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HUKUK 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına 
göre Bakanlar Kurulunun görev ve yetkileri 
arasında sayılmıştır? 

A) Milletlerarası Anlaşmaların onaylanmasının 
uygun bulunması 

B) Ara verme veya tatil dönemindeki meclisin doğ-
rudan olağanüstü toplantıya çağrılması 

C) Af kanunun kabul edilmesi 

D) Milli güvenliğin sağlanması 

E) Seçimlerin yenilenmesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi 
olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri 
ile düzenlenebilir? 

A) Yerleşme ve seyahat hürriyeti 

B) Dilekçe hakkı 

C) Mülkiyet hakkı  

D) Vatan hizmeti 

E) Ailenin korunması ve çocuk hakları 

3. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangi-
si Anayasa mahkemesince yapılan somut norm 
denetimi ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir? 

A) Anayasa değişiklikleri, Kanunlar, Kanun Hük-
münde Kararnameler ve içtüzükler hakkında iş-
letilen bir uygunluk denetimi usulüdür. 

B) İtiraz yolu veya def’i davası olarak da adlandırı-
lır. 

C) Davaya bakan mercii mahkeme niteliğine sahip 
olmalıdır. 

D) Mahkemenin anayasaya aykırılığı re’sen gör-
mesi veya tarafların ileri sürdüğü aykırılık iddi-
asını ciddiye alması gerekir. 

E) Anayasa mahkemesi itirazın gelişinden itibaren 
beş ay içinde kararını açıklamalıdır. 

 

 
 
 
 

4. İdarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde eşleşti-
rilen aşağıdaki idari kuruluşların hangisinde 
idari vesayet ilişkisi vardır? 

A) Mili Eğitim Bakanlığı  –  Yüksek Öğretim Kurulu 

B) Başbakanlık  –  Milli İstihbarat Teşkilatı 

C) Ulaştırma Bakanlığı- TCDD Genel Müdürlüğü 

D) Ankara Valiliği  –  Yenimahalle Kaymakamlığı 

E) Maliye Bakanlığı- Gelir İdaresi Başkanlığı 
 
 
 
 
 

5. Danıştay incelemesinden geçirilmeden tüzük 
çıkarılması durumunda, aşağıdaki işlem unsur-
larının hangisi yönünden sakatlık söz konusu 
olur? 

A) Yetki  B) Şekil  C) Sebep 

 D) Konu E) Amaç 

5 
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6. I.  Aylıktan kesme 

II.  Kadro açığına alınma 

III. Görevden uzaklaştırma 

IV. Memuriyetten çıkarılma 

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri kamu görevli-
lerine uygulanan disiplin cezaları arasında yer 
almamaktadır? 

A) Yalnız II B) I – II  C) I – IV 

 D) II – III E) II – III – IV 

 

 

 

 

 

 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın idari gö-
revleri arasında yer almamaktadır? 

A) Tüzükler hakkında açılacak iptal davasını karar 
bağlamak 

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

C) İdari makamlar arasında görev ve yetki unsu-
runa ilişkin Başbakanlıkça gönderilen uyuş-
mazlıkları çözümlemek 

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

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

 

 

 
 
 
 
8. İdari Yargılama Usul Kanunu’na göre ilk ince-

lemede idari merci tecavüzü durumu saptanırsa 
yargı yeri nasıl bir yöntem izler? 

A) Dava reddedilir. 

B) Dilekçe görevli idare merciine tevdi edilir. 

C) Dosya doğrudan Danıştay’ca karara bağlanır. 

D) Dilekçenin düzeltilmesi için otuz günlük ek süre 
verilir. 

E) İdari başvuru yapılmış sayılır ve yargı süreci 
başlatılır. 

9. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukuku kuralları-
nın yer bakımından uygulanması kapsamında 
yer alan ilkelerden biri değildir? 

A) Kanunilik ilkesi 

B) Mülkilik İlkesi 

C) Şahsilik İlkesi 

D) Koruma ilkesi 

E) Evrensellik ilkesi 

 

 

 
 
10. Aşağıdaki suçlardan hangisinde "zincirleme suç" 

hükümleri uygulanabilir? 

A) Yağma suçu  

B) Kasten öldürme suçu  

C) Kasten yaralama suçu  

D) İşkence suçu  

E) Kasten hırsızlık suçu 

 

 

 

 
 

 
11. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi çocuklara özgü 

güvenlik tedbirleri arasında yer almaz? 

A) Eğitim tedbiri 

B) Islah tedbiri 

C) Bakım tedbiri 

D) Danışmanlık tedbiri 

E) Barınma tedbiri 

 

 

 

 

 
12. CMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi tanıklık-

tan çekilebilecek kişilerden biri değildir? 

A) Sanığın ikinci derece dahil kayın hısımları 

B) Sanığın boşanmış olduğu eski eşi 

C) Sanığın diş hekimi   

D) Sanığın özel şoförü  

E) Sanığın nişanlısı 
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13. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdaki 
hangi durumda şüpheli veya sanığa müdafi 
ataması zorunlu değildir? 

A) Şüpheli veya sanık  sağır ve dilsiz ise 

B) Şüpheli veya sanık  henüz 15 yaşında ise 

C) Alt sınırı 5 yıldan az hapis cezası gerektiren bir 
suçla suçlanıyorsa 

D) Şüpheli veya sanık  kendisini savunamayacak 
derecede malul ise 

E) Şüpheli veya sanık  çocuk ise 

 
 

 

 
 
 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi, dürüstlük kuralının 

uygulandığı hallerden biri değildir? 

A) Hakların kullanılması 

B) Sözleşmelerin değişen şartlara uyarlanması 

C) Tarafların sözleşmedeki iradelerinin yorum-
lanması 

D) Sözleşmenin tanımlaması 

E) Sözleşmenin kurucu unsurlarındaki noksanlık-
ların tamamlanması 

 

 

 

 
 
 

 

15.  Paylı (müşterek) mülkiyetle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?  

A) Her paydaş kendi payı üzerinde kural olarak 
tasarrufta bulunabilir. 

B) Paylı mülkiyette her paydaşın payları belirli an-
cak payın fiili karşılığı belirli değildir. 

C) Eşlerden hangisine ait olduğu belirlenemeyen 
eşyalar ancak hâkim kararı ile paylı mülkiyete 
konu olabilir.  

D) Her paydaş, diğerlerinin onayı olmaksızın eşya 
üzerinde intifa hakkı kurabilir. 

E) Paylı malın özgülendiği amaç, oybirliği ile de-
ğiştirilebilir. 

