerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

A) İtirazın geçici kaldırılması kararının kesinleş-
mesinden itibaren bir hafta 

B) İtirazın geçici kaldırılması kararının tefhim 
veya tebliğinden itibaren 10 gün

C) İtirazın geçici kaldırılması kararının kesinleş-
mesinden itibaren 8 gün

D) İtirazın geçici kaldırılması karının tefhim veya 
tebliğinden itibaren 7 gün

E) İtirazın geçici kaldırılması kararının kesinleş-
mesinden itibaren 30 gün

HUKUK TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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İKTİSAT

1. “Bir maldan tüketilen birimler arttıkça marjinal fay-
da azalır; marjinal fayda sıfır oluncaya kadar top-
lam fayda artmaya devam eder” ifadesi aşağıda-
ki hangi iktisat teorisine aittir?

A) King Kanunu

B) Azalan Verimler Kanunu

C) Say Kanunu

D) Gossen Kanunu

E) Mahreçler Kanunu

2. Pozitif gelir etkisinin negatif ikame etkisinden 
küçük olduğu bir mala ilişkin olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A) Alışılmış talep eğrisi negatif eğimlidir.

B) Engel eğrisi negatif eğimlidir.

C) Telafi edilmiş talep eğrisi negatif eğimlidir.

D) Alışılmış talep eğrisi, telafi edilmiş talep eğrisi-
ne göre daha yatıktır.

E) Telafi edilmiş talep eğrisinin esnekliği daha faz-
ladır.

3. Aşağıdakilerden hangisi, içbükey üretim ola-
naklarının solunda yer alan bir üretim düzeyi 
için yanlış bir ifadedir?

A) Atıl kapasite durumunu ifade etmektedir.

B) Fırsat maliyeti sıfırdır.

C) Ekonomik kriz ile birlikte aynı üretim düzeyi 
tam istihdam noktası haline gelebilir.

D) Bir malın üretimini arttırmak için, diğerini azalt-
maya gerek olmayabilir.

E) Üretim olanakları eğrisine doğru hareket eder-
ken marjinal dönüşüm oranı artacaktır.

4. Tarımsal ürünlerde yaşanan ve ürünün bol ol-
duğu dönemlerde hasılatın az olduğunu, kıt ol-
duğu dönemlerde ise hasılatın fazla olduğunu 
belirten “Bolluk Paradoksu” ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Tarımsal ürünlerde arz fonksiyonu gecikmeli-
dir.

B) Tarımsal ürünlerin arz esnekliği sıfıra yakındır.

C) Tarımsal ürünlerde esnek olmayan talep söz 
konusudur.

D) Tarımsal ürünlerde fiyat ile toplam satış hasıla-
tı arasında doğru yönlü ilişki vardır.

E) Tarımsal ürünlerde talebin fiyat esnekliği bir-
den büyüktür.

5. Monopolcü güç kavramı ile ilgili olarak aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Lerner endeksi ile ölçülür.

B) Firmanın fiyatını marjinal maliyetin üzerinde 
belirleyebilme gücüdür.

C) Rekabetçi piyasaya doğru gittikçe monopolcü 
güç artar.

D) Fiyat marjinal maliyete eşit ise esneklik kat-
sayısı sonsuzdur ve monopolcü güç en küçük 
halindedir.

E) Esneklik sıfır iken, monopolcü güç en büyük 
değerine ulaşır.

6. Mal ve faktör piyasası açısından rekabetçi olan 
bir durumda, aşağıdakilerden hangisi doğru 
bir ifadedir?

A) Emeğin marjinal ürün hasılatı, firmanın emek 
talep eğrisine eşit bir eğridir

B) Fiyat marjinal hasılattan büyüktür.

C) Emeğin marjinal faktör maliyeti, emeğin mar-
jinal ürün hasılatından büyük ise firma emek 
talebini arttırmaya devam eder.

D) Emeğin marjinal faktör maliyeti, ortalama üc-
retten daha büyüktür.

E) Emeğin marjinal faktör maliyeti, ortalama üc-
retten daha küçüktür.
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7. Üç tüketiciden oluşan bir piyasada, X malına ilişkin 
olarak tüketicilerin talepleri şu fonksiyonlarla belir-
tilmiştir.

 Q1 = 10 - P

 Q2 = 20 - 2P

 Q3 =15 - 3P

 Piyasada söz konusu mala ilişkin toplam talep 
miktarı Q = 27 iken malın piyasa fiyatı kaç ola-
caktır?

A) 6 B) 5 C) 3 D) 4 E) 7

8. Talep eğrisinin sola kayması ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?

A) Tamamlayıcı malın fiyatında meydana gelen 
bir azalıştan kaynaklanmış olabilir.

B) Arz eğrisinin eğiminin yüksek olması durumun-
da, talep eğrisinin sola kayması nedeniyle fi-
yatta meydana gelen azalış büyüyecektir.

C) Arz esnekliğinin düşük olmasına bağlı olarak 
miktar üzerindeki etkide artacaktır.

D) Arz eğrisinin eğiminin sonsuz olması durumun-
da, talebin sola kayması nedeniyle fiyatta mey-
dana gelen azalma mutlak değer olarak küçük 
olacaktır.

E) Talebin fiyat esnekliği birden küçük ise, talep 
eğrisinin sola kayması ile birlikte toplam hasılat 
artacaktır.

9. Devletin üreticiye sattığı ürün başına sabit bir 
vergi koyması durumunda, aşağıdakilerden 
hangisi meydana gelecektir?

A) Talep esnekliğinin düşük olması durumunda, 
verginin malın satış fiyatına etkisi daha az ola-
caktır.

B) Arz esnekliğinin düşük olması durumunda, 
verginin satış fiyatına etkisi daha büyük ola-
caktır.

C) Arzı esnekliğinin sonsuz olması, verginin ta-
mamını tüketicilere yansıtabileceğini gösterir.

D) Talep eğrisinin daha dik olması durumunda 
verginin fiyata yansıması daha sınırlı olacaktır.

E) Talep esnekliğinin sonsuz olması durumunda, 
firma bütün vergiyi yansıtma imkanına kavu-
şur.

10. Aşağıdakilerden hangisi, negatif eğimli doğru-
sal bir üretim imkanları eğrisi ile ilgili yanlış bir 
ifadedir?

A) Fırsat maliyeti eğrinin her noktasında sabittir

B) Malların fiyatları oranı her noktada sabittir.

C) Eğim her noktada bire eşittir.

D) Bir maldan üretim miktarı sabit miktarda arttırı-
lırsa, diğer malın üretiminden vazgeçilen mik-
tar sabit miktarda değişir.

E) Eğri üzerinde marjinal dönüşüm oranı sabittir.

11. Ortalama maliyet eğrisinin negatif, ortalama 
değişken maliyet eğrisinin pozitif olduğu bölge 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ortalama maliyet eğrisi marjinal maliyetin altın-
dadır.

B) Marjinal maliyet eğrisi negatif eğimlidir.

C) Ortalama değişken maliyet eğrisi marjinal ma-
liyetin üstündedir.

D) Emeğin marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğ-
risinin altındadır.

E) Emeğin ortalama ürün eğrisi pozitif eğimlidir.
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12. 

A

P

Q

B
C
D
E

MR

MC

P = AR

 Oligopol piyasasında faaliyet gösteren iki fir-
ma için, marjinal maliyetin pozitif eğimli kabul 
edilmesi durumunda Bertrand üretici dengesi-
nin şekilde belirtilen hangi fiyat düzeyinde ger-
çekleşmesi muhtemeldir?

