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HUKUK 

 
1. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-

gisi Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği ve se-
çim usulü ile ilgili yanlış bir bilgidir? 

A) 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenimini tamam-
lamış vatandaşlar arasından halk tarafından 
Cumhurbaşkanı seçilir. 

B) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler 
Cumhurbaşkanlığı makamı için aday olabilirler. 

C) İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğuna 
ulaşan aday Cumhurbaşkanı seçilir. 

D) Seçimlerin yönetimi ve denetimi Yüksek Seçim 
Kurulunca gerçekleştirilir. 

E) İkinci turda tek adayın kalması durumunda oy-
lama, referandum şeklinde yapılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 1982 Anayasası’na göre ara seçimlerle ilgili 

verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde 
yalnızca boş kalan sandalyeler için yapılan se-
çime ara seçim denir. 

B) Her seçim döneminde en çok bir kez ara seçim 
yapılır. 

C) Ara seçim bir ilin veya seçim çevresinin 
TBMM’de üyesinin kalmaması halinde boşal-
mayı takip eden 90 gün içinde yapılan seçim-
dir. 

D) Kural olarak ara seçim yapılması TBMM’nin ka-
rarına bağlıdır. 

E) Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapıla-
maz. 

3. I. Hak arama hürriyeti 

II. Ailenin korunması ve çocuk hakları 

III. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması 

IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı 

V. Konut hakkı 

 Olağan dönemlerde çıkarılacak kanun hük-
münde kararname ile Bakanlar Kurulu yukarıda 
sıralanmış hangi temel hak ve hürriyetleri dü-
zenleyemez? 

A) I - IV  B) III - IV  C) I - III - V 

 D) II - III - IV E) I - III - IV - V 
 
 
 
 
 

4. Türkiye idari teşkilatı içinde yer alan aşağıdaki 
kuruluşlardan hangisinin kamu tüzel kişiliği bu-
lunmaktadır? 

A) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 

B) Emniyet Genel Müdürlüğü 

C) İskenderun Kaymakamlığı 

D) Vakıflar Genel Müdürlüğü 

E) Yüksek Askeri Şura 
 
 
 
 
 

5. Yetki devri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Yetki devri aynı tüzelkişilikte olabileceği gibi 
farklı tüzelkişilikler arasında da olabilir. 

B) Yetki devri üst makamdan, asta yapılmalıdır. 

C) Yetki devri kanunda açıkça belirtilen durumlar-
da kullanılır. 

D) Yetkiyi devri soyut bir şekilde makama yapılır. 

E) Yetki devri için, devrin yasada açıkça kısıtlan-
mamış olması şarttır. 

1 
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6. I.  Memurların görev suçlarından yargılanması 
amirin iznine bağlıdır. 

II. Disiplin suçlarını ve cezalarını sınırlama olana-
ğı yoktur dolayısıyla disiplin cezalarında kanu-
nilik ilkesi uygulanmaz. 

III. Savunma alınmadan disiplin cezası verilmesi 
idari işlemi yetki unsuru yönünden sakatlar. 

IV. Hiyerarşi içindeki disiplin yetkilerinin üst ma-
kamdan ast düzeyindeki makamlara devredil-
mesi olanaklı değildir. 

 Memurlar hakkındaki idari ve cezai soruşturma-
larla ilgili yukarıdaki kurallardan hangileri doğ-
rudur? 

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

 D) I- III- IV E) I - II - IV 
 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda yürütme-
nin durdurulması istemi ile ilgili doğru bir bilgi-
dir? 

A) Yalnızca tam yargı davalarında uygulanır. 

B) Davayı sonuçlandıran nihai bir karar özelliğine 
sahiptir. 

C) Davaya bakan mahkeme tarafından resen yü-
rütmenin durdurulması kararı verilir. 

D) Yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ka-
rarın bildirimini izleyen günden başlayarak yedi 
gün içinde yapılır. 

E) Yürütmenin durdurulması talebinin reddedilme-
si durumunda itiraz, Danıştay 1. Dairesine ya-
pılır. 

 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın idari gö-
revleri arasında yer almaz? 

A) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderi-
len kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş 
bildirmek 

B)  Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını 
incelemek 

C) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmeleri üzerinde görüş bildirmek 

D) Kamu kuruluşları arasında taşınmaz mal devri-
ne ilişkin anlaşmazlıkları karara bağlamak 

E) Tüzükler hakkında açılacak iptal davalarını ka-
rara bağlamak 

9. Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan 
nedenler kapsamında TCK'nın 30 uncu madde-
sinde düzenlenen "hata" konusunda, aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli 
hâllerinin gerçekleştiği hususunda hataya dü-
şen kişi bu hatasından yararlanır. 

B) Bir suçun daha az cezayı gerektiren nitelikli 
hâllerinin gerçekleştiği hususunda hataya dü-
şen kişi bu hatasından yararlanır. 

C) "Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz" 
ilkesi gereğince kural olarak hukuki hataya dü-
şen failin cezai sorumluluğuna bir etki söz ko-
nusu olmaz. 

D) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlere ait ko-
şulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir 
hataya düşen kişi bu hatasından yararlanır. 

E) Fail, işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu husu-
sunda kaçınılmaz bir hataya düşse de ceza-
landırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Ceza hukukunun zaman bakımından uygulan-

ması konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Ceza hukukunda kural olarak yeni yasa normu 
geçmişe yürümez; yani fail suçun işlendiği za-
manının kanununa tabidir. 

B) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan ka-
nun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların 
hükümleri farklı ise, caydırıcılığın sağlanması 
amacıyla failin aleyhine olan kanun uygulanır 
ve infaz olunur. 

C) İnfaz rejimine ilişkin hükümler kural olarak der-
hal uygulanır. Ancak; hapis cezasının ertelen-
mesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili 
olanlar istisna tutulmuştur. 

D) Geçici veya süreli kanunlar yürürlükte bulun-
dukları süre içerisinde işlenmiş olan suçlara 
uygulanmaya devam etmektedirler. 

E) Suçun işlendiği anın tespitinde ana kural, fiilin 
gerçekleştirildiği/yapıldığı andır. 
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11. I. Kastın kurucu unsurları bilmek ve istemektir. 

II. Olası kast durumunda faile verilecek cezada 
belli oranlarda indirim yapılır. 

III. Kast ile işlenen suçlara teşebbüs mümkün de-
ğildir. 

IV. Özel kast, aynı zamanda suçun özel kurucu 
unsuru olarak da ele alınabilir. 

V. Tasarlama kastının varlığı durumunda cezada 
indirime gidilir. 

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Bir kişi hakkında bir suç nedeniyle uygulanabi-
lecek gözaltı süresi CMK’ya göre kaç saattir? 

A) 12 saat  B) 24 saat  C) 48 saat 

 D) 60 saat E) 72 saat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Ceza muhakemesi hukukuna göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Delilden sanığa gitme yöntemi benimsenmiştir. 

B) Kıyas yapılması kural olarak mümkündür. 

C) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse 
suçlu sayılamaz. 

D) Lehe kanun geçmişe etki eder. 

E) Kural olarak gıyapta yargılama yasağı kabul 
edilmiştir. 

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde kişinin fiil ehliyeti-
ne ilişkin durumu önem taşımaz? 

A) Miras sözleşmesi yapılmasında 

B) Bir satım sözleşmesinin tarafı olmasında 

C) Evlenme sözleşmesi yapmasında 

D) Bağış sözleşmesinin tarafı olmasında 

E) Mirasçı olmasında 

 

 

 

 

 

 

 

15. Hâkimin hukuk yaratması ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Hâkim, olaya ilişkin kanunlarda hüküm bulun-
maması durumunda hukuk yaratır. 

B) Hâkim, kural içi boşluk bulunduğunda durum-
larda hakkaniyet gereği hukuk yaratır. 

C) Hâkim, adalet ve hakkaniyetin gereği olarak 
açık olmayan boşluklarda hukuk yaratır. 

D) Hâkim, somut olaya uygulanacak yazılı ve ya-
zılı olmayan kaynaklarda hüküm bulamaması 
durumunda hukuk yaratır. 

E) Hâkim, tüm kural dışı boşluklarda hukuk yara-
tabilir. 

 

 
 
 
 
 
 
16. Kendisini aldatan kocasından boşanmak isteyen 

(A), kocası (B)’ye karşı boşanma davası açmış ve 
evlilik birliği boşanma ile sona ermiştir. Boşanma 
sonrasında (A) maddi zorluklar yaşmaya başlamış-
tır.  

 Olaya göre (A), aşağıdakilerden hangisini talep 
edebilir? 

A) Tedbir nafakası 

B) Yoksulluk nafakası 

C) İştirak nafakası 

D) Maddi tazminat 

E) Manevi tazminat 
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17. I. Malikin iflası 

II. Alım hakkı 

III. Ayni hak iddiası 

IV. Paylı mülkiyette paydaşların kullanma, yarar-
lanma ve yönetim şekline ilişkin sözleşmeler 

 Yukarıdakilerden hangileri tapuya geçici olarak 
şerh verilebilir? 

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

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

 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi saklı pay mirasçı ol-
mamasına rağmen yasal mirasçılar arasında 
yer alır? 

A) Murisin çocuğu 

B) Murisin ana-babası 

C) Murisin eşi 

D) Murisin kardeşi 

E) Murisin evlatlığı 

 
 

 
19. I. Takasa konu alacaklar karşılıklı olmalıdır 

II. Takas beyanı şekle tabi olarak yapılmalıdır 

III. Takas, tek taraflı irade açıklaması ile hüküm 
doğurur 

IV. Takas, bozucu yenilik doğuran bir hakkın kul-
lanılmasıdır 

 Yukarıdakilerden hangileri takasın özellikleri ile 
ilgili yanlış bir ifadedir? 

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

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

 
 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi parça borcu niteliğin-
de değildir? 

A) Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyeci-
si” adlı tablosu 

B) 06 SK 025 plakalı otomobil 

C) Peyami Safa’nın “Yalnızız” isimli romanı 

D) Volkswagen CC marka otomobil 

E) Esra’nın evindeki televizyon 

21. A, B’nin sahibi olduğu beyaz eşya mağazasın-
dan buzdolabı satın almıştır. B’nin buzdolabı 
teslim etme borcu dikkate alındığında üstlendi-
ği edim türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Olumlu – Maddi – Ani – Bölünemez  

B) Olumsuz – Şahsi – Ani – Bölünebilir 

C) Olumlu – Maddi – Dönemsel – Bölünemez  

D) Olumsuz – Şahsi – Sürekli – Bölünebilir  

E) Olumsuz – Maddi – Ani – Bölünemez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. I. Alım hakkı 

II. Satış sözleşmesinin iptali 

III. Sözleşmenin feshi 

IV. Takas defi 

V. Borçlunun temerrüdü halinde alacaklının aynen 
ifadan vazgeçip, müspet zararı istemesi 

 Yukarıdakilerden hangileri niteliği itibariyle 
“bozucu yenilik doğuran hak” niteliğinde değildir? 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23. Tacirler tarafından tutulan ticari defterlerin tacir 
tarafından saklanması Türk Ticaret Kanununa 
göre kaç yıldır? 

A) 1 yıl  B) 3 yıl  C) 5 yıl 

 D) 10 yıl E) 20 yıl 
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24. I. Ticari işletmenin devrine ilişkin sözleşme şekle 
tabi değildir 

II. Taraflar devir sözleşmesine koyacakları hü-
kümle, ticaret unvanını devir kapsamı dışında 
bırakabilirler 

III. İşletmeyi devralan ve devreden işletme borç-
lardan dolayı 2 yıl süre ile müteselsil sorumlu-
dur 

 Ticari işletmenin devrine ilişkin yukarıda veri-
len bilgilerden hangileri doğrudur? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

25. I. Adi şirket Borçlar Kanununda düzenlenmişken 
ticaret şirketleri TTK’de düzenlenmiştir. 

II. Adi şirketin tüzel kişiliği bulunmazken ticaret 
şirketlerinin tüzel kişiliği vardır 

III. Ticaret şirketlerinin sözleşmeleri şekle tabi 
iken, adi şirket sözleşmesi şekle tabi değildir. 

 Yukarıdakilerden hangileri adi şirket ile ticaret 
şirketleri arasındaki farklar için verilmiş doğru 
ifadelerdir? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi kabul için ibrazı kanu-
nen yasak poliçedir? 

A) Düzenlendiği günden kırkbeş gün sonra vadeli 
poliçe 

B)  12 Nisan  vadeli poliçe 

C)  2016 yılının Ramazan Bayramının ikinci günü 
vadeli poliçe 

D)  Görüldüğünde ödenecek vadeli poliçe 

E) Görüldüğünden üç ay sonra ödenecek vadeli 
poliçe 

27. Aşağıdakilerden hangisi İcra takip işlemi değil-
dir? 

A) Borçluya ödeme emri gönderilmesi 

B) Borçlunun mallarının haczedilmesi 

C) Alacaklının borçlunun mallarının satışını talep 
etmesi 

D) Borçluya ihale bedelini ödemesi için icra müdü-
rünce süre verilmesi 

E) İcra mahkemesince itirazın geçici olarak kaldı-
rılmasına karar verilmesi  

 
 

 

 

 

28. Genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinde öde-
me emrine yapılacak itiraz süresi kaç gündür? 

A) 3 gün  B) 5 gün  C) 7 gün 

 D) 10 gün E) 15 gün 

 
 
 
 
 
29. İflas tasfiyesinde, masaya ait hiçbir mal bulun-

maması halinde iflas dairesi, aşağıdaki karar-
lardan hangisini verir? 

A)  İflas tasfiyesinin tatili 

B) Adi tasfiye 

C) Basit tasfiye 

D) Tasfiyenin iptali 

E) Tasfiyenin ertelenmesi 

 

 

 
 
30. Aşağıda verilenlerden hangisi müflisin iflas 

masasına girmez? 

