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1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasında yer al-
maz?

A) Ailenin korunması B) Çalışma hakkı

C) Mal bildirimi D) Çevre hakkı

E) Konut hakkı

2. 2010 Anayasa değişikliğine esasen, aşağıdakiler-
den hangisi “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun” görevle-
ri ile ilgili doğrudur?

A) Savcıdan adalet işlerinin gecikme nedenlerini so-
rabilir.

B) İdarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler.

C) Savcıdan kamu davası açmasını isteyebilir.

D) Yasamanın işleyişi ile ilgili şikayetleri inceler.

E) Kalkınma planları ile yıllık programları karar bağ-
lar.

3. 1982 Anayasası’na göre, özel hayatın gizliliği ile il-
gili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Özel hayat millî güvenlik nedeniyle hiçbir hâlde sı-
nırlanamaz.

B) Aile hayatının gizliliği genel sağlık sebebiyle sınır-
lanabilir.

C) Özel hayatın gizliliği kamu yararı sebebiyle sınırla-
nabilir.

D) Herkes aile hayatına saygı gösterilmesini isteme
hakkına sahiptir.

E) Millî güvenlik nedeniyle usulüne göre verilmiş
hâkim kararıyla kişinin üstü aranabilir.

4. 1982 Anayasası’na göre, yasama dokunulmazlığı
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) TBMM’nin dokunulmazlığın kaldırılmasındaki ka-
rar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu-
dur.

B) TBMM, seçimlere bir yıla kala dokunulmazlığın
kaldırılmasına karar veremez.

C) Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili, mahke-
me kararı olmadıkça genel seçimlerde milletvekili
adayı olamaz.

D) Dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı her-
hangi bir milletvekili de Anayasa Mahkemesine ip-
tal davası açabilir.

E) Dokunulmazlığın kaldırılması kararı bir parlamen-
to kararı niteliğinde olduğu için Anayasa Mahke-
mesinin denetimine tabi değildir.

5. 6183 saydı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kamu
alacağı değildir?

A) Ceza tahkik ve takibine ilişkin mahkeme masrafları

B) Para cezaları

C) Vergi, resim ve harçlara ilişkin gecikme zamları ve
faizleri

D) İdarenin özel mallarına verilen haksız fiillerden do-
ğan alacakları

E) Kamu hizmeti uygulamasından doğan alacaklar

6. Kolluk makamları ve personelinin, kamu düzenini
bozan ya da tehlikeye düşüren bir durum olmadığı
halde, temel hak ve özgürlüklere müdahale edici
bir işlem yapmaları durumunda, bu kolluk işlemi
hangi yönden hukuka aykırı olur?

A) Yetki B) Şekil E) Maksat

C) Sebep D) Konu

7. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim ilkesi-
nin sakıncalarından biri değildir?

A) Bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açması

B) Mali denetimde güçlüklerin ortaya çıkması

C) Hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülmesinde
sorunların ortaya çıkması

D) Partizanca uygulamalara yol açması

E) Ülke birliğinin parçalanma tehlikesini doğurması
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8. Aşağıdakilerden hangisi sübjektif (öznel) bir işlem-
dir?

A) Tahsis işlemi

B) Kişiye vergi cezası kesilmesi

C) Kamulaştırma işlemi

D) Emekliye sevk işlemi

E) Kişiyi vergi mükellefi yapan işlem

9. I.  Hiyerarşik yetki

II. Vesayet Yetkisi

III. Devlet tüzel kişiliğini temsil etme yetkisi

IV. Uygulama yönetmeliği çıkarma yetkisi

Yukarıdaki sayılan yetkiler, aşağıdaki makam ya da 
kuruluşlardan hangisinin yetkileridir?

A) Bakanları Kurulu

B) Cumhurbaşkanı

C) Bakanların idari görevleridir

D) TBMM Başkanı

E) Devlet Denetleme Kurulu

10. Köy muhtarı, hakkında verilmiş bulunan soruştur-
ma iznine karşı hangi mercie ve kaç gün içerisinde
itiraz edebilir?

A) Danıştay 1. Dairesi – 7 gün

B) Danıştay 1. Dairesi – 10 gün

C) Bölge idare mahkemesi – 7 gün

D) Bölge idare mahkemesi – 10 gün

E) İçişleri Bakanlığı – 7 gün

11. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanununda
açıkça düzenlenmiştir?

A) Kaza ve tesadüf B) Bileşik suç

C) Nedensellik bağı D) Geçitli suç

E) Mücbir sebep

12. Suçta tekerrür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Tekerrürde sonraki suçun cezası artırılır.

B) Tekerrürde önceki suçtan verilen cezanın kesin-
leşmiş olması gerekmez.

C) Tekerrürde önceki suç ile sonraki suçun aynı suç
olması gerekir.

D) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında tekerrür hü-
kümleri uygulanabilir.

E) Fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olan ki-
şilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümle-
ri uygulanmaz.

13. Aşağıdakilerden hangisi, “Kaç fiil varsa o kadar
suç, kaç suç varsa o kadar ceza verilir.” kuralını ifa-
de eder?

A) Bileşik (mürekkep) suç

B) Zincirleme (müteselsil) suç

C) Gerçek (maddi) içtima

D) Geçitli suç

E) Fikri içtima

14. Ceza Muhakemesi Kanununa göre, zincirleme suç-
larda yer yönünden yetkili mahkeme aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İlk suçun işlendiği yer mahkemesi

B) Son suçun işlendiği yer mahkemesi

C) İlk veya son suçun işlendiği yer mahkemesi

D) İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi

E) Şüpheli veya sanığın yerleşim yeri mahkemesi

15. Tutuklama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?

A) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuri-
yet savcısı tutuklama kararı verebilir.

B) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgula-
rın ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde,
tutuklama kararının verilmesi kanunen zorunludur.

C) Türkiye’de saklanan kaçaklar hakkında gıyabi
(yoklukta) tutuklama kararı verilebilir.

D) Hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan
suçlarda tutuklama kararı verilemez.

E) Sadece adli para cezasını gerektiren suçlarda da
tutuklama kararı verilebilir.

16. I. Cumhuriyet savcısı

II. Katılan

III. Müdafi

IV. Sanık

Ceza Muhakemesi Kanununa göre, yukarıdakiler-
den hangisi tanığa ve duruşmaya çağrılmış diğer 
kişilere doğrudan soru sorabilecek kişilerden biri 
değildir?

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

D) III-IV E) II-III



3YAKLAŞIM KARİYER

w
w

w
.y

a
k

la
s
im

k
it

a
p

.c
o

m

HUKUKDENEME 

17. On yedi yaşındaki A, yaş gününde kendisine hediye
edilen bilgisayarını B’ye satmış, B de bilgisayarı C’ye
satıp teslim etmiş ve karşılığında satış bedelini almıştır.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur?

A) B, iyi niyetliyse bilgisayarın mülkiyetini kazanır.

B) B, bilgisayarın zilyetliğini devren kazanmış olur.

C) B’nin almış olduğu satım bedelini geri vermesi için
kendisine karşı istihkak davası açılması gerekir.

D) İyi niyetli de olsa C’nin mülkiyeti teslimle kazana-
bilmesi için A’nın yasal temsilcisinin onamına ge-
rek vardır.

E) C, iyi niyetliyse kendisine ödediği satım bedeli ve-
rilmedikçe bilgisayarı alıkoyabilir.

18. Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan biri de-
ğildir?

A) Vesayet hakkı

B) Kişilik hakları

C) Sükna hakkı

D) İntifa hakkı

E) Paylı mülkiyette ön alım hakkı

19. A, B ile Ü arasındaki kredi ilişkileri çerçevesinde B’nin
doğmuş ve doğacak kredi borçları  için taşınmazı üze-
rinde Ü lehine ¨50.000’lik bir ipotek kurar. Ü’nün ana
alacağı ve faizlerinin tutarı ¨70.000’yi bulur. Ü, rehnin
paraya çevrilmesi için takip yapar. Taşınmaz ¨80.000
’ye satılır.

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

A) Bu ipotek üst sınır ipoteği olduğu için sadece ana
parayı karşılar, faiz alacağı teminatın kapsamı dı-
şındadır.

B) Bu ipotek Ü’nün tüm alacaklarını karşılar.

C) İpotek paraya çevrilince alacağı tam olarak karşı-
lanamayan Ü, geri kalan alacağını sadece B’den
talep edebilir.

D) A, borcu Ü’ye ödediği takdirde, bu ipotek ancak
Ü’nün talebi üzerine terkin edilebilir.

E) İpoteğin kurulmasıyla birlikte alacak bakımından
zaman aşımı kesilmiş olmaz, ancak durur.

20. Seyahate çıkan A, köpeğini B’nin işlettiği köpek çiftliği-
ne bırakır. Köpeklere yemek vermekle görevli M, A’nın
köpeğini evine götürür ve 3 yıl besledikten sonra iyi ni-
yetli Ü’ye satar. Ü, köpeği satın aldıktan 4 yıl sonra A 
ve B durumu öğrenir.

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

A) Köpek malikin iradesiyle köpek çiftliğine teslim
edilmiş olduğundan Ü, teslimle köpeğin mülkiye-
tini kazanır.

B) Ü aleyhine taşınır davası artık açılamaz.

