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        120.   
 
 

HUKUK 

1. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A)  Sınırlama ölçülülük ilkesine aykırı olamaz 

B) Sınırlama ile hakkın özüne dokunulamaz 

C)  Sınırlama anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı 
olamaz 

D) Sınırlama Anayasa’da düzenlenen genel veya 
özel nedenlere dayanmalıdır 

E)  Sınırlama laik cumhuriyetin gereklerine aykırı 
olamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Geçici Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

A)  Geçici Bakanlar Kuruluna Adalet, İçişleri ve 
Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Mec-
lisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan 
olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranla-
rına göre alınır. 

B) Hükûmet düştükten hemen sonra kurulan Ba-
kanlar Kurulu için güvenoyu aranmaz. 

C)  Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kur-
mak üzere bir Başbakan atar. 

D) Geçici Bakanlar Kuruluna siyasi parti grupla-
rından alınacak üye sayısını TBMM Başkanı 
tespit ederek Başbakana bildirir. 

E)  Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve ye-
ni meclis toplanıncaya kadar vazife görür. 

 

3. I. Millî Güvenlik Kurulu Sekreteri 

 II. Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
 III. Başbakanlık Müsteşarı 
 IV. Savunma Sanayi Müsteşarı 

 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görev-
leriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da 
yargılanabilir? 

A) Yalnız II  B) I ve II  C) I ve IV 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yetki devrinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A)  Yetki devri şahsa değil, makama yapılır. 

B) Yetkiyi devreden makam sahip olduğu yetkile-
rin tamamını devredemez. 

C)  Yetkisini devreden makam, yetkilerini dilediği 
zaman bizzat kullanabilmektedir. 

D) Yetkiyi devralan makamdaki görevli değişse 
dahi, yetki o makamda kalmaktadır. 

E)  Yetki devrinde sorumluluk, kendisine yetki dev-
redilene aittir. 
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5. Aşağıda sayılanların hangileri arasında idari 

vesayet ilişkisi bulunmaktadır? 

A)  YÖK – Ankara Üniversitesi 

B) İçişleri Bakanlığı – Emniyet Genel Müdürlüğü 

C)  Gençlik ve Spor Bakanlığı – Yozgat Valiliği 

D) İçişleri Bakanlığı – Kaymakamlık 

E)  Valilik – İl İdare Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. I. Yaptırım uygulama yetkisi 

 II. Kamulaştırma yetkisi 
 III. Geçici işgal 
 IV. İstimval yetkisi 

 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri idare-
nin sadece olağanüstü dönemlerde kullanabi-
leceği yetkilerdendir? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tam yargı davası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?  

A)  Dava açmak için kişisel hak ihlali gereklidir 

B) Subjektif nitelikli bir dava türüdür 

C)  Adli yargıdaki edim davalarına benzer 

D) Sonuçlarından ilgili herkes yararlanır 

E)  Konusu idari işlem, eylem ve sözleşmelerdir. 

  

8. I. Bakanlar Kurulu tarafından alınan kamulaştır-
ma kararlarına karşı açılan davaya bakmak 

 II. Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca gönderilen 
kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildir-
mek 

 III. Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmeleri hakkında düşünce bildirmek 

 IV. Tüzük tasarılarını incelemek 

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri 
Danıştay’ın idari nitelikteki görevlerindendir? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. İktisat bölümü öğrencileri olan Ömer ile Ahmet 
üniversitede sinirlendikleri Fizik bölümü öğrencisi 
olan Celal’e birlikte hareket ederek öldürmek ama-
cıyla zehir verirler. Her birinin verdiği zehir öldürü-
cü miktarda değildir. Fakat ikisinin verdiği zehir bir-
leşerek Celal’in ölümüne neden olur. 

 Buna göre, Ömer ve Ahmet’in cezai sorumlu-
luklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?  

A)  Kasten insan öldürme suçundan sorumludurlar 

B) Kasten insan öldürmeye teşebbüsten sorumlu-
durlar 

C)  Sonucu nedeniyle ağırlaşan yaralamadan so-
rumludurlar 

D) Taksirle insan öldürme suçundan sorumludur-
lar 

E)  Olası kast ile insan öldürme suçundan sorum-
ludurlar 
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10. I. İşkence 

 II. Eziyet 
 III. Dolandırıcılık 
 IV. Kasten yaralama 
 V. Mala zarar verme 

 Yukarıdaki suçlardan hangisinde zincirleme 
suç hükümlerinin uygulanması mümkün değil-
dir?  

A)  I ve III 

B) I ve IV 

C)  II, III, V 

D) II, IV, V 

E)  I, III, IV, V 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, genel yetki-
li mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  Şüpheli veya sanığın yakalandığı yer mahke-
mesi 

B) Şüpheli veya sanığın yerleşim yeri mahkemesi 

C)  Şüpheli veya sanığın son adresinin bulunduğu 
yer mahkemesi 

D) Suçun işlendiği yer mahkemesi 

E)  İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. I.  Müdafi 

 II. Vekil 
 III. Malen Sorumlu 
 IV. Cumhuriyet Savcısı 

 Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yukarıdaki-
lerden hangisi ya da hangileri sanığa doğrudan 
soru sorma hakkına sahiptir? 

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

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

13. “Zilyedin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir 
malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak 
maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” 

 Yukarıda verilen TCK hükmü niteliği bakımın-
dan aşağıdakilerden hangisine örnektir? 

A)  Yorumlayıcı hukuk kuralı 

B) Yedek hukuk kuralı 

C)  Emredici hukuk kuralı 

D) Tamamlayıcı hukuk kuralı 

E)  Tanımlayıcı hukuk kuralı 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi mutlak boşanma se-
bebi değildir?  

A)  Hayata kast 

B) Terk 

C)  Zina 

D) Pek kötü – onur kırıcı davranış 

E)  Haysiyetsiz yaşam sürme 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. “A’nın evinde bahçevan olarak çalışan B, sulama 
yapmak amacıyla hortum almak için bodruma in-
miş ve sulama hortumundan iki tane olduğunu 
görmüştür. A’nın farketmeyeceğini düşünen B, hor-
tumlardan birini kendi evine götürmüş ve kendi 
bahçesi için kullanmaya başlamıştır.” 

 Buna göre B’nin kendi evine götürdüğü hortum 
üzerindeki zilyedliğinin türü aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A)  Asli zilyedlik 

B) Zilyedlik yoktur. 

C)  Fer’i silyedlik 

D) Yalın zilyedlik 

E)  Birlikte zilyedlik 
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16. Aşağıdakilerden hangisi, malikin tasarruf yetki-

sini sınırlayan şerhlerden biridir? 

A)  Aile yurdu tesisi 

B) Taşınmaz satış vaadi 

C)  Kiracılık hakkı 

D) Rehnin boş dereceye ilerlemesi 

E)  Arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesi 

 

 

 

 

17. I. Hayvan rehni 

 II. Gemi ipoteği 
 III. Ticari işletme rehni 

 Yukarıda verilenlerden hangileri, tescilli teslim 
şartsız rehin hallerindendir? 