A) Müflisin 9 ay sonra muaccel olacak olan alaca-
ğı 

B) Müflisin bilgisayarı 

C) Müflise yapılan bağış 

D) Müflise kalan miras 

E) Müflise ait iflas açılmadan önce haczedilmiş ve 
satılmış otomobilin satış parası 
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İKTİSAT 

 

1. Paranın dolaşım hızıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi monetarist görüşü yansıtır? 

A) Kısa dönemde sabittir, uzun dönemde ise de-
ğişkendir. 

B) Uzun dönemde gelire bağlı iken kısa dönemde 
faizin bir fonksiyonudur. 

C) Kısa dönemde de uzun dönemde de istikrar-
sızdır. 

D) Kısa dönemde değişkendir, buna karşın uzun 
dönemde sabittir. 

E) Kısa dönemde de uzun dönemde de sabittir. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Azalan marjinal fayda prensibiyle ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Fayda fonksiyonu malların tüketilen miktarları-
nın artan bir fonksiyonudur. 

B) Bireylerin fayda fonksiyonları subjektif bir kav-
ramdır. 

C) Malların tüketim miktarı arttıkça marjinal fayda 
negatif değerler alır. 

D) Bir malın tüketiminden elde edilen fayda diğer 
malın tüketiminden elde edilen faydayı etkile-
mez. 

E) Toplam fayda azalırken marjinal fayda pozitif 
değerler alır. 

 

 

 

 

 

 

3. Fayda fonksiyonu U = X2Y biçiminde olan bir tüke-
tici X = 4 ve Y = 6 birim mal tüketerek belirli bir 
fayda elde etmektedir. 

 Bu tüketicinin X malından 2 birim tüketmeye 
razı olabilmesi için kendisine en az kaç birim Y 
malı teklif edilmesi gerekir? 

A) 30 B) 28 C) 16 D) 26 E) 24 

4. Bir tüketicinin X malına karşı talep fonksiyonu  
Qd = 60 – 3P biçimindedir. X malının piyasa fiyatı 
10 TL dir. 

 Buna göre, tüketicinin X malına yaptığı harca-
ma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenebilir? 

A) X malı piyasa fiyatı arttığında tüketicinin toplam 
harcaması değişmez. 

B) X malı fiyatı arttığında tüketicinin toplam har-
caması sıfır olur. 

C) X malı piyasa fiyatı düştüğünde tüketicinin top-
lam harcaması artar. 

D) X malı piyasa fiyatı düştüğünde tüketicinin top-
lam harcaması maksimum olur. 

E) X malı fiyatı düştüğünde tüketicinin toplam har-
caması azalır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bir mala ilişkin bireysel arz denkleminin  
Q = –40 + P iken Q = –30 + P durumuna gelme-
sinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Diğer malların fiyatlarının artması 

B) Malın üretiminde yeni bir teknolojinin kullanıl-
ması 

C) Üretim maliyetlerinin artması 

D) Malın fiyatında bir düşüş beklentisi 

E) Mala ilişkin verginin artması 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bir firmanın üretim fonksiyonu Q = 0,02L2 – 6L + 200 
şeklindedir. 

 Bu firma için 2. üretim bölgesinin başında ger-
çekleştirilecek bir üretim için kaç birim emek 
istihdam etmelidir? 

A) 160 B) 148 C) 100 D) 200 E) 240 
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7. Kayısı üretiminde istihdam edilen işçiler için 
azalan verimlerin geçerli olduğu bir durumda 
diğer değişkenler sabitken iş gücü miktarının 
mevcut iş gücü miktarının iki katına çıkması ha-
linde aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur? 

A) Üretim miktarı iki kattan daha az artar. 

B) Marjinal ürün artar. 

C) Marjinal maliyet azalır. 

D) Üretim miktarı iki kattan daha fazla artar. 

E) Marjinal ürün geliri artar. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ortalama maliyet eğrisi (AC) ile ortalama de-
ğişken maliyet eğrisi (AVC) arasındaki düşey 
farkın üretim miktarı arttıkça azalmasının nede-
ni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Azalan marjinal fayda yasası 

B) Yeni teknolojilerin geliştirilmesi 

C) Ortalama sabit maliyetlerin azalması 

D) Ortalama değişken maliyetlerin azalması 

E) Marjinal maliyetlerin azalması 

 

 

 

 

 

 

9. Tam rekabet koşullarında çalışan bir firmanın 
uzun dönem dengesiyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Piyasada kaynak israfı söz konusu olmadığı 
için sosyal refah en yüksek düzeydedir. 

B) Firmalar maliyet minimizasyonunda oldukları 
için iktisadi kar elde ederler. 

C) Marjinal maliyetin ürün fiyatına eşit olmasından 
dolayı üretici ve tüketici rantı maksimumdur. 

D) Firmalar optimum tesis ölçeğine sahip olmala-
rından kaynaklı ortalama maliyetleri minimum 
olana dek üretimlerini sürdürürler. 

E) Firmalar tam kapasite ile çalıştıkları için orta-
lama maliyetleri minimum olana kadar üretimi 
sürdürürler. 

10. Monopolcü bir firmanın elde ettiği rantı maksi-
mum kılmak için uyguladığı fiyat farklılaştırma-
sıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Fiyat farklılaştırmasının uygulanabilmesi için 
piyasalar arasında geçiş imkanı olmamalıdır. 

B) Talep esnekliğinin yüksek olduğu bir piyasada 
fiyat daha düşüktür. 

C) Fiyat farklılaştırmasının olumlu sonuç verebil-
mesi için piyasaların talep esnekliklerinin farklı 
olması gerekir. 

D) Talep eğrisinin eğiminin düşük olduğu piyasa-
da fiyat daha düşüktür. 

E) Talep eğrisinin eğiminin yüksek olduğu piyasa-
da üretim hacmi daha fazladır. 

 

 

 

 

11. İki firmanın üretim yaptığı bir piyasada, firma-
lardan birine ait talep fonksiyonu P = 120 – 2Q 
ve marjinal maliyeti sıfır ise, Chamberlin modeli 
açısından bu firmanın toplam üretim miktarı ne 
kadardır? 

A) 20 B) 30 C) 60 D) 15 E) 120 

 

 

 

 

 

12. Bir ekonomide reel GSYİH 2100 birim ve nihai 
satışlar 1900 birim ise ekonomiyle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ekonomide 200 birim stok yatırımı vardır. 

B) Net dış alem faktör gelirleri –200 birimdir. 

C) Ekonomide dış açık söz konusudur. 

D) Bu ülkenin GSMH’si 4000 birimdir. 

E) Ekonomide 200 birim sabit sermaye yatırımı 
vardır. 

 

 

 

 

13. Bir ülkedeki toplam nüfus 110 milyon, sivil 
işgücü 60 milyon ve istihdam da 52 milyon ise 
bu ülkedeki işsizlik oranı kaçtır? 