C) Zaman aşımı süreleri birbirine eklendiğinden iyi
niyetli Ü, köpeğin mülkiyetini zaman aşımıyla ka-
zanmıştır.

D) Ü, A’dan köpeği satın alırsa mülkiyetin edinilmesi
hükmen teslim yoluyla gerçekleşir.

E) B, A’nın mülkiyet karinesine dayanarak Ü aleyhine
ayni istihkak davası açarak köpeği geri alabilir.

21. Yerleşim yeriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si yanlıştır?

A) Evli kadın kocasının yerleşim yeri dışında bir yeri
yerleşim yeri olarak seçebilir.

B) Velayet altındaki çocuk velinin izni olsa dahi veli-
ninkinden farklı bir yerleşim yeri seçemez.

C) Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri vasinin
yerleşim yeridir.

D) Evlilik dışı doğmuş ve ana babası evlenmemiş bir
küçüğün yerleşim yeri kural olarak ananın yerle-
şim yeridir.

E) Ergin olmayan evlatlığın yerleşim yeri evlat edine-
nin yerleşim yeridir.

22. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlama nedenlerinden
biri değildir?

A) Akıl zayıflığı B) Yaş küçüklüğü

C) Savurganlık D) Kötü yaşama tarzı

E) Mal varlığını kötü yönetme

23. İrade sakatlığı hallerindeki iptal hakkıyla ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İptal hakkı tek taraflı irade beyanıyla kullanılır.

B) İptal, geçmişe etkili sonuç doğurur

C) İptal hakkının kullanılmasındaki süreyi hakim re-
sen gözetemez.

D) İptal hallerini hakim resen gözetemez.

E) Hata ve hile hallerinde 1 yıllık süre öğrenmeden,
tehditte is korkutmanın etkisinin ortadan kalkma-
sından itibaren 1 yıl içinde kullanılmalıdır.



YAKLAŞIM KARİYER4

HUKUK

w
w

w
.y

a
k

la
s
im

k
it

a
p

.c
o

m

DENEME 

24. Bir şahsi hakkın tapu kütüğüne şerh verilmesi ile
doğan ayni etki, borçlar hukukuna egemen olan
aşağıdaki ilkelerden hangisine istisna teşkil eder?

A) Şekil serbestisi ilkesine

B) İrade serbestisi ilkesine

C) Dürüstlük ilkesine

D) Kusur ilkesine

E) Borç ilişkisinin nisbiliği ilkesine

25. Aşağıdakilerin hangisinde sözleşmenin geçersizli-
ğini ileri sürmek veya sözleşmeyi iptal etmek müm-
kün değildir?

A) Sözleşmenin konusunda hata

B) Sözleşmenin şekle aykırı yapılması

C) Muvazaa

D) Bir kimsenin üçüncü bir şahsın ikrahı (tehdit) ne-
deniyle sözleşme yapması; ancak sözleşmenin
kaşı tarafının bu durumdan haberdar olmaması

E) Zihni kayıt

26. Aldatma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

A) Aldatma  sözleşmeyi kendiliğinden geçersiz kılar

B) Üçüncü kişinin aldatması, diğer tarafça bilinmese
dahi, aldatılan  taraf süresi içinde sözleşmeyi al-
datma nedeniyle iptal edebilir.

C) Üçüncü kişinin aldatmasını diğer taraf biliyor veya
bilmesi gerekiyorsa, aldatılan  taraf sözleşmeyi al-
datma nedeniyle iptal edebilir

D) Aldatılan kişi ,aldatmayı öğrendiği tarihten itibaren
1 yıllık zamanaşımı süresi içinde sözleşmeyi iptal
edebilir

E) Aldatma  esaslı nitelik taşımadıkça iptal hakkı ver-
mez.

27. Aşağıdakilerden hangisi butlan nedeni değildir?

A) Başlangıçtaki objektif kusursuzluk

B) Sözleşmenin konusunun emredici hükümlere ay-
kırı olması

C) Sözleşmenin geçerlilik şekline aykırı olarak yapıl-
ması

D) Sözleşmenin korkutma altında baskıyla yapılması

E) Mutlak muvazaa

28. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmada bedensel za-
rarlar kalemine girmez?

A) Tedavi giderleri.

B) Destekten yoksun kalma zararı

C) Kazanç kaybı.

D) Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilme-
sinden doğan kayıplar.

E) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıp-
lar

29. Aşağıdakilerden hangisi mutlak ticari dava değil-
dir?

A) Borçlar kanunda düzenlenen ticari temsilci ile ilgili
davalar

B) TTK da düzenlenen Taşıma İşleri Komisyonculu-
ğundan doğan davalar

C) Borçlar Kanununda düzenlenen, işletmelerin dev-
rinden doğan davalar

D) Bankacılık kanunundan doğan davalar

E) Borçlar Kanununda düzenlenen vekalet sözleş-
mesinden doğan davalar

30. Ticari örf ve adetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış bir ifadedir?

A) Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve
âdetler genel olanlara üstün tutulur

B) İlgililer aynı bölgede değillerse, kanunda veya
sözleşmede aksi öngörülmedikçe, ifa yerindeki ti-
cari örf ve âdet uygulanır.