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

13. Emeğin ortalama fiziki verimliliği APPL = 4 olan bir 

firmaya ait üretim fonksiyonunun Q = K0,5
L

4

5  şek-
linde olduğu bilinmektedir.

 Söz konusu firmadaki emek sayısının 32 olma-
sı halinde, söz konusu firmada kaç birim ser-
maye kullanılmaktadır?

A) 6 B) 16 C) 64 D) 81 E) 46

14. Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olma ne-
denleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiyatlar genel düzeyi arttığında paranın reel 
değeri azalır, faiz oranı artar ve yatırım harca-
maları azalır

B) Fiyatlar genel düzeyi arttığında reel servet sto-
ğu azalır, reel tüketim harcamaları azalır.

C) Fiyatlar genel düzeyi arttığında finansal varlık-
ların satın alma gücü azalır, tüketim harcama-
ları azalır, reel gelir düzeyi düşer.

D) Fiyatlar genel düzeyi arttığında paranın reel 
değeri artar, faiz oranı düşer ve yatırım harca-
maları artar.

E) Fiyatlar genel düzeyi arttığında ülke içi fiyatlar 
artarken, ihraç malların fiyatı oransal olarak ar-
tar ve ihracat gelirleri azalırken ithalat artar.

15. Keyneysen modele kapalı ekonomi varsayım-
ları içerisinde çarpan katsayısı 4 iken, ekonomi 
dışa açıldığında çarpan 2’ye düşüyorsa, marji-
nal tüketim eğilimi, marjinal tasarruf eğilimi ve 
marjinal ithalat eğilimi nedir?

    c       s       m   

A) 0,75 0,25 0,25

B) 0,50 0,40 0,50

C) 0,25 0,75 0,75

D) 0,45 0,55 0,85

E) 0,85 0,15 0,15

16. Yaşam boyu gelir hipotezi ile mutlak gelir hipo-
tezi arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yaşam boyu gelir teorisinde fiyat düzeyi artışı-
nın cari tüketimi azaltacağı varsayımı varken, 
mutlak gelir hipotezinde fiyat düzeyi artışları 
servet yoluyla cari tüketimi artıracağı varsayı-
lır.

B) Yaşam boyu gelir teorisinde fiyat düzeyi artışı-
nın servet artışı yoluyla cari tüketimi artıracağı 
varsayılırken, mutlak gelir hipotezinde fiyat dü-
zeyi artışının cari tüketimi azaltacağı varsayılır.

C) Yaşam boyu gelir hipotezinde cari tüketimin 
yaşam boyu elde edilmesi umulan gelir bek-
lentisine bağlı olduğu varsayılırken, mutlak 
gelir hipotezinde cari tüketimin cari gelire bağlı 
olduğu kabul edilir.

D) Yaşam boyu gelir teorisinde cari tüketimin 
hane halkının sürekli gelirine bağlı olduğu ka-
bul edilirken mutlak gelir hipotezinde cari tüke-
timin harcanabilir gelire bağlı olmadığı varsayı-
mı geçerlidir.

E) Yaşam boyu gelir teorisinde para arzındaki 
artış yaşam boyu serveti etkilediğinden cari 
tüketimi değiştirmeyeceği varsayılırken mutlak 
gelir hipotezinde para arzı artışları yoluyla cari 
tüketimi azaltacağı varsayılır.
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17. Yatırımların faiz esnekliğinin yüksek olduğu 
durumda para politikasının milli gelir üzerinde-
ki etkisi ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Para arzı artışları sonucu ortaya çıkan para pi-
yasası arz fazlası nedeniyle faiz oranları düşer, 
para talebi azalır ve para politikasının etkinliği 
azalır.

B) Para arzı artışları sonucu ortaya çıkan para 
piyasası arz fazlası nedeniyle faiz oranları 
yükselir, para talebi düşer ve para politikasının 
etkinliği artar.

C) Para arzı artışları sonucu ortaya çıkacak dış-
lama etkisi nedeniyle yatırımlar azalır ve para 
politikasının etkinliği azalır.

D) LM eğrisinin yatay olması nedeniyle para arzı 
artışları faiz oranlarını, yatırımları ve milli geliri 
etkilemez.

E) Para arzı artışları faiz oranlarını düşürür, faiz-
lerdeki düşme nedeniyle yatırımlar ve milli gelir 
artar.

18. Aşağıdakilerden hangisi açık iş oranı ile işsiz-
lik arasında ters yönlü ilişkinin olduğunu ileri 
sürmektedir?

A) Fisher Etkisi

B) Beveridge Eğrisi

C) Miktar Teorisi

D) Okun Yasası

E) Bawerk Yasası

19. Monetarist görüşe göre kamu harcamalarında 
yaşanacak bir azalma, kısa dönemde fiyatlar 
genel düzeyi ve reel milli geliri nasıl etkiler?

A) Fiyatlar genel düzeyi yükselir, reel milli gelir ar-
tar.

B) Fiyatlar genel düzeyi yükselir, reel milli gelir 
değişmez.

C) Fiyatlar genel düzeyi değişmez, reel milli gelir 
artar.

D) Fiyatlar genel düzeyi düşer, reel milli gelir de-
ğişmez.

E) Fiyatlar genel düzeyi düşer, reel milli gelir aza-
lır.

20. Deflasyonist açığın söz konusu olduğu bir 
ekonomide, aşağıda belirtilen değişkenlerden 
hangisi yoluyla oluşan açık kapanabilir?

A) Vergilerin arttırılması.

B) Marjinal tüketim eğiliminin azalması.

C) Marjinal vergi oranlarının artması.

D) Kamu harcamalarının azaltılması.

E) Marjinal tasarruf eğiliminin azalması

21. Marshall-Lerner tarafından devalüasyonun 
başarısı için belirlenen şartlar geçerli iken, 
yapılan bir devalüasyon sonucunda ödemeler 
dengesi (BP) ve net ihracat (XN) doğrularının 
eğimi ve konumu ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?

A) BP doğrusu yatıklaşır ve XN doğrusu dikleşir.

B) BP doğrusu sağa paralel kayarken, XN doğru-
su paralel olarak sola kayar

C) Aynı gelir düzeyinden daha az net ihracat olu-
şur ve bu nedenle BP eğrisi sağa doğru kayar.

D) BP doğrusu sola doğru kayarken, XN doğrusu 
sağa doğru kayar

E) Aynı gelir seviyesinden daha fazla net ihracat 
oluşmuş ve XN doğrusu sağa kaymış , serma-
ye çıkışı ihtiyacının artması nedeniyle BP eğri-
si de sağa kaymıştır.

22. Aşağıdakilerden hangisi TÜFE’nin özelliklerin-
den biridir?

A) İthal tüketim mallarını kapsamaması

B) Bütün mal ve hizmetlerin mal sepetine dahil 
edilmesi

C) Malların fabrika çıkış bedelleri üzerinden en-
dekse dahil edilmesi

D) Belli bir sepet için baz yılda yapılan harcamaya 
göre endeksin oluşturulması

E) Oluşan mal sepetinin her yıl değiştirilmesi
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23. Dışa açık bir ekonomide;

 Tasarruflar (S) = 120 

 Vergiler (T) = 85 

 İthalat (M) = 110 

 İhracat (X) = 90

 Kamu mal hizmet alımları (G) = 75 ise, 

 Denge durumunda yatırım harcamaları ne ka-
dardır?