A) 17,2 B) 15 C) 13,3 D) 12,5 E) 9,7 
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14. Gelirde meydana gelen 1 birimlik artışın vergi-
lerde 0,5 birimlik bir artış yarattığı bir durumda 
marjinal tüketim eğilimi 0,8 ise vergilerdeki 12 
birimlik artış denge gelir düzeyini nasıl etkiler? 

A) 24 birim artar.  B) 20 birim azalır. 

C) 16 birim artar.  D) 20 birim artar. 

 E) 16 birim azalır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Bir ekonomide dış ticaret açığı giderek azalı-
yorsa faiz oranı ve hasıla düzeyiyle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur? 

 Faiz Oranı Hasıla Düzeyi 
A) Yükselir Azalır 

B) Yükselir Değişmez 

C) Yükselir Artar 

D) Düşer  Azalır 

E) Düşer  Artar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Mundell-Fleming modeline göre, sınırsız ser-
maye hareketliliği ve esnek kur sisteminin söz 
konusu olduğu durumda, hasıla düzeyini etki-
leyebilmek için aşağıdakilerden hangisi gerçek-
leştirilmelidir? 

A) Gelirler politikası 

B) Maliye politikası 

C) Bağımsız para politikası 

D) Para kurulu uygulaması 

E) Devalüasyon uygulaması 

17. Aşağıdakilerden hangisi klasiklerin para arzın-
daki değişimin toplam talep üzerine etkisini 
açıklar? 

A) Para arzının artması faizlerin artmasını sağla-
yarak fiyatların düşmesine yol açacak ve bu da 
toplam talebi artıracaktır. 

B) Para arzının artması fiyatların artmasına sebep 
olacak bu da yatırım talebini artırırken toplam 
talebin düşmesine sebep olacaktır. 

C) Para arzındaki artış yatırım talebinin azalması-
nı sağlayarak, faizleri artıracak bu da toplam 
talebi artıracaktır. 

D) Para arzı artışı faiz oranlarının düşmesini buna 
bağlı olarak yatırım talebinin artmasını sağla-
yarak toplam talebi artıracaktır. 

E) Para arzı artınca fiyatlar düşecek buna bağlı 
olarak faiz oranları artıp toplam talebin düşme-
sine sebep olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

18. Tobin’in q teorisi modeline göre bir firma hangi 
durumda yeni yatırım yapar? 

A) q değeri birden küçükse 

B) q değeri birden büyükse 

C) q değeri bire eşitse 

D) q değeri sıfıra eşitse 

E) q değeri sıfırla bir arasında ise 

 

 

 

 

 

19. Bir ekonomideki faiz oranlarının değişmesi 
vadeli mevduat hacmini nasıl etkiler? 

A) Faiz oranları düşüyorsa, vadeli mevduat hacmi 
artar. 

B) Faiz oranlarındaki değişmeler vadeli mevduat 
hacmini ters yönde etkiler. 

C) Faiz oranları düşüyorsa, vadeli mevduat hacmi 
etkilenmez. 

D) Faiz oranlarının değişmesi vadeli mevduat 
hacmini etkilemez. 

E) Faiz oranları artıyorsa vadeli mevduat hacmi 
artar. 
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20. Tek bir bankanın faaliyette bulunduğu bir ekonomik 
sistemde zorunlu karşılık oranı %20, serbest re-
zerv oranı %5 ve dolaşımdaki nakit oranı %15 tir. 

 Vadeli mevduat tercih oranı 2,5 ve vadeli mev-
duat zorunlu karşılık oranı %4 ise bankaya yatı-
rılan 10.000 TL lik mevduatla ne kadarlık bir 
mevduat genişlemesi yaratılır? 

A) 10.000  B) 1.000  C) 2.000 

 D) 20.000 E) 5.000 

 

 

 

 

 

 

 

21. Monetaristlere göre enflasyonun temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Para arzı artış hızının gereğinden yüksek ol-
ması 

B) Yatırım talebindeki istikrarsızlık 

C) Borçlanmanın maliyetini artıran yüksek faiz 
oranları 

D) Paranın dolaşım hızının kısa dönemde değiş-
mesi 

E) Para talebindeki istikrarsızlık 

 

 

 

 

 

 

 

22.  İşçi başına çıktı miktarı 

  A malı B malı 

 X ülkesi 20 16 

 Y ülkesi 8 24 

 Mutlak üstünlükler teorisine göre yukarıdaki 
tablo için iki ülkenin serbest ticareti açısından 
hangi sonuç ortaya çıkar? 

A) Her iki malı da X ülkesi ihraç edecektir. 

B) X ülkesi B malını Y ülkesi A malını ihraç eder. 

C) X ülkesi A malını Y ülkesi B malını ihraç eder. 

D) Her iki malı da Y ülkesi ihraç edecektir. 

E) Her iki ülke içinde yapılacak ticaret karlı değil-
dir. 

23. Uzmanlaşmaya yönelen ve buna göre ticaret 
yapan bir ülke ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Ülkenin üretimi ve tüketimi, üretim olanakları 
eğrisinin üzerinde gerçekleşir. 

B) Ülkenin üretimi ve tüketimi, üretim olanakları 
eğrisinin alt yanında gerçekleşir. 

C) Ülkenin üretimi ve tüketimi, üretim olanakları 
eğrisinin üst yanında gerçekleşir. 

D) Ülkenin tüketimi üretim olanakları eğrisinin üze-
rinde, üretimi ise üst yanında gerçekleşir. 

E) Ülkenin üretimi üretim olanakları eğrisinin üze-
rinde tüketimi ise üst yanında gerçekleşir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. İthal edilen bir mala uygulanan gümrük tarifesi, 
yurtiçinde nasıl bir etki doğurur? 

A) Fiyatlar artarken üretim azalır. 

B) Hem fiyatlar hem üretim azalır. 

C) Yalnızca üretim azalır. 

D) Hem fiyatlar hem üretim artar. 

E) Fiyatlar azalırken üretim artar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Nüfus artışının ve teknolojik ilerlemenin var olma-
dığı bir ülkede toplam üretim fonksiyonu  
Y = K0,4 ⋅ L0,6 şeklindedir.  

 Buna göre, sermayenin aşınma oranı yıllık 0,10 
olduğu varsayıldığında, Neoklasik Solow mode-
line göre dengeli büyüme için kişi başına tüke-
timi maksimum kılan tasarruf oranı kaçtır? 

A) 0,10 B) 0,40 C) 0,60 D) 0,20 E) 0,70 
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26. Rostow’un kalkınma aşamaları kuramına göre 
girişimci sınıfın ortaya çıkışı hangi aşamada 
gerçekleşir? 