C) Ticari örf ve âdet, tacir sıfatını haiz bulunmayanlar
hakkında ancak onlar tarafından bilindiği veya bi-
linmesi gerektiği takdirde uygulanır

D) Tacirler,  ticari örf ve adetleri bilmediklerini ileri sü-
rebilir.

E) Mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan
ticari işlerde, ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel
hükümlere göre karar verir.

31. Aşağıdakilerden hangisi, Anonim şirket genel ku-
rulunda oy kullanmaya engel bir durum değildir?

A) Pay sahibinin eşini ilgilendiren kararlarda

B) Pay sahibinin alt soyunu ilgilendiren kararlarda

C) Pay sahibinin üst soyunu ilgilendiren kararlardan

D) Pay sahibinin kardeşini ilgilendiren kararlarda

E) Yönetim Kurulu üyeleri,kendileriyle ilgili ibra karar-
larında
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32. Aşağıdaki şirketlerden hangisi kayıtlı sermaye sis-
temini benimseyebilir?

A) Anonim Şirket B) Limited Şirket

C) Kollektif Şirket D) Adi Komandit Şirket

E) Adi şirket

33. Çekte havale edilen paranın yanında ayrıca ana
para faiz şartının da yazılmış olması halinde aşağı-
dakilerden hangisi söz konusu olur?

A) Görüldüğünden belli süre sonra ödenecek çekler-
de faiz şartı geçerlidir.

B) Çekte faiz şartı yasak olduğundan çek geçersizdir.

C) Bu çek ve faiz şartı geçerlidir.

D) Bu çek geçerlidir, ancak faiz şartı yazılmamış sa-
yılır.

E) İleri tarihli çeklerde faiz şartı geçerli olup, bu çekte
vade kaydı mevcutsa, faiz şartı ve çek geçerlidir.

34. Açık poliçe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Açık poliçenin sonradan tamamlanması mümkün-
dür.

B) Açık poliçenin hamili, senedi bu haliyle üçüncü bir
şahsa devredebilir.

C) Açık poliçenin anlaşmaya aykırı düzenlendiği yo-
lundaki defi hamile karşı her durumda ileri sürü-
lebilir.

D) Açık poliçede zorunlu unsurlarda eksiklik bulunur

E) Keşideci ile lehdar arasında , senet üzerindeki ek-
sik olan kısmın sonradan doldurulacağına dair bir
anlaşma olmalıdır.

35. İflas davasına ilişkin olarak verilen ifadelerden
hangisi yanlış bir ifadedir?

A) Yetki itirazı davanın her aşamasında ileri sürülebi-
lir.

B) Borçlu gönderilen ödeme emrine itiraz etmezse
mahkeme alacaklının talebi üzerine teminat ara-
maksızın muhafaza tedbirlerine hükmetmek zo-
rundadır.

C) Defter tutma muhafaza tedbirine hükmedilirken hiç-
bir zaman teminat aranmaz.

D) Dava borçlunun muamele merkezinin bulunduğu
yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde görülür.

E) İflas talebi mahkemece ilan edilir ve alacaklılara
itiraz etmesi için 10 gün süre verilir.

36. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda icra
müdürü aşağıdakilerden hangisini inceleyemez?

A) Senedin vadesinin gelip gelmediğinin

B) Senedin kambiyo senedi olup olmadığının

C) Senedin aslının takip talebine eklenip eklenmedi-
ğinin

D) Alacaklının bu yola başvuru hakkının olup olmadı-
ğının

E) Alacağın rehinle teminat altına alınıp alınmadığını

37. Aşağıdakilerden hangisi haczedilebilir?

A) Emekli maaşları

B) İlama bağlı nafakalar

C) Terzinin makası

D) Borçlunun bilezikleri

E) Borçlunun tercih ettiği süt veren mandası

38. Taşınır satış usulüne ilişkin verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A) Birinci artırmadan 10 gün önce elektronik ortam-
dan teklif alınmaya başlanır.

B) Satıştan uygun süre önce ilan yapılır.

C) Mükellefiyetler listesi düzenlenmesi zorunludur.

