
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

ALAN GRUBU

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

DİKKAT!

SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve sınav salon numaranızı aşağıya yazınız.

ADINIZ :..........................................................................

SOYADINIZ : .........................................................................

T.C. KİMLİK NUMARANIZ : .........................................................................

SINAV SALON NO : .........................................................................

2. Testler için verilen toplam cevaplama süresi 145 dakikadır (2 saat 25 dakika).

3. Hukuk, İktisat,  Maliye  ve Muhasebe testlerinin her birinde 30 soru vardır. Toplam 120 soru 
bulunmaktadır.

4. Cevaplamaya istediğiniz testten ve sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında 
o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

5. Testler puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında 
hiçbir fi krinizin olmadığı soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını 
eleyebiliyorsanız kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Aymir Yayınevi’nin yazılı izni 
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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HUKUK
1. 1982 Anayasası’na göre, milletlerarası ant-

laşmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğru değildir?
A) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlera-

rası antlaşmalar kanun hükmündedir ve bun-
lar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

B) Türk kanunlarında değişiklik getiren her türlü 
anlaşmanın onaylamayı uygun bulma kanu-
nuna dayanması zorunludur.

C) Milletlerarası antlaşmalar Cumhurbaşkanı 
tarafından onaylanmak suretiyle bağlayıcılık 
kazanır.

D) Daha önce yapılmış bir milletlerarası antlaş-
maya dayanan ve Türk kanunlarında deği-
şiklik yapmayan uygulama anlaşmaları için 
meclisin onaylanmayı uygun bulması zorunlu 
değildir.

E) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak 
ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşma-
larla kanunların aynı konuda farklı hükümler 
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlık-
larda milletlerarası anlaşma hükümleri esas 
alınır.

2. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi Cumhurbaşkanın yürütme ile ilgili 
göreve ve yetkilerinden biri değildir?
A) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve ya-

yımlamak
B) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları 

gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
C) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi 

ile belirli kişilerin cezalarını hafi fl etmek veya 
kaldırmak

D) TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Baş-
komutanlığını temsil etmek

E) Milli Güvenlik Kurulu’na başkanlık etmek

3. 1982 Anayasası’na göre, Milli Güvenlik Ku-
rulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?
A) Milli Güvenlik Kurulunun Cumhurbaşkanı 

başkanlığında toplanır.
B) Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli 

Güvenlik Kurulu TBMM Başkanının Başkan-
lığında toplanır.

C) Milli Güvenlik Kurulunun gündemi, Başbakan 
ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate 
alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir.

D) Milli Güvenlik Kurulunun kararları tavsiye 
niteliğindedir.

E) Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliğinin 
teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir.

4. Belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim 
yollarından hangileri, belediye başkanlığının 
sona ermesi ile sonuçlanabilir?
A) Faaliyet raporunun değerlendirilmesi - gen-

soru
B) Gensoru - meclis soruşturması
C) Genel görüşme - gensoru
D) Soru - genel görüşme
E) Faaliyet raporunun değerlendirilmesi - meclis 

soruşturması

5. I. Kamu düzeni bozulmadan önce faaliyet gös-
terir.

II. Düzenleyici işlem yapamazlar.
III. Adalet Bakanlığı bünyesinde örgütlenmiştir.
Yukarıdakilerden hangisi idari kolluğun özel-
liklerinden biridir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

KPSS
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6. 659 Sayılı KHK’de düzenlenen idari yargıla-
mada sulh yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?
A) Sulh istemine ilişkin başvuru işlemeye başla-

mış olan dava açma süresini durdurur.
B) Sulh başvurularının 60 gün içinde sonuçlan-

dırılması zorunludur. Sulh başvuruları 60 gün 
içinde sonuçlandırılmamışsa istek reddedil-
miş sayılır.

C) Sulh başvurusu Hukuki Uyuşmazlık Değer-
lendirme Komisyonuna gönderilir.

D) Tazminat miktarı ve ödeme şekli üzerinde 
idare ve istemde bulunmanın sulh olmaları 
halinde buna ilişkin bir tutanak düzenlenir ve 
tarafl arca imzalanır.

E) Sulh olunan konu ya da miktara ilişkin dava 
yoluna başvurulabilir.

7. I. Karar düzeltme
II. Yargılamanın yenilenmesi
III. Kanun yararına bozma
Yukarıdaki idari yargılamadaki kanun yolla-
rından hangisinde başvuru için herhangi bir 
süre öngörülmemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

8. İadeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) İade talebine konu suç hakkında mahkumiyet 

kararı verilmiş ise bu mahkumiyet en az dört 
ay hapis cezası olmalıdır.

B) Terör eylemleri, insanlığa karşı suçlar ve 
devlet başkanlarına yönelik kasten öldürme 
veya yaralama suçları sebebiyle iade müm-
kündür.

C) Para cezaları sebebiyle  iade mümkündür.
D) İade isteyen ülkede, iadeye konu suça idam 

cezası öngörülmemiş olmalıdır.
E) İadeye konu suçun Türk kanunlarına göre 

suç olması gerekir.

9. Taksire ilişkin aşağıdaki bilgilerden  hangisi 
yanlıştır?
A) Taksir özen yükümlülüğünün ihlali ile suç 

işlenmesidir.
B) Failin hareketinin iradi olması gerekir.
C) Sonucun öngörülmeyerek ve istenmeyerek  

suç işlenmesi halinde basit taksir söz konu-
sudur.

D) Bilinçli taksirde fail neticeyi öngörmekte ve 
kabullenmektedir.

E) Bilinçli taksir hali cezayı ağırlaştıran  genel 
bir nedendir.

10. Komşusu (K) ile kavgalı olan (F) mahalleden ta-
nıdığı akıl hastası olan A’ya gerçek silah verir ve 
su tabancası olduğunu söyler.O sırada kahvede 
oturan komşusunu göstererek ona su sık der.A 
tetiğe basar ve K yaralanır.
Olaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
A) F,azmettirendir.
B) A,azmettirilendir ve suçun failidir.
C) F ve A müşterek faildir.
D) F,dolayısıyla faildir ve cezası artırılır.
E) F,dolayısıyla faildir cezasının artırılması için 

bir sebep yoktur.

11. Aşağıdakilerden hangisi koruma tedbiri de-
ğildir?
A) Zorla getirme
B) Adli kontrol
C) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
D) Gözlem altına alma
E) El koyma
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12. Ceza muhakemesinde hükme ilişkin aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) Yüklenen suçun zorunluluk hali ya da cebir 

veya tehdit altında işlenmesi halinde sanık 
hakkında beraat kararı verilir.

B) Aynı fi il nedeniyle aynı sanık hakkında önce-
den verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava 
varsa,davanın reddine karar verilir.

C) Meşru savunmada sınırın mazur görüle-
bilecek heyecan korku ve telaşla aşılması 
halinde sanık hakkında ceza verilmesine yer 
olmadığı kararı verilir.

D) Derhal beraat kararı verilebilecek hallerde 
durma,düşme veya ceza verilmesine yer 
olmadığı kararı verilemez.

E) Karşılıklı hakaret halinde sanık hakkında 
ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.

13. (A), aniden bastıran kar ve soğuk yüzünden çok 
üşüyen, evine misafi r olarak gelen (B)’ye, ertesi 
gün geri vermesi şartıyla paltosunu ödünç ola-
rak vermiştir. Evine dönmekte olan (B) ile yolda 
karşılaşan (C), (B)’nin üzerindeki paltoyu çok 
beğenmiş ve (B)’den onu kendisine satmasını 
istemiş, (B) de paltoyu (C)’ye satmıştır. (C) de 
paltonun cebinde bulduğu saati (D)’ye satarak 
teslim etmiştir.
Buna göre, olayla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) (C) teslim anında paltonun mülkiyetini kazan-

mıştır.
B) (D) saatin mülkiyetini teslimle kazanmamıştır
C) (D), saate beş yıl boyunca, davasız, aralık-

sız, malik sıfatıyla, iyiniyetle zilyet olursa, 
olağan zamanaşımı yoluyla mülkiyeti kaza-
nabilir. 

