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        120.   
 
 

HUKUK 

1. Aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından karar 
biçiminde gerçekleştirilen bir yasama işlemi-
dir? 

A)  Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Karar-
name çıkarma yetkisi vermek 

B) Genel veya özel af ilan etmek 

C)  Para basılmasına karar vermek 

D) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim süresini uzat-
mak 

E)  Uluslararası anlaşmaların onaylanması uygun 
bulmak 

 

 

 

2. 1982 Anayasası’na göre yönetmeliklerle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A)  Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişile-
rince çıkarılır. 

B) Kanunda belirtilenler Cumhurbaşkanınca onay-
lanır. 

C)  Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayım-
lanması gerektiği kanunla belirlenir. 

D) Kanunlar gibi yürürlüğe girer. 

E)  Belli bir yörede uygulanacak yönetmeliklerin 
yargısal denetimi idare mahkemelerince yapılır. 

 

 

 

 

3. I. Teklif yeter sayısı 

 II.  Serinleme süresi 
 III. Yetki kanununda belirtilen süreye uyulup uyul-

madığı 
 IV. Son oylama  
 V. Cumhurbaşkanı ve bakanların imzalarının olup 

olmadığı 

 Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakı-
mından denetiminde yukarıdaki konulardan 
hangileri incelenir? 

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

 D) II, III ve V E) Hepsi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi idarenin kuruluş ve 
görevlerine ilişkin anayasal ilkeler arasında yer 
almaz?  

A)  Hukuk devleti ilkesi 

B) Demokratik devlet ilkesi 

C)  İdarenin sürekliliği ilkesi 

D) Kanuni idare ilkesi 

E)  Merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri 

 

 

5. Bir idari merci veya kamu görevlisi idare adına 
işlem tesis ederken kamu yararı yerine kişisel 
menfaati esas alarak hareket ederse aşağıdaki 
sakatlık hallerinden hangisi ortaya çıkar? 

A)  Fonksiyon gaspı 

B) Yetki gaspı 

C)  Yetki tecavüzü 

D) Açık bir yetki tecavüzü  

E)  Yetki saptırması 

 

 

 

6. I. Hizmetin geç işlemesi  

 II. Kişisel kusur 
 III. Sosyal risk 
 IV.  Fedakârlığın denkleştirilmesi 

 Yukarıdakilerden hangileri idarenin kusursuz 
sorumluluğu kapsamındadır? 

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

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

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisine karşı açılacak iptal 
davası, ilk derece mahkemesi olarak Danış-
tay’da görülmez? 

A)  Bakanlar Kurulu kararlarına 

B) Başbakanlık müsteşarlarıyla ilgili müşterek ka-
rarnamelere  

C)  Kaymakam atama işlemlerine  

D) Danıştay idari işler kurulunca verilen kararlar 
üzerine uygulanan eylem ve işlemlere 

E)  Tahkim yolu öngörülmeyen imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmelerinden doğan idari davalara  
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8. Aşağıda verilen tüzel kişiliklerden hangisi 

“menfaat ihlali” gerekçesiyle bir diğer kuruluşun 
işlemlerine karşı iptal davası açamaz? 

A)  Yenimahalle Belediyesi – Ankara Büyükşehir 
Belediyesi 

B) İçişleri Bakanlığı – Yozgat Valiliği 

C)  Türkiye Eczacılar Birliği – İzmir Eczacılar Birliği 

D) Barolar Birliği – Ankara Barosu 

E)  Yüksek Öğretim Kurulu – Gazi Üniversitesi 

 

 

 

 

9. Türk Ceza Kanunu’na göre suçta ve cezada 
kanunilik ilkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

A)  Kanunlarda açıkça suç olarak yer almayan bir 
fiil nedeniyle kimseye güvenlik tedbiri uygula-
namaz. 

B) Fail suç işlediği zaman yürürlükte olan yasaya 
göre cezalandırılır. 

C)  Geriye yürüme yasağının istisnası lehe kanu-
nun geriye yürümesidir. 

D) Normlar hiyerarşisinde kanuna eşdeğer sayılan 
kanun hükmünde kararnameler ile suç ve ceza 
oluşturulabilir. 

E)  Örf ve adete dayanarak suç ve ceza oluşturu-
lamaz. 

 

 

 

10. Suçun manevi unsurlarından olan kast ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A)  Olası kas cezayı arttıran bir sebeptir. 

B) Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bile-
rek ve istenerek işlenmesidir. 

C)  Suç verilen ani bir kararla işlenmiş ise, ani kast 
söz konusu olur. 

D) Olası kastta fail, icra ettiği fiilin amacına ulaş-
mak için, muhtemel tehlikeli neticeleri göze al-
maktadır. 

E)  Kast, hareketin yapılmasından sonra da ortaya 
çıkabilir. 

 

 

 

 

11. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdaki-
lerden hangisi hâkimin reddi talebinde buluna-
maz? 

A) Savcı  B) Tanık  C) Müdafii 

 D) Sanık E) Katılan 

12. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre suçtan 
zarar gören kişi, kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi kararına karşı kaç gün içinde nere-
ye itiraz edebilir? 

A)  30 gün içinde kararı veren yargı yerine 

B) 15 gün içinde savcının görev yaptığı ağır ceza 
mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi-
ne 

C)  60 gün içinde en yakın asliye hukuk mahkeme-
sine 

D) 30 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine 

E)  15 gün içinde kararı veren yargı yerine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. “Ayırt etme gücünden yoksun 26 yaşındaki A, 
yasal temsilcisinin de izniyle bir satım sözleşmesi 
yapmıştır.”  

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A)  İşlem batıldır. 

B) A’nın yaptığı işlem, yasal temsilcisinin izni ol-
duğundan baştan itibaren geçerlidir. 

C)  A’nın yaptığı işlem askıdadır. Ancak yasal tem-
silcisi izin verdiğinden A’yı da bağlar. 

D) İşlem yok hükmündedir. 

E)  A’nın yaptığı işlemin geçerliliği, satım sözleş-
mesinin diğer tarafının iyiniyetine bağlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi “cenin” 
hakkında yanlıştır?  

A) Cenin, hak ehliyetine sahiptir. 

B) Cenin için babalık davası açılabilir. 

C)  Cenin, mirası reddedebilir. 

D) Cenin adına, üçüncü kişiler tasarrufta bulunabi-
lir. 

E)  Cenin bir zarar görmüşse, bu zararları, tam ve 
sağ doğmak koşuluyla tazmin edebilir. 
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15. “Zilyedlik, eşya üzerinde bilerek – isteyerek fiili 

hakimiyet kurmaktır.”  

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinde, zilyed-
lik iradesi olmasa da zilyedlik kurulur? 

A)  K’nın, T’nin cebine gizlice kalem koyması ha-
linde, T’nin kalem üzerindeki hakimiyetinde 

B) A’nın bisikletini arkadaşı Y’ye ödünç vermesi 
hâlinde Y’nin bisiklet üzerindeki hakimiyetinde 

C)  S’nin evini M’ye kiraya vermesi hâlinde M’nin 
ev üzerindeki hakimiyetinde 

D) R’nin ölümü üzerine mirasın mirasçılara geç-
mesi hâlinde, mirasçıların miras üzerindeki ha-
kimiyetinde  

E)  N’nin belge imzalamak amacıyla arkadaşı 
C’den kalemini alıp imzalayıp geri vermesi ha-
linde, C’nin kalem üzerindeki hakimiyetinde  

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıda verilenlerden hangisi, yasa gereği 
bütünleyici parça sayılır? 