D) Bedel ödeme süresi olarak en fazla 7 gün verilebilir

E) Tamamlayıcı ihale usulü uygulanmaz

39. I. Takibin yapıldığı yer

II. Davalının ikametgahı

III. Davacının İkametgahı

IV. Hacizli malın bulunduğu yer

Borçtan Kurtulma Davası yukarıda verilen yerler-
den hangisi yada hangilerinde açılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve IV

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

40. Taksirli Müflisin itibarını kim iade eder?

A) İcra Mahkemesi

B) Asliye Ticaret Mahkemesi

C) Ağır Ceza Mahkemesi

D) Asliye Hukuk Mahkemesi

E) İflas Dairesi
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1. Fiyat düzeyindeki değişmelerin reel balans etkisi
yaratarak satın alma gücünde değişiklik yaptığını
ve bu değişikliğin de toplam talebi etkilediğini ileri
süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) J. M. Keynes B) M. Friedman

C) A. Pigou D) K. Wicksell

E) I. Fisher

2. Aşağıdaki hangisi Yeni Keynesyen bir iktisatçıdır?

A) I. Fisher B) L.Walras

C) A.Marshall D) R.Lucas

E) A.Blinder

3. Monopolcü firmanın karşı karşıya olduğu talep

Q = 24 – P şeklindedir.

Firmanın ürettiği ürünün marjinal maliyet sabit ve
4 ise monopolcü firmanın yol açtığı refah kaybı ne-
dir?

A) 200 B) 50 C) 150 D) 175 E) 125

4. Emek ve sermaye girdilerinin kullanarak üretim ya-
pan bir firma için tüm üretim seviyelerinde emeğin
marjinal ürünü sermayenin marjinal ürünün iki katı-
na eşit ise bu firmayla ilgili hangisi yanlıştır?

A) Eşürün eğrileri doğrusaldır.

B) İkame esnekliği sonsuzdur.

C) Azalan marjinal teknik ikame oranı sözkonusudur.

D) Üretim fonksiyonu Q = aK + bL şeklindedir.

E) Üretici dengeye geldiğinde ya sadece tek girdi ya
da iki girdi kullanabilir.

5. X malı üretiminde kullanılan girdi fiyatı düşerken X
malının tamamlayıcısı olan Y malının fiyatı artıyor-
sa X malının denge fiyat ve miktarı nasıl değişir?

   Fiyat     Miktar  

A) Düşer Belirsiz

B) Artar Düşer

C) Düşer Düşer

D) Belirsiz Artar

E) Artar Belirsiz

6. X ve Y malları tüketen bir tüketici için X malı fiyatın-
daki artış Y malı fiyatındaki artıştan daha fazla olur-
sa bütçe doğrusu nasıl etkilenir?

A) Sağa kayar B) Dikleşir

C) Yatıklaşır D) Eğimi değişmez

E) Yatıklaşarak sola kayar

7. İki firmalı Cournot modelini monopolcü firma ile kı-
yaslarsak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Monopolcü firmanın üretimi Cournot modeline
göre daha fazladır.

B) Monopolcü firmanın fiyatı Cournot modeline göre
daha fazladır.

C) Monopolcü firmanın kârı Cournot modeline göre
daha azdır.

D) Monopolde hem fiyat hem de üretim Cournot mo-
deline göre daha fazladır.

E) Monopolde hem fiyat hem de üretim Cournot mo-
deline göre daha azdır.

8. Bir mal piyasasında firmanın toplam hasılat fonk-
siyonun ters “U” biçiminde olmasının nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Arz eğrisinin olmaması

B) Talep eğrisinin yatay olması

C) Talep eğrisinin negatif eğimli olması

D) Arz eğrisinin pozitif eğimli olması

E) Talep eğrisinin olmaması

9. Bir malın piyasa talep fonksiyonu QD = 400 – 2P, piya-
sa arz fonksiyonu QS = – 80 + 4P şeklindedir.

İthalatçılar 180 birim mal ithal etmişler ise yurtiçi
piyasada mal hangi fiyattan işlem görür?

A) 70 B) 80 C) 90 D) 50 E) 40

10. Tam rekabetçi bir firmanın toplam maliyet fonksi-
yonu TC = q3 – 4q2 + 10q şeklinde ise firmanın nor-
mal kâr elde etmesini sağlayacak veri piyasa fiya-
tı nedir?

A) 6 B) 8 C) 2 D) 10 E) 12
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11. Faktör piyasasında monopsoncu bir firma ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Marjinal faktör maliyeti faktör fiyatından büyüktür.

B) Marjinal faktör maliyeti faktör fiyatından küçüktür.

C) Marjinal faktör maliyeti faktör fiyatından eşittir.

D) Marjinal faktör maliyeti azalandır.

E) Ortalama faktör maliyeti marjinal faktör maliyetine
eşittir.

12. Talep eğrisi pozitif eğimli olan bir malla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Giffen maldır.

B) Düşük maldır.

C) Gelir etkisi pozitiftir.