16. Mirasın reddine ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Mirasın reddi bozucu yenilik doğuran bir haktır.  

B) Gerçek ret miras bırakanın iradesi ile ortaya çı-
kar.  

C) Hükmi ret ancak mahkeme kararı ile mümkündür. 

D) Gerçek ret şekle bağlı değildir.  

E) Mirasın reddi süresi 3 aydır. 

 

 

17. (A) evlilik masraflarını karşılayabilmek için (X) 
bankasından 100.000.-TL kredi almış ve kendi ta-
şınmazı üzerinde,(X) bankası lehine 1.derece ipo-
tek tesis edilmiştir. (A) vadesinden önce borcun 
tamamını bankaya ödemiştir.  

 Buna göre, olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

A) (A) ödeme belgelerini tapuya sunduğunda ipo-
tek kaldırılır 

B) (A), ipoteğin terkinini talep ettiğinde tapu me-
muru ipoteği terkin etmelidir 

C) (X) bankası ipoteğin terkini için rıza göster-
mezse, (A) mahkemeden ipoteğin terkinine ka-
rar verilmesini ister 

D) Vadeden önce ödeme yapıldığından ipotek va-
deye kadar kaldırılamaz 

E) Hem (A) hem de (X)’in beraberce terkin tale-
binde bulunması şarttır 

 

 

18. A, ölmüş ve terekesinde 100.000 TL olduğu tespit 
edilmiştir.  

 Duruma göre A’nın eşi ve bir çocuğu var ve 
hayatta ise bu kimselerin saklı payları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Sağ kalan eşin saklı payı yasal miras payının 
yarısıdır 

B) Çocuğun saklı payı yasal miras payının tama-
mıdır 

C) Sağ kalan eşin saklı payı yasal miras payını 
dörtte üçüdür 

D) Çocuğun saklı payı yasal miras payının dörtte 
üçüdür 

E) Sağ kalan eşin saklı payı yasal miras payının 
tamamı, çocuğun saklı payı ise yasal miras pa-
yının yarısıdır 
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19. I. Alım hakkı 

II. Önalım hakkı 

III. Geri alım hakkı 

IV. Fesih 

 Yukarıdakilerden hangileri kurucu yenilik doğu-
ran haklardandır? 

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

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

 

 

 

 

 

 
 
 
20. I. Öneriyi geri alma beyanı, öneriden önce veya 

onunla aynı anda muhataba ulaşırsa geri alma 
beyanı geçerlidir 

II. Öneri şarta veya süreye bağlı olarak yapılamaz 

III. Önerinin mutlaka açık olarak yapılaması gere-
kir 

IV. Önerenin, bağlı olma süresi içinde ölmesi, ehli-
yetini kaybetmesi, önerinin geçerliliğini etkile-
mez.  

 Yukarıdakilerden hangileri öneri ile ilgili olarak 
doğru ifadelerdir? 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
21. A’nın temsilcisi olarak görev yapan B, C ile, A’nın 

ad ve hesabına  satış işlemi yapmıştır.  

 Buna göre B’nin temsil yetkisinin türü aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Dolaylı temsil 

B) Doğrudan temsil 

C) Yetkisiz temsil 

D) Haberci  

E) Kanuni temsil 

22. Hizmet ilişkisi bakımından işverenlerle işçiler ara-
sında yapılan ve işçilerin aynı tür işi yapmasını, iş-
verenin iş sırlarına veya müşteri çevresine girme-
sini önleyen sözleşmeye rekabet yasağı denir.  

 Buna göre işçinin rekabet etmeme borcuna 
ilişkin edimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ani edim -  Yapmama edimi 

B) Sürekli edim – Yapmama edimi 

C) Sürekli edim – Yapma edimi 

D) Dönemsel edim – Yapma edimi 

E) Maddi edim -  Yapmama edimi 

 

 

 
 
23. Ticari işletmeye ait şubeyle ilgili olarak aşağı-

dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ticari işletmenin devri halinde şubelerde devir 
kapsamına girer. 

B) Her şube, merkezin kullandığı ticaret unvanını 
şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. 

C) İflas davası dahil şubelerin hukuki işlemlerin-
den dolayı açılacak davalar merkezin bulundu-
ğu yerde açılabileceği gibi şubenin bulunduğu 
yerde de açılabilir.  

D) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin 
şubeleri bulundukları yerin ticaret siciline tescil 
edilir. 

E) Her şubeye bir temsilci tayin edilmesi zorunludur. 
 

 
 
 
24. I. Yönetim kurulu en az 1 kişiden oluşabilir 

II. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi en çok 
3 yıldır 

III. Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin 
yüksek öğrenim görmüş olması şarttır 

IV. Yönetim kurulu üyelerinden en az birinin Türk 
vatandaşı olması şarttır 

V. Yönetim kurulu, üyelerinin dörtte üçü ile topla-
nır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 
karar alır 

 Yukarıdakilerden hangileri anonim şirket yöne-
tim kuruluna ilişkin doğrudur? 

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

 D) I, III ve V E) II, III, IV ve V 
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25. Emrine yazılı olarak düzenlenmiş bir senet 
aşağıdaki kayıtların hangisi ile nama yazılı hale 
getirilir? 

A) Nama yazılı değildir kaydı 

B) Menfi emre kaydı 

C) Emrine kaydı 

D) Ciro edilemez kaydı 

E) Hamiline kaydı 

 

 

 

 
 

 
 
26. Aşağıdakilerden hangisi aval hakkında yanlış-

tır? 

A) Aval şerhi poliçe veya alonj üzerine yapılabilir 

B) Düzenleyen ve muhatabın imzaları hariç poli-
çenin ön yüzüne atılan imza aval şerhi sayılır 

C) Aval ile güvence altına alınan borç, geçersiz 
olsa bile avalın taahhüdü geçerliliğini sürdürür 

D) Kimin lehine yapıldığı belli olmayan aval şerhi 
muhatap lehine yapılmış sayılır  

E) Poliçe borcunu ödeyen aval, lehine aval olduğu 
kişi ve ona karşı sorumlu olanlara karşı baş-
vurma haklarını elde eder. 

 

 

 
 
 
 
 
27. A’ya olan borcunu ödemeyen B hakkında A icra 

takibi başlatmış ve kendisine ödeme emri tebliğ 
edilmiştir. Borçlu B bir süredir hastanede tedavi 
görmesi  nedeniyle ödeme emrine itiraz edeme-
miştir. 

 Sağlığına kavuşan B’nin aşağıdaki yollardan 
hangisine başvurması gerekir? 