D) (A)’nın taşınır davası açması üzerine (D), 
ancak satın alırken ödediği bedel kendisine 
ödenmek şartıyla, saati (A)’ya iade edebilir

E) (B) paltoyu (C)’ye satmasına rağmen teslim 
etmemiş olsaydı, (C) mülkiyeti kazanmış 
olmazdı

14. Teknesiyle balığa çıkan, ancak fırtınaya ya-
kalanarak geriye dönmeyen balıkçı (B)’nin 
mirasçıları için teminat süresi ne zaman sona 
erer?
A) Son  ilan tarihinden itibaren 15 yıl sonra
B) Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl son-

ra
C) Ölüm tehlikesi içinde kaybolma tarihinden 

itibaren 15 yıl sonra
D) Terekedeki malların tesliminden itibaren 5 yıl 

sonra
E) Ölüm tehlikesi içinde kaybolma tarihinden 

itibaren 5 yıl sonra

15. Miras bırakan (M) öldüğünde, geride eşi (E) 
ile,kardeşinin torunu (T) ve teyzesi (Y) ile amca-
sının kızı (K) hayattadır.
Buna göre kimler, hangi oranda mirasçıdır-
lar?
A) Mirasın tamamını (E) alır
B) (E)3/4 ve (T) 1/4 alır
C) (E)1/2 ve (T)1/2 alır
D) (E)1/4 , (T) 1/2 ve (Y)1/4 alır
E) (E)1/4, (T)1/4, (Y) 1/4 ve (K) 1/4 alır

16. (A), maliki olduğu bisikleti (B)’ye kiralamış, (B) bi-
sikleti bir süre kullandıktan sonra (C)’ye kiralamıştır.
Buna göre, (C)’nin zilyetlik durumu hakkında 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Asli-dolaylı zilyettir
B) Fer’i- doğrudan doğruya zilyettir
C) Fer’i-dolaylı zilyettir
D) Zilyet yardımcısıdır
E) (B)’nin kiralama yetkisi olmadığından,(C) 

bisikletin zilyedi olmamıştır.
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17. 6.(A), (B) ve  (C) ,bir arazinin 1/3’er hisseye sa-
hip  malikleridirler. Maliklerden (A), hissesinin 
yarısını, (D)’ye satmayı ve diğer yarısı üzerinde 
de (D) lehine geçit hakkı tesis etmeyi düşünmek-
tedir.
Buna göre, yukarıdaki olayla ilgili olarak aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Paydaşlardan birinin payının tamamını ya 

da bir kısmını üçüncü bir kişiye ivazlı olarak 
devredebilmesi için diğer paydaşların onayı 
gerekmez

B) (B) ve (C), kanundan doğan önalım (şufa) 
haklarını kullanmak için (D)’ye karşı dava 
açabilir ve bu hakkın kullanılabilmesi için 
tapu kütüğüne şerh ya da tescil ettirilmiş 
olması da gerekmez

C) Hakkın,satışın noter kanalıyla hak sahibine 
bildirilmesinden itibaren 3 ay ve satıştan 
itibaren en geç 2 yıl içinde dava yoluyla kul-
lanılması gerekir

D) (A), daha önce paylı malik (X)’e ait  hisseyi 
satın alıp ortaklığa girerken (B) ve (C), yasal 
önalım haklarından vazgeçtiklerine ilişkin 
anlaştıklarından,  (B) ve(C),  (D)’ye karşı da 
kanuni önalım haklarını kullanamazlar. 

E) (A), diğer paydaşların onayı olmadan (D) 
lehine geçit irtifakı tesis edemez.

18. Aşağıdakilerden hangisi alacağın temliki 
hakkında yanlış seçenektir?
A) Temlik edilen alacak muaccel olmalıdır. 
B) Şarta bağlı alacakların temliki mümkündür
C) Tarafl ar, borç ilişkisinden doğan alacağın 

başkasına temlikini yasaklayabilirler. 
D) Alacaklı, borçluya haber vermeden ve rızası-

nı almadan alacağını üçüncü kişilere temlik 
edebilir. 

E) Kanunen bir alacağın iradi olarak temliki için 
adi yazılı şekilde yapılması yeterlidir. 

19. Aşağıdakilerden hangisi beş yıllık zamanaşı-
mına tabi değildir?
A) Ticari simsarlık ücreti
B) Kira bedelleri
C) İşçi ücretleri
D) Küçük çapta perakende satışlardan doğan 

alacaklar
E) Pansiyon konaklama bedelleri

20. Çocuğunun ameliyat masrafl arını karşılamakta 
zorlanan (A), zor durumda olduğundan haberdar 
olan (B) ile yaptığı taşınmaz satım sözleşmesi 
ile 150. 000. TL değerindeki evini 50. 000. TL’ye 
satmıştır. 
(A) ile (B) arasında yapılan sözleşmeye iliş-
kin aşağıdaki hukuki sonuçlardan hangisi 
doğrudur?
A) Tarafl ar arasındaki sözleşme gabin (aşırı 

yararlanma) hükümlerine tabi olup, mutlak 
butlanla batıldır. 

B) Tarafl ar arasındaki sözleşme mutlak muva-
zaa hükümlerine tabi olup, sözleşme her iki 
taraf için de hükümsüzdür

C) Tarafl ar arasındaki sözleşmenin nisbi muva-
zaa nedeniyle iptali istenebilir

D) Tarafl ar arasındaki sözleşmedeki hukuki ilişki 
gabin olup, şartların mevcut olması halinde 
sözleşmenin iptali talep edilebilir. 

E) Tarafl ar arasındaki sözleşmede muvazaa 
bulunup, yokluk yaptırımına tabidir

21. İyiniyetli zenginleşenin iade borcunun kap-
samı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
A) Elde etmediği veya elde etmeyi ihmal ettiği 

semerelerden sorumlu değildir
B) İade zamanında elinde kalanı vermekle yü-

kümlüdür.
C) Yaptığı yararlı masrafl arı talep edebilir
D) Lüks masrafl ara konu yaptığı eklemelerin 

iadesini talep etmesi yasal olarak mümkün 
değildir

E) Zenginleşen yaptığı zorunlu masrafl arı fakir-
leşenden isteyebilir.
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22. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanununda 
yer alan “yardımcı kişinin fi ilinden sorum-
luluk” hakkındaki düzenleme ile ilgili olarak 
yanlıştır?
A) Borçlu ile yardımcısı arasında sözleşme 

ilişkisi bulunması zorunlu değildir. 
B) Yardımcı kişinin alacaklıya verdiği zarar bor-

cun ifasıyla ilgili değilse, borçlunun bundan 
sorumluluğu söz konusu olmaz. 

C) Borcun bizzat borçlu tarafından ifasının zo-
runlu olduğu hallerde, yardımcı kişinin borca 
uygun ifada bulunması borca aykırılığı orta-
dan kaldırır

D) Alacaklı borçluyu sözleşmeye aykırılıktan, 
yardımcıyı ise şartları varsa haksız fi ilden 
dolayı sorumlu tutabilir. 

E) Yardımcı kişinin fi ilinden sorumluluk, Borçlar 
Kanununda düzenlenmiştir.