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

 D) Yalnız III E) I, II ve III  

 

 

 

 

 

18. “A, B’den 3 yıl vadeyle bir borç almış ve henüz 2 
yıl geçince B, bu borcu A’dan talep etmiştir. A ise, 
borcunu ödemeyeceğini, çünkü henüz vadesinin 
gelmediğini söylemiştir. 

 Buna göre, A’nın yaptığı irade açıklaması, nite-
liği bakımından aşağıdakilerden hangisine ör-
nektir? 

A) Def’i 

B) İtiraz 

C)  İlk itiraz 

D) Zamanaşımı def’i 

E)  Borcun muaccel olmadığı def’i 

 

 

 

 

 

 

19. I. Bağışlama yapma 

 II. Dava açma 
 III. Taşınır satışı  

 Yukarıdakilerden hangileri özel temsil yetkisiy-
le yapılır? 

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

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

20. Alacağın devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

A)  Alacağın devrine borçlu katılmaz. 

B)  İlerde doğabilecek alacaklar da devredilebilir. 

C)  Kısmi devir mümkündür. 

D) Devirle birlikte alacaklı taraf değişir. 

E)  Devredilmiş bir alacak tekrar devredilemez. 

 

 

 

 

21. Takas hakkında aşağıda verilenlerden hangisi 
doğrudur?  

A)  Takas, değiştirici yenilik doğuran haktır. 

B) Takas beyanı sözlü şekle tabidir. 

C)  Edimlerin aynı nitelikte olması şart değildir.  

D)  Takas, bir itirazdır. 

E)  Takasla birlikte, borç daha az olan borç tuta-
rınca sona erer. 

 

 

 

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi ticari bir işletme de-
ğildir?  

A)  Kuyumcu dükkanı 

B) Ecza Deposu 

C)  Kızılay’ın işlettiği maden suyu işletmesi 

D) A’nın lokantasının şubesi 

E)  Çay üretim fabrikası 

 

 

 

 

 

 

23. Bağımsız tacir yardımcısı sayılan simsar ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A)  Simsar geçici bir iş veya hizmet için aracılık 
yapar 

B) Simsarın aracılığını yaptığı sözleşmenin, ticari 
iş niteliğinde olması gerekmez 

C)  Simsar kural olarak masraf isteyemez 

D) Simsar aracılık yaptığı tarafları buluşturmakla 
ücret almaya hak kazanır 

E) Simsarın faaliyet gösterdiği işletmesi, ticari iş-
letme çapında ise kendisi de tacir sayılır 
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24. Adi şirkette, aksi kararlaştırılmadıkça ortakların 

şirket malları üzerindeki hakları ve tasarruf yet-
kileri aşağıdakilerden hangisinin hükümlerine 
tabidir? 

A)  Müşterek mülkiyet 

B) İştirak hâlinde (elbirliği) mülkiyet 

C) Ferdi mülkiyet 

D) Toplu mülkiyet 

E)  Birlikte mülkiyet 

 

 

 

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin özel-
liklerinden biri değildir? 

A)  Anonim şirketlerin tacir sıfatı mevcut olup, tica-
ret unvanı seçmek zorundadır. 

B) Anonim şirket ortakları şirket borçlarından do-
layı şirkete getirmeyi taahhüt edip henüz getir-
medikleri sermaye miktarı ile sınırlı olarak so-
rumludurlar. 

C)  Anonim şirket, şirket alacaklılarına karşı mal-
varlığı ile sorumludur. 

D) Anonim şirket, asgari 50.000 ¨ sermaye ile ku-
rulabilir. 

E)  Anonim şirket, asgari beş ortakla kurulabilir. 

 

 

 

 

26. Aşağıdaki senetlerden hangisi Türk Medeni 
Kanunu’nda düzenlenmiştir? 

A)  Hisse senedi   

B)  Konişmento 

C)  Taşıma Senedi   

D)  İpotekli Borç Senedi 

E)  Varant 

 

 

 

 

27. İcra hukukunda “itiraz” ile “gecikmiş itiraz” ara-
sında hangisi bakımından fark yoktur?  

A)  Başvuru süresi 

B) Başvuru sahibi  

C)  İtiraza etkisi  

D) Başvuru yapılan makam 

E)  İnceleme usulü 

28. İcra müdürünün, satış tutarının bütün alacakları 
ödemeye yetmediğini saptaması üzerine, istem 
olmadan borçlunun başka mallarını haczetme-
sine ne ad verilir? 

A)  İlave haciz 

B) Hacze iştirak 

C)  Yedek haciz 

D) Tamamlama haczi 

E)  İhtiyati haciz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. I. Takiplerin düşmesi 

 II. Konkordato mühleti 
 III. Konkordato komiseri 
 IV. Teklifi onaylayan makam 

 Yukarıdakilerden hangileri iflas içi konkorda-
toyla iflas dışı konkordato arasındaki farklar-
dan biridir? 

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

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

 

 

 

 

 

 

30. Genel iflas yoluyla takipte, iflas davasıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?   

A)  İflas davası, borçlunun işlem merkezinin bu-
lunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde 
açılır. 

B) Alacaklının iflas davası açma hakkı, ödeme 
emrinin borçluya tebliği tarihinden itibaren bir 
yıl sonra düşer. 

C)  İflas kararı kesinleşinceye kadar iflas davasın-
dan feragat mümkündür. 

D) İflas davası, basit yargılama usulüne göre ince-
lenir. 

E)  İflas davasının reddi veya borçlunun iflası hak-
kındaki karara karşı kararın taraflara tebliğin-
den itibaren 10 gün içerisinde yasama yoluna 
başvurulabilir. 
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İKTİSAT 

 

1. Monetarist iktisatçıları, para politikası açısın-
dan keynesyen görüşten ayıran temel fark aşa-
ğıdakilerden hangisidir?  

A)  Keynesyenler para politikalarının enflasyon 
üzerinde etkili olacağını savunurlar. 

B) Monetaristlere göre ekonomiye para politikası 
yoluyla ayarlamalar yapılmalıdır. 

C)  Keynesyenlere göre para politikası etkiliyken, 
Monetaristlerde maliye politikası etkilidir. 

D) Monetaristlere göre para politikası etkilidir. 
Keynesyenlere göre para politikası ekonomik 
hacmi etkilemez. 

E)  Monetaristler para arzının sabit bir oranda bü-
yümesi gerektiğini savunurlarken Keynesyenler 
böyle bir duruma karşı çıkarlar. 

 

 

 

 

 

 

2. Oluşturulan kartel sonucunda kârın maksimum 
olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi ger-
çekleşir? 

A)  Bir bütün olarak üretim miktarı artarken fiyatlar 
düşer. 