A)  Arabanın motoru 

B) TV kumandası 

C)  İşletmenin demirbaşları 

D) Gözlüğün camı 

E)  Arazinin bitki örtüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Paylı mülkiyette, aşağıda verilen işlemlerden 
hangisi oy çoğunluğu ile yapılır? 

A)  Tarlanın sulanması 

B) Tarım türünün değiştirilmesi 

C)  Malın özgülendiği amacın değiştirilmesi 

D) Geçit hakkı tesisi 

E)  Bakım – onarım işleri 

 

18. “A, B ve C bir arsanın paylı malikidirler. A, kendi 
payını D’ye satmak istemekte, fakat B veya C’nin 
önalım hakkını kullanmalarını engellemek istemek-
tedir. Bu nedenle A, kendi payını D’ye satmış fakat 
bu işlemi bağış gibi göstermiştir.” 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A)  İşlem mutlak muvazaadır. 

B) Yasal önalım hakkı, mutlak bir hak olduğundan 
işlem bağış dahi olsa, B veya C önalım hakkını 
D’ye karşı kullanabileceklerdir. 

C) A ile D arasındaki satış sözleşmesi muvazaalı 
olduğundan batıldır. 

D) A ile D arasındaki bağış sözleşmesi şekle uy-
gun yapıldığından geçerlidir. 

E)  B veya C, muvazaa iddiasında bulunuyorlarsa, 
bu iddiaları her türlü delille kanıtlayabilirler. 

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisini sona 
erdiren sebeplerden değildir?  

A)  Yetki belli süreli ise, sürenin bitmesi 

B) Yetki belli bir iş içinse, bu yetkinin aşılması  

C)  Temsil olunan tarafından, yetkinin geri alınması 

D) Aksine anlaşma yoksa temsil edilenin ölmesi 

E)  Aksine anlaşma yoksa temsilcinin fiil ehliyetini 
kaybetmesi 

 

 

 

20. “A, antikacı B’den antika bir vazo satın almıştır. 
Satım sözleşmesi Ankara’da yapılmıştır. A’nın 
ikametgahı Çorum, B’nin ikametgahı ise İstan-
bul’dur. Ancak sözleşme yapıldıktan sonra B’nin 
ikametgahı Bursa’ya taşınmıştır. Antika vazo ise 
Hatay’dadır. 

 Buna göre A’nın vazo bedelini ifa etmesi gere-
ken yer aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Bursa  B) Hatay  C) Çorum 

 D) İstanbul E) Ankara 

 

 

 

21. I. İlliyet Bağı 

 II. Zenginleşme 
 III. Fakirleşme 
 IV. Kusur 

 Yukarıda verilenlerden hangileri sebepsiz zen-
ginleşmenin unsurları arasında yer alır? 

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

 D) II, III ve IV E) I, II ve III  
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22. Aşağıdakilerden hangisi Ticari İşletme Rehnin-

de, rehin borçlusu olamaz? 

A) Esnaf  B) Anonim Şirket 

C) Kolektif Şirket  D) Adi Şirket 

 E) Limited Şirket 

 

 

23. Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden 
hangisi, tacirler arasında sözleşmeyi feshe iliş-
kin ihtarın yapılabileceği vasıtalardan biri ola-
rak sayılmamıştır? 

A)  İadeli taahhütlü mektupla ihtar 

B) Taahhütlü mektupla ihtar 

C)  Noter aracılığıyla ihtar 

D) Telgrafla ihtar 

E)  Güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı 
elektronik posta sistemi vasıtasıyla ihtar 

 

 

 

24. Kolektif şirket hakkında aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?  

A)  Kolektif şirket ortağı, ticari itibarını sermaye 
olarak koyabilir. 

B) Şirket ticaret siciline tescil edilmese dahi tüzel 
kişi tacir sıfatı şirkette olduğundan, ortaklar şir-
ket borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı 2. 
derecede, sınırsız ve müteselsil sorumludur. 

C)  Şirketi yönetim için ortaklardan biri veya birkaçı 
belirlenmemişse; ortaklardan her biri, ayrı ayrı 
şirketi yönetime yetkilidir. 

D) Ortakların her biri rekabet etmemekle yüküm-
lüdür. Ancak bu yasak mutlak bir yasak değil-
dir, ortakların açık veya örtülü izni ile rekabet 
etmeme yükümü kaldırılabilir. 

E)  Şirket tarafından borç ödenmediğinde, şirket 
borçlarından dolayı ortakların da iflası istenebi-
lir. 

 

 

 

25. “A, belli bir bedel içermeyen bonoda, keşideci 
lehine aval vermiştir.” 

 Buna göre A’nın keşideci lehine verdiği aval 
hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Keşideci lehine aval verilemez. 

B) Aval, geçerlidir. 

C)  Aval, yok hükmündedir. 

D) Bono üzerine bedel eklenene kadar, aval, as-
kıdadır. 

E)  Bedel içermeyen bono batıl olduğundan, aval 
de geçersizdir. 

26. “Çek” için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Düzenleme tarihi, ciro tarihinden sonraki bir 
güne rastlamışsa çek geçersizdir. 

B) Çeke vade konmuşsa, çek geçerli, vade geçer-
sizdir. 

C)  Çekde lehdarın adının bulunmaması, çeki ge-
çersiz kılar. 

D) Çek de ödeme yeri gösterilmelidir. Ancak öde-
me yerinin yazılmaması çeki geçersiz kılmaz. 

E) Çek üzerine yazılmış bir kabul şerhi yazılma-
mış sayılır. 

 

27. Aşağıdakilerden hangisinin işlemlerine karşı 
şikayet yoluna gidilemez? 

A)  İflas idaresi 

B) Birinci alacaklılar toplantısı 

C)  İcra mahkemesi  

D) Konkordato Komiseri 

E)  İflas Bürosu 

 

 

28. I. Ticareti terkinin üzerinden 4 ay geçmiş olan 
tacir 

 II. Kolektif şirket ortakları 
 III. Anonim şirket ortağı 

 Yukarıdakilerden hangileri iflasa tabidir? 

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

 D) I ve III  E) II ve III  

 

 

29. Dolanlı iflas durumunda, itibarın iadesi aşağı-
daki mahkemelerin hangisinden istenir? 

A) Ticaret mahkemesi 

B) Ağır Ceza mahkemesi 

C)  İcra mahkemesi 

D) Sulh Ceza mahkemesi 

E)  Asliye Hukuk mahkemesi 

 

 

30. Aşağıdaki verilenlerden hangisi, adi (iflas dışı) 
konkordato ile iflas içi konkordatonun karşılaş-
tırılması açısından doğrudur?  

A) İflas dışı (adi) konkordatodaki takiplerin düşe-
ceğine ilişkin kural, iflas içi konkordatoda söz 
konusu olmaz. 

B) İflas içi konkordatoda amaç borçlunun iflasının 
engellenmesidir. 

C)  İflas dışı konkordatoda, mühlet verilmez.  

D) İflas içi konkordato teklifi, icra dairesine verilir. 

E)  İflas dışı konkordatonun tasdikine ilişkin mah-
keme kararı ayrıca ilan edilmez. 
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İKTİSAT 

1. Arz yönlü iktisatın en önemli temsilcilerinden 
A. Laffer tarafından geliştirilen Laffer eğrisi 
analizine göre aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?  

A)  Vergi gelirleri ile vergi oranı arasındaki ilişkiyi 
gösteren eğridir. 

B) Vergi gelirlerini optimum noktaya kadar arttır-
dıktan sonra vergi gelirlerinin düşmemesi için 
vergi oranlarının azaltılması gerekir. 

C)  Eğri Ters U şeklinde ifade edilebilir. 

D) Vergi oranlarının sürekli olarak arttırılması be-
raberinde vergi gelirlerinin de sürekli olarak 
artmasını getirir. 