23. Aşağıdakilerden hangisi kural olarak rekabet 
yasağına tabi değildir?
A) Ticari mümessil
B) Ticari vekil
C) Acente
D) Anonim şirket yönetim kurulu üyesi
E) Limited şirket ortağı

24. Aşağıdakilerden hangisinde komanditer or-
tağın şirket borçlarından sorumluluğu sınır-
sızdır?
A) Koyduğu sermayeye biçilen değerin, bu ser-

mayenin konulduğu andaki değerinin altında 
olduğu iddiaedildiğindeki sorumluluğu

B) Komanditerin şirkete girmeden önceki şirket 
borçlarından dolayı sorumluluğu

C) Şirkete koymayı taahhüt ettiği sermayeyi 
aşan bir tutar ile sorumluluğu üzerine aldığı 
hallerdeki sorumluluğu

D) Şirkette ikinci derecedeki hizmetlerde çalıştı-
rılması halindeki sorumluluğu

E) Kuruluş işlemlerinde eksiklik olması duru-
mundaki sorumluluğu

25. Azlığın “görevden alma ve yeni denetçi ata-
ma, denetim davası”nı açabilmesi için, de-
netçi seçiminin yapıldığı tarihten itibaren ge-
riye doğru ne kadar süreden beri şirket ortağı 
olması koşulu aranır?
A) En az 1 aydan beri
B) En az 3 aydan beri
C) En az 6 aydan beri
D) En az 1 yıldan beri
E) En az 2 yıldan beri

26. Aşağıdakilerden hangisi poliçe ile çek hak-
kında yanlıştır?
A) Poliçede ve çekte üçlü ilişki vardır
B) Poliçede muhatap herhangi bir kişi olabilir-

ken, çekte muhatap sadece bankalardır
C) Poliçe ve çekte kabul söz konusudur
D) Poliçe bir kredi aracı iken, çek bir ödeme 

aracıdır
E) Çek nama, emre ve hamiline yazılı düzenle-

nebilirken, poliçe hamiline yazılı düzenlene-
mez

27. Ciro hakkında aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?
A) Senet veya alonj üzerine yapılabilir
B) Şartlı yapılırsa ciro geçersiz sayılır
C) Tek tarafl ı, soyut bir irade açıklamasıdır
D) Kısmi ciro batıldır
E) Kanuni ciro süresi geçtikten sonra yapılan 

ciro alacağın temliki hükmündedir.
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28. I. Taşınmazlar üzerindeki ayni haklara ilişkin 
ilamlar

II. Kişiler hukukuna ilişkin ilamlar
III. Alacağın tahsiline ilişkin ilamlar
IV. Bir işin yapılmasına ilişkin ilamlar
Yukarıdaki ilamların hangisi/hangileri, zama-
naşımına uğramazlar?
A) I-II ve IV
B) Yalnız III
C) III ve IV
D) I ve II
E) I ve IV 

29. Genel haciz yoluyla icra takiplerinde borçlu-
nun “imzaya itirazı” ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) Onaylama biçimindeki noter senedi altındaki 

imzaya itiraz halinde de söz konusu olabilir
B) İmza itirazının açıkça ve ayrıca ileri sürülme-

si gerekir; aksi halde borçlu senet altındaki 
imzayı kabul etmiş sayılır

C) Borçlunun imza itirazı üzerine 6 ay içinde 
icra mahkemesinden itirazın geçici kaldırıl-
ması istenebilir

D) Borçtan kurtulma davası, imzaya itiraz üzeri-
ne söz konusu olabilir

E) İmzaya itirazı kaldırılan borçlunun malları 
ancak geçici (muvakkaten) haczedilebilir

30. Aşağıdakilerden hangisi, ifl asın müfl is açı-
sından doğurduğu hukuki sonuçlardan biri 
değildir?
A) İfl as tasfi yesi bittikten sonra müfl ise karşı 

yeni takip yapılabilmesi
B) İfl asın açılmasından önce müfl ise karşı baş-

latılan takiplerin ifl asın açılmasıyla birlikte 
durması, ancak rehnin paraya çevrilmesi 
takiplerinin bunun istisnalarından biri olması

C) Müfl isin davacısı olduğu hukuk davalarının 
ifl asın açılmasıyla durması, ancak müfl isin 
davalısı olduğu davaların ifl asın açılmasın-
dan etkilenmemesi

D) İfl astan önce açılan ve halen derdest ( gö-
rülmekte) olan hukuk davalarının, ikinci ala-
caklılar toplantısından on gün sonra devam 
etmesi

E) Nafaka davalarının ifl asın açılmasıyla durma-
yıp devam etmesi 
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İKTİSAT
1. Vergi oranlarında gerçekleştirilecek olan dü-

şüşlerin vergi kaçaklarını azaltacağını ve bu-
nun da vergi gelirlerini artıracağını savunan 
görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arz yanlı yaklaşım
B) Post Keynesyen yaklaşım
C) Keynesyen yaklaşım
D) Klasik görüş
E) Dengesizlik Keynesçiliği 

2. Alışılmış talep eğrisi ve telafi  edilmiş talep 
eğrisi birbirine ters yönde seyreden bir mal 
için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yan-
lıştır?
A) Giffen maldır.
B) Düşük maldır.
C) Gelir ve ikame etkileri birbirine ters yönde 

seyreder.
D) İkame etkisi negatiftir. 
E) Gelir ve ikame etkileri aynı yönde seyreder. 

3. U (X,Y) = 2X + 3Y şeklindeki bir fayda fonksi-
yonuna sahip bir tüketici için aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Tüketici için dahili denge söz konusudur.
B) X malı tüketimi arttıkça Y’nin marjinal faydası 

azalır.
C) Azalan marjinal ikame oranı ilkesi geçersiz-

dir.
D) Söz konusu malların farksızlık eğrisi orijine 

içbükeydir.
E) Mallar arasında tam tamamlayıcılık ilişkisi 

vardır.

4. Bir eş ürün eğrisinin orijine göre dışbükey 
olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A) Girdiler arasındaki marjinal teknik ikame 

oranının pozitif olması ile
B) Girdilerin marjinal verimliliklerinin negatif 

olması ile
C) Negatif değere sahip olan, girdiler arası mar-

jinal teknik ikame oranının azalması ile  
D) Marjinal teknik ikame oranının negatif olması 

ile
E) Pozitif değere sahip olan, girdiler arası marji-

nal teknik ikame oranının artması ile 

5. Bir malın fi yatı P lira olduğunda arzını Qs = 5 + 
P ve talebini Qd = 54 - 2P fonksiyonları göster-
mektedir.
Hükûmetin bu maldan birim başına 2 TL ver-
gi aldığı durumda toplanan vergi miktarı ne 
kadar olur?
A) 12  B) 18 C) 20  D) 36  E) 40

6. Marjinal fi ziki ürün ve ortalama fi ziki ürün 
eğrilerinin kesişme noktası ile ilgili aşağıda 
verilenlerden hangisi doğrudur? 
A) Marjinal fi ziki ürün maksimumdur.
B) Toplam fi ziki ürün maksimumdur.
C) Ortalama fi ziki ürün artandır. 
D) Ortalama fi ziki ürün maksimumdur. 
E) Marjinal fi ziki ürün artandır. 
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7. Tam rekabet koşulları altında çalışan bir 
fi rma için, fi rmanın piyasada karşı karşıya 
kaldığı talep eğrisi ile piyasa talep eğrisinin 
esneklikleri hakkında aşağıda verilenlerden 
hangisi doğrudur?
A) Düşük fi yat seviyelerinde piyasanın talep 

esnekliği daha yüksektir.
B) Hem piyasanın hem de fi rmanın talep esnek-

likleri aynıdır.
C) Firmanın talep esnekliği daha yüksektir.
D) Yüksek fi yatlarda, fi rmanın talep esnekliği 

piyasanın talep esnekliğinden düşüktür.
E) Her fi yat seviyesinde piyasa talep esnekliği 

daha yüksektir. 