A) Borca itiraz 

B) Şikâyet 

C) Gecikmiş itiraz 

D) Takibin iptali 

E)  İcranın kaldırılması talebi 

28. Aşağıdakilerden hangisi iflas idaresinde görev 
yapacak üyelerin seçimi için aday belirleme 
yetkisine sahiptir? 

A) İflas bürosu 

B) İflas dairesi 

C) İcra mahkemesi 

D) Birinci alacaklılar toplantısı 

E) İkinci alacaklılar toplantısı 

 

 

 

 
 
 

 

 
29. Konkordato ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-

gisi yanlıştır? 

A) İflas dışı konkordatoda borçluya bir konkordato 
mühleti verilmez. 

B)  Mal varlığının terki suretiyle konkordato ile ala-
caklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasar-
ruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir 
kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. 

C) Adi konkordato sadece tacirler için öngörülmüş 
bir yoldur. 

D) Tasdik edilen adi konkordato, rehin kıymeti ile 
karşılanan rehinli alacaklar için mecburi değildir. 

E)  Borçluya hem vade veren hem de borçlarında 
tenzilat öngören bir konkordato mümkündür. 

 

 

 
 
 
 
 
 
30. İflas ödeme emrinde aşağıdakilerden hangisi 

yer almaz? 

A) Borçluya borcunu ödemesi ihtarı 

B) Borçlunun yerleşim yeri 

C) Borçluya mal beyanında bulunması ihtarı 

D) Borçluya itirazda bulunması ihtarı 

E) Borç ödenmez ve ya itirazda bulunulmazsa 
alacaklının iflas davası açacağı ihtarı 
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İKTİSAT 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi arz yanlı iktisadın 
temel önermesidir? 

A) Vergi oranlarında bir artış daima vergi gelirleri-
ni arttırır. 

B) Ekonomideki çıktı düzeyi beklenen ve gerçek-
leşen fiyat düzeyi farkına bağlıdır. 

C) Yüksek oranlı vergiler ve devletin ekonomiye 
müdahalesi ekonomik faaliyetleri olumsuz etki-
ler. 

D) Firmaların daha fazla yatırım yapmaları devle-
tin ekonomiye daha fazla müdahale etmesiyle 
sağlanır. 

E) Ekonomideki dalgalanmaların temel nedeni, 
ücret ve fiyatların esnek olmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gelir tüketim eğrisiyle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi her zaman doğru değildir? 

A) Eğri üzerindeki her noktada tüketici dengede-
dir. 

B) Eğri üzerindeki her noktada en az bir malın tü-
ketimi artmaktadır. 

C) Eğri üzerindeki her noktada tüketici tercihleri 
sabittir. 

D) Eğri üzerindeki her noktada mal fiyatlar sabittir. 

E) Eğri üzerindeki her noktada en az bir malın tü-
ketimi azalmaktadır. 

3. Bir malın fiyatındaki düşüşün yaratacağı gelir 
etkisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Tüketilen mal üstün mal ise tüketilen mal mik-
tarında azalmaya neden olur. 

B) Tüketilen mal giffen mal ise tüketilen mal mik-
tarında azalmaya neden olur. 

C) Malın cinsi ne olursa olsun tüketilen mal mikta-
rında daima azalmaya neden olur. 

D) Tüketilen mal normal mal ise tüketilen mal mik-
tarında azalmaya neden olur. 

E) Tüketilen mal düşük mal ise tüketilen mal mik-
tarında artışa neden olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bir mala ilişkin talep fonksiyonu QD = 90 − 3P 
ve malın fiyatı 10 TL ise bu malın talebinin fiyat 
esnekliği kaçtır? 

A) −0,5 B) −1 C) 0 D) −10 E) ∝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi tavan fiyatı uygulama-
sının amaçlarından biri değildir? 

A) Üretim düzeyini azaltmak 

B) Tüketiciyi korumak 

C) Ekonomide kaynak dağılımını etkilemek 

D) Çiftçinin ürününü belli bir fiyattan satmasını 
temin etmek  

E) Enflasyon artışını önlemek 
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6. Üretimin ikinci bölgesi için aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Ortalama ürün marjinal ürüne eşit veya ondan 
büyüktür. 

B) İşgücünün marjinal verimliliği azalmaktadır. 

C) Ortalama ürün azalmaktadır. 

D) Marjinal ürünün önce arttığı sonra azaldığı böl-
gedir. 

E) Toplam ürün azalarak artmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bir firmanın kullandığı makinelerin ortalama 
fiziki verimliliği APPK = 0,5 firmanın üretim 
fonksiyonu ise Q = K0,5 ⋅ L0,5 şeklindeyken, fir-
ma 25 işçi çalıştırdığında kaç adet makine kul-
lanması gerekir? 

A) 36 B 25 C) 10 D) 49 E) 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Toplam maliyet fonksiyonu TC = Q3 − 6Q2 + 15Q 
şeklinde olan firmanın ortalama değişken mali-
yeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Her üretim düzeyinde ortalama maliyete eşittir. 

B) Her üretim düzeyinde marjinal maliyetten bü-
yüktür. 

C) Her üretim düzeyinde marjinal maliyete eşittir. 

D) Her üretim düzeyinde ortalama maliyetten kü-
çüktür. 

E) Her üretim düzeyinde marjinal maliyetten kü-
çüktür. 

9. Tam rekabet koşullarında çalışan bir firmanın 
mevcut üretim düzeyinde marjinal geliri, marji-
nal maliyetten daha büyükse, firma için aşağı-
dakilerden hangisi uygun olur? 

A) Girdi kullanımını durdurmalıdır. 

B) Üretimini artırmalıdır. 

C) Girdi kullanımını azaltmalıdır. 

D) Üretimini azaltmalıdır. 

E) Piyasadan çekilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Monopol koşullarında çalışan bir firmanın kâr 
maksimizasyonunu sağladığı üretim düzeyinde 
marjinal hasılatı sıfıra eşitse aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Monopolcü satış  fiyat marjinal maliyete eşittir. 

B) Monopolcü fiyat yükseltiğinde toplam hasılatı 
artar. 

C) Monopolcü toplam hasılatı maksimumdur. 

D) Monopolcü fiyat düşürdüğünde toplam hasılatı 
artar. 

E) Monopolcü zarar etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Monopolcü rekabet piyasasında yer alan bir 
firmanın uzun dönem kâr maksimizasyonu üre-
tim düzeyinde ortalama maliyet eğrisinin şekli 
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Pozitif eğimlidir. 

B) Ters U şeklindedir. 

C) Yatay eksene paralel bir doğrudur. 