B) Marjinal maliyetin, marjinal hasılattan büyük ol-
duğu noktada kâr maksimizasyonu sağlanır. 

C)  Endüstrinin çıktı düzeyindeki marjinal maliyeti 
ve marjinal hasılatı birbirine eşit olur. 

D) Toplumsal refah artar. 

E)  Çıktı düzeyi artarken, fiyatlar azalır. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir zaman boyutuna 
bağlı olmayan değişkendir? 

A)  Millî Gelir  

B) Yatırım    

C)  Tasarruf  

D) Toplam istihdam    

E)  İhracat 

4. Lineer bir farksızlık eğrisi durumunda, mallar-
dan birinin talep eğrisiyle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?  

A)  Pozitif eğimli ve fiyat esnekliği düşüktür. 

B) Negatif eğimli ve fiyat esnekliği yüksektir. 

C) Miktar eksenine dik sonsuz esnektir. 

D) Miktar eksenine paralel ve sonsuz esnekliğe 
sahiptir. 

E)  Fiyat eksenine paralel ve sıfır esnekliğe sahip-
tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Piyasanın dengede olduğu bir durumda talebin 
fiyat esnekliği 3 ve arzın fiyat esnekliği 0,6 ise 
bu piyasada denge fiyatının %20 altındaki bir 
tavan fiyat getirildiğinde piyasa denge miktarı-
nın yüzde kaçına eşit bir talep fazlası gerçekle-
şir? 

A) 72 B) 12 C) 60 D) 48 E) 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bir malın düşük mal olarak tanımlanabilmesi 
için ikame etkisi, gelir etkisi ve toplam etki 
hangi yönlerde olmalıdır? 

 İkame 
etkisi 

 Gelir 
etkisi 

 Toplam  
Etki 

A) Negatif  Pozitif  Pozitif 

B)  Negatif  Negatif  Negatif 

C)  Pozitif  Negatif  Negatif 

D)  Negatif  Pozitif  Negatif 

E) Pozitif  Pozitif  Negatif 
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7. Bir firma için üretim fonksiyonu Q = LaKb şeklinde-

dir.  

 Böyle bir durumda uzun dönem ortalama mali-
yet eğrisinin negatif eğimli olması için aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?  

A) a + b = 1 olduğunda  

B) K = L olduğunda  

C)  a + b < 1 olduğunda 

D) a + b = 0 olduğunda  

E)  a + b > 1 olduğunda 

 

 

8.  Kısa dönemde aşırı kar eden tam rekabetçi 
firmanın denge üretim düzeyi ve üretimin böl-
geleri arasında ilişki aşağıdakilerden hangisin-
de doğru olarak verilmiştir? 

A)  Firma tam kapasite çıktısında üretimin üçüncü 
bölgesinde dengededir. 

B)  Firma tam kapasite çıktısında üretimin ikinci 
bölgesinde dengededir. 

C)  Firma aşırı kapasite çıktısında üretimin ikinci 
bölgesinde dengededir. 

D)  Firma atıl kapasite çıktısında üretimin birinci 
bölgesinde dengededir. 

E)  Firma tam kapasite çıktısında üretimin birinci 
bölgesinde dengededir. 

 

 

 

 

9. Fiyat tüketim eğrisi yardımıyla oluşturulan 
bireysel talep eğrisi üzerinde aşağıdakilerden 
hangisi gerçekleşir? 

A)  Harcama maksimizasyonu 

B) Fayda maksimizasyonu 

C)  Tüketici Gelir maksimizasyonu  

D) Gelir etkisinin sıfır olması 

E)  İkame etkisinin sıfır olması 

 

 

 

 

10. Negatif eğimli ve doğrusal bir talep eğrisinde 
esnekliğin 1’den büyük olduğu kısımda toplam 
hasılat için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A)  Negatif eğimlidir. 

B) Pozitif eğimlidir. 

C)  Maksimum noktasındadır. 

D) U şeklindedir.  

E)  Ters U şeklindedir. 

11. Uygulanan genişletici para politikası sonucun-
da para arzı, faizler toplam talep ve GSYİH nasıl 
değişir? 

 Para 
Arzı  Faizler  

Toplam 
Talep  GSYİH 

A) Artar  Azalır  Artar  Artar 

B)  Azalır  Artar  Azalır  Azalır 

C)  Artar  Artar  Azalır  Azalır 

D)  Azalır  Artar  Artar  Artar 

E) Artar  Azalır  Artar  Azalır 

 

 

 

 

12. Monetarist toplam arz eğrisinin kısa ve uzun 
dönem biçimleri için ne söylenebilir? 

A)  Kısa ve uzun dönemde artan  

B) Kısa ve uzun dönemde dik 

C)  Kısa dönemde artan, uzun dönemde azalan 

D)  Kısa dönemde dik uzun dönemde artan 

E)  Kısa dönemde artan, uzun dönemde dik 

 

 

 

 

13. Millî gelirin tam istihdam düzeyinin daha altında 
olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Millî gelirin, potansiyel millî gelire eşit olması 

B) Millî gelirin, potansiyel millî gelirin altında ol-
ması 

C)  Millî gelirin doğal işsizlik düzeyinin üstünde ol-
masını 

D) Millî gelirin, potansiyel millî gelirin üstünde ol-
ması 

E)  Kısa ve uzun dönem toplam arz fonksiyonu 
değişmezken toplam talep fonksiyonunun de-
ğişmesini 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin 
eğimini belirleyen unsurlardan biri değildir?  

A)  Fiyatlar genel düzeyi değişirken parasal ücret-
lerin değişmemesi 

B) Yatırımın faiz haddine duyarlılığı 

C)  Harcama çoğaltanının değeri  

D)  Para talebinin faiz haddine duyarlılığı  

E)  Para talebinin hasıla düzeyine duyarlılığı 
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15. Sabit döviz kuru ve tam sermaye hareketliliği 

durumunda uygulanacak genişletici maliye po-
litikası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Sadece faiz oranlarını artırır 

B) Sadece hasılayı artırır. 

C) Hem faiz oranını hem de hasılayı artırır. 

D) Hem faiz oranını hem de hasılayı azaltır. 

E) Herhangi bir etkisi olmaz. 

 

 

 

 

 

 

16. LM eğrisinin yatay eksene paralel olduğu bir 
durum, aşağıdaki politikalardan hangisinin uy-
gulanması sonucu ortaya çıkabilecek bir so-
nuçtur? 

A)  Fiyat istikrarını sağlamak 

B) Tasarrufları arttırmak 

C)  Yatırımları azaltmak 

D) Dolaşımdaki para miktarını azaltmak 

E) Yabancı mevduatların ülkeye girişini sağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

17. Klasik ekolde bir varsayım olan değişim denk-
lemi içerisindeki “M” terimi aşağıdaki para arzı 
tanımlarından hangisi için kullanılır? 

A) M3 B) M2 C) M3Y D) M1 E) M2Y 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi devalüasyonunun 
yapılmasının ana nedenidir? 