8. Chamberlin monopolcü rekabet piyasasında çok 
sayıda satıcı varsayımına karşın, fi rmaların karşı 
karşıya oldukları talep eğrisi negatif eğimlidir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıkla-
nır?
A) Firmaların fi yat farklılaştırmasına gitmesi
B) Tüketici zevk ve tercihlerinin farklı olması
C) Firmaların fi yat belirleme güçlerinin olmama-

sı
D) Firmaların ürün farklılaştırmasına gitmesi
E) Piyasada faktör akışkanlığının olmaması

9. Sattığı X malına ilişkin fi yat tüketim eğrisi ne-
gatif eğimli olan bir fi rma, malın satış fi yatını 
azaltmayı planlamaktadır. Bu durumda fi rma-
nın toplam hasılatı nasıl etkilenir?
A) Esnek talep söz konusu olduğu için hasılat 

azalır.
B) İnelastik talep söz konusu olduğu için hasılat 

artar.
C) Birim esnek talep söz konusu olduğu için 

hasılat değişmez.
D) Esnek talep söz konusu olduğu için hasılat 

artar.
E) İnelastik talep söz konusu olduğu için hasılat 

azalır. 

10. Aşağıdakilerden hangisi piyasa mekanizma-
sının kendi başına Pareto etkin dağılımı sağ-
layamamasına yol açmaz?
A) Piyasa gücü
B) Kamu malları
C) Dışsallıklar
D) Asimetrik bilgi
E) Şeffafl ık

11. Bir ekonomide yurt içi gelir kavramına ulaşa-
bilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır? 
A) Net yurt içi hasıladan amortismanlar çıkarılır. 
B) Net yurt içi hasıladan dolaylı vergiler çıkarılır. 
C) Net yurt içi hasılaya dolaysız vergiler eklenir. 
D) Gayri safi  milli hasılaya sübvansiyonlar ek-

lenir. 
E) Net yurt içi hasılaya net faktör gelirleri ekle-

nir. 

12. I. GSYİH defl atörü sadece ülke içinde üretilen 
malların değerini ölçer.

II. Tüketici fi yat endeksinin hesaplanmasında 
her yıl üretilen mal grubuna göre mal sepeti 
değişir. 

III. Enfl asyonun hesaplanmasında tüketici fi yat 
endeksi daha geniş bir mal grubunu kapsadı-
ğı için daha güvenilir bir ölçüttür. 

Yukarıda tüketici fi yat endeksi ve gayri safi  
yurt içi hasıla defl atörü ile ilgili verilen ifade-
lerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III
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13. Bir ekonomide reel faiz oranı %4 olarak ger-
çekleşmiştir. Bu ekonomi için beklenen enf-
lasyon oranının %8, beklenmeyen enfl asyon 
oranının ise %2 olduğu bir durumda nominal 
faiz oranı % kaçtır?
A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10

14. I. Sabit oranlı gelir vergisi
II. İşsizlik sigortası katkı primleri 
III. Artan oranlı gelir vergisi
IV. Kamu cari harcamaları
Yukarıdakilerden hangileri otomatik istikrar 
sağlayıcı olarak kabul edilir?
A) Yalnız I
B) II - III
C) III – IV
D) I – III – IV
E) I – II – III  - IV

15. Kapalı bir ekonomiyi tanımlayan veriler aşa-
ğıdaki gibidir:
C = 100 + 0,8 Yd
T = 20 + 0,25 Y 
I = 100 birim
G= 50 birim
Söz konusu ekonomide bütçe açığı vardır. 
Hükümet bu ekonomide kamu harcamaları-
nı 1.000 TL artırırken, transfer harcamalarını 
da aynı oranda azaltmıştır. Bu durumda söz 
konusu ekonomide bütçe açığı nasıl değişe-
cektir?
A) 500 birim artar.
B) 100 birim artar. 
C) 125 birim azalır. 
D) 500 birim azalır.
E) Bütçe açığı değişmez. 

16. IS-LM modeli çerçevesinde, mal piyasasında 
mal talep fazlası ve para piyasasında para arz 
fazlası olması durumunda yeniden dengenin 
sağlanması için hasıla ve faiz oranı nasıl de-
ğişir? 

Hasıla Faiz Oranı
A) Değişmez Artar

B) Azalır Azalır 

C) Artar Değişmez  

D) Artar Azalır 

E) Azalır Artar

17. Stagfl asyon olgusunu aşağıdakilerden han-
gisi en iyi tanımlar?
A) LM eğrisi sabitken IS eğrisinin sola kayması
B) Toplam talep eğrisi sabitken toplam arz eğri-

sinin sağa kayması
C) LM eğrisi sabitken IS eğrisinin sağa kayması
D) Toplam talep eğrisi sabitken toplam arz eğri-

sinin sola kayması
E) IS eğrisi sabitken LM eğrisinin sağa kayması

18. Aşağıdaki durumların hangisinde yatırımlar 
artar?
A) Beklenen satış hasılatı ve yatırımın maliyeti 

sabitken faiz oranları artarsa
B) Yatırımın maliyeti ve faiz oranları sabitken 

beklenen satış hasılatı azalırsa
C) Faiz oranı sermayenin marjinal verimliliğinin 

üstüne çıkarsa
D) Faiz oranları ve beklenen kar sabitken yatırı-

mın maliyeti azalırsa
E) Piyasada sübjektif olarak kötü beklentiler 

oluşursa
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19. Para stokunun parasal tabana oranlanması 
durumunda aşağıdaki kavramlardan hangisi-
ne ulaşılır? 
A) Nominal para talebi
B) Reel para talebi
C) Para çarpanı
D) Rezerv para
E) Merkez Bankası parası

20. Aşağıdakilerden hangisi beklenen enfl asyo-
nun maliyeti arasında yer almaz?
A) Menü maliyetleri
B) Ayakkabı eskitme maliyeti
C) Vergi bozulmaları
D) Tanzi – Olivera etkisi
E) Kaynak dağılımının bozulması

21. Fiili hasılanın doğal hasıladan büyük ve fi ili 
enfl asyonun hedefl enen enfl asyondan yük-
sek olması durumunda Merkez Bankası’nın 
faiz oranlarını artırması gerektiğini ifade 
eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fisher etkisi
B) Taylor kuralı
C) Gibson paradoksu
D) q teoremi
E) Hysteresis etkisi  

22. A ülkesine ait 2012 yılı Ödemeler Dengesi ve-
rileri aşağıdaki gibidir:
(Rakamlar milyar dolar olarak verilmiştir.)
Cari İşlemler Hesabı : -47
Sermaye ve Finans Hesapları : 59
Rezerv Varlıklar  : -15
Yukarıdaki tabloda verilen ödemeler dengesi 
bilgilerine göre, Net Hata ve Noksan hesabı 
kaç milyar dolardır? (Rakamlar yaklaşık de-
ğerlerdir.)
A) -3  B) 3  C) -12 D) 12 E) 15

23. I. Ülkelerin faktör donatımları birbirinden farklı-
dır. 

II. Her malın üretim fonksiyonu iki ülkede aynı-
dır. 

III. Üretimde ölçeğe göre sabit verim geçerlidir. 
IV. İki malın üretiminde kullanılan faktör oranı ay-

nıdır.
V. Ülkelerin talep koşulları birbirinden farklıdır. 
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi Heck-
sher – Ohlin teorisi ile ilgili varsayımlar ara-
sında yer alır?
A) I – II – III
B) II – IV – V
C) II – III – IV  
D) II – III – V
E) I – II – IV

24. Ricardo’ya göre iki ülkeli ve iki mallı model-
ler değerlendirildiğinde aşağıdaki durumların 
hangisi gerçekleşirse ülkeler arasında karlı 
dış ticaret olmaz? 
A) Ülkelerden birinin her iki malda da mutlak 