D) Negatif eğimlidir. 

E) S şeklindedir. 
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12. Nominal faiz yüzde 60, beklenen enflasyon 
oranı yüzde 100 ise reel faiz oranı yüzde kaçtır? 

A) −10 B) 20 C) 40 D) −40 E) −20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Basit keynesyen harcama modeline göre denge 
gelir ve hasıla düzeyi ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Ekonomide denge sağlanması faiz oranı de-
ğişmeleri ile gerçekleşir. 

B) Ekonominin dengede olabilmesi için planlan-
mayan stok değişiminin sıfır olması gerekir. 

C) Ekonomide gerçekleşen (fiil) harcamalar ile ge-
lir düzeyi her zaman eşittir, gelir kadar harca-
ma yapılır. 

D) Ekonomide planlanan harcamalar ile gelir dü-
zeyi her zaman eşit değildir, denge durumunda 
eşitlik sağlanır. 

E) Ekonomide denge sağlandığında planlanan ya-
tırımlar tasarruflara eşittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Likidite tuzağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Para talebinin gelire duyarlılığı bir’dir. 

B) Para talebinin faize duyarlılığı sonsuzdur. 

C) Para talebinin faize duyarlılığı bir’dir. 

D) Yatırımların faize duyarlılığı sonsuzdur. 

E) Para talebinin gelire duyarlılığı sonsuzdur. 

 

15. Merkez Bankası para arzını kısarken, hükümet 
kamu harcamalarını artırıyorsa toplam talep eğ-
risinin konumu nasıl değişir? 

A) Sağa kayar. 

B) Eğimi azalır, yatıklaşır. 

C) Belirsizdir. 

D) Eğim artar, dikeyleşir. 

E) Sola kayar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Uygulanan genişletici maliye politikası sonu-

cunda paranın dolaşım hızı nasıl değişir? 

A) Azalır 

B) Önce azalır, sonra artar 

C) Kısa dönem değişmez, uzun dönemde artar 

D) Artar 

E) Etkilenmez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Sabit kur sisteminde, dış dünyadaki faiz oranı 
yükselmesi karşısında aşağıdaki sonuçlardan 
hangisi görülmez? 

A) Para arzı azalır, LM sola kayar. 

B) Yatırım artar, IS sağa kayar, hasıla düzeyi ar-
tar. 

C) Dış denge doğrusu sol yukarı kayar, dış açık 
oluşur. 

D) Yurtiçi faiz oranı yükselir, hasıla düzeyi artar. 

E) Aynı yurtiçi faiz düzeyinde ülkeye daha az 
sermaye girişi, daha çok sermaye çıkışı olur. 
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18. Dalgalı döviz kuru rejiminin ve sınırsız sermaye 
hareketlerinin geçerli olduğu bir ekonomide, 
hasıla düzeyini arttırmak için hangi politikanın 
veya uygulamanın izlenmesi gerekir? 

A) Para ikamesi 

B) Gelirler politikası 

C) Para kurulu 

D) Maliye politikası 

E) Bağımsız para politikası 

 

 

 

 

 

19. Merkez Bankası “likiditenin son kaynağı olma” 
fonksiyonunu hangi para politikası aracı ile ye-
rine getirir? 

A) İthalat teminatları 

B) Zorunlu karşılık oranları 

C) Reeskont oranları 

D) Doğrudan alım şeklinde açık piyasa işlemleri 

E) Repo şeklinde açık piyasa işlemleri 

 

 

 

 

 

20. Klasik makro iktisat teorisine göre kısa dö-
nemde para arzı para talebi dengesi nasıl sağ-
lanır? 

A) Fiyat düzeyinin değişmesi ile 

B) Toplam arzın değişmesi ile 

C) Reel hasıla düzeyinin değişmesi ile 

D) Paranın dolaşım hızının değişmesi ile 

E) Toplam talebin değişmesi ile 

 

 

 

 

21. Paranın miktar teorine göre para talebinin faiz 
esnekliği kaçtır? 

A) Belirsizdir. 

B) Bir’den büyüktür. 

C) Bir’dir. 

D) Sıfırdır. 

E) Bir’den küçüktür. 

22. Bir ülkedeki iktisadi gelişmelerin uluslar arası 
iktisadi ilişkiler aracılığıyla tüm ülkeleri etkile-
mesine ve böylece ülkeler arasında karşılıklı bir 
etkileşimin oluşmasına ne ad verilir? 

A) Hollanda Hastalığı 

B) Yansıma Etkisi 

C) J eğrisi 

D) Yakınsama Hipotezi 

E) Tekila Etkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Denge gelir düzeyinde, cari işlemler dengesinin 
sağlandığı ve yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarda bir 
değişmenin olmadığı bir ekonomide yapılan 
devalüasyonun beklenen etkisi için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenmez? 

A) (X − M) doğrusu yukarı kayar. 

B) Denge gelir düzeyi yükselir. 

C) Yerli üretim yabancılar için ucuzlar 

D) Yabancı malların ulusal para ile fiyatı yükselir. 

E) Yeni gelir düzeyinde cari işlemler açığı oluşur. 

 

 

 

 

 

 

 

24. D. Ricardo tarafından geliştirilen Karşılaştırmalı 
üstünlükler modeline yöneltilen eleştirilerle ilgi-
li olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Üretilen malın maliyetini, sadece üretiminde 
kullanılan emek miktarı ile ölçmesi 

B) Ülkeler arasında işgücü verim farklılığının ne-
denlerini açıklamaması 

C) Modelin eksik uzmanlaşmaya dayandırılması, 
ülkelerin her iki mala kaynaklarını ayırmaları 

D) İşgücünün ülke içinde tam hareketli, ülkeler 
arasında tam hareketsiz kabul edilmesi 

E) Modelin sadece üretim hacmi yani arz ile ilgi-
lenmesi ve ticaretin talep yönünü ihmal etmesi 
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25. Aşağıdakilerden hangisi Solow-Swan büyüme 
modeli için söylenemez? 

A) Tasarruf arasındaki bir artış sermaye çıktı ora-
nını artırarak durağan durum gelir düzeyini art-
tırır. 

B) Durağan durumda çıktının büyüme oranı dış-
saldır. 

C) Tasarruf oranı ne kadar yüksekse, çıktı büyü-
me hızı da o kadar yüksek olur. 

D) İki ülke aynı nüfus artış oranına, aynı tasarruf 
oranına sahipse ve aynı üretim fonksiyonunu 
kullanıyorsa sonuçta aynı gelir düzeyine ulaşı-
lacaktır. 