E)  Vergi oranı “0” sıfır olduğunda vergi geliri de 
“0” sıfırdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marshallgil talep eğrileri için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?  

A) Daima negatif eğimlidir. 

B) Yalnızca gelir etkisini yansıtır. 

C)  Yalnızca ikâme etkisini yansıtır. 

D) Fiyatta olan değişmenin tüketimde yarattığı 
toplam değişmeyi yansıtır. 

E)  Daima pozitif eğimlidir. 

 

 

 

 

 

 

3. Üretimin ikinci bölgesi için aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?  

A)  Azalan verimler safhasıdır. 

B)  Üretim ikinci bölgede gerçekleşir. 

C)  Toplam ürünün daima artarak arttığı bölgedir. 

D) Ortalama ürünün maksimum olduğu üretim dü-
zeyi ikinci bölgededir. 

E)  Marjinal ürün sıfırdan büyük veya sıfıra eşit ol-
duğu bölgedir. 

 

4. Kâr maksimizasyonu amaçlayan bir rekabetçi 
firma için aşağıdaki koşullardan hangisini ger-
çekleşmelidir? 

A)  MR > MC ve MR pozitif eğimli olmalıdır. 

B) MC > MR ve MR pozitif eğimli olmalıdır. 

C)  MR = MC ve MR pozitif eğimli olmalıdır. 

D) MR = MC ve MC pozitif eğimli olmalıdır. 

E)  MR = MC ve MC negatif eğimli olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sermaye ve emek kullanarak üretim yapan bir 
firma için ikâme esnekliği sabit üretim fonksi-
yonu Q = K0,5 + L0,5  ise bu fonksiyonla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A)  Tüm üretim seviyelerinde azalan getiri söz ko-
nusudur. 

B) Tüm üretim seviyelerinde artan getiri söz konu-
sudur. 

C)  Tüm üretim seviyelerinde sabit getiri söz konu-
sudur. 

D) İkame esnekliği katsayısı (k) sıfırdır. 

E)  İkame esnekliği katsayısı (k) birdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bir firmanın üretim tesisinin aşırı büyümesi 
sonucu birim başına maliyetlerinin düşmesiyle 
uzun dönemde piyasa talebinin tümünü karşı-
layacak duruma gelmesi aşağıdakilerden han-
gisine örnek verilebilir? 

A)  Doğal monopol 

B) Paylaşılmış monopol 

C)  Saf monopol 

D) Mali tekel 

E)  Rekabetçi monopol 
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7. Piyasa dengesinin sağlanmış olduğu bir du-

rumda, bir malın talebinin fiyat esnekliği 2,5 ve 
arzın fiyat esnekliği 0,5 tir. Denge fiyatını %20 
değiştirecek şekilde bir taban fiyat uygulanma-
sı sonucunda denge miktarının yüzde kaçına 
eşit ve ne tür bir fazlalık ortaya çıkar? 

A)  % 60 Arz fazlası 

B) % 60 Talep Fazlası 

C)  % 40 Arz fazlası 

D)  % 40 Talep fazlası 

E)  % 50 Talep fazlası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Monopolcü rekabet piyasasını, tam rekabet 
piyasasından ayıran varsayım aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Piyasaya giriş  çıkışın serbest olması 

B) Atomisite 

C)  Homojenlik 

D) Tam bilgi 

E)  Mobilite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Piyasa beş adet firma tarafından eşit olarak 
bölüşülüyorsa HH indeksi kaçtır? 

A) 100  B) 1000  C) 2000 

 D) 4000 E) 20 

10. Cournot duopol modeline göre firmaların tepki 
fonksiyonları Q1 = 190  Q2  ve  Q2 = 100  0,5 Q1 

 şeklindedir.  

 Cournot dengesi için firmaların üretim düzeyle-
ri kaçtır?  

A) 190,100  B) 19,10  C) 10,100 

 D) 180,80 E) 180,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kapalı bir ekonomide tüketim harcamaları (C) 
2200, yatırımlar () 1000, kamu harcamaları (G) 
500 ise ihracat (X) kaçtır? 

A)  Gelir (Y) bilinmeden ihracat (X) bulunması 
mümkün değildir. 

B) 3700 

C)  2200 

D) 0  

E)  500 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. İktisadi dalgalanmalar nedeniyle (kısa dönem-
de) gelir değişince tüketimin sadece cari gelire 
değil önceki dönemin en yüksek gelir düzeyine 
bağlı olarak değişeceğini varsayan tüketim 
modeli aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  Mutlak Gelir Hipotezi 

B) Nispi Gelir Hipotezi 

C)  Zamanlar arası tüketim seçimi 

D) Ömür boyu gelir hipotezi 

E)  Sürekli gelir hipotezi 
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13. Klasik modelde para arzının artırılması duru-

munda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A)  Para arzının artırılması reel bir değişiklik yara-
tır. 

B) Hasıla düzeyi artar. 

C)  Hasıla düzeyi azalır. 

D)  Fiyatlar genel seviyesi değişmez. 

E)  Fiyatlar genel seviyesi artar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi bir stok değişkendir? 

A)  Net ihracat  

B) GSYİH 

C)  GSMH 

D)  Dolanımdaki bozuk para 

E) Yatırımlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Marjinal tüketim eğilimi: 0,8 

 Marjinal vergi haddi: 0,5 

 Marjinal ithalat eğilimi: 0,20 olduğu 

 bir ekonomide otonom harcamalar ¨ 500 artırıl-
dığında gelir (Y) kaç ¨ değişir? 

A) ¨ 625 artar.  B) ¨ 625 azalır. 

C) ¨ 500 artar.  D) ¨ 325 azalır. 

 E) ¨ 325 artar. 

 

16. Gelir düzeyinin, toplam planlanan harcamalar-
dan küçük olması durumunda aşağıdakilerden 
hangisi ortaya çıkar? 

A)  Deflasyonist açık 

B) Enflasyonist açık 

C)  Operasyonel açık 

D) Birincil açık 

E)  İkiz açık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. (em) İthalat Fiyat esnekliği = 0,7 

 (ex) İhracat Fiyat esnekliği = 0,8  

 olduğu bir ekonomide devalüasyon yapılması 
sonucu aşağıdaki durumlardan hangisi gerçek-
leşir? 

A)  Net ihracat azalır. 

B) Net ihracat artar. 

C)  İthalat artar. 

D) İhracat azalır. 

E)  Net ihracat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Uzun süreli yüksek ve kronik bir enflasyonun 
yaşandığı A ülkesinde nominal faiz oranları 
%70 ve enflasyon oranı % 50 ise reel faiz oranı 
% kaçtır? 

A) %13 B) %17 C) %20 D) %22 E) %24 
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19. “Açık Piyasa İşlemleri”nin yapılışı ve işlem hac-

minin belirlenmesi aşağıdaki kurumlardan han-
gisi tarafından gerçekleştirilir? 

A)  Ticari Bankalar 

B) Mevduat Bankaları 

C)  Merkez Bankası  

D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  

E)  Hükûmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Dikey eksende faiz oranının, yatay eksende 
para arzının yer aldığı düzlemde para talebinin 
faize duyarsız olduğu ve para arzı eğrisinin po-
zitif eğimli olduğu durumda para arzı azalırsa 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A)  Faiz oranları düşer. 

B) Faiz oranları yükselir. 

C)  Faiz oranları değişmez. 

D) Faiz oranları önce artar sonra azalır. 

E)  Faiz oranları önce düşer sonra artar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi para ikamesinin so-
nuçlarından değildir? 

A)  Belirli bir ulusal gelire karşılık gelen reel senyo-
raj gelirini azaltır.  