üstünlük sahibi olması durumunda
B) Ülkelerden birinin azgelişmiş bir ülke diğeri-

nin gelişmiş bir ülke olması durumunda 
C) Üretimde artan verim koşullarının geçerli 

olması durumunda 
D) Ülkelerdeki emek ve sermaye miktarlarının 

farklı olması durumunda
E) Bir ülkenin tüm mallarda emek verimliliğinde-

ki göreceli üstünlüğünün oranının aynı olma-
sı durumunda

25. Çevresel bozulma ile gelir düzeyi arasındaki 
değiş – tokuş ilişkisine değinen ve ülkeler 
zenginleştikçe çevresel bozulmanın artacağı-
nı, ancak, belli bir gelir düzeyine ulaşıldıktan 
sonra gelirdeki artışın çevre kalitesine olum-
lu katkıda bulunacağını ifade eden kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lorenz eğrisi
B) Çevresel Kuznets eğrisi
C) Kaldor büyüme yasaları
D) Binyıl kalkınma programı
E) Sürdürülebilir kalkınma programı
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26. Bir insanın ya da hane halkının yaşamını sür-
dürebilecek asgari refah düzeyini yakalaya-
maması durumuna kalkınma literatüründe ne 
ad verilir?
A) Mutlak yoksulluk
B) Nispi yoksulluk
C) Göreli yoksulluk
D) İnsani yoksulluk
E) Öznel yoksulluk 

27. “İster kişi başına gelir ister emek verimliliği 
olarak ölçülsün, iktisadi büyümenin başlan-
gıç düzeyi ile büyüme oranları arasında ters 
yönlü bir ilişki vardır. Buna göre bir ülke, ne 
kadar geri kalmışsa, kişi başına gelir artış 
oranı da o kadar yüksek gerçekleşir.” şeklin-
de ifade edilen görüş aşağıdaki iktisatçılar-
dan hangisine aittir?
A) Furtado 
B) Sunkel
C) Abramovitz
D) Perez
E) Gerschenkron 

28. Cumhuriyetin kurulduğu yıldan bu yana ülke-
mizde dış ticaret fazlası verilen son yıl aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) 1946
B) 1940
C) 1937
D) 1933
E) 1937

29. Türkiye ekonomisinde 1930 – 1939 dönemi 
için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yan-
lıştır? 
A) Dış ticaretin bir kısmı kliring anlaşmaları ile 

yürütülmüştür.
B) Bütçe her yıl açık vermiştir. 
C) Dış ticaret, 1938 yılı hariç her yıl fazla ver-

miştir.
D) İthal edilen malları ikame etmeye yönelik 

sanayileşme politikası uygulanmıştır.
E) Sanayi işletmeleri işçi bulmakta sürekli güç-

lük çekmiştir.

30. I.  İç talebin daraltılması
II. Fiyat kontrollerinin kaldırılması
III. Devalüasyon politikası
Yukarıdakilerden hangileri, 24 Ocak kararları 
ile dönemin iktisat politikalarının temel un-
surlarından olmuştur?
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III
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MALİYE
1. Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomisinde 

söz konusu olan “ bedavacılık sorunu “ nun 
sonuçlarından biri değildir?
A) Mali sömürüye sebep olması
B) Kamusal mal hizmetlere olan talebin belirlen-

mesine hizmet etmesi
C) Mali ranta sebep olması
D) Kamu mal ve hizmet üretimine ilişkin kararla-

rın siyasi süreç tarafından alınmasına sebep 
olması

E) Kamu mal ve hizmetlerine yönelik bireysel 
tercihlerin açıklanmasına engel olması

2. Aşağıdaki oylama modellerinden hangisinde 
seçmen tercihlerinin ağırlığı ve önemi diğer-
lerine göre daha belirgin olmaktadır?
A) Puanlı oylama
B) Borda kuralı
C) Nokta oylaması
D) Nispi çoğunluk
E) Oybirliği ilkesi

3. Toplam talep ve cari üretim düzeyini etkile-
yen kamu harcamaları nasıl hesaplanır?
A) Eğitim ve sağlık harcamalarının toplamı ola-

rak
B) Tam kamusal mal ve hizmetlerin sunumu için 

yapılan harcamaların toplamı
C) Faiz harcaması dışında kalan harcamaların 

tamamı
D) Vergi ile fi nanse edilen kamu harcamalarının 

tamamı
E) Transfer harcamalarının hesaba katılmadığı 

kamu harcaması toplamı

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sermaye teşki-
li transfer harcamasını doğru biçimde tanım-
lamaktadır?
A) Karşılığında mal ve hizmet alımı olmayan 

harcamalar
B) Devletin küçük onarım işleri için yaptığı har-

camalar
C) Sosyal transfer harcamalarının tamamı
D) Devletin gayrimenkul alımı için yaptığı harca-

malar (yeni bina alımı hariç)
E) Devletin kamu bankalarının zararlarını kapat-

mak için yaptığı harcamalar

5. Kamu harcamalarına ilişkin aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu harcamalarının genişletici çarpan etki-

si vardır.
B) Bütçe kanunu A cetveli harcamalara ilişkin 

hükümleri içerir.
C) Klasik maliye anlayışına göre kamu harca-

maları tarafsız olmalıdır.
D) Kamu harcamalarının gelir dağılımı üzerinde-

ki etkisi nötrdür.
E) Kamu harcamalarının gerçekte artışı sunulan 

hizmet miktarının artışı anlamına gelir

6. Kamu harcamalarının artışına ilişkin ileri sü-
rülen Dengesiz Büyüme Hipotezi aşağıdaki-
lerden hangisine aittir?
A) W.Boumal
B) R.Musgrave
C) J.O’Connor
D) A.C.Pigou
E) C.Clark
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7. Modern anlamda vergilerin özelliklerinden 
hangisi, bir diğer özelliği olan “ mali güce 
göre vergilendirme “ ilkesinin temel sebebini 
oluşturmaktadır?
A) Verginin devletin egemenlik gücüne dayanı-

larak alınması
B) Verginin mali ve mali olmayan amaçlar için 

alınması
C) Verginin merkezi idare tarafından alınması
D) Verginin karşılıksız olması
E) Verginin herkesten alınması

8. Aşağıda belirtilen vergi tarifelerinden hangi-
sinde marjinal vergi oranı ortalama vergi ora-
nından daima yüksektir?
A) Sabit miktarlı tarife
B) Dilim usulü artan oranlı tarife 
C) Azalan oranlı tarife
D) Gizli artan oranlı tarife
E) Sabit oranlı tarife

9. Geliri 30.000 TL olan bir bireyin ödediği vergi 
1.000 TL’dir. Ancak geliri 35.000 TL’ye çıkın-
ca ödemesi gereken vergide 2.000 TL’ye çık-
mıştır. Marjinal vergi oranını kaçtır? (küsurat-
larda yuvarlama yapılabilir).
A) %15,6
B) %17,1
C) %10
D) %20
E) %6,7

10. Aşağıdakilerden hangisi ödeme gücüne ulaş-
mada kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) Faydalanma ilkesi
B) Dekot yöntemi
C) Artan oranlı gelir vergisi tarifesi 
D) Ayırma kuramı
E) İstisna ve muafi yetler

11. KDV’ye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 
A) KDV otokontrolü sağlayan bir vergidir. 
B) KDV yayılı muamele vergisidir.
C) Türkiye’de tüketim tipi KDV uygulanmaktadır.
D) KDV Türkiye’ye 1980 yılında getirilmiştir.
E) Türkiye’de uygulanan KDV’de vergiden indi-

rim yöntemi benimsenmiştir.