E) Toplam çıktının durağan durum büyüme oranı 
teknik ilerleme oranı ile nüfus artış oranının 
toplamına eşittir. 

 

 

 

 

26. Marjinal tasarruf eğilimi %10 ve sermaye- hası-
la kat sayısı 2 ise, Harrod-Domar büyüme mo-
deline göre ekonominin tam istihdamda büyü-
yebilmesi için yatırımların her yıl ne kadar art-
ması gerekir? 

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

 
 
 
 
 
27. Solow Büyüme Modeli ile İçsel Büyüme Modeli 

karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır? 

A) Solow Büyüme Modeli negatif dışsallıkları, İç-
sel Büyüme modeli ise pozitif dışsallıkları içerir. 

B) Solow Büyüme Modeli tam rekabet piyasası-
nın, İçsel (Yeni) Büyüme Modeli ise eksik re-
kabet piyasasının varlığına dayanır. 

C) Solow Büyüme Modeli yatırımın önemsiz oldu-
ğu, İçsel Büyüme Modeli ise beşeri sermayenin 
önemli olduğu varsayımlarına dayanır. 

D) Solow Büyüme Modelinde sermayenin getirisi 
azalan, İçsel Büyüme Modelinde ise artan nite-
liktedir. 

E) Solow Büyüme Modelinde teknolojik gelişme 
dışsal olurken, İçsel Büyüme Modelinde içsel-
dir. 

28. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya savaşı ile 
Askeri Darbe (1960) arasındaki süreçte döne-
minin belirgin niteliklerinden değildir? 

A) Yeni ekim olanlarının üretime açılması 

B) Özel sermaye birikiminin genişlemesi 

C) Tarımsal ürün fiyatlarının desteklenmesi 

D) Demir Yollarının önemli ölçüde öncelik veril-
mesi 

E) Tarımda makineleşmenin hızlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Türk lirasının diğer paralar karşısında değerinin 
düşürülmesi ilk defa hangi yıl uygulanmıştır? 

A) 1978 B) 1971 C) 1960 D) 1956 E) 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 1930 yılından itibaren Türkiye’de müdahaleci ve 
korumacı dış ticaret politikası izlenmiştir. Aşa-
ğıdakilerden hangisi bu politikayla ilgili uygu-
lamalardan biridir? 

A) Türk parasının korunmasıyla ilgili kanun çıka-
rılması 

B) Zirai Tedrisatın Islahı Kanununun çıkarılması 

C) Çağdaş vergi düzenlenmelerine geçilmesi 

D) Devlet İstatistik Enstitüsünün kurulması 

E) Aşar vergisinin kaldırılması 
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MALİYE 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesine iliş-
kin yaklaşımlarla ilgili yanlış bir ifadedir? 

A) Kurumsal yaklaşım, devlet faaliyetlerini hukuki 
ve idari açıdan analiz eden yaklaşımdır. 

B) Yapısal yaklaşım, kamu maliyesini ekonomik 
açıdan inceleyen yaklaşımdır. 

C) Refah yaklaşımı, kamusal faaliyetlerin optimum 
düzeyini belirlemeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. 

D) Siyasi yaklaşım, devlet faaliyetlerini iktisadi ve 
siyasi açıdan birlikte ele alan bir yaklaşımdır. 

E) Gelir yaklaşımı devlet faaliyetlerinin milli gelir 
üzerindeki artırıcı veya azaltıcı etkilerini incele-
yen yaklaşımdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi pareto optimallik krite-
ri ile ilgili yanlış bir ifadedir? 

A) Kaynakları yeniden dağıtarak toplumda hiç 
kimsenin refahını azaltmadan en az bir bireyin 
refahını artırmak mümkün değil ise kaynak 
tahsisi optimaldir. 

B) Hiçbir bireyin refahını azaltmadan diğer bireyle-
rin refahı artırılabiliyorsa yapılan her müdaha-
leci faaliyet “pareto iyileştirme”dir. 

C) Devlet müdahalesi olmadan piyasanın etkinliği 
sağladığı durum II. En İyi Teori’dir. 

D) I. En İyi Teori tam rekabet koşulları altında ger-
çekleşir. 

E) II. En İyi Teori eksik rekabet koşullarında ger-
çekleşir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi erdemli mal ve hizmet-
lerden biri değildir? 

A) Huzur evleri 

B) Yetiştirme yurtları 

C) Eğitim hizmeti 

D) Kaymakamlık yardımları 

E) Okullarda süt dağıtımı 

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda kamu 
harcaması kapsamında yer alır? 

A) İçişleri Bakanlığı 

B) İlkadım Belediyesi 

C) TAPDDK 

D) Orman Genel Müdürlüğü 

E) BARO 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcaması 
değildir? 

A) AR-GE 

B) Taşıt alımları 

C) Kırtasiye giderleri 

D) Yeni bina alımı 

E) Baraj - yol yapımı 

 

 

 

 

 

 

6. “Kamu harcamalarının belirli bir zaman aralığında 
parasal olarak artması” aşağıdakilerden hangisi 
ile ifade edilir? 

A) Mutlak Artış  B) Göreli Artış 

C) Görünüşte artış  D) Gerçek Artış 

 E) Nominal Artış 
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7. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının 
gerçek artış nedenlerinden biri değildir? 

A) Teknolojik yenilikler 

B) Kalkınma 

C) Kentleşme 

D) Salt nüfus artışı 

E) Doğal afetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kamu harcamalarının artışını bürokratların güç, 
prestij ve gelir istemelerine bağlayarak açıkla-
yan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Adolf Wagner  B) R. Musgrave 

C) W. Niskanen  D) Pigou 

 E) H. Dalton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi cebri kamu geliri olan 
verginin özelliklerinden biri değildir? 

A) Vergi karşılıksızdır. 

B) Kesindir, geri ödenmez. 

C) Ayni olarak da tahsil edilir. 

D) Ödeme gücüne göre tahsil edilir. 

E) Kanuni yollarla tahsil edilir. 

10. “Gelir arttıkça gelirin daha fazla kısmının vergi 
olarak alınması, vergi yükünün artmasına neden 
olur.” şeklinde ifade edilen 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. “Vergilendirilmesi gereken kişilerin kanun hükmü 
ile vergi dışı bırakılması” aşağıdaki vergiye ilişkin 
temel kavramlardan hangisi ile ifade edilir? 

A) Vergi muafiyeti 

B) Vergi istisnası 

C) Vergi matrahı 

D) Vergi sorumlusu 

E) Vergiyi doğuran olay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi vergi tahsil yöntemle-
rinden biri değildir? 