A) Geleneksel toplum aşaması 

B) Kalkışa hazırlık aşaması 

C) Gelişen toplum aşaması 

D) Kalkış aşaması 

E) Olgunluk aşaması 

 

 

 

 

 

27. “Az gelişmiş ülkeler yoksul oldukları için yoksullar-
dır.” görüşünü ortaya atan ve bu konuda çalış-
ma yürüten iktisatçı aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) A. Lewis  B) A. Hirschman 

C) R. Nurkse  D) P.N. Rosenstein 

 E) S. Kuznets 

 

 

 

 

 

28. 1900-1914 yılları arasında Osmanlı İmparator-
luğunda kağıt para basma yetkisi aşağıdaki ku-
rumlardan hangisine aittir? 

A) İş Bankası 

B) Emniyet Sandığı 

C) Ziraat Bankası 

D) Osmanlı Bankası 

E) Sanayi ve Maadin Bankası 

 

 

 

 

 

29. Cumhuriyetin ilk 5 yılında uygulanan ekonomi 
politikalarının en az başarılı olduğu alan aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Ticaret hacminin artırılması 

B) Ulaştırma yatırımları 

C) Sanayi üretiminin artırılması 

D) Tarımsal üretimin artırılması 

E) Bankacılık faaliyetleri 

30. Aşağıdakilerden hangisi 1946-1960 yılları arası 
dönemin belirgin niteliklerinden biri değildir? 

A) Özel sermaye birikiminin genişlemesi 

B) Tarımda makineleşmenin hızlanması 

C) Yeni ekim alanlarının üretime açılması 

D) Tarımsal ürün faaliyetlerinin desteklenmesi 

E) Demir yollarına öncelik verilmesi 
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MALİYE 

 

1. Halkın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ye-
terliliğe sahip olmadığı düşüncesi üzerine inşa 
edilen ve devletin kendi tercihlerini bireysel 
tercihlerin üzerinde tuttuğu, bireyle arasındaki 
ilişkiyi bir baba evlat ilişkisine benzeten devlet 
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Liberal Devlet Anlayışı 

B) Organik devlet anlayışı 

C) Paternalistik devlet anlayışı 

D) Sosyalist devlet anlayışı 

E) Jandarma devlet anlayışı 

 
 
 
 
 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi dışsallığın özellikle-
rinden biri değildir? 

A) Kaynak dağılımında etkinliği bozar. 

B) Üretim ya da tüketim sürecinde ortaya çıkar. 

C) Üreticinin zararını artırıp, karı azaltıyor veya 
tüketicinin refahında azalma oluyor ise bu 
olumsuz dış faydadır. 

D) Olumlu dışsallıklarda marjinal sosyal fayda 
marjinal özel faydadan küçüktür. 

E) Ekonomik yapıda dışsallığın taraflarını belirle-
mek mümkündür, fakat tarafların dışsallık ne-
deni ile katlandıkları maliyet ve sağladıkları 
faydaları fiyatlandırmak güçtür. 

 
 
 
 
 
 
3. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi kulüp 

mallara öncülük etmiştir? 

A) Buchanan 

B) Wagner 

C) A. Smith 

D) Samuelson 

E) K. Wicksell 

4. Aşağıda kamu harcamalarının kapsamında 
değerlendirilen tanımlamalardan hangisi yanlış 
ifade edilmiştir? 

A) Gerçek artış kamu harcamalarının miktarındaki 
artışla birlikte yapılan hizmetin kalitesinde ve 
niteliğinde de meydana gelen bir artıştır. 

B) Görünüşte artış kamu harcamalarının hizmet 
miktarı ve kalitesinde bir artış yaratmamıştır. 

C) Kamu harcamalarının belirli zaman aralığında 
parasal olarak artması mutlak artış olarak ta-
nımlanır. 

D) Devletin eskiden sunduğu hizmetleri daha iyi 
ve kaliteli sunması kamu harcamalarının geniş-
liğine artışını ifade eder. 

E) Devletin eskiden sunmadığı bir hizmeti sunma-
sı kamu harcamalarının genişliğine artışı olarak 
tanımlanır. 

 

 

 

 

 

 
5. Kamu harcamalarının sürekli artığını ve bu 

artışın milli gelir üzerindeki oranının da sürekli 
artığını savunan görüş ve bilim insanı aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) A. Wagner – Wagner kanunu 

B) W.Baumol  – Baumol modeli 

C) G.Tullock – O y değiş tokuşu 

D) Peacock ve Wiseman’ın – Sıçrama tezi 

E) Niskanen – Bürokratik büyüme modeli 

 

 

 

 

 

 
6. Aşağıdaki kamu harcamalarından hangisi fonk-

siyonel harcamalara örnek olarak verilemez? 

A) Eğitim hizmetleri 

B) Sağlık hizmetleri 

C) Sosyal güvenlik hizmetleri 

D) Enerji hizmetleri 

E) Transfer harcamaları 
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7. Nitelikleri gereği her yıl tekrarlanmayan ve 
faydaları diğer yıllara yayılan kamu harcamaları 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Transfer harcamaları 

B) Cari harcamaları 

C) Fonksiyonel harcamalar 

D) Milli harcamalar 

E) Yatırım harcamaları 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Kamu harcamalarında, hizmetten yararlananla-

rın sayısı ile sunulan hizmetin maliyeti arasında 
bir bağlantı olmayan hizmet türü aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Tam kamusal mal ve hizmetler 

B) Eğitim hizmeti 

C) Sağlık hizmeti 

D) Erdemli mallar 

E) Yarı kolektif mallar 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
9. Aşağıdakilerden hangisi devletin egemenlik 

gücüne göre aldığı vergilerden biri değildir? 

A) Vergiler 

B) Harçlar 

C) Şerefiyeler 

D) Parafiskal gelirler 

E) Mülk ve teşebbüs gelirleri 

10. Dar anlamda ve geniş anlamda kamu gelirleriy-
le ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Dar anlamda kamu gelirleri sadece merkezi 
idare tarafından toplanan kamu gelirleridir. 

B) Dar anlamda kamu gelirleri zora dayanarak 
yani cebri yolla tahsil edilir. 

C) Geniş anlamda kamu gelirleri merkezi yönetim 
dışında mahalli idarelerin ve diğer kuruluşların 
elde ettiği gelirleri de kapsar. 

D) Geniş anlamda kamu gelirlerinin tümü cebri 
olarak tahsil edilir. 

E) Zorunlu olmayan borçlanma ve yardımlar geniş 
anlamda kamu gelirleri kapsamında incelenir. 

 

 

 

 

 
11. Aşağıdakilerden hangisi verginin gelir etkisini 

ifade etmektedir?  