12. Mal varlığı ile işletme hesaplarını birlikte gös-
termekle birlikte, devleti mal varlığının bir 
sahibi, birde mal varlığının yöneticisi olduğu-
nu düşünerek mal sahibi ve malın yöneticisi 
(memur) hesabı olmak üzere iki ayrı hesap 
bulunduran devlet muhasebe sistemine ne 
denmektedir?
A) Schnedier
B) Logismografi 
C) Constante
D) Kameral
E) Tahakkuk Esaslı

13. Aşağıdaki ödeneklerden hangisi, kapalı istih-
barat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin 
millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Dev-
let itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kül-
türel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili 
Hükümet icapları için kullanılmak üzere Baş-
bakanlık bütçesine konulan ödenektir?
A) Olağanüstü ödenek
B) İhtiyat ödeneği
C) Yedek ödenek 
D) İstihbarat ödeneği
E) Örtülü ödenek

14. Ödeme emri belgesine bağlandığı halde öde-
nemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılmak 
kaydı ile aşağıdaki hesap türlerinden hangi-
sine alınır?
A) Bütçe giderleri
B) Devirli ödenekler
C) Kişi borçları
D) Yedek ödenek
E) Bütçe emanetleri
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15. Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve 
sosyal güvenlik kurumlarının bir mali, yılda ki 
faaliyet sonuçlarını gösteren Genel Faaliyet 
Raporu aşağıdakilerden hangisi tarafından 
hazırlanır?
A) Sayıştay
B) DPT
C) Maliye Bakanlığı
D) Bakanlar Kurulu
E) Yüksek Planlama Kurulu

16. Türkiye’de bütçenin yargısal denetimi aşağı-
dakilerden hangisi tarafından yapılır?
A) Maliye Bakanlığı
B) TBMM
C) Danıştay
D) Bakanlar Kurulu
E) Sayıştay

17. Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlarının 
sürdürülebilirliğini etkileyen faktörlerden biri 
değildir?
A) Reel faiz oranı
B) Reel GSMH artış oranı
C) Faiz dışı bütçe dengesi
D) Emisyon hacmi
E) Kamu gelirleri

18. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli borçlan-
ma araçlarından biri değildir*
A) Hazine kefaletine haiz bonolar
B) Kur farkı borçları
C) Bütçe emanetleri
D) Müteahhit bonoları
E) Hazine bonoları

19. Dövize endeksli devlet iç borçlanma senetle-
riyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A) Borç anapara ve faizi TL olarak alınır ve 

ödenir.
B) Borç anaparası döviz faizi TL olarak ödenir.
C) Borç anaparası TL faizi döviz olarak ödenir.
D) Borç anapara ve faizi döviz olarak alınır ve 

ödenir.
E) Borç TL olarak alınır vadesinde döviz olarak 

ödenir.

20. Aşağıdakilerden hangisi.”dış borçlanma ka-
pasitesini” doğru olarak ifade etmektedir?
A) Borç anapara ve faizini ödemelerinin döviz 

gelirlerine oranı
B) Bir ülkenin ithalat harcamalarının, döviz biri-

kimlerine (döviz rezervleri) bölünmesi.
C) İhracat gelirlerini, ,ithalata oranlanması.
D) İthalat harcamalarının, sermaye girişine 

oranlanması.
E) İhracat gelirlerinin, borç stokuna oranı.

21. Bir ülkenin dış borcunu ödeyemeyeceğini 
ilan ederek, borcun yeniden yapılandırması-
na gitmesine ne ad verilir?
A) Monetizasyon
B) Moratoryum
C) Borcun Reddi
D) Olağanüstü Borç Yönetimi
E) Tahkim

22. Aşağıdaki şekli vergisel yükümlülüklerden 
hangisi, hem basit usulde vergilendirilen ti-
cari kazanç sahipleri ve hem de gerçek usul-
de vergilendirilen ticari kazanç sahipleri için 
söz konusudur?
A) Defter tutulması
B) Vergi tevkifatı yapılması
C) Yıllık beyanname verilmesi
D) Geçici vergi beyannamesi verilmesi
E) Verginin ödenmesi
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23. Aşağıdakilerden hangisi stagfl asyon ile mü-
cadelede maliye politikasının kullanım biçim-
lerinden biridir?
A) Yatırımları teşvik edici, faizleri düşüren bir 

politika izlenmeli.
B) Talep daraltıcı politika uygulanmalıdır.
C) Maliye ve para politikaları birlikte kullanılma-

lıdır.
D) Stagfl asyonla mücadelede maliye politikası 

araçları kullanılmamalıdır.
E) Sadece talep daraltıcı vergi politikası kulla-

nılmalıdır. 

24. Ekonomik büyümenin yaşandığı bir ekono-
mide, artan gelir üzerinden alınan artan oran-
lı gelir vergisinin vergi gelirlerinde neden ol-
duğu artışın, negatif çarpan etkisiyle toplam 
talebi daraltarak, büyümeyi yavaşlatmasına 
ne denir?
A) Eksik istihdam bütçe fazlası
B) Hoş olmayan monetarist aritmetik.
C) Pigou etkisi
D) Dışlama etkisi
E) Mali sürüklenme

25. Verginin çapraz yansıması ne demektir?
A) Uygulanan satış vergisinin malın fi yatına 

eklenerek talep edene yansıtılması
B) Bir mal üzerine konan verginin talep esnekli-

ği düşük başka malın fi yatını arttırması
C) Bir verginin kaldırılması sonucu gelir dağılı-

mında meydana gelen değişim
D) Bir verginin başka bir vergi il değiştirilmesi 

sonucu gelir dağılımında meydana gelen 
değişim

E) Uygulanan satış vergisinin malın üretiminde 
kullanılan girdi fi yatlarına yansıtılarak yansı-
tılması

26. Aşağıdakilerden hangisinde, Türkiye’de ha-
len uygulanmakta olan gelir vergisi tarifesi-
nin en düşük ve en yüksek gelir oranları doğ-
ru olarak verilmiştir?

En düşük 
(%)

En yüksek   
(%)

A) 5 25

B) 10 30

C) 10 35

D) 15 35

E) 15 40

27. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona 
erdirmez?
A) Terkin
B) Vergi cezalarının affı
C) Uzlaşma
D) Takas
E) Mahsup

28. Aşağıdaki menkul sermaye iratlarından han-
gisi tevkifata tabi değildir?
A) Mevduat faizler
B) Hisse senetlerinden elde edilen kar payı
C) Yurtdışı faiz kazançları
D) Repo faizleri
E) Hazine bonosu faiz geliri

29. Vergi ziyaı suçunu işleyen bir vatandaş bu 
suçu kaç yıl içinde işlerse suç tekerrür etmiş 
sayılır?
A)5 B)2 C)3 D)4 E)1

30. I. Basit usule tabi ticari kazanç
II. Gerçek usule tabi ticari kazanç
III. Gayrimenkul Sermaye İradı
IV. Arızi Kazanç
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinde 
gelirin elde edilmesinde tahsil esası öngörül-
müştür?
A) I-II-III B) II-IV-I C) I-III-IV

D) Yalnız I E) II-III-IV
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MUHASEBE
1. Dönem içerisinde şüpheli duruma düşen bir 

alacak için, dönem sonunda karşılık ayrılma-
sı aşağıdaki hangi iki temel kavram gereği-
dir? 
A) Kişilik – Özün Önceliği 
B) İhtiyatlılık – Dönemsellik 
C) Maliyet Esası – Verilerin Güvenli Olması
D) Sosyal Sorumluluk – İşletmenin Sürekliliği 
E) Tutarlılık – Önemlilik 

2. ve 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

Aşk İşletmesi, Ayrılık İşletmesine olan 3.300 TL’lik 
borcunu, 13.05.2013 tarihinde, aynı gün piyasadan 
1 €= 1,9 TL kuru ile alınan 2.000 € ile kapatmıştır. 
Aradaki fark Aşk İşletmesine, ciro edilen çek karşılığı 
ödenmiştir. Ayrılık İşletmesi daha sonra 21.05.2013 
tarihinde aldığı söz konusu Avro’yu 1 € = 2,1 TL kuru 
ile Gani Bank’a yatırmıştır. 