A) İltizam Usulü  B) İhale Usulü 

C) Emanet Usulü  D) Stopaj Usulü 

 E) Beyan Usulü 
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13. “Artan vergi nedeniyle geliri azalan bireylerin ça-
lışma yerine boş zamanı talep etmeleri” aşağıdaki 
vergi baskısı sonucu mükellefin verdiği tepki-
lerden hangisi ile ifade edilir? 

A) Verginin karar etkisi 

B) Vergin beyan etkisi 

C) Verginin ikame etkisi 

D) Verginin gelir etkisi 

E) Verginin dönüştürülmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı vergiyi dolay-
sız vergiden ayıran özeliklerden biridir? 

A) Yansıtılamayan vergilerdir. 

B) Vergi adaletine uygundur. 

C) Ödeme gücüne göre alınan vergidir. 

D) Mali anestezisi yüksektir. 

E) Kanuni ve fiili mükellefi aynı kişilerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin klasik fonk-
siyonlarından biri değildir? 

A) Bütçenin Mali-İktisadi Fonksiyonu 

B) Bütçenin Siyasi Fonksiyonu 

C) Bütçenin Hukuki Fonksiyonu 

D) Bütçenin Denetim Fonksiyonu 

E) Bütçenin Telafi Edici Fonksiyonu 

16. Aşağıdakilerden hangisi telafi edici bütçe teori-
si ile ilgili yanlış bir ifadedir? 

A) William Beveridge tarafından geliştirilmiştir. 

B) Ekonomik Denge ve Bütçe Açığı politikalarına 
dayanır. 

C) Bütçe açıkları borçlanma ile finanse edilir. 

D) Ekonominin tam istihdam ve istikrar halinde 
olması gerekir ve bu durum bütçe açığı gerekti-
rir 

E) Bütçe devletin ekonomiye yönelik bir müdahale 
aracı olamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. “Belli gelirlerin belli giderlere tahsis edilmemesini 
ifade eden” bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Birlik ilkesi  B) Genellik ilkesi 

C) Doğruluk ilkesi D) Açıklık ilkesi 

 E) Aleniyet ilkesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi planlama-
programlama bütçe sisteminin aşamalarından 
biri değildir? 

A) Plan aşaması 

B) Program aşaması 

C) Bütçeleme aşaması 

D) Sistem Analizi 

E) Performans aşaması 



2016 KPSS - A DENEME SINAVI  5 

16 

19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik bütçe-
lerinin özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadededir? 

A) 5018 sayılı kanunda IV sayılı cetvelde yer alır. 

B) İdari ve mali açıdan özerk bir yapıya sahiptir. 

C) Kendi bütçeleri vardır, hazine yardımı almazlar. 

D) Sayıştay denetimine tabidirler. 

E) Merkezi Yönetim kapsamında yer alır. 

 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlarını özel 
borçlardan ayıran temel özelliklerden biridir? 

A) Serbest iradeye dayanarak yapılır. 

B) Temel dayanağı kanundur. 

C) İç piyasalardan temin edilir. 

D) Mali amaçlarla yapılır. 

E) Faiz getirisi söz konusudur. 

 

 
 
 

 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi cebri borçlanma şekil-
lerinden biri değildir? 

A) Konsolide Borç 

B) Tam Zorlama ile Alınan Borçlar 

C) Zorlama Tehdidi ile Alınan Borçlar 

D) Manevi Zorlama ile Alınan Borçlar 

E) Zorunlu Tasarruf Yaratarak Alınan Borçlar 

 

 

 

 

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi iç borçlanmada baş-
vurulan kaynaklardan biri değildir? 

A) Bireyler 

B) Özel ve Mali Kurumlar 

C) Dünya Bankası 

D) Ticari Bankalar 

E) Merkez Bankası 

23. Aşağıdakilerden hangisi faiz oranını etkileyen 
faktörlerden biri değildir? 

A) Borcun vadesi 

B) Piyasa faiz oranı 

C) Vatandaşın psikolojik durumu 

D) Paranın cinsi 

E) Ekonominin konjonktürel durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Otomatik stablizatörlük özelliği olan şahsi gelir 
vergisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış 
bir ifadedir? 

A) Genel bir vergidir. 

B) Vergi tarifesi dik müterakkidir. 

C) Mükelleflerin önemli bir kısmı gelir vergisinin en 
düşük diliminde yer almalıdır. 

D) Kayıp kaçak en aza indirilmelidir. 

E) Vergi kaynaktan kesme (stopaj) usulüne göre 
tahsil edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi durgunluğun milli 
gelire etkilerinden biri değildir? 

A) Eksik istihdam oluşur. 

B) İşsizlik artışı meydana gelir. 

C) Fiyatlar genel seviyesindeki yükseliş artar. 

D) Ekonomideki mal ve hizmetler için talep yeter-
sizliği oluşur. 

E) Üretim kapasitesinin atıl kalışı üretimi etkiler. 
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26. Aşağıdakilerden hangisi Ortadoks İstikrar 
Programı ile ilgili yanlış bir ifadedir? 

A) Devlet harcamaları hacimce küçük olmalıdır. 

B) Devlet bütçesi denk olmalıdır. 

C) Kamu giderleri dolaylı vergilerle finanse edil-
melidir. 

D) Daraltıcı maliye politikası uygulanmalıdır. 

E) Döviz kuru daha önce belirlenen bir noktada 
sabitlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yü-
rütmeden doğan kaynakları arasında yer al-
maz? 

A) Kanun Hükmünde Kararname 

B) Anayasa 

C) Tüzük 

D) Yönetmelik 

E) Genel Tebliğ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi yorum türlerinden biri 
değildir? 

A) Yasama Yorumu 

B) Yargısal Yorumu 

C) İdari Yorum 

D) Bilimsel Yorum 

E) Deyimsel Yorum 

29. Aşağıdakilerden hangisi defter tutma mecburi-
yeti olan mükelleflerden biri değildir? 

A) Kazançları basit usulde tespit edilenler 

B) Ticaret ve sanat erbabı 

C) Ticaret şirketleri 

D) Serbest meslek erbabı 

E) İktisadi kamu müesseseleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Sermaye şirketlerinin sahte ekonomik ve huku-
ki ilişkide bulunduğu ikinci kişilere emsallerine 
göre açık farklılık gösteren nitelikte menfaatte 
bulunması aşağıdakilerden hangisi ile ifade 
edilir? 