A) 50 B) 150 C) 15 D) 200 E) 250

24. Aşağıdakilerden hangisi fiyat seviyesi yüksel-
diğinde denge milli gelir düzeyinin azalmasının 
nedenlerinden biridir?

A) Tasarrufların azalması nedeniyle faizlerin düş-
mesi

B) Reel para arzında meydana gelen azalma ne-
deniyle faiz oranının düşmesi

C) Reel para arzındaki azalış nedeniyle kullanıla-
bilir servetin azalması

D) Sermayenin marjinal verimliliğinin artması

E) Net ihracatın artması ile dış ticaret dengesin-
deki değişim

25. Aşağıdaki durumları hangisinde para çarpanın 
değeri artış göstermez?

A) Munzam karşılık oranları azaltıldığında

B) Halkın nakit tercihi azaldığında

C) Bankaların atıl rezervleri azaldığında

D) Merkez Bankası reeskont oranlarını artırdığın-
da

E) Piyasa faiz oranı arttığında

26. Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankası 
bilançosunun aktifinde yer almaz?

A) Hazine avansları

B) Fon hesapları

C) Değerleme hesabı

D) Altın

E) Banka kredileri

27. Bir ekonomide 100 adet mal var ise, takas eko-
nomisi varsayımı altında ekonomide kaç adet 
fiyat oluşur?

A) 100 B) 9900 C) 4950
D) 4250 E) 5000

28. Para politikasının yürütülmesinde kullanılan 
ara hedef ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Ara hedef, nihai hedefi doğrudan etkileyen bir 
değişkendir

B) Ara hedef, faaliyet hedefinden dolaylı biçimin-
de etkilenmektedir.

C) Ara hedef olarak genellikle parasal büyüklükler 
veya faiz oranları seçilir.

D) Ara hedef parasal büyüklükler ise, faaliyet he-
defi bunu doğrudan etkileyen parasal taban 
olabilir

E) Ara hedef faiz oranları ise, gecelik faiz oranları 
faaliyet hedefi olarak kullanılabilir.
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29. 

Peynir Tablet
A ülkesi 1000 2000
B ülkesi 200 400

 A ve B ülkesinde bir işçinin bir günde üretebileceği 
Peynir ve Tablet üretim düzeyleri verilmiştir.

 Karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre bu iki 
ülkenin ticareti hakkında ne söylenebilir?

A) Ticaret yaparlar, A ülkesi hem peynir hem de 
tablet üretiminde uzmanlaşmıştır.

B) Ticaret yaparlar, A ülkesi peynir, B ülkesi tablet 
üretiminde uzmanlaşmıştır.

C) Ticaret yapmazlar, iki ülkenin de peynir üreti-
minde karşılaştırmalı üstünlüğü bulunur.

D) Ticaret yapmazlar, çünkü ülkelerin ürettikleri 
malların iç fiyatları birbirine eşittir.

E) A ülkesi her iki malda da mutlak üstünlüğe sa-
hip olduğu için ticaret olmaz.

30. Ekonomik büyüme ile birlikte ortaya çıkacak 
üretim genişlemesinden sağlanan refah artışı-
nın, dış ticaret hadlerinde meydana gelen bo-
zulmadan kaynaklanan refah kaybından küçük 
olmasına ne ad verilir?

A) Kutuplaşma teorisi

B) Meltzer paradoksu

C) Yoksullaştıran büyüme

D) Marshall-Lerner Etkisi

E) İkinci en iyi teori

31. Türkiye’den Amerika’ya ihraç edilen tekstil 
ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin arttırıl-
ması durumunda aşağıdakilerden hangisinin 
olması beklenmez?

A) Amerika’daki tekstil ürünlerinin fiyatlarının art-
ması

B) Amerika’daki tekstil üreticilerinin üretiminin art-
ması

C) Türkiye tarafından ihracat devam ettiği sürece 
Amerika’da vergi gelirlerinin artması

D) Türkiye’den Amerika’ya yapılan tekstil ihracatı-
nın artması

E) Türkiye’deki tekstil üretiminin azalması

32. Yatay eksendeki malı ihraç eden ülkenin tek-
lif eğrisinin eğiminin giderek artmasının ve bir 
noktadan sonra tersine dönmesinin nedeni 
hangisidir?

A) Azalan marjinal fayda ilkesi

B) Azalan verimler yasası

C) Pozitif ölçek ekonomisi

D) Sabit maliyetler varsayımı

E) Tam uzmanlaşma varsayımı

33. Solow’a göre bir ülkede sürekli büyümenin te-
mel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasarruf eğiliminin artması

B) Yüksek gelir düzeyi

C) Nüfus artışının sağlanması

D) Sermaye hasıla oranının sürekli arttırılması

E) Teknolojik ilerleme hızı
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34. Solow modelinde sermayenin altın kuralının 
gerçekleştiği durum aşağıdakilerden hangisi 
ile ifade edilir?

A) En yüksek tasarrufun olduğu durağan durum 
noktasıdır.

B) Maksimum tüketimin sağlandığı durağan du-
rum noktasıdır.

C) En yüksek yatırım düzeyinin sağlandığı dura-
ğana durum noktasıdır.

D) En düşük amortisman düzeyinin oluştuğu du-
rağan durum noktasıdır.

E) En yüksek milli gelir düzeyindeki durağan du-
rum noktasıdır.

35. İçsel büyüme modelleri ülkelerin az gelişmişli-
ğini aşağıdakilerin hangisinin eksikliğine bağ-
lamıştır?

A) Teknoloji

B) Beşeri sermaye

C) Finansal sermaye

D) Devletin aşırı müdahalesi

E) Sermayenin azalan verimliliği

36. Az gelişmişliğin nedenini açıklamaya çalışan 
fakirlik kısır döngüsü teorisine göre aşağıdaki-
lerden hangisi söz konusu kısır döngü içindeki 
bir ülke için söylenemez?

A) Tasarruf düzeyinin yetersiz olması.

B) Verimlilik düzeyinin yetersiz olması

C) Yatırım düzeyinin yetersiz olması

D) Sermaye stokunun yetersiz olması

E) Talep düzeyinin çok fazla olması

37. Türkiye’de açık enflasyon hedeflemesi rejimi-
ne kaç yılında geçilmiştir?

A) 2004 B) 2005 C) 2006
D) 2003 E) 2002

38. Türkiye’de yaşanan “Şubat 2001 krizinin” ana 
nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

A) Kamu bankalarının görev zararı

B) Açık pozisyon nedeniyle artan döviz talebi

C) Bankacılık sektöründeki düzenlemelerin yeter-
siz olması

D) Siyasi istikrarsızlık

E) Faizlerde ortaya çıkan hızlı düşüşler nedeniyle 
döviz talebinin artması

39. 1929 Dünya ekonomik bunalımı sonrası Türki-
ye için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İhracata yönelik sanayileşme uygulanmıştır.

B) Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme uygu-
lanmıştır.

C) Merkezi planın içine özel sektör dahil edilmiştir.

D) Sanayileşmiş ülkelerde sorunlar yaşadığı için 
sanayileşme yerine tarıma önem verilmiştir.

E) Liberalizasyon devlet görüşü haline gelmiştir.