2. Bu bilgilere göre, Aşk İşletmesinin yapması 
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
A) ——————————  /  ——————————

Satıcılar 3.300
Alınan Çekler 500

Kasa 3.800
 ——————————  /  ——————————

B) ——————————  /  ——————————
Kasa 3.800

Alıcılar 3.300
Alınan Çekler 500

 ——————————  /  ——————————
C) ——————————  /  ——————————

Kambiyo Karları 500
Alınan Çekler 3.300

Satıcılar 3.800
 ——————————  /  ——————————

D) ——————————  /  ——————————
Satıcılar 3.800

Kasa 3.300
Kambiyo Karları 500

 ——————————  /  ——————————
E) ——————————  /  ——————————

Kambiyo Karları 3.300
Alıcılar 500

Alınan Çekler 3.800
 ——————————  /  ——————————

3. Ayrılık İşletmesinin 21.05.2013 tarihinde ya-
pacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) ——————————  /  ——————————

Bankalar 4.200
Kasa 3.800
Kambiyo Zararları 400  

 ——————————  /  ——————————
B) ——————————  /  ——————————

Bankalar 3.800
Kambiyo Karları 400

Kasa 4.200
 ——————————  /  ——————————

C) ——————————  /  ——————————
Satıcılar 3.800
Kambiyo Karları 400

Bankalar 4.200
 ——————————  /  ——————————

D) ——————————  /  ——————————
Alıcılar 4.200

Bankalar 3.800
Kambiyo Zararları 400 

 ——————————  /  ——————————
E) ——————————  /  ——————————

Bankalar 4.200
Kasa 3.800
Kambiyo Karları 400

 ——————————  /  ——————————

4. I. Yoldaki Paralar 
II. Posta Pulları 
III. Vadeli Kredi Kartı Satışları 
IV. Kar Payı Kuponları 
V. Yoldaki Mallar 
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Di-
ğer Hazır Değerler hesabında izlenmez? 
A) Yalnız I 
B) I – II – V 
C) III – V 
D) II- III- IV 
E) Yalnız III
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5. İşletmenin geçici yatırım amacıyla elinde bu-
lundurduğu hisse senetlerini ihraç eden Aşk 
A.Ş,  3 ay sonra ödemesi yapılacak kar payı 
tutarının 15.000 TL olduğunu işletmeye bil-
dirmiştir. Bu bilgilere göre, işletmenin duyu-
ru aldığında yapacağı kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) ——————————  /  ——————————

Gelecek Aylara Ait Gelirler 15.000
Faiz Gelirleri 15.000

 ——————————  /  ——————————
B) ——————————  /  ——————————

Faiz Gelirleri 15.000
İştiraklerden Temettü Gelirleri 15.000

 ——————————  /  ——————————
C) ——————————  /  ——————————

Diğer Çeşitli Alacaklar 15.000
Faiz Gelirleri 15.000

 ——————————  /  ——————————
D) ——————————  /  ——————————

Hisse Senetleri 15.000
Diğer Olağan Gelir ve Kar. 15.000

 ——————————  /  ——————————
E) ——————————  /  ——————————

Diğer Çeşitli Alacaklar 15.000
Diğer Olağan Gelir ve Kar 15.000

 ——————————  /  ——————————

6. İşletmenin dönem sonunda 5.000 TL karşı-
lık ayırdığı, kayıtlı değeri 48.000 TL olan bir  
menkul kıymeti izleyen yıl 52.000 TL’ye ban-
ka aracılığıyla satması durumunda, yapılacak 
kayıtta aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 
A) Hisse Senetleri 
B) Menkul Kıymet Satış Zararları 
C) Konusu Kalmayan Karşılıklar
D) Menkul Kıymet Satış Karları 
E) Bankalar 

7. İhanet İşletmesi, daha önce 30.000 TL’ sine 
karşılık ayırdığı 55.000 TL’lık senetsiz alaca-
ğın tamamını tahsil etmiştir. Bu bilgilere göre 
yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Konusu Kalmayan Karşılıklar alacaklı 30.000 

TL 
B) Kasa borçlu 55.000 TL 
C) Şüpheli Ticari Alacaklar alacaklı 55.000
D) Karşılık Giderleri alacaklı 30.000 TL 
E) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı borçlu 

30.000 TL 

8. İşletme, personeli Gani’ye kredi kartı ile %18 
KDV dahil ticari mal satmıştır. Bu bilgilere 
göre yapılacak kayıtta borçlu kaydedilecek 
hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diğer Çeşitli Alacaklar 
B)  Alacak Senetleri
C) Alıcılar 
D) Diğer Ticari Alacaklar 
E) Personelden Alacaklar 

9. Mobilya işletmesinin elinde dönem sonu iti-
bariyle, taşıt satışı sonucu aldığı nominal 
değeri 80.000 TL olan bir alacak senedi bu-
lunmaktadır. Senedin 31.12.2014 tarihinde 
tasarruf değeri 78.200 TL olarak belirlendiği-
ne göre, dönem sonunda yapılması gereken 
kayıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?
A) Diğer Alacak Senetleri Reeskontu alacaklı 

1.800 TL 
B) Reeskont Faiz Gelirleri borçlu 78.200 TL 
C) Alacak Senetleri alacaklı 80.000 TL 
D) Reeskont Faiz Giderleri alacaklı 1.800 TL 
E) Alacak Senetleri borçlu 1.800 TL
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10. Aralıklı Envanter yöntemini kullanan bir işlet-
mede, Ticari Mallar hesabının kalanı 8.000 TL, 
dönem sonu sayım mal mevcudu ise, 6.200 
TL’dir. Bu bilgilere göre, yapılması gereken 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) ——————————  /  ——————————

Sayım ve Tes. Nok. 1.800
Ticari Mallar 1.800

 ——————————  /  ——————————
B) ——————————  /  ——————————

Ticari Mallar 1.800 
Say. ve Tes. Fazl. 1.800

 ——————————  /  ——————————
C) ——————————  /  ——————————

Sat. Tic. Mal.Mal. 1.800
Ticari Mallar 1.800

 ——————————  /  ——————————
D) ——————————  /  ——————————

Say. ve Tes.Noks. 6.200
Ticari Mallar 6.200

 ——————————  /  ——————————
E) ——————————  /  ——————————

Ticari Mallar 8.000
Say. Tes. Noks. 1.800
Sat. Tic. Mal. Mal. 6.200

 ——————————  /  ——————————

11. ve 12. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız. 

İşletmenin stok hareketleri aşağıdaki gibidir. 

                                     TL

Dönem başı ………..… 25.000

Dönemiçi Alışlar ….…  46.000

Alıştan İadeler ……..… 5.000

Alış İskontoları ……..… 2.000

Alış Giderleri ……….… 1.000

Dönem sonu çalışmaları sırasında, 5.000 TL maliyet-
li malın noksan olduğu, 8.000 TL maliyetli mallarda 
%30 değer kaybı olduğu ve 10.000 TL tutarında ma-
lın depoda olduğu tespit edilmiştir. ( İşletme Aralıklı 
Envanter yöntemi kullanmaktadır.) 

11. İşletmenin dönem içi net alışları kaç TL’dir?
A) 40.000
B) 45.000
C) 50.000
D) 56.000
E) 58.000

12. İşletmenin Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesa-
bının kalanı kaç TL’dir?
A) 36.000
B) 38.000
C) 40.000
D) 42.000
E) 44.000

13. ve 14. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız 

İşletme, 1 Ağustos 2013 tarihinde, aylığı 3.000 
TL’den bir yıllığına iş yeri kiralamış ve kira bedeli olan 
36.000 TL’yi çek keşide ederek ödemiş ve dönem gi-
deri olarak kaydetmiştir. İşletme işyerini, Nisan ayı 
sonunda boşaltmış, ancak kalan kira tutarı geri alına-
mamıştır. ( İşletme kayıtlarını yıllık takip etmektedir.)