A) Örtülü Kazanç 

B) Örtülü Sermaye 

C) Yabancı Kurum Kazancı 

D) Yedek Akçe 

E) Portföy İstisnası 
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MUHASEBE 

 
1. –––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––– 

 Alacak Senetleri X 

  Alınan Çekler  X 

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

 Dönem sonunda yapılan kayıt muhasebe temel 
kavramlarından hangisine uygun olarak yapıl-
mıştır? 

A) İhtiyatlılık  B) Dönemsellik 

C) Tutarlılık  D) Özün Önceliği 

 E) Tam Açıklama 

 

 

 

 

 

2. İşletmenin stok değerleme yöntemi olan LİFO 
yönteminden FİFO yöntemine geçmesi halinde 
muhasebe temel kavramlarından hangisine ay-
kırı davranılır? 

A) Tutarlılık  B) Tam Açıklama 

C) İhtiyatlılık  D) Dönemsellik 

 E) Kişilik 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi objektif belge sayıl-
maz? 

A) Kira kontratı  B) Vergi makbuzu 

C) Satış faturası  D) Ücret bordrosu 

 E) Mahsup fişi 

 

 

 

 

 

4. 1$ = 3.00 TL kuru ile Kasa hesabına kaydedilen 
2.000$’ın bir kısmı TL’ye çevrilmiş alınan 4.000 
TL’nin 250 TL’si kambi karı olarak kaydedilmiştir. 

 Buna göre, kaç $, TL’ye çevrilmiştir? 

A) 1.150  B) 1.250  C) 1.350 

 D) 1.400 E) 1.500 

5. Alıcılara yapılan %18 KDV dahil 5.900 TL’lik satış 
karşılığında alıcılar tarafından 3.000€ ödenmiş, 
fark için alıcılara çek ciro edilmiştir. 

 Satış günü 1€ = 2,10 TL olduğuna göre, yapıl-
ması gereken kayıtta aşağıdakilerden hangisi-
nin kullanımı doğrudur? 

A) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 5.900 TL 

B) Hesaplanan KDV hesabı borçlu 900 TL 

C) Alınan Çekler hesabı alacaklı 400 TL 

D) Kasa hesabı borçlu 5.900 TL 

E) Alınan Çekler hesabı borçlu 400 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Verilen Çekler 
ve Ödeme Emirleri hesabının işleyişine uygun-
dur? 

A) Çek düzenlendiğinde hesap borçlandırılır. 

B) Çek ödendiğinde hesap borçlandırılır. 

C) Pasif düzenleyici aktif hesaptır. 

D) Çek tahsil edildiğinde hesap alacaklandırılır. 

E) Çek ciro edildiğinde hesap borçlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. İşletme, bankada açtırdığı 3 ay vadeli hesaba yıllık 
%12 faiz oranı üzerinden 150.000 TL yatırmıştır. 

 Stopaj oranı %10 olduğuna göre, vade sonunda 
işleyen faizle ilgili yapılması gereken kayıtla il-
gili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Bankalar hesabı borçlu 4.500 TL 

B) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 4.050 TL 

C) Faiz Gelirleri hesabı borçlu 4.050 TL 

D) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı borçlu 
450 TL 

E) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı 450 
TL 
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8. İşletmenin elinde yazılı değeri 200.000 TL vadesi 
01.11.2015 olan tahviller bulunmaktadır. Yıllık faiz 
oranı %30 olan bu tahvillerin geçmiş yıla ait işlemiş 
faiz tutarı 25.000 TL’dir. 

 Söz konusu tahviller 01.08.2015 tarihinde 
258.000 TL’ye satıldığına göre ortaya çıkan kâr 
veya zarar hangi hesaba, ne şekilde kaç TL ola-
rak kaydedilmelidir? 

A) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 2.000 TL 

B) Diğer Olağan Gelir ve Karlar hesabı alacaklı 
10.000 TL 

C) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı borçlu 
10.000 TL 

D) Menkul Kıymet Satış Karları hesabı alacaklı 
2.000 TL 

E) Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı borçlu 
2.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Diğer Alacaklar hesap 
grubunda yer alır? 

A) Alacak Senetleri Reeskontu 

B) Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 

C) Alınan Depozito ve Teminatlar 

D) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 

E) Verilen Depozito ve Teminatlar 

10. İşletmenin Alacak Senetleri için hesapladığı 
reeskont tutarı ile ilgili yapılması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 Borçlu Alacaklı 

A) Alacak Senetleri Alacak Senetleri 
Reeskontu 

B) Alacak Senetleri Rees-
kontu 

Reeskont Faiz 
Gelirleri 

C) Reeskont Faiz Giderleri Alacak Senetleri 
Reeskontu 

D) Reeskont Faiz Gelirleri Alacak Senetleri 

E) Reeskont Faiz Giderleri Alacak Senetleri  

 

 

 

 

11. – 15. Soruları Aşağıdaki Bilgilere 
Göre Cevaplayınız. 

 Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle 
izleyen bir işletmenin Ticari Mallar hesabıyla ilgili 
bilgileri şöyledir: 

  TL 

 Alış iskontoları 4.000 

 Satışlar 270.000 

 Dönem içi alışlar 210.000 

 Satıştan İadeler 14.400 

 Dönem Sonu Stok 95.000 

 Faaliyet Giderleri 50.000 

 Tic. Mal. hs nın borç toplamı 490.000 

 Tic. Mal. hs’nın alacak toplamı 280.000 

 İşletme satışlarını %20 kârla yapmaktadır. 

 
 
11. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmede dönem başı 

stok tutarı kaç TL’dir? 

A) 268.000 B) 252.000 C) 225.400 

 D) 220.000 E) 215.000 

 

 

 

12. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmede alıştan 
iadeler tutarı kaç TL’dir? 

A) 36.000  B) 42.000  C) 45.000 

 D) 46.000 E) 51.000 
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13. Yukarıdaki bilgilere göre Satılan Ticari Mallar 
Maliyeti kaç TL’dir? 

A) 200.000 B) 213.000 C) 215.000 

 D) 218.000 E) 219.000 

 

 

 

 

 

 

14. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin brüt satış 
karı/zararı kaç TL’dir? 

A) 39.400 TL kâr  B) 40.000 TL kâr 

C) 40.000 TL zarar D) 42.600 TL kâr 

 E) 42.600 TL zarar 

 

 

 

 

 

 

 

15. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmede faaliyet 
karı/zararı kaç TL’dir? 

A) 7.400 zarar  B) 7.400 kâr 

C) 8.600 zarar  D) 8.600 kâr 

 E) 12.400 kâr 

 
 

 

 

 

16. Dönem sonunda yapılan kontrollerde Yurtiçi Satış-
lar hesabına kaydedilen 35.000 TL’nin 7.000 TL’lik 
kısmının izleyen yılın satış geliri olduğu tespit 
edilmiştir. 