B) MB’nin son borç verme makamı olma özelliğini 
etkinsizleştirir. 

C)  Para politikasının etkinliği enflasyonla mücade-
le karşısında azalır. 

D) Belirli bir para arzı artışı kendisinden daha 
yüksek bir enflasyona neden olur. 

E)  Yabancı paraya olan talep azalır. 

 

22. Aşağıdaki teoriler ve bu teorileri geliştiren 
iktisatçılar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  

A)  Faktör Donatımı Teorisi  Heckscher  Ohlin 

B)  Teklif Eğrileri  John Stuart Mill 

C)  Mutlak Üstünlük Teorisi  Adam Smith 

D) Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi  David Ricar-
do 

E)  Ürün Dönemleri Teorisi  Raymond Vernon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. “Dış Ticaret Üçgeni” kavramı neyi ifade eder? 

A)  Uluslararası arenada birbiriyle ticaret yapan üç 
ülkeli bir modeldir. 

B) Uluslararası arenada birbiriyle ticaret yapan üç 
büyük ekonominin ticaret hadlerini ifade eden 
modeldir. 

C)  Bir kenarı ihracat miktarını, diğer kenarı ithalat 
miktarını ve üçüncü kenarı uluslararası fiyat 
oranını gösteren üçgendir. 

D) Uluslar arası fiyat oranı doğrusunun üretim 
olanakları eğrisine teğet olması sonucu oluşan 
üçgendir. 

E)  Dış ticaretin imkânsız olduğunu açıklayan bir 
paradokstur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Klasik Dış Ticaret Teorisinin temel varsayımları 
göz önünde tutulursa, aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?  

A)  Devletin müdahalesi yoktur. 

B) Milletler arası ticarette değişim birimi olarak pa-
ra kullanılır. 

C)  Ekonomi tam istihdamdadır. 

D) Malların üretim maliyeti sabittir. 

E)  İki ülke  iki mal ve iki faktörlü analiz modelini 
kullanır. 
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25. Solow – Swan Modelinde işçi başına hasıla ve 

sermayenin değiştirilmesinin mümkün olmadığı 
durağan durum dengesinde işçi başına serma-
ye ve hasıladaki değişme nasıldır? 

A) Sonsuz  B) Sabit ve Artan 

C) Azalan  D) Artan ve Azalan 

 E) Sıfır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Linden tarafından geliştirilen tercihlerde ben-
zerlik hipotezine göre aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?  

A)  Homojen olan sanayi ticaretini konu alır. 

B) Ticareti belirleyen en önemli etken zevk ve ter-
cihlerin değişkenliğidir.  

C)  Zevk ve tercihleri belirleyen temel etken gelir 
düzeyidir. 

D) Firmalar dış piyasada yoğun olarak talep edilen 
malları üretirler. 

E)  Sanayi ürünleri ticareti özellikle benzer tercihle-
re ve farklı gelir düzeyine sahip ülkeler arasın-
da yoğunlaşır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Lorenz eğrisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

A)  Yatay eksende Nüfusun dikey eksende gelirin 
yer aldığı bir grafik yardımıyla çizilir. 

B) Gelir ile Nüfus arasında doğru yönlü ilişki var-
dır. 

C)  Eğriden elde edilen veriler matematiksel an-
lamda Gini katsayısı kullanılarak ifade edilir. 

D) Gini katsayısının bir “1” olması gelir dağılımın-
da mutlak adalet olduğunu gösterir. 

E)  Gini katsayısı sıfır “0” ile “1” dahil olmak üzere 
bu aralıkta değerler alır. 

28. 1923  1938 döneminde benimsenen iktisat 
politikalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?  

A)  Borçlanma politikası benimsenmiştir. 

B) Açık finansman politikasına karşı çıkılmıştır. 

C)  Devalüasyona karşı çıkılmıştır. 

D)  Yerli paranın yabancı paralar karşısındaki de-
ğerini korumak hedeflenmiştir. 

E)  Bağımsız bir millî iktisat politikası benimsen-
miştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. I. İller bankası 

 II. Türkiye ihracat kredi bankası  
 III. Türk EXİM bank  
 IV. Türkiye kalkınma bankası  

 Yukarıdakilerden hangileri kamusal sermayeli 
kalkınma ve yatırım bankalarındadır? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde 1950  1960 
yılları arasında uygulanan politikalardır? 

A)  Marksist  Leninist politikalar 

B) Sosyalist politikalar 

C)  Devletçi politikalar 

D) Planlı Ekonomi politikaları 

E)  Liberal politikalar 
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MALİYE 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi 17. ve 18. yy’lar ara-
sında İngiltere’de ortaya çıkan Merkantalizm‘e 
ait temel varsayımlardan biri değildir ? 

A) Milli servetin ölçütü değerli madenlerdir. 

B) İhracatın artırılmasını  , ithalatın ise sınırlandı-
rılmasını esas alırlar. 

C) Deniz aşırı yerlerde mülk edinilmesini , deniz 
ticareti ve taşımacılığın geliştirilmesini savunur-
lar. 

D) Tarımsal üretim arttığı dönemde toplam gelirin 
düşmesi şeklinde ifade edilen Altın Kural ilk 
kez bu dönemde ortaya çıkmıştır. 

E) Devlet iktisadi faaliyetlerin belirleyicisi ve üst 
yöneticisidir. 

 

 

 

 

2. Kaynak dağılımında etkinliğe ilişkin olarak II. 
En iyi teori için aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?  

A) Devlet müdahalesi ile etkinliğin sağlandığı du-
rumdur. 

B) Aynı miktar vergi tahsili söz konusu iken dolaylı 
vergi dolaysız vergiye göre daha fazla fayda 
kaybına yol açar. 

C) Tam rekabet koşulları altında gerçekleşir. 

D) Harcamalar, sübvansiyonlar ve vergi politikala-
rıyla ekonomi optimal duruma getirilir. 

E) Eksik rekabet koşulları geçerlidir. 

 

 

 

 

 

3. Stiglitz tarafından sigorta ve kredi piyasaların-
da yaşanan aksaklıkların ifade edildiği tam bil-
giye sahip olanın tek taraflı olarak firmaların 
olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ahlaki Risk 

B) Ters Seçim 

C) Moral Hazard  

D) Eksik piyasalar 

E) Presons Dilemma 

4. Bir ekonomide devletin yaptığı hakiki kamu 
tüketimi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifa-
de edilmiştir ? 

A)  Devletin ekonomiden doğrudan mal ve hizmet 
almasıdır. 

B)  Yıl içerisinde bir veya birçok kez kullanılmakla 
tükenen kamu harcamalarıdır. 

C)  Ekonomide sermaye birikimini sağlamaya yö-
nelik tüketimlerdir. 

D)  Milli gelir üzerinde dolaylı etki yaratan tüketim-
lerdir. 

E)  Kamu harcama toplamından transfer harcama-
larının çıkarılması durumudur. 

 

 

 

5. Devletin yatırıma yönelik olarak verdiği teşvik-
ler, sübvansiyonlar aşağıdaki transfer harcama 
türlerinden hangisini ifade eder ? 

A) Dolaysız Transfer 

B)  Gelir Transferi 

C)  Verimli Transfer 

D)  Mali Transfer 

E)  Servet Transferi 

 

 

 

 

6. Devlet bütçesi hazırlanırken öngörülebilen ve 
faydaları devamlılık arz etmeyen kamu harcama 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Reel Harcama 

B)  Cari Harcama 

C)  Transfer Harcaması 

D)  Adi Harcama 

E)  Fevkalade harcama 

 

 

 

 

7. Nüfus artışı ile birlikte kişilerin eğitim sağlık 
gibi alanlarda ihtiyaçlarının ortaya çıkması so-
nucu yapılan kamu harcamalarının artışı aşağı-
dakilerden hangisi ile ifade edilir ? 