D) Telafi edilmiş talep eğrisi pozitif eğimlidir.

E) Gelir artışı bu mala talebi artırır.

13. Ücret artışının yarattığı ikame etkisi gelir etkisin-
den büyük ise işgücü arz eğrisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Pozitif eğimlidir.

B) Yataydır.

C) Dikeydir.

D) Negatif eğimlidir.

E) Tersine dönen bir eğridir.

14. Bir malın piyasa satış fiyatı ¨8 iken arz miktarı 100
birim fiyat ¨10 iken arz miktarı 120 birim oluyorsa
üretici rantındaki değişim nedir?

A) 200 B) 320 C) 220 D) 500 E) 440

15. Baumol – Tobin para talebi modeline göre, aşağıda-
ki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kişiler ve firmalar işlem, ihtiyat ve spekülasyon
amaçlı para talep ederler.

B) Para talebi faiz oranından etkilenmemektedir.

C) Para zorunlu bir maldır.

D) Düşük gelir düzeyine sahip kişiler oransal olarak
daha az para talep ederler.

E) Para talebinde ölçek ekonomileri söz konusu de-
ğildir.

16. Yeni Klasiklere göre, beklenmeyen bir para arzı ar-
tışı aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Kısa dönemde sadece fiyatları arttırır.

B) Uzun dönemde sadece hasılayı arttırır.

C) Kısa dönemde fiyatları arttırır, hasılayı düşürür.

D) Uzun dönemde hem fiyatları hem de hasılayı arttı-
rır.

E) Kısa dönemde hem fiyatları hem de hasılayı arttı-
rır.

17. Aşağıdaki iktisat okullarından hangisi para politi-
kasının kısa dönemde reel değişkenleri etkileyebi-
leceğini, ancak uzun dönemde sadece fiyatlar ge-
nel düzeyi üzerinde bir etki doğurabileceğini ileri
sürmektedir?

A) Keynesyen iktisat

B) Klasikler

C) Neoklasikler

D) Rasyonel beklentiler okulu

E) Monetarist yaklaşım

18. Basit Keynesyen modelde, deflasyonist açık olan
bir ekonomi için aşağıdakilerden hangisi doğru de-
ğildir?

A) Potansiyel hasıla fiili hasıladan büyüktür.

B) Reel gayri safi yurtiçi hasıla açığı pozitiftir.

C) Genişletici para politikası uygulanarak deflasyo-
nist açık ortadan kaldırılabilir.

D) Vergi haddi düşürülerek de deflasyonist açık orta-
dan kaldırılabilir.

E) Deflasyonist açığı ortadan kaldırabilmek için top-
lam harcamaların arttırılması gerekir.
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19. Bir ekonomide marjinal tasarruf eğilimi 0,20 ve
marjinal vergi haddi 0,10 ise kamu harcamalarında-
ki 28 milyar dolarlık azalış reel gayri safi yurtiçi ha-
sılayı nasıl etkiler?

A) 25 milyar dolar arttırır.

B) 25 milyar dolar düşürür.

C) 12,5 milyar dolar arttırır.

D) 100 milyar dolar düşürür.

E) 100 milyar dolar arttırır.

20. Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisinin eğiminin azal-
masına yol açar?

A) Çarpanın değeri ne kadar büyük olursa

B) Para talebinin faize duyarlılığı ne kadar yüksek
olursa

C) Para arzının gelire duyarlılığı ne kadar düşük olur-
sa

D) Yatırımların faize duyarlılığı ne kadar küçük olursa

E) Para talebinin gelire duyarlılığı ne kadar yüksek
olursa

21. Para talebinin gelire duyarlılığının sonsuz olduğu
bir ekonomide, diğer koşullar sabitken, nominal
para arzında meydana gelen bir artış aşağıdakiler-
den hangisine neden olur?

  Faiz oranı (i)            Gelir (Y)  

A) Değişmez Yükselir

B) Yükselir Değişmez

C) Düşer Yükselir

D) Yükselir Düşer

E) Değişmez Azalır

22. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Büyüme ile işsizlik arasındaki ilişki Okun Yasası
ile ifade edilebilir.

B) Beveridge eğrisi, açık iş sayısı ile işsizlik arasın-
daki ilişkiyi gösterir.

C) Phillips eğrisi, kısa dönemde işsizlik ile enflasyon
arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ifade eder.

D) NAIRU, enflasyonu hızlandırmayan işsizlik haddi-
dir.

E) İşgücünün kurumsal olmayan sivil nüfusa oranı is-
tihdam haddini verir.

23. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin eği-
mini artırır?