 Buna göre, dönem sonunda yapılması gereken 
kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Yurtiçi Satışlar hesabı 28.000 TL borçlu 

B) Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı 28.000 TL 
alacaklı 

C) Gelecek Yıllara Ait Gelirler hesabı 35.000 TL 
alacaklı 

D) Gelir Tahakkukları hesabı 7.000 TL borçlu 

E) Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı 7.000 TL 
alacaklı 

17. İşletme yurtdışındaki işiyle ilgilenmesi için işletme 
müdürüne 5.000$ avans ödemiştir. 

 Buna göre, yapılacak kayıtta borçlandırılması 
gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İş Avansları 

B) Personel Avansları 

C) Verilen Avanslar 

D) Verilen Sipariş Avansları 

E) Genel Yönetim Giderleri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Özel Tükenme-
ye Tabi Varlıklar arasında yer almaz? 

A) Arama Giderleri 

B) Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 

C) Komisyon Giderleri 

D) Birikmiş Tükenme Payları 

E) Verilen Avanslar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. İşletme kiraladığı işyeri için asma tavan yaptırarak 
%18 KDV dahil 3.540 TL nakit ödeme yapmıştır. 

 Buna göre, yapılması gereken kayıtta aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur? 

A) Binalar hesabı borçlu 3.000 TL 

B) Genel Yönetim Giderleri hesabı alacaklı 3.540 
TL 

C) İndirilecek KDV hesabı alacaklı 540 TL 

D) Özel Maliyetler hesabı borçlu 3.000 TL 

E) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri hesabı borçlu 
3.000 TL 
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20. İşletmenin daha önce kiraya verdiği mağazası 
boşaltılmıştır. Kiracıdan alınan depozito kiracıya ki-
ra süresi bitince verilmiştir. 

 Buna göre, kira süresi bittiğinde yapılacak 
kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlan-
dırılmalıdır? 

A) Diğer Ticari Alacaklar 

B) Verilen Depozito ve Teminatlar 

C) Alınan Depozito ve Teminatlar 

D) Diğer Olağan Gider ve Zararlar 

E) Diğer Ticari Borçlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. İşletme satış mağazasında çalışan personeline 
dönem sonunda 2.500 TL kıdem tazminatı hesap-
lamıştır. 

 Buna göre, ayrılan tazminatın izleneceği hesap 
ve hesap sınıfı aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 

A) Kıdem Tazminatı Karşılığı - Kısa Vadeli Ya-
bancı Kaynaklar 

B) Maliyet Giderleri Karşılığı - Kısa Vadeli Yaban-
cı Kaynaklar 

C) Kıdem Tazminatı Karşılığı - Uzun Vadeli Ya-
bancı Kaynaklar 

D) Ödenecek Vergi ve Fonlar - Kısa Vadeli Ya-
bancı Kaynaklar 

E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar - Dönen Varlık-
lar 

22. İşletme, 2015 yılında oluşan zararın ortakların 
sermaye paylarının azaltılarak karşılanmasına 
2016 yılında karar vermiştir. 

 Buna göre, yapılması gereken kayıt aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) –––––––––––––––––– / –––––––––––––––––– 
 Geçmiş Yıllar Zararları X 
  Sermaye  X 
 –––––––––––––––––– / –––––––––––––––––– 

B) –––––––––––––––––– / –––––––––––––––––– 
 Ödenmemiş Sermaye X 
  Sermaye  X 
 –––––––––––––––––– / –––––––––––––––––– 

C) –––––––––––––––––– / –––––––––––––––––– 
 Sermaye X 
  Ödenmemiş Sermaye  X 
 –––––––––––––––––– / –––––––––––––––––– 

D) –––––––––––––––––– / –––––––––––––––––– 
 Dönem Net Zararı X 
  Geçmiş Yıllar Zararları  X 
 –––––––––––––––––– / –––––––––––––––––– 

E) –––––––––––––––––– / –––––––––––––––––– 
 Sermaye X 
  Geçmiş Yıllar Zararları  X 
 –––––––––––––––––– / –––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. Aşağıdaki hesaplardan hangisi 7/B seçeneğin-

de yer alan gider çeşitlerinden biri değildir? 

A) Komisyon Giderleri 

B) Finansman Giderleri 

C) İşçi Ücret ve Giderleri 

D) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 

E) İlk Madde ve Malzeme Giderleri 
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24. Duran Varlıklar / Devamlı Sermaye = 0,60 

 Aktif Toplamı 120.000 

 Kısa Vadeli Borçlar 40.000 

 Uzun Vadeli Borçlar 20.000 

 Yukarıdaki verilere sahip bir işletmenin Cari 
Oranı kaçtır? 

A) 1 B) 1,2 C) 1,8 D) 1,9 E) 2 

 

 

 

 

 

 

 

25. Kaldıraç Oranı %80 olan bir işletmenin 
Özkaynak/Pasif toplamına oranı % kaçtır? 

A) 15 B) 20 C) 30 D) 35 E) 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ve 27. Soruları Aşağıdaki Bilgilere 
Göre Cevaplayınız. 

 Bir işletmeye ait bilanço verileri aşağıdaki gibidir: 

 Hazır Değerler 60.000 

 Ticari Alacaklar 80.000 

 Stoklar 160.000 

 Duran Varlıklar 200.000 

 Kısa Vadeli Borçlar 120.000 

 Uzun Vadeli Borçlar 80.000 

 

 
 
 
 
 
26. İşletmede nakit oranı % kaçtır? 

A) 15 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 

 

27. İşletmede Asit-Test Oranı kaçtır? 

A) 1 B) 1,16 C) 1,20 D) 1,32 E) 1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 280.000 TL yıllık %90 faiz oranıyla 90 günde kaç 
TL faiz sağlar? 

A) 52.000  B) 55.000  C) 59.000 

 D) 63.000 E) 65.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Yıllık %8 faiz oranı üzerinden 6 ayda 3.200 TL 
getiren anapara kaç TL’dir? 

A) 32.000  B) 48.000  C) 56.000 

 D) 64.000 E) 80.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Bileşik iç iskonto yöntemine göre %10 faiz oranı ile 
iskonto ettirilen 3 yıl vadeli bir senede karşılık 
20.000 TL elde edilmiştir. 

 Buna göre, iskonto tutarı kaç TL’dir? 

A) 6.620  B) 7.240  C) 8.120 

 D) 8.200 E) 8.800  
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