40. Aşağıdakilerden hangisi 1945-1960 dönemi 
için doğru bir ifade değildir?

A) Ulaşımda öncelik demir yolundan karayoluna 
kaymıştır

B) Ekonomi tarıma dayanmaktadır

C) Dış yardımların yoğun olduğu bir dönemdir

D) Tarımın milli gelir içindeki payı sanayi sektörü-
nün milli gelir içindeki payından yüksektir

E) Temel ham maddenin olabildiğince yurt içinde 
üretilmesi hedeflenmiştir

İKTİSAT TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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MALİYE

1. Aşağıdakilerden hangisi yerel nitelikli tam ka-
musal mallardan biridir?

A) Ulusal savunma

B) Kolluk hizmetleri

C) Sokak lambaları

D) Zorunlu temel eğitim

E) Yargı hizmetleri

2. Saf kamusal mallarda bedavacılık davranışının 
olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Vergi ödemeyen kesimlerin kamu mallarından 
yararlanmalarına izin verilmemesi

B) Devletin sosyal refah amacıyla kamu mallarını 
karşılıksız olarak sunması

C) Vergi gelirlerinin yetersiz olması halinde devle-
tin kamu mallarını sunamaması

D) Maliyeti çok düşük olduğundan devletin kamu 
mallarını topluma bedava sunma eğilimi

E) Kamu mallarının bölünemez özelliği nedeniyle 
kişi başına fiyatlandırma yapılamaması

3. Bir petrol istasyonunun, yakınında alışveriş 
merkezinin açılmasıyla, o civarda bir canlılı-
ğın yaşanması ve petrol istasyonunun karının 
artması aşağıdaki dışsallıklardan hangisine ör-
nektir?

A) Marjinal dışsallıklar

B) Parasal dışsallıklar

C) Reel dışsallıklar

D) Teknolojik dışsallıklar

E) Negatif dışsallıklar

4. Aşağıdakilerden hangisi bir piyasa başarısızlı-
ğı türü değildir?

A) Tam kamusal mallar

B) Dışsal ekonomiler

C) Ortak mallar

D) Yer altı ekonomisi

E) Doğal tekeller

5. Lindahl modeline ilişkin olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Bireyler kamusal mallara yönelik olarak talep-
lerini bildirirler

B) Kamu malları için bireysel talep eğrileri yatay-
dır

C) Kamu mallarının hangi düzeyde üretilmesi ge-
rektiğini açıklamaya yönelik bir modeldir

D) Kamusal mal ve hizmetlerin etkin üretim dü-
zeyini, kamu gelirlerinde faydalanma teorisine 
dayandıran bir modeldir

E) Her bireyin kamusal mal ve hizmete ödeyeceği 
fiyat, kendi talep eğrisine bağlıdır

6. Kamu harcamalarındaki bir artış toplam talep 
eğrisini nasıl etkiler?

A) Eğrinin eğimi artar.

B) Eğrinin eğimi azalır.

C) Eğrinin eğimi değişmez, ancak bir bütün olarak 
sağa kayar.

D) Eğrinin eğimi değişmez, ancak bir bütün olarak 
sola kayar.

E) Hem eğrinin eğimi değişir hem de bir bütün 
olarak sola kayar.
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7. Milton Friedman’ın negatif gelir vergisi önerisi, 
kamu harcamaları türlerinden hangisi ile ger-
çekleştirilebilir?

A) Sübvansiyonlar

B) Yatırım harcamaları

C) Sosyal transfer harcamaları

D) Kalkınma carileri

E) Borç faiz ödemeleri

8. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamaları sı-
nıflandırılmasını, sağlanan faydanın niteliğine 
göre yapmıştır?

A) Wicksell

B) Buchanan

C) Samuelson

D) Gossen

E) Cohn

9. Kamu harcamalarının işlevsel sınıflandırması, 
aşağıdaki faydalardan hangisini ortaya çıkar-
maz?

A) Ödeneğin hangi kurum tarafından kullanıldığı 
belirlenebilir

B) Kaynak tahsisinde etkinlik sağlanabilir

C) Kamu hizmetleri konusunda topluma bilgi su-
nulur

D) Bütçenin işlevsel denetimi kolaylaşır

E) Herhangi bir kamu hizmetinin bütçede oluştur-
duğu yük belirlenebilir

10. Aşağıdaki kamu harcamalarından hangisinin 
toplam talep üzerindeki genişletici etkisi diğer-
lerine göre daha sınırlıdır?

A) Yolluk giderleri

B) Etüd ve proje giderleri

C) Sübvansiyonlar

D) Tüketim malı ve malzeme alımları

E) Yatırım harcamaları

11. Transfer harcamalarının dolaylı-dolaysız ayrı-
mıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

A) Dolaylı transferler dolaylı vergilerle, dolaysız 
transferler dolaysız vergilerle finanse edilir.

B) Dolaylı transferler kişilerin gelirini dolaylı ola-
rak artırırken, dolaysız transferler doğrudan 
artırır.

C) Dolaylı transferler kişilere, dolaysız transferler 
kurumlara yapılır.

D) Dolaylı transferler yılın belirli dönemlerinde ya-
pılırken, dolaysız transferler sürekli yapılır.

E) Dolaylı transferler sübvansiyonlarla, dolaysız 
transferler malların fiyatı yoluyla yapılır.

12. Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili niteli-
ğindeki transfer harcamasıdır?

A) Kurumlara katılma payları

B) Etüt ve proje giderleri

C) Yapı-tesis ve büyük onarım giderleri

D) Makine-teçhizat ve taşıt alımların ve onarımları

E) Devletin ilkokul için gerekli olan bir binayı inşa 
edildiği yıllardan sonraki yıllarda satın alması



A GRUBU DENEME SINAVI - 1

19

13. Aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisi, bütçeyi 
hazırlayanların gerçekçi davranmasını ifade 
eder?

A) Genellik B) Samimiyet
C) Birlik D) Açıklık

E) Doğruluk

14. Kamu kurumlarının tüm faaliyetlerini ve hiz-
metlerini, her yıl yeni başlanacak faaliyet ve 
hizmet olarak gören ve buna göre ödenek ayı-
ran bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Program esaslı bütçeleme

B) Performans esaslı bütçeleme

C) Sıfır esaslı bütçe

D) Klasik bütçe

E) Torba bütçe

15. 2010 Yılına ait kesin hesap kanun tasarısı aşa-
ğıdaki hangi yıla ait bütçe tahminleri ile birlikte 
görüşülür?

A) 2010 B) 2011 C) 2012
D) 2013 E) 2014

16. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri-
nin merkez dışı birimlere ödenek göndermesi-
ne ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Herhangi bir şekil şartı yoktur

B) Ödenek gönderilmesine ilişkin esas ve usulleri 
Başbakanlık belirler

C) Ödenek gönderme işlemi kanunla olabilir

D) Ödenek gönderme işlemi ödenek gönderme 
belgesi ile yapılabilir

E) Ödenek gönderme işlemi ancak Hazine tara-
fından gerçekleştirilebilir

17. Harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal 
veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin 
işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve öde-
me için gerekli belgelerin hazırlanması görev-
lerini yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçekleştirme görevlisi

B) İç denetçi

C) Harcama yetkilisi

D) Muhasebe yetkilisi

E) Sayman
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18. Bir bütçe yılına ilişkin gelir ve giderler, mali yıl 
bittikten sonra toplanmış ya da ödenmiş olsa-
lar da, gelirin toplandığı, masrafın yapıldığı yıl 
bütçesi ile ilişkilendirilmeyerek, ilişkili olduğu 
mali yıl bütçesinin hesaplarına kaydedilmesi 
şeklindeki bütçe kapatma yöntemi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Jestiyon

B) Konsolidasyon

C) Konversiyon

D) Egzersiz

E) Logistmografi

19. Vergi kapasitesi nedir?

A) Belirli bir dönemde sağlanan vergi hasılatının 
aynı dönemde gerçekleşen milli gelire oranıdır.