A) Görünüşte Artış             B) Gerçek Artış 

C) Mutlak Artış                     D) Göreli Artış 

                         E) Gerçek Azalış 
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8. Kamu kesiminin büyümesini politik nedenlere 

bağlayan ve devletin kaynakları kendisine çek-
tiği durumda aşırı büyümüş bir kamu kesimi ile 
karşı karşıya kalınacağını ortaya koyan bilim 
adamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) T.Hobbes        B) W. Niskanen           C) Pyle 

                  D) W. J. Boumol              E) F.Nitti  

 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi senyoraj gelirine iliş-

kin yanlış bir ifadedir ? 

A)  Paranın üzerinde yazan nominal değerinden 
para basım maliyetlerinin  düşülmesi  sonucu 
bulunur. 

B)  Sürekli bir gelir olması durumunda paranın 
ikamesi artar. 

C)  Para arzı belirli bir noktaya kadar arttıkça sen-
yoraj geliri de artış gösterir. 

D)  Para basımı sonucu ortaya çıkan enflasyon ki-
şilerin nominal gelirlerini azaltır. 

E)  Enflasyon vergisi olarak da adlandırılır. 

 

 

 
10. Vergiye esas olacak değer yada miktarın tek 

tek bireyler bazında değilde aynı  durumdaki 
tüm konu ve mükellefler için toplu olarak belir-
lendiği matrah belirleme usulü aşağıdakilerden 
hangisidir ? 

A)  Beyan usulü  

B)  Karineler ve dış göstergeler usulü 

C)  Götürü Usul 

D)  İdarece Takdir Usulü 

E)  Kaynaktan Kesme Usulü 

 

 

 

 

11. Yüksek enflasyonist ortamlarda bireylerin gelir-
leri fiyatlardaki artışlardan etkilenerek artış 
gösterir, bu durumda daha yüksek gelir dilimi-
ne geçen mükelleflerin daha yüksek oranda 
vergilendirilmesi aşağıdakilerden hangisini ifa-
de eder? 

A)  Nominal vergi çengeli 

B)  Mali aldanma 

C)  Vergi Dampingi 

D) Mali Anestezi 

E)  Verginin Kapitalizasyonu 

12. Vergi oranlarının artışı sonucu geliri azalan Arda 
Bey eski yaşam standardını devam ettirebilmek 
adına ek iş yapmaya başlamıştır.  

 Arda Bey’in kaybolan gelirini daha fazla çalışa-
rak finanse etmeye çalıştığı durum aşağıdaki-
lerden hangisini ifade eder? 

A) Verginin dönüştürülmesi 

B) Verginin ikame etkisi 

C) Verginin Gelir etkisi 

D) Verginin karar etkisi 

E) Verginin Beyan etkisi 

 

 

13. Bütçenin C cetvelini oluşturan vergilerin yasal 
dayanağı aşağıdaki özelliklerden hangisini 
kapsamaktadır ? 

A) Karşılıksız olmasını kapsamaktadır 

B) Geri ödenmemesini kapsamaktadır 

C) Kanunilik ilkesini kapsamaktadır 

D) Alındığı durumda herhangi bir hizmet taahhü-
dünde bulunmaması durumunu kapsamaktadır. 

E) Belirtilen cetvelde yer almayan bir verginin o yıl 
toplanamayacağını kapsamaktadır. 

 

 

14. Bütçede yer alan bir gelirin özel olarak bir gide-
re tahsis edilmemesini ifade eden bütçe ilkesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Birlik İlkesi           

B) Objektif doğruluk ilkesi 

C) Adem-i Tahsis İlkesi 

D) Fiskalite İlkesi 

E) Tasarrufluk İlkesi 

 

 

15. Kurum bünyesindeki tertipler arası ödenek 
aktarımına ilişkin olarak aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır? 

A)  Aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin binde 5‘ine 
kadar gerçekleştirilir 

B)  Personel ücretleri tertibinden asla ödenek akta-
rımı yapılamaz 

C) Kamu idareleri aktarma yapılacak tertipteki 
ödeneğin %5 ine kadar aktarıma yetkilidir. 

D)  Daha önce aktarma yapılmış bir tertipten öde-
nek aktarılamaz. 

E)  Yapılan ödenek aktarımları 7 gün içinde Maliye 
Bakanlığına bildirilir. 
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16. Aşağıdakilerden hangisi PPBS’nin özelliklerin-

den değildir ? 

A) Performans denetimine yer verir. 

B) Maliyet – Fayda analizine yer verir. 

C) Yöneticilere sorumluluk yükleyen bir sistemdir. 

D) Yasamaya alternatif seçenek hakkı sunar. 

E) Plan – Bütçe kapsamında kısa vadede gerçek-
leşir. 

 

 

17. Mahalli idareler hazırlamış oldukları idari faali-
yet raporlarını aşağıdakilerden hangisine gön-
derir? 

A) Maliye Bakanlığı 

B) Sayıştay  

C) TBMM 

D) Vali yada Kaymakam 

E) Bakanlar Kurulu 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi iç borçlanmanın kay-
nakları arasında yer almaz? 

A) Hane halkı 

B) Kamu Kurumları 

C) Ticari Bankalar 

D) Bakanlıklar 

E) Merkez Bankası 

 

19. Vadesi gelmiş bir krediyi ödeyebilmek adına 
devletin yeniden borçlanmaya başvurduğu kal-
kınma kredisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sendikasyon kredisi 

B) Securitasyon kredisi 

C) Borç röfinansmanı 

D) Borç ertelemesi 

E) Tescil kredisi 

 

 

20. Yüksek faizli tahvilleri düşük faizli tahviller ile 
değiştirirken borçlanmanın nominal miktarının 
artırılması şeklinde ifade edilen konversiyon tü-
rü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Başabaştan konversiyon 

B)  Başabaşın altında konversiyon 

C)  Başabaşın üstünde konversiyon 

D)  Fark ödemeyi gerektiren konversiyon 

E) Kademeli konversiyon 

21. Aşağıdakilerden hangisi tahvil sahiplerine 
sağlanan bir yan çıkar değildir ? 

A) Vergi ödeme aracı olarak kullanılabilmesi 

B)  İhalelerde teminat olarak gösterilebilmesi 

C)  Vergi Muafiyet ve İstisnası sağlaması 

D)  Haczedilememesi 

E)  Vadesinden önce paraya çevrilememesi 

 

 

22. Toplam  talepteki artışın başlangıçta işsizliği 
azaltacağını, ancak uzun dönemde enflasyon 
ile birlikte işsizlik oranının doğal işsizlik oranı-
na geri döneceğini ifade eden iktisadi düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Arz Yanlı İktisadi Düşünce 

B) Rasyonel Beklentiler 

C) Monetarist Yaklaşım 

D) Yapısalcı Yaklaşım 

E) Çağdaş Keynesyen Yaklaşım 

 

 

 

23. Yürütme organının herhangi bir koşulun ger-
çekleşmesi halinde ekonomiye nasıl müdahale 
edeceğini  ve bu müdahalenin kapsayacağı ön-
lemlerin türleri ve miktarını daha önceden çı-
karmış olduğu bir kanunla ortaya koyduğu ma-
liye politikası uygulamasına yönelik yöntem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İhtiyari Maliye Politikası Yöntemi 

B) Otomatik Stabilizatör 

C) Takdiri Maliye Politikası Yöntemi 

D) İstikrar Sağlayıcı 

E) Formül Esnekliği 

 

 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücade-
lede uygulanacak borçlanma politikalarından 
biri değildir? 