A)  Dış ödemeler bilançosunda fazla yaratmak için 

B) İthalatı azaltmak için 

C)  İhracatı azaltmak için 

D) Dış ödemeler bilançosunda açıklarını gider-
mek. 

E)  İthal malların fiyatlarını azaltmak için 

19. Paranın dolaşım hızına ilişkin, Klasikler, Key-
nesyen ve Monetarist görüş aşağıdakilerin 
hangisinde sırasıyla doğru olarak sunulmuş-
tur? 

A) İstikrarlı, sabit, istikrarlı 

B) Sabit, istikrarsız, istikrarlı 

C) Sabit, sabit, istikrarsız 

D) İstikrarsız, istikrarlı, istikrarsız 

E) İstikrarlı, sabit, sabit 

 

 

 

 

 

 

20. Merkez Bankasının açık piyasa işlemleriyle 
tahvil satın alması durumunda aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?  

A)  Devlet harcamaları azalır. 

B) Zorunlu rezerv oranı artar. 

C)  Bankaların kredi verme imkânı artar. 

D) Reeskont oranı artar. 

E)  Vergiler artar. 

 

 

 

 

 

 

21. I. Kamu kesimine açılan krediler 

 II. Döviz rezervi 
 III. Altın rezervleri 
 IV. Dış borç faiz ödemeleri 

 Yukarıdakilerden hangisi ve hangileri Merkez 
Bankasının net dış varlıkları içerisinde yer alır? 

A) III, IV  B) I, III  C) Yalnız IV 

 D) II ve III  E) I ve IV  

 

 

 

 

 

22. Döviz kuru değişimlerini açıklarken tek fiyat 
kuramına dayanan yaklaşım aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A)  Mundell – Fleming Modeli 

B) Miktar Teorisi 

C)  Stolper  Samuelson Yaklaşımı 

D) Satın alma gücü paritesi 

E)  Portföy Teorisi 
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23. İki ülke iki mallı modellerde teklif eğrilerinde 

meydana gelecek değişikliğin nedeni aşağıda-
kilerden hangisidir?  

A)  Leontief paradoksu 

B) Küçük ülke  olma avantajı 

C)  Ülkelerden birinde ithalat ve ihracat miktarları-
nın birbirine eşit olması 

D) Ülkelerin birinde halkın zevk ve tercihlerin de-
ğişmesi 

E)  İhracat arzının ve talebinin birbirine eşit olması 

 

 

 

 

 

24. “Sermayenin iş gücünden daha hızlı arttığı bir 
ekonomide, teknoloji dışsal ve sabitken kişi başına 
geliri düşük olan ülke ya da bölgeler kişi başına ge-
liri yüksek olan ülke ya da bölgelerden daha hızlı 
büyüyüp er ya da geç yakalayacaktır.” yaklaşımı 
aşağıdaki modellerden hangisine aittir? 

A)  Taylor kuralı 

B) Altın kural 

C)  Koşullu yakınsama 

D) Koşulsuz yakınsama 

E)  Yoksulluk tuzağı 

 

 

 

 

 

25. Kişi başına düşen gelir ve gelir dağılımı eşitsiz-
liği arasındaki ilişkiyi açıklayan hipotez aşağı-
dakilerden hangisidir?  

A)  Nitelikli işgücü hipotezi 

B) Kapalı çember hipotezi 

C)  Kuznets Ters U Hipotezi 

D) Basit Aşama Hipotezi 

E)  içsel Büyüme Hipotezi 

 

 

 

 

 

26. Geçimlik ücret düzeyinde emek arzının emek 
talebini aşması temeline dayanan ekonomik 
kalkınma modeli hangi iktisatçıya aittir? 

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

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

 E) R. Nurkse 

27. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülke-
lerde diğerlerine göre daha yüksek büyüme 
sağlar? 

A)  İhracata daha fazla kaynak ayrılması 

B) İthalatı kısıtlayıcı önlemlerin artırılması 

C)  Yerli üretime daha fazla kaynak ayrılması 

D) Tarifelerin artırılması  

E)  Gümrük tarifelerinin artırılması 

 

 

 

 

 

 

28. Türkiye’de açık enflasyon hedeflemesine kaç 
yılında geçilmiştir? 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

A)  Mikro planlar üzerine kurulu olması 

B) Firma kaynağının dolaylı vergiler olması 

C)  Özel kesimi destekleyici olması 

D) Açık finansman yoluna gidilmemesi 

E)  Yatırım malları üretimine öncelik verilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 1923 – 1930 arasındaki dönemde uygulanan 
politikalarda aşağıdakilerden hangisi etkili ol-
muştur?  

A) Devletçilik 

B)  Planlı sanayi programları 

C)  İzmir iktisat kongresi 

D) Beş yıllık Kalkınma Planı 

E)  1929 Dünya bunalımı 
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MALİYE 

1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasal iktisadi 
düşünceye ilişkin olarak verilen yanlış bir ifa-
dedir? 

A)  Kamu tercihi teorisinin temelleri üzerine inşa 
edilmiştir. 

B) Ülkede bulunan ekonomik ve politik birimlerin 
faaliyet ve tercihlerini sınırlayan kurallar bütü-
nüdür. 

C)  Yürütme organının vergileme, harcama, borç-
lanma ve para basma yetkilerinin genişletilmesi 
üzerine düzenlemeler yapmaktadır. 

D) Vergi sisteminin düz oranlı olmasının yanında, 
denk bütçe ilkesini uygulamaktadır. 

E)  GSMH ve GSYH’nın devlet gelir ve giderlerinin 
belirlenmesinde bir değişken olduğunu belirt-
mektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bilgisizlik nedeniyle vatandaşların bazı mal ve 
hizmetlere yeterli talebinin olmaması duru-
munda, vatandaşına rağmen teşvik etmek ya da 
dayatmak suretiyle bu mal ve hizmetleri tüket-
meye yönelten devlet modeli aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A)  Paternalistik Devlet 

B) Sosyalist Devlet 

C)  Organik Devlet 

D) Bireyci Devlet  

E)  Kapitalist Devlet 

 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Maliyecilere 
göre kamu harcamalarının özelliklerinden biri 
değildir? 

A)  Kamu harcamaları sadece harcamaya yapma-
ya yetkili kişilerce yapılır. 

B) Kamu harcamaları parasaldır. 

C)  Kamu harcamaları siyasal süreçte gerçekleşti-
rilir. 

D) Kamu harcamaları ekonomik ve sosyal müda-
hale aracıdır. 

E)  Kamu harcamaları toplumsal ihtiyaçlara yöne-
liktir. 

4. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının 
gerçek artış nedenleri arasında gösterilemez? 