B) Belirli bir dönemde sağlanan vergi hasılatının, 
veri kapasite kullanım oranında sağlanan geli-
re oranıdır.

C) Toplam vergi gelirlerinin kamu harcamalarına 
oranıdır.

D) Toplam vergi gelirlerinin harcanabilir gelire ora-
nıdır.

E) Belirli bir dönemdeki vergilenebilir ekonomik 
potansiyeldir.

20. Kişilerin ödediği vergi dolayısıyla üzerlerinde 
hissettikleri psikolojik vergi baskısı, aşağıdaki 
kavramların hangisi ile ifade edilebilir?

A) Objektif vergi yükü

B) Vergi arbitrajı

C) Vergi takozu

D) Vergi tazyiki

E) Verginin inikası

21. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı - dolaysız ver-
gi ayırımı yapılırken göz önünde bulundurulan 
kriterlerden biri değildir?

A) Tahakkuk ölçütü

B) Vergi dairesi ölçütü

C) Yansıma ölçütü

D) Verginin kaynağı ölçütü

E) Genellik ölçütü

22. Vergi kanunlarındaki boşluklardan yararlana-
rak, herhangi bir riske girmeksizin farklı vergi 
türleri ve vergi oranlarından faydalanarak vergi 
avantajı sağlanmasına ne ad verilir?

A) Verginin gelir etkisi

B) Verginin dönüştürülmesi

C) Vergi arbitrajı

D) Vergi kaçakçılığı

E) Vergi gayreti
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23. Tahvilin itibari değerinin yükseltilerek ancak 
faiz oranının düşürüldüğü ancak tahvil sahibi-
ne aynı getiriyi sağlayacak tahviller ile değişti-
rilmesine ne ad verilir?

A) Başabaştan tahvil ihracı

B) Başabaştan konversiyon

C) Başabaşın altında konversiyon

D) Konsolidasyon

E) Kademeli konversiyon

24. Borçların sürdürülebilirliği ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Faiz dışı bütçenin dengede olması halinde 
borçların sürdürülebilmesi için reel faiz oranı-
nın büyüme oranına eşit olması gerekir.

B) Bütçenin açık vermesi halinde borç stokunun 
değişmemesi için reel faiz oranının büyüme 
oranından büyük olması gerekir.

C) Bütçenin açık vermesi halinde borç stokunun 
düşürülmesi için reel faiz oranının büyüme ora-
nından yüksek olması gerekir.

D) Birincil fazla olması halinde borç stokunun de-
ğişmemesi için nominal faiz oranının enflasyon 
oranından düşük olması gerekir.

E) Birincil açık olması halinde borç stokunun de-
ğişmemesi için nominal faiz oranının enflasyon 
oranına eşit olması gerekir.

25. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma kredisi tür-
lerinden biri değildir?

A) Proje kredileri

B) Program kredileri

C) Bağlı-serbest krediler

D) Sendikasyon kredileri

E) Borç ertelemeleri

26. Devlet borçlarının anaparasını azaltmak ama-
cıyla borçların itfa edilmesine ne ad verilir?

A) Borçların amortismanı

B) Borçların konversiyonu

C) Borç konsolidasyonu

D) Borç yönetimi

E) Borçların tahkimi

27. Aşağıdakilerden hangisi, devletin dalgalı borç-
lara başvurmasının nedenlerinden biri değil-
dir?

A) Formalite yönünden pratik olup, alacaklı ve 
borçlu arasındaki ilişkilerin kolaylıkla düzenle-
nebilmesi

B) İlke olarak, devlet bütçesinin kısa süreli para-
sal ihtiyacının karşılanmak istenmesi

C) Deflasyonist dönemlerde atıl paraların piyasa-
ya aktarılarak ekonomik dengenin korunma-
sında kullanılabilmesi

D) Faizlerin düşük olması

E) Sermaye piyasasından kolaylıkla sağlanabil-
mesi
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28. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin ulu-
sal para cinsinden cari borç yükünü azaltmaz?

A) Borcun reddi

B) Borcun amortismanı

C) Borcun tahkimi

D) Borcun silinmesi

E) Enflasyon

29. Ticari amaçlı olarak, özel kesim tarafından bazı 
yatırımların gerçekleştirilebilmesi için kullanı-
lan ve devlet kontrolünde gerçekleşen borç-
lanma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satıcı kredileri

B) Sendikasyon kredileri

C) Röfinansman kredileri

D) Garantili krediler

E) Proje-program kredileri

30. Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanmasın-
da faiz oranını etkileyen faktörlerden biri değil-
dir?

A) Tahvillerin vadesi

B) Devlete duyulan güven

C) Devletin paraya olan ihtiyacının şiddeti

D) Vatandaşların psikolojik durumları

E) Tahvillerin isme yazılı olması

31. Kapalı bir ekonomide LM eğrisinin yatay ek-
sene paralel olduğu durumda gelir düzeyini 
sadece maliye politikası yoluyla artırabilmenin 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spekülasyon güdüsüyle para talebi faiz esnek-
liğinin sonsuz olması

B) Spekülasyon güdüsüyle para talebi faiz esnek-
liğinin bir olması

C) Spekülasyon güdüsüyle para talebi faiz esnek-
liğinin sıfır olması

D) Spekülasyon güdüsüyle para talebi faiz esnek-
liğinin negatif olması

E) Spekülasyon güdüsüyle para talebi faiz esnek-
liğinin pozitif olması

32. Gelirler politikası aşağıdakilerden hangisini 
ifade eder?

A) Ekonominin veri üretim düzeyinde toplayabile-
ceği vergi geliridir

B) Firma karlarının daha hafif vergilendirilmesi 
sonucu işletmelerde yaratılan ve daha önce 
var olmayan fondur

C) Borçlanma ile vergileme arasında bir fark ol-
madığı için bütçe açıklarının kapatılmasında 
vergileri tercih eden politikadır

D) Enflasyonist dönemlerde devletin vergi hasıla-
tında uğradığı kaybı gidermek için uygulanan 
politikalardır

E) Doğrudan yapılacak müdahalelerle, ücret ve 
fiyat artışlarını düşürme çabasıdır

33. Stagflasyonla mücadelede aşağıdakilerden 
hangisinin uygulanması olumlu sonuç ver-
mez?

A) Vergi oranlarında indirim

B) Ücret ve fiyatların enflasyona endekslenmesi

C) Düşük ücret ve fiyat artışı yapan firmalara ver-
gisel avantajlar sağlanması

D) Arz yönlü teşvik politikaları

E) Ücret ve fiyatların oluşumuna doğrudan müda-
hale
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34. 6183 sayılı AATUHK’a göre uygulamadaki ge-
cikme zammı oranı aylık yüzde kaçtır?