A) Daraltıcı borçlanma politikası uygulanmalıdır. 

B)  Likiditeyi kısmaya yönelik bir politika izlenmeli-
dir. 

C) Uzun vadeli borçlanma tercih edilmelidir. 

D) Toplam talebi azaltmak için kişilerden borçlan-
ma tercih edilmelidir. 

E) Tüketim harcamalarının artmasına yol açaca-
ğından iç borçlanmaya başvurulmamalıdır. 
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25. Devletin borç stokunun 200 milyar TL olduğu bir 

ekonomide , reel faiz oranı  %11 ve büyüme oranı 
%6 dır. 

 Devlet borç stokunda bir değişme olmaması 
için bu ekonomide kaç milyar TL faiz dışı fazla 
vermelidir ? 

A) 5       B) 5,5           C) 7,4       D) 10        E) 10,4 

 

 

26. İngiltere’de gelir elde eden Eymen  Bey’in Türk 
Vergi Sistemi kurallarına tabi olması vergi ka-
nunlarının uygulanması ve yorumlanması açı-
sından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur ? 

A) Mülkilik Prensibi 

B) Şahsilik Prensibi 

C) Adalet Prensibi 

D) Gerçek Geriye Yürüme 

E) Eşitlik Prensibi 

 

 

 

27. Küçük ve kısıtlıların vergisel yükümlülüklerini 
kanuni temsilcisi yerine getirmediğinde vergiler 
küçük ve kısıtlının mal varlığından alınmış ise  
aşağıdakilerden  hangisi  doğrudur? 

A) Vergi aslı kanuni temsilciye rücu edilebilir. 

B) Hem vergi aslı hem de zam ve cezası kanuni 
temsilciye rücu edilir. 

C) Vergi aslı kanuni temsilciye rücu edilmez iken 
zam ve cezalar rücu edilir. 

D) Küçük ve kısıtlı cezaların birinci derecede mu-
hatabıdır. 

E) Vergi zam ve cezaları kanuni temsilciye rücu 
edilemez iken, vergi aslı rücu edilir. 

 

28. Vergi Ziyaı suçunda tek bir fiil ile birden fazla 
verginin ziyaa uğratılması durumunda aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur ? 

A) Miktarı en ağır olan ile  cezalandırma işlemi 
yapılır . 

B) Miktarı en düşük olan ile cezalandırma işlemi 
yapılır. 

C) Her bir ziyaa uğratılan vergi için ayrı ayrı ceza 
kesilir. 

D) Birincisinde ½ ‘si diğerleri için 2/3 oranında ce-
za indirilerek kesilir. 

E)  Birincisinde ½ ‘si diğerleri için 2/3 oranında ce-
za artırılarak  kesilir. 

 

29. Aşağıdakilerden hangisinde KDV’nin beyan 
edilme zamanı doğru olarak verilmiştir? 

A) Vergilendirme dönemini izleyen ayın 17. Günü 
akşamına kadar. 

B) Vergilendirme dönemini izleyen yılın 4. Ayı son 
gününe kadar.  

C) Vergilendirme dönemini izleyen yılın 4. Ayının 
26. Günü akşamına kadar. 

D) Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26. Günü 
akşamına kadar 

E) Vergilendirme dönemini izleyen ayın 24. Günü 
akşamına kadar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisinde veraset ve intikal 
vergisinin ödenme zamanı doğru olarak veril-
miştir ? 

A) Verginin Tahakkukundan itibaren 3 yıl içinde 
Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 6 eşit 
taksitte ödenir. 

B) Verginin tahakkukundan itibaren 3 yıl içinde 
Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 6 eşit 
taksitte ödenir. 

C) Verginin tahakkukundan itibaren 3 yıl içinde 
Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 6 eşit 
taksitte ödenir. 

D) Verginin tahakkukundan itibaren izleyen Ocak 
ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksit-
te ödenir. 

E) Verginin tahakkukundan itibaren izleyen yılın 
Mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 2 eşit 
taksitte ödenir.  
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MUHASEBE 

 

1. Samsun’da bulunan BOZ işletmesi X işletmesin-
den ticari mal sipariş etmiştir. BOZ işletmesi söz 
konusu malların nakliye giderini Ticari Mallar he-
sabının borcuna kaydetmiştir.  

 İşletmenin nakliye gideri ile ilgili yaptığı kayıt 
muhasebenin hangi temel kavramı gereğidir? 

A)  Kişilik Kavramı 

B)  Maliyet Esası Kavramı 

C)  Parayla ölçme Kavramı 

D) Tam Açıklama Kavramı 

E)  Özün Önceliği Kavramı 
 
 

2. Aktif karakterli olmalarına rağmen bilançonun 
pasif kısmında yer alan hesaplar aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Aktifi düzenleyici hesaplar 

B) Pasifi düzenleyici hesaplar 

C)  Asli hesaplar 

D) Nazım hesaplar 

E)  Geçici hesaplar 

 

 

 

3. İşletmenin kasa hesabının borç kalanı ¨ 27.600, 
alacak toplamı ¨ 1.000, kasa sayımında belirlenen 
tutar ise ¨ 26.700’dir. Farkın nedeni bulunamamış-

tır.  

 Buna göre yapılacak kayıtta aşağıdaki hesap-
lardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu  
¨ 900 

B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı  
¨ 100 

C)  Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 
¨ 900 

D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu  
¨ 100 

E)  Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu  
¨ 100 

 

 

4. VE 5. SORUYU AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ. 

  
 BOZ Limited Şirketi,  15.12.2013 tarihinde banka-

da ¨ 160.000 tutarında 4 ay vadeli bir hesap açtır-

mıştır. Faiz oranı %15, gelir vergisi oranı %10’dur. 
(bir ay 30 gün alınacaktır.) 

4. Boz işletmesinin 31.12.2013 tarihinde yapması 
gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangi-
sinin kullanımı doğrudur? 

A) Gider Tahakkukları hesabı borçlu ¨ 1.000  

B) Faiz Gelirleri hesabı borçlu ¨ 1.000 

C)  Gelir Tahakkukları hesabı borçlu ¨ 1.000 

D) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu ¨ 900 

E)  Gider Tahakkukları hesabı borçlu ¨ 900 

 

 

 

 

 

 

5. Boz işletmesinin işleyen faizle ilgili vade so-
nunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A)  –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

   BANKALAR 7.200 

     PEŞİN ÖDENEN VERGİ  

 VE FONLAR    800 

  FAİZ GELİRLERİ 7.000 

  GELİR TAHAKKUKLARI 1.000 

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

 B)  –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  BANKALAR 8.000 

       FAİZ GELİRLERİ 7.000 

  GELİR TAHAKKUKLARI 1.000 

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

 C)  –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

 BANKALAR 6.000 

     GELİR TAHAKKUKLARI 1.000 

  FAİZ GELİRLERİ 7.000 

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

 D) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

 BANKALAR 7.200 

     ORTAKLARDAN ALACAKLAR    800 

  FAİZ GELİRLERİ 7.000 

  GELİR TAHAKKUKLARI 1.000 

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

 E) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

 

      BANKALAR 7.000 

 PEŞİN ÖDENEN  

 VERGİ VE FONLAR 1.000 

  FAİZ GELİRLERİ 8.000 

 –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 
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6. İşletme, nominal değeri ¨ 200.000, vadesi 

01.01.2012-31.12.2012, faiz oranı %20 olan fi-
nansman bonosunu 01.04.2012 tarihinde satın al-
mıştır. İşletme, söz konusu finansman bonosunu 
01.07.2012 tarihinde ¨ 205.000’ye çek karşılığı 
satmıştır.  