13. İşletmenin, dönem sonunda yapması gere-
ken kayıtla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
A) Gelir Tahakkukları alacaklı 6.000 TL 
B) Genel Yönetim Giderleri alacaklı 21.000 TL 
C) Gelecek Aylara Ait Gelirler borçlu 15.000 TL 
D) Genel Yönetim Giderleri borçlu 36.000 TL 
E) Kasa alacaklı 21.000 TL 

14. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin  işyerini 
boşalttığında yapması gereken kayıt aşağı-
dakilerden hangisidir? 
A) ——————————  /  ——————————

Diğer Olağan Gider ve Zararlar  9.000
Genel Yönetim Giderleri 9.000

 ——————————  /  ——————————
B) ——————————  /  ——————————

Gelecek Aylara Ait Giderler 26.000
Diğer Olağan Gider ve Zararlar 26.000

 ——————————  /  ——————————
C) ——————————  /  ——————————

Gelir Tahakkukları 15.000
Genel Yönetim Giderleri 15.000

 ——————————  /  ——————————
D) ——————————  /  ——————————

Genel Yönetim Giderleri 15.000
Gelir Tahakkukları 9.000

Gelecek Aylara Ait Giderler 24.000
 ——————————  /  ——————————

E) ——————————  /  ——————————
Diğer Olağan Gider ve Zararlar 9.000

Gelecek Aylara Ait Giderler 9.000
 ——————————  /  ——————————
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15. İşletme, taşıtlar için hesapladığı amortisman 
payını, direkt kayıt yöntemine göre, aşağıda-
ki hesapların hangisinin alacağında izler? 
A) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 
B) Birikmiş Amortismanlar 
C) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
D) Taşıtlar 
E) Genel Yönetim Giderleri 

16. Aşağıdakilerden hangisi Diğer Dönen Varlık-
lar grubunda yer alan hesaplardan biri değil-
dir?
A) İş Avansları 
B) Personel Avansları 
C) Sayım ve Tesellüm Noksanları 
D) Verilen Avanslar 
E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

17. İşletmenin Mayıs ayı sonu bazı hesaplarının ka-
lanları aşağıdaki gibidir.
• Hesaplanan KDV  35.000 TL
• Devreden KDV 7.000 TL 
• İndirilecek KDV 48.000 TL 
• Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 3.500 TL 
İşletmenin Mayıs ayı sonunda yapması gere-
ken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
A) ——————————  /  ——————————

İndirilecek KDV 48.000
Hesaplanan KDV 35.000
Ödenecek Vergi ve Fonlar  13.000

 ——————————  /  ——————————
B) ——————————  /  ——————————

Hesaplanan KDV 35.000
Devreden KDV   13.000

İndirilecek KDV 48.000
 ——————————  /  ——————————

C) ——————————  /  ——————————
İndirilecek KDV 40.000
Ödenecek Vergi ve Fonlar  8.000

Hesaplanan KDV 48.000
 ——————————  /  ——————————

D) ——————————  /  ——————————
Hesaplanan KDV 35.000
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 8.000

İndirilecek KDV 43.000
 ——————————  /  ——————————

E) ——————————  /  ——————————
İndirilecek KDV 48.000

Hesaplanan KDV 35.000
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 13.000

 ——————————  /  ——————————

18. ———————————  /  ———————————
Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid. XX

Personele Borçlar XX
Personel Avansları XX
Peş.Öd.Ver.ve Fonlar XX
Öd. Ver. ve Fonlar XX
Öd.Sos. Güv. Kes. XX

 ———————————  /  ———————————
Yukarıda ücret tahakkuku ile ilgili yapılan ka-
yıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır? 
A) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 
B) Personele Borçlar 
C) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 
D) Ödenecek Vergi ve Fonlar 
E) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 

19. ve 21. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

                                                   TL

– Sermaye …………………..… 70.000 

- Ödenmemiş Sermaye ……… 10.000

- Menkul Kıymetler İhraç Farkı. … 5.000

- Birikmiş Amortismanlar ………  12.000

- Hisse Senedi İptal Karları ….…  7.000

- Özel Fonlar ………………...…  11.000

- Kambiyo Zararları ……………… 4.000

- Dönem Net Zararı ………….…   2.500

- Statü Yedekleri …………….…… 3.000

- İştirakler Yeniden Değerleme 

   Artışları ………………………… 1.500

- Olağanüstü Yedekler ………… 1.000

- Kıdem Tazminatı Karşılığı ...… 4.500

- Gelir Tahakkukları ……………… 7.200

- Özel Maliyetler …………….…… 3.800

19. Bu bilgilere göre, İşletmenin Öz Kaynak tutarı 
kaç TL’dir? 
A) 69.000
B) 79.000
C) 81.000
D) 93.000
E) 98.000
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20.  İşletmenin Kar Yedekleri toplamı kaç TL’dir? 
A) 14.000
B) 15.000
C) 18.000
D) 20.000
E) 21.000

21. İşletmenin Sermaye Yedekleri toplamı kaç 
TL’dir? 
A) 8.500
B) 9.200
C) 10.900
D) 11.400
E) 12.100

22. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı en-
vanter işlemleri arasında yer alır?
A) Yardımcı deftere kapanış kaydı 
B) Bilançonun düzenlenmesi 
C) Kasadaki paranın sayımı 
D) Hatalı kayıtların düzeltilmesi 
E) Kesin mizanın hazırlanması 

23. 
Stoklar

KVYK – Hazır Değerler

Bu oran aşağıdaki analiz türlerinin hangisi 
içerisinde yer alır? 
A) Faaliyet Oranları 
B) Borçlanma Oranları 
C) Karlılık Oranları 
D) Piyasa Temelli Oranlar 
E) Likitide Oranları 

24. Cari Oran = 2
Pasif toplamı = 60.000 TL 
Dönen Varlıkları = 24.000 TL 
Özkaynakları = 30.000 TL 
Bu bilgilere göre, işletmenin Uzun Vadeli Ya-
bancı Kaynakları kaç TL’dir? 
A) 16.000
B) 18.000
C) 20.000
D) 22.000
E) 24.000

25. Dönen Varlıkları 50.000 TL, aktif toplamı 
80.000 TL, Net Satışları 21.000 TL, Menkul 
Kıymetleri 15.000 TL olan bir işletmenin Du-
ran Varlık Devir Hızı kaçtır? 
A) 0,50
B) 0,60
C) 0,70
D) 0,80
E) 0,90

26. Aşağıdakilerden hangisi Ticari Borç Devir Hı-
zının hesaplanmasından kullanılmaz? 
A) Net Satışlar 
B) Dönem başı borçlar 
C) Satıcılar 
D) Borç Senetleri 
E) Satışların Maliyeti 

27. Yıllık % 10 faizli, 4 yıl vadeli 800.000 TL tu-
tarındaki bir krediyi alan işletme, her yılın 
sonunda anaparanın ¼ ‘ünü faizi ile birlikte 
ödeyecektir. Bu bilgilere göre, işletmenin 
3. yıl sonunda ödemesi gereken tutar kaç 
TL’dir? 
A) 280.000
B) 260.000
C) 240.000
D) 220.000
E) 200.000
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28. İşletme, 1 Nisan 2014 vadeli 60.000 TL tuta-
rındaki borç senedi için, dış iskonto yöntemi-
ne göre, yıllık %  20 faiz oranı ile, reeskont he-
saplamıştır. Söz konusu senedin 31.12.2013 
tarihindeki peşin değeri kaç TL’dir?       
A)  55.200
B) 56.000
C) 56.400
D) 57.000
E) 58.000

29. İşletme, 100.000 TL’nin X TL’lık kısmını % 5 
faiz oranıyla, Y TL’lık kısmını % 6 lık faiz ora-
nıyla 6 ay vadeli hesaba yatırmış ve vade biti-
minde 2.700 TL faiz elde etmiştir. Buna göre, 
Y kaç TL’dir? 
A) 60.000
B) 40.000
C) 35.000
D) 20.000
E) 15.000

30. İşletme, ticari mallarını % 15 KDV dahil 
82.800 TL’ye, satış fi yatı üzerinden % 20 karlı 
satmıştır. Bu bilgilere göre, sattığı malın ma-
liyeti kaç TL’dir? 
A) 57.600
B) 56.700
C) 54.600
D) 53.100
E) 51.300