A) Savunma giderlerinin artması 

B) Nüfusun artması 

C)  Teknolojik ilerlemeler 

D) Demokratik rejimlerin oluşması 

E)  Uluslararası faaliyetlerin ilerlemesi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi vergilemeden sağla-
nan marjinal liranın harcanmasının yaratacağı 
sosyal fayda ile mükellefe olan maliyetinin eşit-
lenmesi ile sosyal refahın kamu harcamaları 
aracılığıyla maksimize edilmesi gerektiğini ifa-
de eder? 

A) Peacock – Wiseman B) Pigou – Dalton  

C) H. C. Adams  D) William Baumal 

 E) Buchanan – Tullock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi reel – transfer harca-
ma ayrımını yapan ilklerden biridir? 

A) Dalton   

B) Beweridge 

C) Samuelson   

D) Tabatoni – Brochier 

E)  A. Wagner 
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7. Aşağıdakilerden hangisi millî gelir üzerinde 

doğrudan bir değişiklik yapmadan, sadece sa-
tın alma gücünün fertlere veya sosyal gruplara 
karşılıksız olarak aktarıldığı transfer harcamala-
rına bir örnek değildir? 

A)  Maluliyet aylıkları 

B) Hazine yardımları 

C)  İşsizlik ödemeleri 

D) İşçi ücretleri 

E)  Yatırım teşvikleri 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi vergi benzeri gelirin 
özelliklerinden değildir?  

A)  Kamusal hizmet gören sosyal, mesleki ve eko-
nomik kesimlerin finansmanını sağlamak için 
tahsil edilir. 

B) Devlet Bütçesi içinde yer almazlar 

C)  Tahsil eden kuruluşun bütçesinde muhasebe-
leştirilir. 

D) Vergi benzeri gelirler ödeyenlere bireysel karşı-
lık sunması ile vergiden ayrılır. 

E)  Vergi benzeri gelirleri ödeyenler elde ettikleri 
karşılıkla orantılı fayda sağlarlar. 

 

 

 

 

9. Mükellefin vergi yasalarından doğan yükümlü-
lüklerini, gerçeğe uygun bir şekilde yerine ge-
tirmesi esasına dayanan davranışlarının düzeyi 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

A) Vergi ahlakı  B) Vergi bilinci 

C) Vergi rekabeti  D) Vergi arbitrajı 

 E) Vergi Teşviki 

 

 

 

10. M. Friedman tarafından ortaya atılan, geliri 
belirli bir düzeyin altında kalan kişilerden vergi 
alınmaması, aksine devlet tarafından bu kişilere 
gelir transferi yapılması gerektiğini ifade eden 
uygulama aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Matrahtan indirim yöntemi 

B) Ayırma ilkesi 

C)  Olivera – Tanzi Etkisi 

D) Negatif Gelir Vergisi 

E)  İkame etkisi 

11. Aşağıdakilerden hangisi vergi matrahına ilişkin 
yanlış bir ifadedir? 

A)  Verginin üzerinden hesaplandığı iktisadi unsur 
parasal bir değer ise matrah advaloremdir. 

B) Vergi matrahı teknik veya fiziki miktarla ifade 
edilebilir. 

C)  Verginin üzerinden hesaplandığı iktisadi unsur 
parasal olmayan bir değer ise matrah spesifik-
tir. 

D) Spesifik vergiler değer ve fiyat artışlarına ken-
diliğinden uyum sağladığı için verimli vergiler-
dir. 

E)  Emlak vergisi hem advalorem hem de spesifik 
bir vergidir. 

 

 

 

12. Üretim faktörlerinin üretime katılmaları sonucu 
elde ettikleri gelirlerin toplamından oluşan 
katman değer vergisi hesaplama yöntemi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?  

A)  Toplama yöntemi 

B) Çıkarma yöntemi 

C)  Vergi indirimi yöntemi 

D) Gayrisafi usul 

E)  Ön muamele indirimi  

 

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli idareler-
den biri değildir? 

A)  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

B) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

C)  Savunma Sanayi Müsteşarlığı 

D) Gelir İdaresi Başkanlığı 

E)  Orman Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

14. Merkezi yönetim gider bütçesi hazırlanırken, 
kuruluşların resmî olarak bütçe hazırlık süreci-
ne başlamasını sağlayan belge aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A)  Bütçe çağrısı 

B) Bütçe hazırlama rehberi 

C)  Orta vadeli program 

D) Orta vadeli mali plan 

E)  Millî Bütçe tahmin raporu 
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15. Bütçenin bütçe komisyonunda görüşülme 

sürecine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  

A)  Maliye Bakanının konuşması ile görüşmeler 
açılır. 

B) Oy kullanma hakkı sadece komisyon üyelerine 
aittir. 

C)  Görüşmeler Bakanlar Kurulu üyelerine ve hü-
kümet temsilcilerine açıktır. 

D) Komisyonda gider artırıcı ve gelir azaltıcı öneri-
lerde bulunmak mümkündür. 

E)  Bütçe komisyonda komisyon üyelerinin ihtisas-
larına göre 20 gün görüşülür. 

 

 

16. Bütçenin dış denetim olarak da adlandırılan 
yargısal denetimini aşağıdakilerden hangisi 
yapar? 

A) TBMM  B) Danıştay 

C) Maliye Bakanlığı  D) Sayıştay 

 E) Bakanlar Kurulu 

 

 

 

17. Gayrisafi usul aşağıdaki bütçe ilkelerinden 
hangisine esas teşkil eder? 

A) Birlik ilkesi  B) Genellik ilkesi 

C) Yıllık olma ilkesi  D) Ön izin ilkesi 

 E) Doğruluk ilkesi 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi devletin dış borçlan-
maya gittiğinde yaşanan iktisadi etkilerinden 
biri değildir? 

A) Ulusal para değer kazanır. 

B) Millî gelir düzeyinde yükseliş yaşanır. 

C)  Ödemeler dengesi bilançosunda açıklar azalır. 

D) Deflasyona neden olur. 

E)  Yeni yatırım imkânları ortaya çıkar. 

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma kredileri 
arasında değildir?  

A)  Orijine Bağlı Kredi 

B) Teknik Yardımlar 

C)  Serbest Krediler 

D) Röfinansman Kredisi 

E)  Borç ertelemesi 

20. Türkiye’de merkezi yönetim dışındaki kurumlar 
için çıkarılan hazine ve kamu kuruluşları ara-
sındaki borç – alacak ilişkisi çerçevesinde iş-
lerlik göstermeyen borçlanma yöntemi aşağı-
dakilerden hangisidir?  

A)  Halka arz yöntemi 

B) İhale yöntemi 

C)  Tap yöntemi 

D) Doğrudan Satış yöntemi 

E)  Özel amaçlı tahvil ihracı  

 

21. Devletin faiz oranlarını düşürerek borç yükünü 
azaltmış olduğu olağanüstü borçlanma şekli 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Tahkim  B) Konsolidasyon 

C) Konversiyon  D) Monetizasyon 

 E) Borcun Reddi 

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun sonuçla-
rından değildir?  

A)  Kişiler tasarruf etmekten kaçınırlar. 