A) %1 B) %1.40 C) %1.95
D) %2 E) %2.5

35. Kaçakçılık ile vergi ziyaına sebebiyet verilmesi 
halinde vergi ziyaı kaç kat uygulanır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

36. Vergi mükellef veya sorumlularının özel hukuk 
hükümlerinden yararlanarak, vergi kaçırma 
amacıyla yapmış oldukları sözleşmelere ne ad 
verilir?

A) Muvazaa

B) Peçeleme

C) Satış sözleşmesi

D) Kaçınma

E) Kaçakçılık

37. Pişmanlık ve ıslah müessesesinden kimler ya-
rarlanamaz?

A) Vergi ziyaı suçu işleyenler

B) Kaçakçılık suçu işleyenler

C) Emlak vergisi mükellefleri

D) Usulsüzlük suçu işleyenler

E) Hiçbiri

38. Serbest meslek kazançlarında götürü gider 
usulünü seçenler hasılatın yüzde kaçını gider 
olarak indirebilirler?

A) %5 B) %10 C) %15

D) %25 E) %50

39. Yasama yorumu ne zaman kaldırılmıştır?

A) 1924 B) 1982 C) 1961
D) 1876 E) 1909

40. Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki bir 
arsanın emlak vergisi oranı kaçtır?

A) Binde 1

B) Binde 2

C) Binde 3

D) Binde 4

E) Binde 6

MALİYE TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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MUHASEBE

1. Hesapların işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğru değildir?

A) Varlık hesaplarındaki azalışlarda hesaplar 
borçlandırılır.

B) Kaynak hesaplarındaki artışlarda hesaplar ala-
caklandırılır.

C) Giderlerdeki azalış için gider hesapları alacak-
landırılır.

D) Gelirlerdeki artış için gelir hesapları alacaklan-
dırılır.

E) Hisse senetleri hesabında ki artışlar için hesap 
borçlandırılır.

2. İşletmenin bilanço günü itibariyle varlıkların ve 
kaynakların tek tek değerlerinin tespit ve takdi-
rine ilişkin işlemlere ne denir? 

A) Değerleme

B) Muhasebe içi envanter

C) Muhasebe dışı envanter

D) Aylık mizan düzenlenmesi

E) Açılış bilançosu düzenlenmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi pasif karakterli bir ak-
tif hesap değildir?

A) Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri

B) Alacak Senetleri Reeskontu

C) Birikmiş Tükenme Payları

D) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

E) Birikmiş Amortismanlar

4. Türkiye de faaliyet gösteren bir firma 02.11.2014 ta-
rihinde 15.000 $ (1$ = 1,92 TL) nominal bedelli senet 
karşılığında, mal satmıştır. Müşteri 02.01.2015’te 
senet bedelini işletmenin bankadaki mevduat he-
sabına yatırmıştır. İşlem günü (1$ = 2,2 TL)

 İşletmenin 02.01.2015’te yapacağı kayıtla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Alacak Senetleri hesabı 28.800 TL borçlu

B) Kasa ($) hesabı 28.800 TL borçlu

C) Yurtiçi Satışlar hesabı 33.000 TL alacaklı

D) Satıcılar hesabı 28.800 TL borçlu

E) Kambiyo Kârları hesabı 4200 TL alacaklı

5. 15.10.2014 tarihinde 6 ay vadeli % 18 faizli mev-
duat hesabına 30.000 TL yatırılmıştır. Faiz ve ana-
para vade sonunda tahsil edilecektir. (1 ay 30 gün, 
Stopaj oranı %10)

 Yukarıdaki işlemle ilgili vade sonunda yapılan 
kayıtta aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bankalar hesabı 30.000 TL alacaklı

B) Gelir Tahakkukları hesabı 1.125 TL alacaklı

C) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı 270 TL 
borçlu

D) Faiz Gelirleri hesabı 2.700 TL alacaklı

E) Kasa hesabı 32.430 TL borçlu
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6-7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevap-
layınız.

 1 Aralık 2014’te satılan mal karşılığında 20.000 $ 
nominal değerli, 1 Mart 2015 tarihli bir senet alın-
mıştır. Vade sonunda senetli alacağın tamamı tah-
sil edilmiştir. 

 Yabancı para kurları

 1 Aralık 2014  1$ =  1,9 TL

 31 Aralık 2014  1$ =  1,7 TL

 1 Mart 2015  1$ =  1,85 TL

6. Aşağıdaki kayıtlardan hangisi işletmenin 
2014’te yapacağı kayıtlarındandır?

A) Alacak Senetleri
 Yurtiçi Satışlar

34.000
34.000 

B) Alacak Senetleri
Reeskontu
 Alacak Senetleri

4.000
4.000

C) Kambiyo Zararları
 Alacak Senetleri

4.000
4.000 

D) Alacak Senetleri
 Kambiyo Kârları

4.000
4.000 

E) Finansman Giderleri
Alacak Senetleri
 Yurtiçi Satışlar

4.000
34.000

38.000 

7. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin 1 Mart 
2015 tarihinde yapacağı kayıt hangisidir?

A) Kasa
 Alacak Senetleri

38.000
38.000 

B) Kasa
 Alacak Senetleri

37.000
37.000

C) Kasa
Kambiyo Zararları
 Alacak Senetleri

34.000
3.000

37.000 

D) Kasa
 Alacak Senetleri
 Kambiyo Kârları

37.000
34.000 

3.000

E) Kasa
 Alacak Senetleri
 Kambiyo Zararları

37.000
34.000 

3.000

8. İşletme, %18 KDV dahil aldığı 17.700 TL’lik malın 
ödemesini ileri tarihli çek vererek yapmıştır.

 Buna göre malı satan işletmenin yapması gere-
ken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin 
kullanımı doğrudur?

A) Alınan Çekler hesabı 17.700 TL borçlu

B) Alınan Çekler hesabı 15.000 TL borçlu

C) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı 
15.000 TL borçlu

D) Alacak Senetleri hesabı 17.700 TL borçlu

E) Borç Senetleri hesabı 17.700 TL alacaklı
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9. Alacak Senetleri hesabının işleyişi ile ilgili ola-
rak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Senet alındığında hesabın borcuna kaydedilir.

B) Senet ciro edildiğinde, hesabın alacağına kay-
dedilir.

C) Senet  için hesaplanan reeskont tutarı hesabın 
alacağına kaydedilir.

D) Senedin tahsili için dava açıldığında hesabın 
alacağına kaydedilir.

E) Senet tahsil edildiğinde hesabın alacağına 
kaydedilir.

10. ___________________/___________________

 Borç Senetleri XXX 

 Finansman Giderleri XXX

  Alınan Çekler  XXX
 ___________________/___________________

 Yukarıdaki yevmiye kaydı, aşağıdaki işlemler-
den hangisinin kaydıdır?

A) Çek keşide ederek borç senedinin ödenmesi

B) Çek ciro edilerek borç senedinin yenilenmesi

C) Alınan çeklerin vadesinin uzatılması

D) Çek keşide edilerek bor senedinin yenilenmesi

E) Borç senetlerinin dönem sonundaki değerleme-
si

11. Aralıklı envanter yönteminde aşağıdakilerden 
hangisi Ticari Mallar hesabında takip edilmez?

A) Dönem başı mal mevcudu

B) Dönem sonu mal mevcudu

C) Alış giderleri

D) Alış iskontosu

E) Mal alış giderleri

12-14. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce-
vaplayınız.

 Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izle-
yen bir işletmenin dönem sonu itibarıyla bazı bilgi-
leri aşağıdaki gibidir.