A) Yatırımların faiz haddine duyarlılığı ne kadar az
olursa

B) IS eğrisi ne kadar yatık olursa

C) Para talebinin faiz haddine duyarlılığı ne kadar az
olursa

D) Harcama çoğaltanının değeri ne kadar yüksek
olursa

E) Para talebinin hasıla düzeyine duyarlılığı ne kadar
az olursa

24. Çarpan kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğru değildir?

A) Vergi çarpanı daima negatiftir.

B) Dışa kapalı ve vergilerin gelire bağlı olmadığı bir
ekonomide transfer ödemeleri çarpanının değeri
birden küçüktür.

C) Marjinal tasarruf eğilimi arttıkça çarpanın değeri
küçülür.

D) Harcama çarpanı daima pozitiftir.

E) Çarpanın değeri küçüldükçe, kamu harcamaların-
daki bir artışın milli gelir üzerindeki etkisi azalır.

25. Aşağıdakilerden hangisi para olarak kabul edilecek
unsurlar arasında yer almaz?

A) TL cinsinden banknot

B) Bozuk para

C) Çek yazılabilir mevduat

D) Dolar cinsinden banknot

E) Vadeli mevduat

26. I.  Reel faiz oranının artması, beklenen enflasyon
oranının nominal faiz oranından hızlı artması so-
nucunda ortaya çıkar.

II. Reel faiz oranının azalması, beklenen enflasyon
oranının nominal faiz oranından hızlı düşmesi so-
nucu ortaya çıkar.

III. Nominal faiz oranı ile beklenen enflasyon oranının
toplamı reel faiz oranına eşittir.

Fisher Denklemi ile ilgili yukarıda verilen bilgiler-
den hangisi veya hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II, III
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27. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda para çarpanı-
nı artıran unsurlar arasında yer almaktadır?

A) Yasal olmayan faaliyetlerdeki artış

B) Vadesiz mevduat faiz oranındaki artış

C) Enflasyon oranındaki artış

D) Zorunlu karşılıklardaki artış

E) Serbest rezerv oranındaki artış

28. Enflasyon hedeflemesi uygulanan bir ekonomide
aşağıdakilerden hangisi veya hangileri gerekli ön
koşullardandır?

  I.  Şeffaf olmayan para politikası

II. Mali disiplin

III. Başka parasal değişkenlere ilişkin taahhüdün ol-
ması

IV. Gelişmiş finansal piyasalar

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV

D) I ve III E) II ve IV

29. I.  GATT’a kurumsal bir kimlik kazandırmıştır

II. İlk görüşme 1947 yılında Cenevre’de yapılmıştır.

III. Türkiye kurucu üyelerden birisi değildir.

IV. Üye ülkelerin ticaret politikalarını gözden geçirme
yetkisi vardır.

Yukarıda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile ilgili veri-
len bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV

D) II ve III E) III ve IV

30. Aşağıda verilen tablodaki bilgiler ışığında uluslar
arası ticaret açısından hangisi veya hangileri doğ-
rudur?

TABLO: 1 Ton Malın 1 İşçi İle Üretimi İçin Kullanılan
Emek-Saat Miktarı

Mal

    Ülke
Üzüm Mısır

Türkiye 1 saat 2 saat

ABD 4 saat 5 saat

  I. Türkiye üzüm üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahiptir.

II. Türkiye sadece üzüm üretiminde mutlak üstünlüğe
sahiptir.

III. ABD karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu mısır
üretiminde tam uzmanlaşarak üzümü Türkiye’ye it-
hal etmelidir.

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

31. Uluslar arası ticaret politikasında kullanılan araç-
lardan birisi olan gümrük tarifeleri ile ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Malların ülkeler tarafından belirlenmiş gümrük sı-
nırından geçişi sırasında ithalat ve ihracattan alı-
nan vergilerdir.

B) Bir ülkenin tek taraflı olarak koyduğu tarifelere oto-
nom tarife denmektedir.

C) Birim ve ağırlık gibi malların fiziki birimleri üzerin-
den hesaplanan tarifelere ad-valorem denmekte-
dir.

D) Gelişmiş ülkelerde gümrük vergilerinin bütçeye
katkısı nispeten azdır.

E) İthalata konulan gümrük vergisi o malın yurtiçi fi-
yatını artırmaktadır.

32. 1 $ = 2,00 €     1 € = ¨ 1,00 1 $ = ¨ 2,50

Yukarıda verilen ve alış-satış fiyatları arasında bir
fark olmadığı varsayılan döviz kurlarına göre elin-
de € bulunan bir yatırımcının üç uçlu arbitraj yap-
ması sonucu elde edeceği kazanç € başına kaç
¨’dir?