B) Bireyler ellerinde tuttukları paraları mala veya 
gayrimenkule yatırırlar. 

C)  İthalat azalırken, ihracat artar. 

D) Dış ödemeler bilançosunda dengeler bozulur. 

E)  Düşük gelir gruplarını olumsuz etkiler. 

 

 

23. Marjinal tüketim eğiliminin 0,8, marjinal vergi 
haddinin 0,25 olduğu bir ekonomide otonom 
vergiler 500 birim artırıldığında denge gelir dü-
zeyinde meydana gelen değişiklik için aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?  

A)  1000 birim artar 

B) 500 birim artar 

C)  500 birim azalır 

D) 1000 birim azalır 

E)  Herhangi bir değişiklik olmaz 

 

 

 

24. Esnek bir vergi sistemine sahip olan ekonomi-
de genişleme dönemine girildiğinde, vergi ge-
lirlerinde yaşanan otomatik artışlar ekonomik 
büyümeyi olumsuz yönde etkiliyor ise bu du-
rum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

A) Mali sürüklenme  B) Mali Anestezi 

C) Tanzi Etkisi  D) Pigou Etkisi 

 E) Fisher Etkisi 
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25. Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisadi düşün-

cenin temel varsayımlarından biri değildir? 

A)  Para, fiyatlar genel düzeyini belirlemede etkili-
dir. 

B) Para nominal bir değişkendir ve üretim ve is-
tihdam gibi reel değişkenleri etkilemez. 

C)  Para talebi gelire karşı duyarlıdır ve sadece iş-
lem amaçlı talep edilir. 

D) Parayı nötr olarak kabul etmezler bu nedense 
Klasik Dikotomi geçersizdir.  

E)  Ekonomideki geçici problemlerde maliye politi-
kası değil para politikası araçlarını kullanırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi-
nin vergilendirilme usullerine ilişkin olarak veri-
len yanlış bir bilgidir? 

A)  Gerçek usulde vergilendirme esastır. 

B) Aksine bir hüküm olmadığı takdirde yazılı ola-
rak beyan edilir ve aynı gün tarh edilir. 

C)  İthalatta alınan KDV tek başına olmamakla bir-
likte gümrük vergisi dahilinde ödenir. 

D) Vergilendirme dönemi takip eden ayın 24’üne 
kadar beyan edilip, aynı ayın sonuna kadar 
ödenmelidir. 

E)  KDV mükellefi Basit usulde yer alıyor ise vergi-
lendirme dönemi 1 takvim yılıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi mü-
kellefi değildir?  

A)  Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

B) Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirket-
lerin Komantider ortakları 

C)  Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirket-
lerin komandite ortağının kâr payı  

D) Menkul Kıymetler Yatırım Fonları 

E)  Yabancı Kurum ve Kuruluşlar 

28. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi defter tutmak 
zorunda değildir?  

A)  Ticaret şirketleri 

B) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçi 

C)  Serbest meslek erbabı 

D) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

E)  Ticaret ve sanat erbabı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi V.U.K.’na göre düzen-
lenen faturayı almak zorunda değildir?  

A) I. ve II. Sınıf Tüccarlar 

B) Serbest Meslek Erbapları 

C)  Kazancı basit usulde tespit edilmeyenler 

D) Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler 

E)  Vergiden muaf esnaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Gecikme Faizi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?  

A)  6183 sayılı AATUHK’da düzenlenmiştir. 

B) Gecikme faizi oranı 1,40’tır. 

C)  Gecikme faizi hesaplamaları ay kesir olarak 
dikkate alınmaz. 

D) İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergiler-
de, bunların bulunduğu döneme ait normal va-
de tarihinden dava konusu yapılmadan kesin-
leşmeleri hâlinde tahakkuk tarihine kadar ge-
çen süre için uygulanır. 

E)  Uzlaşma durumunda, uzlaşılan vergilere nor-
mal vade tarihiden, uzlaşma tutanağının imza-
landığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır. 
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MUHASEBE 

1. İşletme sahiplerinin varlıklarının işletmeyi ilgi-
lendiren kısmının, sadece bilançoya aktarılan 
değer ile sınırlı olduğunu öngören kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?  

A)  Tutarlılık 

B) İşletmenin Sürekliliği 

C)  Kişilik 

D) Tam Açıklama 

E)  İhtiyatlılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İşletme yurtdışına 20.000 €’luk satış yapmış ve 
karşılığında senet almıştır. Muhasebe kaydını ise 
aşağıdaki gibi yapmıştır. 

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

 Alacak Senetleri 20.000 

  Yurtdışı Satışlar  20.000 

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

  Yukarıdaki kayıtta muhasebenin temel kavram-
larından hangisine aykırı davranılmıştır? 

A)  Tutarlılık 

B) Tam Açıklama 

C)  Tarafsızlık ve Belgelendirme 

D) Para ile ölçülme 

E)  İhtiyatlılık 

3. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançonun hem 
Aktif hem de Pasif kısmında yer alır? 

A)  Gelir Tahakkukları 

B)  Alıcılar 

C)  Alınan Depozito ve Teminatlar 

D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları 

E)  Diğer KDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. – 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre            
cevaplandırınız. 

 TURGUT A. Ş. 01.10.2014 tarihinde bir bankaya 6 
ay vadeli % 20 faiz oranlı 80.000 $ tutarlı bir döviz 
tevdiat hesabı açtırmış ve 1$ = 2,8 ¨ kuru üzerin-
den kayıtlara almış bulunmaktadır. Dönem sonu 
değerleme kuru ise 1$ = 3,00 ¨’dir. 

 

4. Yukarıdaki bilgilere göre TURGUT A.Ş’nin 
01.10.2014 tarihinde yapması gereken kayıtta 
aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğru-
dur? 

A)  Bankalar hesabı borçlu 180.000 ¨ 

B)  Banka kredileri hesabı alacaklı 240.000 ¨  

C)  Kasa hesabı alacaklı 240.000 ¨ 

D)  Banka Kredileri hesabı borçlu 224.000 ¨  

E)  Bankalar hesabı borçlu 224.000 ¨  

 

 

 

 

 

 

 

5. Yukarıdaki bilgilere göre TURGUT A.Ş’nin dö-
nem sonunda yapması gereken kayıtta aşağı-
daki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlış-
tır? 

A)  Faiz Gelirleri hesabı 12.000 ¨ borçlu 

B) Bankalar hesabı 16.000 ¨ borçlu 

C)  Kambiyo Kârları hesabı 16.000 ¨ alacaklı 

D) Gelir Tahakkukları hesabı 12.000 ¨ borçlu 

E)  Faiz Gelirleri hesabı 12.000 ¨ alacaklı 
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6. Aşağıdaki işlemlerden hangisi “Verilen Çekler ve 

Ödeme Emirleri” hesabının alacağına kaydedil-
mez? 