A) Gelir vergisinde yaşanan bir artış sonucu geliri 
azalan kişilerin, eski gelir düzeylerine ulaşmak 
için daha fazla çalışmayı tercih etmesi 

B) Gelir vergisindeki oranların azalması sonucu 
geliri artan bireyin çalışmayı tercih etmek yeri-
ne dinlenmeyi tercih etmesi 

C) Gelir vergisi oranlarındaki artış sonucunda geli-
ri azalan bireyin, çalışmak yerine dinlenmeyi 
tercih etmesi 

D) Vergi oranlarındaki artış sonucunda kamu ge-
lirlerinde yaşanan artışın bütçe açıkları üzerin-
deki yarattığı olumlu etkidir 

E) Vergi oranları azalırken kamu harcamalarının 
da buna paralel azaltılarak dengenin sağlan-
ması 

 

 

 
12. Gelir arttıkça gelirin daha fazla kısmının vergi 

olarak alınması ile vergi yükünün artmasını ifa-
de eden fedakarlık görüşü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Eşit fedakarlık görüşü 

B) Eşit oranda fedakarlık görüşü 

C) Eşit marjinal fedakarlık görüşü 

D) Minimum fedakarlık görüşü 

E) En az toplam fedakarlık görüşü 
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13. Aşağıdaki birimlerden hangisi Kesin hesap 
kanunu tasarısı için TBMM’ye genel uygunluk 
bildirimini sunan birimdir? 

A) Meclis Plan Bütçe Komisyonu      

B) Sayıştay   

C) Bakanlar Kurulu 

D) Yüksek Denetleme Kurulu 

E) Maliye Bakanlığı 

 

 

 

 
 

14. İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyelerinin 
görev süreleri aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru olarak verilmiştir?  

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

 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi bütçede “adem-i tahsis” 
ilkesine bir istisnadır? 

A)  Katma Değer Vergisi 

B) Özel tüketim vergisi  

C) Kurumlar Vergisi 

D) Liman resmi  

E) Fonlar 

 

 

 

 

 

 

16. Devlet tarafından verilen görevleri yerine geti-
rebilmek için sunduğu hizmetler ile bu hizmet-
lerin birim maliyetinin önem kazandığı bütçe 
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Torba bütçe  

B) Sıfır tabanlı bütçe  

C) Program bütçe 

D) Performans bütçe  

E) Planlama Programlama Bütçeleme sistemi 

17. Aşağıdakilerden hangisi bir Düzenleyici ve 
Denetleyici Kurum değildir? 

A) RTÜK  B) TAPDK  C) SPK 

 E) BİTDDK E) SGK 

 

 

 

 

 
18. Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın mali 

nedenlerindendir? 

A) Kamu gelirleri ile kamu giderleri arasındaki 
uyumsuzlukları gidermek 

B) Enflasyon  

C) Durgunluk  

D) Siyasi istikrarsızlık  

E) Ekonomik istikrarı sağlamak  

 

 

 

 
19. Borç alan bir ülkenin borcu nerede ve nasıl 

kullanacağının önceden belirlenmiş olduğu ve 
borç veren ülkenin istediği malları borcu alan 
ülkeye satabileceği borçlanma türü aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Serbest kredi 

B) Bağlı kredi 

C) Sendikasyon kredisi 

D) Röfinansman kredisi 

E) İthalat kredisi 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi devletin ülke içindeki 
bankalardan borçlanması durumunda doğabi-
lecek sonuçlardan biridir?  

A)  Ekonomide dolaşımda bulunan para miktarının 
artması    

B)  Milli paranın yabancı para karşısında değer 
kaybetmesi 

C)  Mevduat ve kredi miktarında oluşan azalma
    

D)  Özel sektörün yatırım imkanlarının artması  

E)  Millî gelirde yaşanan azalma 
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21. Aşağıdakilerden hangisi vadesi gelmiş veya 
vadesi kısa olan borçların devlet tarafından 
uzun vadeli borç haline dönüştürülmesidir? 

A) Borçların değişimi  

B) Konversiyon  

C) Konsolidasyon   

D) Amortisman  

E) Monetizasyon 

 
 

 

 

 

 

 

 

22. İç borçlanmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) İç borçlanma ülke sınırları içindeki bireylerden 
ve kurumlardan yerli para cinsinden yapılan 
borçlanmadır. 

B)  Ülke içinde ek kaynak yaratarak genişletici bir 
ekonomik etki oluşturur. 

C)  Özel bir takım nedenlerle altına ya da dövize 
endeksli iç borçlanmada yapılabilir. 

D)  İç borçlanma konjonktürel durum dikkate alına-
rak ticari bankalardan da yapılabilir. 

E)  Sosyal güvenlik kurumundan tam zorlama ile 
devlet borçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Stagflasyon olgusunu doğal işsizlik oranı ile 
açıklayan iktisadi düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A)  Klasik yaklaşım  

B)  Neo-Klasik yaklaşım   

C)  Keynesyen yaklaşım  

D)  Post-Keynesyen yaklaşım   

E) Monetarist yaklaşım 

24. Pump – priming kuramı nedir? 

A) Ekonomiye yeterli para aktarılmasıyla artan tü-
ketim ve yatırım harcamalarının çarpan ve hız-
landıran etkisiyle ekonomik canlanmayı sağla-
ması 

B) Karşılığı olmayan hiçbir harcamanın ekonomi-
de yapılmaması 

C) Kamu harcamalarının sadece yatırıma yönlen-
dirilmesi ve tüketim harcamalarından kaçınıl-
ması 

D) Toplam harcamaların artırılması, ancak tüketim 
harcamalarına ağırlık verilerek ekonomik can-
lanmanın sağlanması 

E) Kamu harcamalarının bileşiminde transfer har-
camalarına ağırlık verilmesi 

 

 

 
 
 
 
 
25. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımını daha 

adil bir hâle getirmek için uygulanan maliye po-
litikalarından biri değildir?  

A) Gelir vergisinde artan oranlılık  

B)  Asgari geçim indirimi 

C) Gelir vergisi objektif bir yapıya sahip olmalı 

D) Devletin sosyal güvenliğin finansmanına katıl-
ması 

E) Bedelsiz kamu hizmet sunumu 

 

 

 

 

 

 

26. Fonksiyonel gelir dağılımı aşağıdakilerden 
hangisi ile ifade edilir?  

A) Farklı coğrafi bölgelerde yaşayan insanların 
milli gelirden aldıkları paylar 

B) Çeşitli üretim faktörlerinin milli gelirden aldıkları 
paylar 

C) Tarım sektörünün milli gelir den aldığı paylar 

D) Kamu sektörünün milli gelir içindeki payı 

E) Özel sektörün milli gelir içindeki payı 
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27. Vergi hatasının dikkate alınması suretiyle mü-
kellef için yeniden yapılan tarhiyat aşağıdaki-
lerden?  

A) Beyan üzerine tarhiyat      

B) İkmalen tarhiyat  

C) Düzeltme tarhı  

D) Re’sen tarhiyat   

E) İdarece tarhiyat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu 

kapsamında yer alan belgelerden biri değildir?  

A) Sevk irsaliyesi  

B)  Serbest meslek makbuzu 

C)  Mahsup fişi  

D)  Fatura  

E) Taşıma irsaliyesi 

 

 

 

 

 

 

 

29. Zirai kazanç, ticari kazanç ayrımı ile ilgili aşağı-
da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir zirai ürün markete pazara indiği andan itiba-
ren kazanç ticari kazançtır. 