 Bu bilgilere göre işletmenin 01.07.2012 tarihin-
de yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesap-
lardan hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı  
¨ 5.000 

B)  Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları hesabı 
alacaklı ¨ 190.000 

C)  Faiz Gelirleri hesabı alacaklı ¨ 10.000 

D) Alınan Çekler hesabı borçlu ¨ 205.000 

E) Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar hesabı alacaklı  
¨ 10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. VE 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ  
BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 Stoklarını aralıklı envanter yöntemiyle izleyen bir 
işletmenin stok hareketleri şöyledir: 

 

Dönem Başı Stok   ¨ 5.000  

Alış Giderleri    ¨ 3.000  

Alış İskontoları      ¨ 500 

Dönem İçi Alışlar        ¨ 11.000 

  

 Dönem sonu envanter çalışmaları sırasında, mali-

yeti ¨ 4.000 olan ticari malın değerinde %10 düş-

me olduğu, bunun dışında depoda ¨ 3.500 tutarın-

da stok olduğu tespit edilmiştir. 

 

7. Yukarıdaki bilgilere göre işletmede satılan ticari 
malların maliyeti kaç TL’dir? 

A) ¨ 18.100   B) ¨ 17.500 

C) ¨ 14.500   D) ¨ 14.000  

 E) ¨ 11.000 TL 

8. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin brüt satış 
zararı 500 TL olduğuna göre Net Satışları kaç 
TL’dir? 

A) ¨ 10.000  B) ¨ 10.500  C) ¨ 11.000 

 D) ¨ 11.500  E) ¨ 12.000  

 

 

 

 

9.  İşletme yıl içerisinde ısınma amacıyla kullanmak 
üzere ¨9.000’lik kömür almış ve bunun  

¨ 6.000’sini dönem gideri, arta kalan kısmını da iz-
leyen dönem gideri olarak kaydetmiştir. Dönem 
sonunda yapılan sayımda ¨ 1.500’lik yakıt kaldığı 

anlaşılmıştır.  

 Buna göre işletmenin dönem sonunda yapması 
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

      GELECEK AYLARA  

  AİT GİDERLER  3.000 

   GELECEK YILLARA  

   AİT GİDERLER  3.000 

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

 B) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

       GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  1.500 

   GELECEK YILLARA  

   AİT GİDERLER  1.500 

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

 C) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  GELECEK AYLARA  

  AİT GİDERLER  1.500 

   GELECEK YILLARA  

   AİT GİDERLER  1.500 

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

 D) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  1.500 

      GELECEK AYLARA  

      AİT GİDERLER 1.500 

   GELECEK YILLARA  

   AİT GİDERLER  3.000 

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

 E) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  3.000 

        GELECEK YILLARA  

   AİT GİDERLER  3.000 

 –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 
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10. İşletme nedenini araştırmak üzere hesaba almış 

bulunduğu kasa noksanına dönem sonunda karşı-
lık ayırmaya karar vermiştir.  

 Buna göre işletmenin yapması gereken kayıtta 
alacaklandırılması gereken hesap aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A)  Karşılık Giderleri 

B) Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı 

C) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 

D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 

E)  Diğer Olağan Gider ve Zararlar 

 
 
 
 
 

11. İşletme, kendi arsası üzerine yol yaptırmak için 
taşeron firmaya ¨ 25.000 ödeme yapmıştır. Söz 
konusu gideri çek keşide ederek ödemiştir.  

 Buna göre işletmenin yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  YAPILMAKTA OLAN  

  YATIRIMLAR  25.000 

   VERİLEN ÇEKLER  

   VE ÖDEME EMİRLERİ 25.000 

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

 B) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  ARAZİ VE ARSALAR 25.000 

   VERİLEN ÇEKLER  

   VE ÖDEME EMİRLERİ 25.000 

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

 C) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  YER ALTI VE  

  YERÜSTÜ DÜZENLERİ 25.000 

   VERİLEN ÇEKLER  

   VE ÖDEME EMİRLERİ 25.000 

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

 D) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  ARAZİ VE ARSALAR 25.000 

   ALINAN ÇEKLER  25.000 

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

 E) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  YER ALTI VE  

 YERÜSTÜ DÜZENLERİ 25.000 

   ALINAN ÇEKLER  25.000 

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

12. İşletme, kayıtlı değeri ¨ 3.500, birikmiş amortisma-
nı ¨ 1.750 olan büroda kullandığı bilgisayarı yeni-
sini almak amacıyla %18 KDV dahil ¨ 2.360’ye na-

kit olarak satmış ve şu şekilde kaydetmiştir: 

 I. KASA borçlu 2.360 
 II. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR borçlu 1.750 
 III. TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR alacaklı 3.500 
 IV. HESAPLANAN KDV alacaklı 360 
 V. DİĞER OLAĞAN GELİR  
  VE KÂRLAR alacaklı   250 

 İşletmenin yaptığı kayıtta hangi hesapların 
kullanımında yanlışlık vardır? 

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

 D) IV ve V E) III ve V 

 
 

13.  İşletme, B Bank’tan 01.04.2013 tarihinde 3 ay vade-
li 45.000€ kredi çekmiştir. 01.07.2013 tarihinde iş-
letme 100€ faizi ile kredinin anaparasını bankadaki 
hesabından ödemiştir. (01.04.2013 tarihinde 
1€=¨2,2, 01.07.2013 tarihinde 1€=¨2,4’dir.)  

 Bu bilgilere göre işletmenin 01.07.2013 tarihin-
de yapması gereken kayıt aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A)  –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  BANKA KREDİLERİ 99.000 

        KAMBİYO ZARARI      240 

        FİNANSMAN GİDERLERİ   9.000 

   BANKALAR  108.240 

 –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 
 B) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  BANKA KREDİLERİ 99.000 

        GENEL YÖNETİM GİDERİ   9.240 

   BANKALAR  108.240 

 –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 
 C) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  BANKA KREDİLERİ 108.000 

   BANKALAR  99.000 

   KAMBİYO KÂRLARI   9.000 

 –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 
 D) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  BANKA KREDİLERİ 99.000 

       FİNANSMAN GİDERLERİ  9.240 

   BANKALAR  108.240 

 –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 
 E) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  BANKALAR  99.000 

      FİNANSMAN GİDERLERİ   9.000 

   BANKA KREDİLERİ 108.000 

 –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 
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14. İşletme, 6 ay vadeli ¨ 120.000 nominal değerli 

finansman bonosunu 01.09.2013 tarihinde ihraç 
edip aynı gün içinde ¨ 90.000’ye satmıştır.  

 Bu bilgiye göre, işletmenin dönem sonunda 
yapması gereken kayıt nasıl olmalıdır? 

A)  –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  FİNANSMAN GİDERLERİ 20.000 

   MENKUL KIYMET  

   İHRAÇ FARKLARI  20.000 

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

 B) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  BANKALAR  90.000 

        MENKUL KIYMET  

  İHRAÇ FARKLARI  30.000 

   ÇIKARILMIŞ BONOLAR  

   VE SENETLER  120.000 

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

 C) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  FİNANSMAN GİDERLERİ 30.000 

   ÖZEL KESİM TAHVİL  

   SENET VE BONOLARI  30.000 

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

 D) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  FİNANSMAN GİDERLERİ 20.000 

   ÇIKARILMIŞ BONOLAR  

   VE SENETLER  20.000 

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

 E) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  ÇIKARILMIŞ BONOLAR  

  VE SENETLER    20.000 

   MENKUL KIYMET  

   İHRAÇ FARKLARI  20.000 

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

 

15. Bilançonun düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl 
içinde ödenecek tahvil anapara borç ve taksit-
lerini göstermek için yapılacak kayıtta borçlu 
hesap aşağıdakilerden hangisi olacaktır? 