A)  Veresiye borca karşılık çek düzenlenmesi 

B) Dönem sonunda borç senetleri hesabına akta-
rılması 

C)  Mal alımı karşılığında çek keşide edilmesi 

D) Duran varlığın çek karşılığında alınması 

E)  Verilen çeklerle ilgili noksanlık kaydı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Yazılı değeri 100.000 ¨ olan 01.05.2014 tarihinde 
satın alınan Finansman bonoları 8.000 ¨ kârla 
banka aracılığıyla 119.000 ¨’ye satılmıştır. 

 Yıllık faiz oranı %12 olduğuna göre satış tarihi 
ve bu satış tarihinde yapılması gereken kayıtta 
kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? (1 yıl 360 gün olarak 
alınacaktır.) 

A)  01.03.2015  Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve 
Bonoları hesabı alacaklı 100.000 ¨  

B) 01.03.2015  Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 
3.000 ¨  

C)  01.04.2015  Gelir Tahakkukları hesabı ala-
caklı 8.000 ¨  

D)  01. 04.2015  Özel Kesim Tahvil, Senet ve 
Bonoları hesabı borçlu 100.000 ¨  

E)  01.04.2015  Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 
11.000 ¨  

8. Kayıtlı değeri 60.000 ¨ olan hisse senetleri 65.000 

¨’ye banka aracılığıyla satılmıştır. Önceki dönem 
söz konusu hisse senetleri için 7.000 ¨ karşılık ay-

rılmıştır. 

 Bu bilgilere göre, işletmenin yapması gereken 
satış kaydı ile ilgili aşağıdaki hesaplardan han-
gisinin kullanımı yanlıştır? 

A)  Bankalar hesabı 65.000 ¨ borçlu 

B) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı 7.000 ¨ 
alacaklı 

C)  Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 
hesabı 7.000 ¨ borçlu 

D) Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı 5.000 ¨ 
borçlu 

E)  Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı 5.000 ¨ 
alacaklı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. –––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––– 

 Satıcılar X 

  Alacak Senetleri  X 

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

  Yukarıda verilen yevmiye kaydı aşağıdaki iş-
lemlerden hangisine aittir? 

A)  Satıcılara çek ciro edilmesinde 

B) Satıcılara senet ciro edilmesine 

C)  Senedin tahsiline 

D) Senedin kırdırılmasına  

E)  Veresiye mal alınmasına 
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10. I. Karşılık Giderleri hesabı borçlu 12.000 ¨  

 II. Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı alacaklı  
23.000 ¨ 

 III. Alacak Senetleri hesabı alacaklı 23.000 ¨  

 IV. Şüpheli Ticari Alacaklar karşılığı hesabı borçlu 
12.000 ¨  

 V.  Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 
500 ¨ 

 Önceki dönemde şüpheli hâle gelen 23.000 ¨ 
tutarındaki senetli alacak için 12.000 ¨ tutarında 
karşılık ayrılmıştır. Söz konusu alacağın yarısı tah-
sil edilmiş ancak kalan alacak tutarının ise tahsili 
imkansız hâle gelmiştir. 

 Bu bilgilere göre şüpheli alacağın tahsiline 
ilişkin yapılması gereken kayıtta yukarıda veri-
len hesaplardan hangisi / hangilerinin kullanımı 
doğrudur? 

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

 D) II  IV  V E) I ve V 

11. Yıl içinde kaydedilen 20.000 ¨ kasa sayım noksan-
lığı ile 13.000 ¨ kasa sayım fazlalığı nedenleri dö-
nem sonuna kadar bulunamadığından aradaki fark 
için karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. 

 Bu bilgilere göre dönem sonunda yapılması 
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?  

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

  Sayım ve Tesellüm Fazlaları 13.000 

  Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar  13.000 

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

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

  Karşılık Giderleri 7.000 

  Sayım ve Tesellüm 

  Noksanları  7.000 

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

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

  Karşılık Giderleri 7.000 

  Diğer Dönen Varlıklar 

  Karşılığı  7.000 

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

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

  Diğer Olağan Gider  

  ve Zararlar 20.000 

  Diğer Dönen Varlıklar  

  Karşılığı  20.000 

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

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

  Sayım ve Tesellüm 

  Fazlaları 13.000 

  Diğer Olağan Gider  

  ve Zararlar 7.000  

  Sayım ve Tesellüm 

  Noksanları  20.000 

  –––––––––––––––– / –––––––––––––––––––  
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12. İşletmenin Nisan ayı boyunca ticari mal satışı için 

hesapladığı KDV tutarı 105.900 ¨’dir. işletme, aldı-
ğı ticari mallar ve hizmetler için ise 112.000 ¨ tuta-

rında KDV indirim hakkı elde etmiştir. İşletmenin 
önceki ayda ödenecek KDV tutarı ise 7.000 ¨’dir. 

 Buna göre, işletmenin nisan ayı sonunda yap-
ması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?  

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

  Hesaplanan KDV 105.900 

  Ödenecek Vergi ve Fonlar 6.100 

  İndirilecek KDV  112.000 

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

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

  İndirilecek KDV 112.000 

  Ödenecek Vergi ve Fonlar  6.100 

  Hesaplanan KDV  105.900 

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

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

  İndirilecek KDV 105.900 

  Devreden KDV 6.100 

  Hesaplanan KDV  112.000 

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

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

  Hesaplanan KDV 105.900 

  Devreden KDV      6.100 

  İndirilecek KDV  112.000 

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

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

  Hesaplanan KDV 112.000 

  İndirilecek KDV  105.900 

  Devreden KDV  6.100 

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

 

 

 

13. –––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––– 

 Satıcılar X 

  Ticari Mallar  X 

  Hesaplanan KDV  X 

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

 Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangi-
sine aittir? 

A)  Satış iadesi 

B) Alış iadesi 

C)  Satış iskontosu 

D) Satış gideri 

E)  Satılan Ticari Malların Maliyeti 

14. - 16. soruları aşağıdaki bilgilere 
göre cevaplayınız. 

 Stoklarını takipte sürekli envanter yöntemini kulla-
nan işletme stok maliyetlerini ise son giren ilk çıkar 
(LIFO) yöntemine göre belirlemektedir. 

 Tarih Adet Fatura tutarı (¨) 

 09.01.2014 200 26.400 

 12.01.2014 150 16.500 

 19.01.2014 100 12.100 

 28.01.2014 120 13.200 

 İşletmenin Ocak ayı mal alışları yukarıdaki gibidir. 
İşletme satışlarını %20 kârlı olarak yapmaktadır. 
KDV oranı ise %10’dur. 

 

14. Bu bilgilere göre, işletmenin 31.01.2014 tarihin-
de 480 adet malı senet karşılığında satması du-
rumunda malın satış fiyatı kaç ¨’dir? 

A) 61.440  B) 60.480  C) 54.000 

 D) 51.200 E) 51.080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin yapacağı 
satış kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi-
nin kullanımı yanlıştır? 