B) Çiftçinin ürününü mağazaya dükkâna getirdiği 
ana kadar yapılan faaliyet zirai kazançtır. 

C) Ticari kazanç sermaye unsurunun ön planda 
olduğu kazanç şeklidir. 

D) Zirai bir ürüne bir fiil iştirak etmeksizin üründen 
pay alınıyor ise kazanç gayrimenkul sermaye 
iradıdır. 

E) Zirai kazanç kapsamında yer alan yarıcılık faa-
liyeti bir ticari kazanç olarak vergilendirilir. 

30. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faali-
yetinin özelliklerinden değildir?  

A)  Mesleki ve ilmi bilgiye dayanması  

B)  Ticari mahiyete sahip olmaması  

C)  Süreklilik unsurlarını taşıması 

D)  Bir işverene bağlı olarak çalışılması  

E)  İhtisasa dayalı olması 
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MUHASEBE 

 
1. İşletmenin banka hesabına yatırdığı yabancı 

para, Bankalar hesabına Türk Lirası cinden 
kaydedilmiştir. Buna göre hangi muhasebe te-
mel kavramına uygun davranılmıştır? 

A) Tutarlılık  B) Dönemsellik 

C) İhtiyatlılık  D) Para ile Ölçülme 

 E) Tam Açıklama 

 

 

 

 

2. İşletmenin 2015 yılı sonu itibariyle öz sermaye-
si 1.200.000TL, yılın başında ise 1.000.000TL 
dir. Aynı yıl içinde işletmeden çekilen değerler 
toplamı 100.000TL, işletmeye eklenen değerler 
toplamı ise 140.000TL olduğuna göre işletme-
nin kar veya zararı kaç TL dir? 

A) 100.000 Kar  B) 120.000 Zarar 

C) 150.000 Kar  D) 150.000 Zarar 

 E) 160.000 Kar 

 

 

 

 

3. İşletmenin uzun vadeli planlar yapması, uzun 
vadeli borçlar alması ileriye dönük araştırma 
geliştirme yapmasını ve birçok değerleme öl-
çüsünün uygulanabilmesini sağlayan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dönemsellik  

B) Kişilik  

C) Tutarlılık  

D) İşletmenin Sürekliliği  

E) Özün Önceliği  

 

 

 

 

 

4. Bankalar hesabı VUK’a göre aşağıdaki değer-
leme ölçülerinden hangisi ile değerlenir? 

A) Maliyet değeri  B) Tasarruf değeri 

C) Mukayyet değer D) Nominal değer 

 E) Rayiç bedel 

5. İşletme 01.05.2015 tarihinde 4.000$’a Ticari mal 
satmış karşılığında çek almıştır. İşlem günü 1$= 
1.7TL dir. Söz konusu çek 20.05.2015 tarihinde 
1$= 1.6TL kuru üzerinden tahsil edilmiştir.  

 Tahsilat kaydıyla ilgili yapılacak muhasebe 
kaydında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur?  

A) Kasa hesabı 6.800TL borçlu 

B) Alınan Çekler hesabı 6.400TL alacaklı 

C) Komisyon Giderleri hesabı 400TL borçlu 

D) Satış İskontoları hesabı 400TL borçlu 

E) Alınan Çekler hesabı 6.800TL borçlu 

 

  

 
 

 

6. İşletme 01.09.2015 tarihinde 30.000$ tutarında 
yıllık %12 faiz oranlı 6 ay vadeli tevdiat hesabı aç-
tırmıştır.  (01.09.2015 tarihinde 1$= 1.70TL, 
31.12.2015 1$= 1.90TL dir) 

 Buna göre 31.12.2015 tarihinde yapılması gere-
ken kayıtta aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır? 

A) Gelir Tahakkukları hesabı 2.280TL borçlu 

B) Faiz Gelirleri hesabı 2.280TL alacaklı 

C) Bankalar hesabı 6.000TL borçlu 

D) Kambiyo Karları hesabı 8.280TL alacaklı 

E) Kambiyo Karları hesabı 6.000TL alacaklı 

 

 

 

 

 

 

 

7. İşletme %18 KDV dahil 10.620TL lik ticari mal 
satmış, karşılığında yarısı için senet, kalan 
kısmı içinse müşterinin kredi kartına 4 taksit 
yapmıştır. Yapılacak muhasebe kaydında aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Diğer Hazır Değerler 5.310TL borçlu 

B) Diğer Çeşitli Alacaklar 5.310TL borçlu 

C) Diğer Ticari Alacaklar  5.310TL borçlu 

D) Diğer Hazır Değerler 5.310TL alacaklı 

E) Alacak Senetleri 10.620TL borçlu 



2016 KPSS - A DENEME SINAVI  1 

19 

8-9. soruları aşağıdaki bilgilere  
göre cevaplayınız. 

 AMBARCI A.Ş 01.07.2015 tarihinde ofis kiralamış 
ve 60.000TL yıllık kira bedelini peşin olarak öde-
miştir.  

 
 
 
 

8.  Bu bilgilere göre 01.07.2015 tarihinde yapması 
gereken muhasebe kaydında aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Genel Yönetim Giderleri hesabı 25.000TL 
borçlu 

B) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 30.000TL 
borçlu 

C) Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabı 30.000TL 
borçlu 

D) Genel Yönetim Giderleri hesabı 60.000TL 
borçlu 

E) Gelecek Yıllara Ait Giderleri hesabı 60.000TL 
alacaklı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin dönem 
sonunda yapması gereken kayıtta aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 30.000TL 
borçlu 

B) Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabı 30.000TL 
borçlu 

C) Genel Yönetim Giderleri hesabı 25.000TL ala-
caklı 

D) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 25.000TL 
alacaklı 

E) Genel Yönetim Giderleri hesabı 30.000TL 
borçlu 

 

10. İşletme birkaç kez istemesine rağmen tahsil ede-
mediği 80.000TL lık senetli alacaklarının ¼ üne 
karşılık ayırmış ve bir süre sonra bu alacakların 
70.000TL sini tahsil etmiş kalan tutarın tahsilinin 
imkansız olduğuna mahkeme karar vermiştir. 

 Alacağın tahsilat kaydında aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 
20.000TL borçlu 

B) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı 
10.000TL borçlu 

C) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 80.000TL ala-
caklı 

D) Kasa hesabı 70.000TL borçlu 

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı 10.000TL 
alacaklı 

 

 

11 - 12. soruları aşağıdaki bilgilere  
göre cevaplayınız. 

 İşletme X Bankasına verdiği talimatla UMUT 
AŞ’nin nominal değeri 25TL olan hisse senetlerin-
den 2.000adedini 60.000TL’ye banka aracılığıyla 
satın almıştır. Ayrıca hisse senetlerinin alımı ile il-
gili 1.000TL komisyon giderine katlanılmıştır.  