 Dönem Başı Stok ....................520.000 TL

 Dönem İçi Alışlar ..................2.600.000 TL

 Alış İadeleri .............................100.000 TL

 Alış Giderleri .............................40.000 TL

 STMM Borç Toplamı ............1.600.000 TL

 STMM Alacak Toplamı ..............50.000 TL

 İşletmenin kar marjı %20’dir. 

12. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin dönem 
sonu stoku kaç TL’dir.

A) 1.290.000 TL 

B) 1.300.000 TL

C) 1.510.000 TL

D) 1.580.000 TL

E) 1.630.000 TL

13. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin brüt satış 
karı veya zararı kaç TL’dir. 

A) 310.000 TL Kar

B) 65.200 TL Kar

C) 107.500 TL Kar

D) 140.000 TL Zarar

E) 67.500 TL Zarar

14. Yukarıdaki bilgilere ek olarak işletmenin yöne-
tim bölümüne ait 24.000 TL ve pazarlama faa-
liyetlerine ait 36.000 TL gider hesaplandığında, 
aşağıdakilerden hangisi doğru olarak bulunur?   

A) Dönem zararı 425.000 TL 

B) Dönem net karı 250.000 TL 

C) Faaliyet karı 250.000 TL

D) Faaliyet zararı 425.000 TL

E) Dönem Karı 425.000 TL
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15. Aşağıdakilerden hangisi aralıklı envanter yön-
teminin özelliklerinden biri değildir?

A) Dönem içi mal satışları, satış tutarı üzerinden, 
Yurt İçi Satışlar hesabının alacak tarafına kay-
dedilir.

B) Bir önceki dönemden devreden mal mevcudu, 
izleyen dönemde Ticari Mallar hesabına, borç 
olarak kaydedilir.

C) Müşterilerin yaptığı iade, satış hasılatını azalt-
tığı için, Satıştan İadeler hesabının borcuna 
kaydedilir.

D) Dönem içi ticari mal alışları, Ticari Mallar hesa-
bının borcuna kaydedilir.

E) Ticari Mallar hesabının genel geçici mizandaki 
borç kalanı, mevcut malların maliyetini verir.

16. Sürekli envanter yöntemini kullanan işletme, ya-
rısına karşılık ayırdığı 24.000 TL’lik malı 18.000 
TL’ye çek karşılığı satmıştır. 

 Buna göre işletmenin, bu süreç boyunca yap-
ması gereken muhasebe kayıtlarında aşağıda-
ki hesaplardan hangisinin kullanımı doğru de-
ğildir? (KDV %18)

A) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 12.000 
TL borçlu

B) Diğer Stoklar hesabı 24.000 TL borçlu

C) Diğer Stoklar hesabı 24.000 TL alacaklı

D) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 24.000 TL 
borçlu

E) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı 12.000 
TL borçlu

17. Aşağıdakilerden hangisi Fon Akım Tablosunda 
fon kaynağı olarak yer almaz?

A) Dönen Varlıklardaki Artışlar

B) Duran Varlıklardaki azalışlar

C) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artışlar

D) Hisse Senedi İhraç Primleri

E) Amortisman Giderleri

18. %40 kâr marjı ile ve %20 KDV dahil 3.360 TL’ye 
mal satılan bir işletmede satılan malların mali-
yeti kaç TL olur?

A) 2.800 B) 2.780 C) 2.400 
D) 2.240 E) 2.000
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19-20. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce-
vaplayınız.

 X işletmesi, 1 Şubat 2014’te, ticari mal alışı için 
Y işletmesine 6.000 TL ön ödeme yapmıştır. Y iş-
letmesi 10 Mart 2014’te 80.000 TL + % 20 KDV’li 
ticari malları teslim etmiş ve avans mahsup edil-
dikten sonra kalan tutar için çek vermiştir.

19. Yukarıdaki bilgilere göre, Y işletmesinin 1 Şu-
bat 2014 tarihinde yapması gereken kayıtta 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 
doğrudur?

A) Alınan Diğer Avanslar Hesabı alacaklı,         
6.000 TL

B) Alınan Sipariş Avansları Hesabı alacaklı,   
6.000 TL

C) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklı, 
6.000 TL

D) İş Avansları Hesabı alacaklı, 6.000 TL

E) Verilen Sipariş Avansları Hesabı alacaklı, 
6.000 TL

20. Yukarıdaki bilgilere göre, X işletmesinin 10 
Mart 2014 tarihinde yapması gereken kayıtta 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 
doğrudur?

A) Alınan Sipariş Avansları alacaklı, 6.000 TL

B) Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hesabı borçlu, 
6.000 TL 

C) Verilen Avanslar Hesabı alacaklı 6.000 TL

D) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ala-
caklı 6.000 TL

E) Verilen Sipariş Avansları Hesabı alacaklı      
6.000 TL

21. Aşağıdakilerden hangisi için, bir büyük defter 
hesabı açılmaz?

A) İş Avansları

B) Alınan Avanslar

C) Alınan ve Depozito ve Teminatlar

D) Verilen Sipariş Avansları

E) Verilen Avanslar

22. Bir işletmede, 10 Eylül günü kasada 8.650 $ oldu-
ğu belirlenmiştir. Kasaya ilişkin kayıtlarda ise Kasa 
yardımcı hesabının borç toplamı 21.700 $, alacak 
toplamı da 12.450 $’dır. Farkın nedeni aynı gün 
saptanamamıştır.

 1 $ = 2,2 TL olduğuna göre, 10 Eylül’de yapıla-
cak kayıt ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangi-
sinin kullanımı doğrudur?

A) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 600 TL 
borçlu

B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 1.320 TL 
borçlu

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 1.320 
TL alacaklı

D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 1.320 TL 
alacaklı

E) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 1.320 
TL borçlu

23. Duran varlık için yapılan amortisman hesap-
lanması, muhasebe sürecinin hangi aşama-
sında gerçekleşir?

A) Dönem sonu bilançosunun hazırlanması

B) Genel geçici mizanın çıkarılması

C) Kapanış kayıtlarının yapılması

D) Muhasebe dışı envanter

E) Muhasebe içi envanter
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24. Bir iktisadi varlığın, değerleme gününde sahibi için 
arz ettiği gerçek değerdir.

 Yukarıda verilen tanım, Vergi Usul Kanununda 
tanımlanan değerleme ölçülerinden hangisine 
aittir?

A) Tasarruf değeri

B) Emsal bedeli

C) Maliyet bedeli

D) Rayiç değer

E) Nominal değer

25. Bir anonim şirketin toplam hisse senedi sayısı 
70.000 adettir. İşletme yatırım amacı ile 14.000 
adet hisse senedini 42.000 TL’ye satın almıştır. 
Dönem sonunda hisse senetlerinin borsa değeri 
35.000 TL’dir. Hisse senetlerinin değerlemesinde, 
maliyet ve piyasa bedelinden düşük olan ile değer-
leme yöntemi kullanılmaktadır. 

 Yukarıdaki bilgilere göre yapılacak dönem 
sonu muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?

A) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı He-
sabı, alacaklandırılır 

B) İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü 
Karşılığı Hesabı, alacaklandırılır

C) Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri Hesabı, 
alacaklandırılır

D) Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Dü-
şüklüğü Karşılığı Hesabı, alacaklandırılır  

E) İştirakler Sermaye Taahhütleri Hesabı, alacak-
landırılır

26. Bir işletme, demirbaş satışı sonucunda ortaya 
çıkan zararı hangi hesaba ve ne şekilde kay-
detmelidir?

A) Menkul Kıymet Satış Zararı hesabına borç

B) Genel Yönetim Giderleri hesabına borç

C) Menkul Kıymet Satış Zararı hesabına alacak

D) Özel Fonlar hesabına alacak

E) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabına borç 

27. İzmir’de kurulu “M” A.Ş. 200.000 $ tutarında fi-
nansman bonosu çıkarmış ancak piyasa koşulları 
nedeniyle finansman bonolarının tümü 180.000 
Dolar’ a satılabilmiştir. Satış bedelinin tümü banka 
hesabına alınmıştır.(1$ = 1,6) 

 Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin yapması 
gereken kayıt aşağıdakilerin hangisidir?

A) Bankalar
Menkul Kıymet İhraç 
Farkları
 Çıkarılmış Bonolar 
 ve Senetler

288.000

32.000

320.000 

B) Bankalar
 Çıkarılmış Bonolar 
 ve Senetler

320.000

320.000

C) Çıkarılmış Bonolar
ve Senetler
 Bankalar

320.000
320.000

D) Çıkarılmış Bonolar
ve Senetler
 Bankalar
 Menkul Kıymet 
 İhraç Farkları

320.000
288.000 

32.000

E) Bankalar
 Çıkarılmış Bonolar
 ve Senetler

288.000

288.000
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28. İşletme, 6 ay vadeli, 120.000 TL değerli, yıllık % 
10 faizli bonoları 01.03.2016 tarihinde 116.000 TL 
karşılığında ihraç etmiştir.

 Buna göre işletmenin vade sonunda yapacağı 
kayıt ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğ-
rudur?

A) Bankalar hesabı 120.000 TL alacaklı

B) Gider Tahakkukları hesabı 6.000 TL borçlu

C) Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı 116.000 
TL borçlu

D) Finansman Giderleri hesabı 6.000 TL borçlu

E) Menkul Kıymetler İhraç Farkları hesabı 4.000 
TL alacaklı

29. İşletme, 2016 dönem net zararını, 15.06.2017 ta-
rihinde ana sözleşme gereği ayrılan yedekler ile 
finanse etmeye karar vermiştir.

 Buna göre işletmenin 15.06.2017 tarihinde yap-
ması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Dönem Net Zararı hesabı borçlu

B) Geçmiş Yıllar Zararları hesabı alacaklı

C) Dönem Net Zararı hesabı alacaklı

D) Statü Yedekleri hesabı alacaklı

E) Yasal Yedekler hesabı borçlu

30. Tek Düzen Planında aşağıdaki hesaplardan 
hangisi için yansıtma hesabı kullanılır?

A) Reeskont Faiz Giderleri hesabı

B) Karşılık Giderleri hesabı 

C) Finansman Giderleri hesabı 

D) Komisyon Giderleri hesabı

E) Kira Giderleri hesabı

31. TMS-2 “Stoklar” standardına göre; işin normal 
akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini 
tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek 
için gerekli tahmini satış giderleri toplamının 
düşürülmesiyle elde edilen tutara ne ad verilir?

A) Maliyet bedeli

B) Dönüştürme maliyeti

C) Yeniden değerlenmiş tutar

D) Net gerçekleşebilir değer

E) Gerçeğe uygun değer

32. Mali tablo kalemlerinin dönemler itibariyle artış 
veya azalış şeklindeki değişikliklerin seçilen 
temel (baz) yıla göre oransal önemlerinin orta-
ya konulması ve buna göre işletmenin gelişme 
yönünün belirlenmesinin amaçlandığı, mali 
analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dikey Analiz

B) Yatay Analiz

C) Trend Analizi

D) Rasyo Analizi

E) Oran Analizi
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33. Fon akım tablosu hazırlarken, fon çıkışına neden 
olmayan giderler olağan kâra eklenirken fon girişi 
sağlamayan gelirler de olağan kârdan düşülür.

 Aşağıdakilerden hangisi fon hareketine neden 
olmayan gelir ve gider kalemleri arasında yer 
almaz?

A) Reeskont Faiz Giderleri

B) Karşılık Giderleri

C) Komisyon Giderleri

D) Konusu Kalmayan Karşılıklar

E)  Gelecek Aylara Ait Giderler

34. I. Alacakların Tahsilatı 

 II. Karşılık Giderleri 

 III. Kredi Faizinin Tahakkuku

 IV. Alınan Krediler

 Yukarıdakilerden hangileri, Nakit Akış Tablo-
sunda nakit akışı yaratmazlar? 

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

35-36. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce-
vaplayınız.

 Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 50.000 TL
 Net Satışlar 400.000 TL
 Devamlı Sermaye 310.000 TL
 Aktif Devir Hızı 0,80
 Cari Oran 1,50

35. Bu bilgilere göre işletmenin “Toplam Borçları” 
kaç TL’dir?

A) 200.000 B) 210.000
C) 230.000 D) 240.000

E) 250.000

36. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin “Dönen 
Varlıkları” kaç TL’dir?

A) 285.000 B) 290.000
C) 295.000 D) 300.000

E) 305.000

37. Finansman Oranı, Kısa Vadeli Yabancı Kaynak-
ları, Duran Varlıkları ve Öz kaynakları Bilinen 
bir işletme ile ilgili aşağıdaki oranlardan hangi-
si bulunamaz?

A) Cari Oran

B) Nakit Oranı

C) Öz Kaynakların Aktife Oranı

D) Finansal Kaldıraç Oranı

E) Net İşletme Sermayesi
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38-39. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce-
vaplayınız.

 Royal üretim işletmesinin Şubat ayında ger-
çekleşen maliyetleri aşağıdaki gibidir.

Direkt ilk madde ve malzeme giderleri    800.000
Direkt işçilik giderleri    750.000
Genel üretim giderleri    

250.000
    – Sabit genel üretim giderleri 200.000
    – Değişken genel üretim giderleri 50.000

İşletmenin üretim miktarı 4.000

38. Bu bilgilere göre Royal üretim işletmesinin tam 
maliyet sistemini uyguladığı varsayıldığında 
toplam maliyeti ve birim maliyeti sırasıyla kaç 
TL olur?

A) 1.450.000 TL – 362,5 TL/adet

B) 1.500.000 TL – 375 TL/adet

C) 1.550.000 TL – 387,5 TL/adet

D) 1.750.000 TL – 437,5 TL/adet 

E) 1.800.000 TL – 450 TL/adet 

39. Bu bilgilere göre Royal üretim işletmesinin 
değişken maliyet sistemini uyguladığı var-
sayıldığında toplam maliyeti ve birim maliyeti 
sırasıyla kaç TL olur?

A) 1.450.000 TL – 362,5 TL/adet

B) 1.500.000 TL – 375 TL/adet

C) 1.550.000 TL – 387,5 TL/adet

D) 1.600.000 TL – 400 TL/adet 

E) 1.600.000 TL – 450 TL/adet 

40. Aşağıdakilerden hangisi giderin çeşidine göre 
düzenlenmiş hesaplardan biridir?

A) Finansman Giderleri

B) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

C) Genel Yönetim Giderleri

D) Satıştan İadeler

E) Direkt İşçilik Giderleri

MUHASEBE TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