A)  Alacak Senetleri hesabı borçlu 67.584 ¨  

B)  Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 61.440 ¨  

C)  Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 6.144 ¨  

D) Satılan Ticari Malların Maliyeti hesabı borçlu 
51.200 ¨  

E)  Ticari Mallar hesabı borçlu 51.200 ¨ 
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16. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin bu satıştan 

elde ettiği kâr veya zarar kaç ¨’dir? 

A) 10.000  B) 10.100  C) 10.140 

 D) 10.240 E) 10.440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aşağıdaki hesaplardan hangisi “Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar” içerisinde yer almaz? 

A)  Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

B) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

C)  Birikmiş Tükenme Payları 

D) Özel Maliyetler 

E)  Verilen Avanslar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. İşletme 01.09.2014 tarihinde, 500.000 ¨ nominal 

değerli finansman bonolarını banka aracılığıyla 
440.000 ¨’ye satmıştır. 

 Finansman bonoları 5 ay vadeli olduğuna göre, 
2015 yılı dönem başı bilançosunda aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A)  Menkul Kıymetler İhraç Farkı  Pasif  12.000¨ 
B) Finansman Giderleri  Aktif  440.000 ¨  

C)  Çıkarılmış Bono ve Senetler  Pasif  48.000 ¨  

D) Menkul Kıymetler İhraç Farkı  Aktif  12.000 ¨  

E)  Finansman Giderleri  Pasif  48.000 ¨  

 

19. COROĞLU A.Ş’nin dönem kârı 30.000 ¨ olup, 

2014 yılı dönem kârı üzerinden hesapladığı Ku-
rumlar Vergisi tutarı ise 6.000 ¨’dir. 

 Buna göre net kârın bilançoya aktarılması kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir?  

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

  690 Dönem Karı veya Zararı 30.000 

  691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer 

  Yasal Yükümlülük Karşılıkları 6.000 

  692 Dönem Net Kârı  

  veya Zararı  24.000 

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

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

  692 Dönem Net Kârı veya Zararı  24.000 

  590 Dönem Net Kârı  24.000 

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

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

  692 Dönem Net Kârı veya Zararı  30.000 

  590 Dönem Net Kârı  30.000 

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

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

  692 Dönem Net Kârı veya Zararı  6.000 

  590 Dönem Net Kârı         24.000 

  691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer 

  Yasal Yükümlülük Karşılıkları 30.000 

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

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

  690 Dönem Kârı veya Zararı 30.000 

  691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer 

  Yasal Yükümlülük Karşılıkları  6.000 

  590 Dönem Net Kârı  24.000 

 ––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––  
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20. ÜNER A.Ş sermayesini 2.000.000 ¨’den, 

2.500.000 ¨’ye arttırma kararı almış ve yasal iş-
lemleri tamamlamıştır. Hisse Senetlerinin tamamını 
%15 fazlasına banka aracılığıyla satmıştır. 

 Buna göre ÜNER A.Ş’nin hisse senetlerini 
sattığında yapması gereken kayıtta aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?  

A)  Hisse Senetleri hesabı 500.000 ¨ borçlu  

B) Ödenmemiş Sermaye hesabı 500.000 ¨ borçlu  

C)  Sermaye hesabı 500.000 ¨ alacaklı  

D) Bankalar hesabı 575.000 ¨ alacaklı 

E)  Hisse Senetleri İhraç Pirimi hesabı 75.000 ¨ 
alacaklı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. GÖRÜR A.Ş’nin 2014 yılına ait bazı verileri aşağı-
daki gibidir: 

   ¨          

 Banka Kredileri  500.000 

 Özel Maliyetler 38.000 

 Ödenmemiş Sermaye 200.000 

 Statü Yedekleri 12.000 

 Ortaklara Borçlar 110.000 

 Geçmiş Yıllar Zararları 30.000 

 Özel Fonlar 22.000 

 Hisse Senedi İhraç Primi 19.000 

 Olağanüstü Yedekler 8.000 

 Dönem Net Kârı 65.000 

 Sermaye  2.000.000 

 Yukarıdaki bilgilere göre, GÖRÜR A.Ş’nin Öz-
kaynakları toplamı kaç ¨’dir? 

A) 2.000.000  B) 1.970.000 

C) 1.896.000  D) 1.872.000 

 E) 1.856.000 

22.  26. soruları aşağıdaki bilgilere 
göre cevaplayınız. 

      A İşletmesi                         (.000TL) 

 AKTİF 31.12.2014 Tarihli Bilanço      PASİF 

DÖNEN  

VARLIKLAR 1.000 

Hazır Değerler 600 

Ticari Alacaklar 120 

Stoklar 280 

DURAN VARLIKLAR 800 

KISA VADELİ  

YABANCI  

KAYNAKLAR           ? 

UZUN VADELİ  

YABANCI  

KAYNAKLAR           ? 

ÖZKAYNAKLAR 

  

22. Yukarıdaki bilgilere göre, Asit – Test Oranının 1 
olması durumunda işletmenin Kısa Vadeli Yaban-
cı Kaynaklar toplamı kaç ¨’dir? 

A) 560 B) 650 C) 700 D) 720 E) 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin Dönem 
kârının 90.000 ¨ olması durumunda ekonomik 
rantabilite oranı kaçtır? 

A) 0,05 B) 0,07 C) 0,08 D) 0,09 E) 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Yukarıdaki bilgilere göre, Duran Varlıkların 
Özkaynaklara oranının 0,8 olması durumunda 
işletmenin Özkaynaklar toplamı kaç ¨’dir? 

A) 600 B) 700 C) 800 D) 900 E) 1.000 
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25. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin satışlarının 

3.600.000 ¨ olması durumunda ortalama tahsi-
lat süresi kaç gündür? 

A) 12 B) 18 C) 20 D) 24 E) 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin satışlarının 
3.600.000 ¨ olması durumunda aktif devir hızı 
oranı kaçtır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 3,6 E) 3,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Bir bankaya yıllık %20 faiz oranı üzerinden 
yatırılan 12.000 ¨ kaç ay sonra 12.600 ¨ olur? 

A) 6 B) 5 C) 4  D) 3 E) 2 

28. 120 günde %40 faiz oranıyla 24.000 ¨ faiz geti-
ren mevduat tutarı kaç ¨’dir? 

A) 120.000  B) 140.000  C) 160.000 

 D) 180.000 E) 200.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Nominal faiz oranı %62, Enflasyon Oranı %24 
ise reel getiri oranı %kaç olmalıdır? 

A) 20,9 B) 30,6 C) 30,9 D) 31,2 E) 31,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe 
Standardında (TMS-2) stokların maliyetine dâhil 
edilmez?  

A)  Normalin üstünde gerçekleşen fire 

B) Satın alma fiyatı 

C)  İthalat vergileri 

D) Nakliye giderleri 

E)  Sigorta giderleri 

 

 

 
 
TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 