 A)  Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 
 B)  Çıkarılmış Tahviller 

C)  Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri 

 D) Gider Tahakkukları 
 E) Finansman Giderleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

DÖNEM NET ZARARI  XX 

  DÖNEM NET  

  KÂRI VEYA ZARARI  XX 

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

  Yukarıdaki kayıt aşağıdakilerden hangisine 
aittir? 

A) Dönem kârı veya zararının belirlenmesi 

B) Dönem net zararının gelir tablosuna aktarılma-
sı 

C) Dönem net zararının bilançoya aktarılması 

D) Dönem net zararının geçmiş yıla ait kâr ile ka-
patılması 

E)  Dönem net zararının tespit edilmesi 
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17.  X LTD şirketi ortağı Tuna, ¨ 4.000’lik sermaye 

taahhüdünün ¨ 1.500’lik kısmı için çek keşide et-
miş, ¨ 1.500’lik kısmı için senet düzenlemiş, arta 

kalan tutar için ise büroda kullanılmak üzere bilgi-
sayar vermiştir.  

 Bu bilgilere göre, ortak Tuna sermaye taahhü-
dünü yerine getirdiğinde işletme için yapılacak 
kayıt nasıl olmalıdır? 

 A) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

  ALINAN ÇEKLER  1.500 

      ALACAK SENETLERİ 1.500 

   DEMİRBAŞLAR  1.000 

   ÖDENMEMİŞ SERMAYE 4.000 

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

 B) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

   VERİLEN ÇEKLER  

  VE ÖDEME EMİRLERİ     1.500 

      BORÇ SENETLERİ 1.500 

    DEMİRBAŞLAR  1.000 

   ÖDENMEMİŞ SERMAYE 4.000 

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

 C) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

   ALINAN ÇEKLER  1.500 

     ALACAK SENETLERİ 1.500 

      DEMİRBAŞLAR  1.000 

   SERMAYE  4.000 

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

 D) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

   VERİLEN ÇEKLER  

  VE ÖDEME EMİRLERİ    1.500 

    BORÇ SENETLERİ 1.500 

       TESİS MAKİNE  

  VE CİHAZLAR    1.000 

   SERMAYE  4.000 

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

 E) –––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– 

   ALINAN ÇEKLER  1.500 

       ALACAK SENETLERİ 1.500 

       TESİS MAKİNE  

  VE CİHAZLAR  1.000 

   ÖDENMEMİŞ SERMAYE 4.000 

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

 

 
 
 

18. BOZ AŞ genel kurulu, bir önceki yılın ¨ 60.000’lik 

net kârının aşağıdaki biçimde dağıtılmasına karar 
vermiştir: 

 Ortaklara dağıtılacak temettü ¨ 12.000 

 I. Tertip yedek akçe   ¨ 3.000 

 II. Tertip yedek akçe  ¨ 12.000 

 Ana sözleşme gereği ayrılacak yedek   ¨ 3.000 

 Genel kurul kararıyla ayrılan yedek ¨ 30.000 

 Buna göre yapılacak kayıtta aşağıdakilerden 
hangisinin kullanımı doğrudur? 

A)  Yasal Yedekler hesabı alacaklı ¨ 3.000 

B) Statü Yedekleri hesabı alacaklı ¨ 15.000 

C) Olağanüstü Yedekler hesabı alacaklı ¨ 30.000 

D) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri hesabı 
alacaklı ¨ 12.000 

E) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı alacaklı ¨ 60.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi “Diğer faaliyetlerden 
olağan gelir ve kârlar’’ hesap grubunda yer al-
maz? 

A) Komisyon Gelirleri  

B)  Faiz Gelirleri     

C) Menkul Kıymet Satış Kârları 

D)  Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 

E) Reeskont Faiz Gelirleri 
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20. VE 21. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 

GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 Bir üretim işletmesinde bir birim mamûl üretmek 
için gerekli süre 0,8 saattir. Dönem içinde üretilen 
mamûl miktarı 200 birimdir. Fiili ücret ¨ 10, fiili süre 
100 saat, standart ücret ¨ 8’dir. 

 
 

20. Bu bilgilere göre direkt işçilik ücret sapması ne 
kadardır? 

A) 800 olumlu  B) 800 olumsuz 

C) 400 olumsuz  D) 200 olumlu 

 E) 200 olumsuz 

 

 

 

 

 

21. Direkt işçilik verim sapması ne kadardır? 

A) ¨ 480 olumlu 

B) ¨ 480 olumsuz 

C) ¨ 480 olumlu 

D) ¨ 480 olumsuz 

E) ¨ 240 olumlu 

 
 
 
 
 
 
 
 

22, 23, 24. VE 25. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİ-
LERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 Tuna işletmesine ait bazı bilgiler şöyledir: 

                                                    ¨ Bin 

Kasa    50 

Alacak Senetleri   45 

Alınan Çekler    25 

Ticari Mallar    35 

Taşıtlar    50 

Demirbaşlar    40 

Çıkarılmış Bonolar ve Senetler  50 

Satıcılar(Kısa vadeli)   30 

Alınan Sipariş Avansları(Kısa vadeli) 20 

Özkaynaklar    50 

22. Bu bilgilere göre Net İşletme Sermayesi kaç ¨ 
bin’dir? 

A) 45 B) 50 C) 55 D) 60  E) 65 

23. Bu bilgilere göre işletmenin Devamlı Sermayesi 
kaç ¨ bin’dir? 

A) 125 B) 130 C) 135 D)140 E)145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Bu bilgilere göre Asit-Test oranı kaçtır? 

A) 1 B) 1,2 C) 1,4 D) 1,6 E) 1,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Bu bilgilere göre Nakit oranı kaçtır? 

A) 0,25 B) 0,50 C) 0,75 D) 1  E) 1,25 
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26. VE 27. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 

GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 H işletmesinde toplam sabit maliyetler ¨ 12.000, 
birim satış fiyatı ¨ 100, birim değişken maliyet  

¨ 40’dir. 

 
 
26. Yukarıdaki bilgilere göre İşletmenin başabaş 

satış miktarı kaçtır? 

A) 200 B) 300 C) 400 D) 500  E) 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin başabaş 
satış tutarı kaç ¨’dir? 

A) 20.000  B) 30.000  C) 40.000 

 D) 50.000 E) 60.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.  İşletmenin elinde yazılı değeri ¨ 1.000, vadesi 

01.07.2014 olan alacak senedi vardır. İşletme, söz 
konusu alacak senedine %50 faiz oranı üzerinden 
iç iskonto yöntemini kullanarak reeskont hesapla-
ması yapmıştır.  

 Buna göre, işletmenin elindeki alacak senedi-
nin 31.12.2013 tarihindeki peşin değeri kaç 
¨’dir? 

A) ¨ 500  B) ¨ 600  C) ¨ 700 

 D) ¨ 750 E) ¨ 800  

29. İşletme, %15 KDV dahil ¨ 126.500’ye emtia sat-

mıştır. 

 İşletme satışlarını %25 kârlı yaptığına göre söz 
konusu emtianın maliyeti kaç ¨’dir? 

A) ¨ 110.000  B) ¨ 101.200 

C) ¨ 88.000   D) ¨ 116.800 

E) ¨ 126.500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.  Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların 

işletmeyle ilgili sunduğu bilgilerden biri değil-
dir?  

A)  Varlıklar  

B) Giderler  

C) Nakit Akışları 

D) Ortaklara yapılan dağıtımlar 

E) Ayrılan ortaklar  

 
TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 