 
 

11. Hisse senetlerinin alış kaydında aşağıdaki 
ifadelerden hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Komisyon Giderleri 1.000TL borçlu 

B) Genel Yönetim Giderleri 1.000TL borçlu 

C) Hisse senetleri 50.000TL borçlu 

D) Bankalar hesabı 51.000TL alacaklı 

E) Finansman Giderleri 1.000TL borçlu 

 

12. Söz konusu Hisse Senetlerinin yarısı adedi 
35TL’den satışı yapılırsa aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?  

A) Hisse Senetleri hesabı 35.000TL alacaklı 

B) Hisse Senetleri hesabı 30.000TL alacaklı  

C) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 
5.000TL borçlu 

D) Menkul Kıymet Satış Karları 5.000TL borçlu 

E) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 
5.000TL alacaklı 
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13-15. soruları aşağıdaki bilgilere  
göre cevaplayınız.  

 Sürekli Envanter Yöntemini kullanan DOĞA işlet-
mesinin dönem başı mal mevcudu14.000TL, dö-
nem içi alışları 46.000TL, alışlarla ilgili nakliye gi-
derleri 4.000TL, alış iskontosu 1.000TL, satışları 
24.000TL, satışla ilgili nakliye giderleri 500TL, satış 
iadeleri 3.000TL ve işletmenin kar marjı %20 dir.  

 

 

   
 
 
                    

13. Yukarıdaki bilgilere göre Satılan Ticari Mallar 
Maliyeti hesabının kalanı kaç TL dir? 

A) 24.000TL B) 20.000TL C) 17.500TL 

 D) 15.000TL E) 12.500TL 

 

 
 
 
 
 
 

14. Ticari mallar hesabının kalanı 43.500TL oldu-
ğuna göre alış iadeleri kaç TL dir? 

A) 4.000 TL B) 3.500 TL C) 2.000 TL 

 D) 1.500 TL E) 1.000 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. Yukarıdaki bilgilere göre Brüt Satış Karı veya 
Zararı kaç TL dir? 

A) 5.000 TL zarar B) 3.500 TL kâr 

C) 3.000 TL kâr  D) 2.250 TL zarar 

 E) 1.000 TL kâr 

16. İşletme üretimde kullanmak üzere yurt dışına 
sipariş etmiş olduğu makine için Akbank Kızılay 
şubesinde akreditif açtırmıştır. 

        İşletmenin akreditif açtırdığında yapacağı mu-
hasebe kaydında alacaklandırılacak hesap aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Verilen Sipariş Avansları hesabı 

B) Verilen Avanslar hesabı 

C) Bankalar hesabı 

D) Banka Kredileri hesabı 

E) Kasa hesabı 

 

 

 

 

 

 

 

17. Uzun vadeli olarak ihraç edilen tahvillerin öde-
necek taksitlerinin Kısa vadeli hesaba dönem 
sonunda aktarılması kaydında aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğru verilmiştir? 

A) Banka Kredileri hesabı borçlu 

B) Çıkarılmış Tahviller hesabı alacaklı 

C) Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri hesabı 
borçlu 

D) Çıkarılmış Tahviller hesabı borçlu 

E) Menkul Kıymetler İhraç Farkı hesabı borçlu 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Özkaynaklar hesap 
grubunda yer alan hesaplardan biri değildir? 

A) Statü  Yedekleri 

B) Hisse Senetleri İhraç Primleri 

C) Hisse Senetleri İptal Karları 

D) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Ar-
tışları 

E) İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü 
Karşılığı 
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19. İşletmenin aldığı depozito ve teminatlar aşağı-
daki hesap gruplarının hangisinde izlenir? 

A) Ticari Borçlar 

B) Mali Borçlar 

C) Diğer Borçlar 

D) Alınan Avanslar 

E) Borç ve Gider Karşılıkları 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi amortisman hesapla-
ma yöntemleri arasında yer almaz? 

A) Endirekt yöntem 

B) Olağanüstü yöntem 

C) Azalan Kalanlar yöntemi 

D) Normal yöntem 

E) Artan Kalanlar yöntemi 

 

 

 

 

 

 

21. Tek Düzen Hesap Planında 7/A seçeneğini 
uygulayan bir işletme aşağıdaki hesaplardan 
hangisini kullanamaz? 

A) Finansman Giderleri 

B) Genel Üretim Giderleri 

C) İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

D) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 

E) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

 

 

 

 

 

 

22. Bir işletmede Dönen Varlık toplamı 120.000TL, 
stoklar 40.000TL, Toplam Borçlar 80.000TL, 
Uzun vadeli borç toplamı 40.000TL ise işletme-
nin Asit-Test oranı kaçtır? 

A) 1  B) 1.21  C) 1.83 

 D) 2  E) 2.1 

 

23. Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar Hazır Değerler
Stoklar

−
 

 Yukarıda verilen orana ne ad verilir? 

A) Stok Devir Hızı Oranı 

B) Stok Bağımlılık Oranı 

C) Cari Oran 

D) Asit Test Oranı 

E) Nakit Oranı 

 
 
 
 
 

24. Nominal değeri 42.000TL olan 6 ay vadeli %24 
iskonto oranıyla iç iskonto yöntemine göre pe-
şin değeri kaç TL dir? 

A) 37.500  B) 32.000  C) 29.500 

 D) 25.200 E) 17.500 

 

 

 

 

 

 

 

25. İşletmenin bankadan talep ettiği altı ay(180gün)  
vadeli 600.000TL tutarındaki kredi,  48.000TL fa-
iz kesintisi yapılarak 542.000TL olarak öden-
miştir. Buna göre bankanın uyguladığı faiz ora-
nı %kaçtır? 

A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16 

 

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi mali yapı analizinde 
kullanılan oranlardan biri değildir? 

A) Nakit oranı 

B) Finansman oranı 

C) Otofinansman oranı 

D) Kaldıraç oranı 

E) Duran varlıklar/Devamlı sermaye oranı 
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27. Bir işletmenin vergiden önceki karı 
3.000.000TL, dönemin finansman gideri 
200.000TL, vergi oranı ise %20 dir. Buna göre 
işletme, elde ettiği karla finansman giderlerini 
kaç kez karşılar? 

A) 3 B) 5 C) 8 D) 10 E) 11 

 
 
 
 

28. Bir işletmede vergi öncesi kar 1.400.000TL, 
finansman giderleri 600.000TL dir. Aktif toplamı 
3.000.000TL olduğuna göre bu işletmede eko-
nomik verimlilik oranı kaçtır? 

A) 0.50  B) 0.56  C) 0.66 

 D) 0.80  E) 0.85 

 
 
 

 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi fon kaynaklarından 
biri değildir? 

A) Uzun vadeli  borçlarda artış 

B) Satıcılara olan borçta artış 

C) Dönen Varlıklarda artış 

D) MDV yeniden değerlemede artış 

E) Demirbaşlarda azalış 

 
 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi TMS-23 Borçlanma 
Maliyetleri Standardına göre, koşullara bağlı 
olarak özellikli varlık olamaz? 

A) Maddi Duran Varlıklar 

B) Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

C) Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 

D) Stoklar  

E) İmalat Tesisleri 
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