A) ¨ 0,10 B) ¨ 0,15 C) ¨ 0,20

D) ¨ 0,25 E) ¨ 0,30
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33. I.  R. Solow - Neo-Klasik Büyüme Modeli

II. S. Rebelo - Beşeri Sermaye Modeli

III. A. O. Hirschman - Dengesiz Kalkınma Kuramı

Yukarıda verilen iktisatçılar ve ortaya attıkla-
rı büyüme-kalkınma modelleri eşleştirmelerinden 
hangisi veya hangileri yanlıştır?

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

D) I ve II E) II ve III

34. Gelişmekte olan ülkelere dair aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?

A) Tarımla uğraşan nüfusun toplam nüfus içerisinde-
ki payının yüksek olması

B) Sermaye birikiminin düşük olması

C) Kişi başına düşen gelir seviyesinin düşük olması

D) Beşeri sermaye düzeyinin yüksek olması

E) Nüfus artış hızının yüksek olması

35. Aşağıdakilerden hangisi Schumpeter tarafından ik-
tisadi büyüme üzerine ortaya konulan olgulardan
birisi değildir?

A) Teknolojik gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde
olumlu etkileri vardır.

B) Kapitalist sistemin başarısı kendi sonunu hazırla-
yacaktır.

C) Teknolojik gelişme firmalar arası rekabetin bir ara-
cıdır ve yaratıcı yıkımı tetiklemektedir.

D) Teknoloji dışsal bir kavramdır.

E) Firmalar teknolojik yenilikleri takip etmezler.

36. I.  Ekonomide homojen özelliğe sahip tek mal üretim,
tüketim ve yatırımı gerçekleşmektedir.

II. Üretim fonksiyonu ölçeğe göre sabit getiri göster-
mektedir.

III. Piyasada tam rekabet ve tam istihdam söz konu-
sudur.

Yukarıda verilen varsayımlardan hangisi veya han-
gileri Neo-klasik Büyüme Modeli ile ilgilidir?

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

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

37. I. Keynezyen yaklaşımların iktisadi politikalarda te-
mel olarak alınması.

II. Döviz alım satım işlemlerinin kısıtlanması.

III. Yerli sanayiye dair korumacılıktan vazgeçilmesi.

IV. KİT’lerin özelleştirilmesine dair çalışmalar yapıl-
ması.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri 
24 Ocak 1980 kararları uyarınca uygulanan ekono-
mi politikalarından değildir?

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

D) II ve III E) III ve IV

38. Türkiye Ekonomisi’nde Cumhuriyet Dönemi’nin ilk
yıllarında (1923-1930) aşağıda verilen ekonomik
politika sistemlerinden hangisi benimsenmiştir?

A) Devletçilik

B) Sosyalizm

C) Liberalizm

D) Komünizm

E) Neo-liberalizm

39. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıkla-
nan verilere göre yıllık enflasyon rakamı 2012 yılı
için kaçtır?

A) %5,00 B) %6,16

C) %7,40 D) %8,60

E) %10,00

40. I.  Özel bankalardaki kur ve faiz riskinin önemli dü-
zeyde olması. 

II. Dış ticaret açığının yüksek ve sürdürülemez dü-
zeylerde olması.

III. Türk Lirası’nın aşığı değerlenmiş olması.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangile-
ri 2001 yılında Türkiye’de yaşanan krize sebep olan 
esas nedenlerdendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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1. Bireylerin satın alma gücü ile kolektif mallardan ya-
rarlanma imkanı arasında doğru orantılı bir ilişki ol-
mamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireylerin sadece kendi ihtiyaçlarına yönelik mal
ve hizmet talebinde bulunmaları

B) Bireylerin ekonomik güçlerinin farklı olmasına rağ-
men eşit oy hakkına sahip olmaları

C) Sadece belirli bir gelir düzeyine sahip olan kişilerin
kamusal mal ve hizmetlerden yararlanmaları

D) Adil bir gelir dağılımı yaratmaya yönelik talep

E) Bütün bireylerin eşit oy hakkına sahip olmaları ve
ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet talep et-
meleri

2. Klasik iktisatçıların savunduğu “tarafsız maliye” gö-
rüşü aşağıdakilerden hangisini içermez?

A) Denk bütçeyi gerçekleştirmek

B) İstisnai durumlar dışında borçlanmaya başvurma-
mak

C) Dolaylı vergilerin düşük tutulması

D) Düşük kamu harcamaları

E) Uzun vadeli ve sermaye piyasasından borçlanma

3. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik birimin faali-
yeti dolayısıyla diğer ekonomik birim veya birimler
üzerinde dolaylı olarak görülen olumlu veya olum-
suz etkileri ifade etmekte kullanılır?

A) Etkinlik B) Dışsallık

C) Fırsat maliyeti D) Azalan verimler

E) Artan tüketim

4. Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin yeni
fonksiyonlarından değildir?

A) Kaynakların kamu sektörü ile özel sektör arasında
etkin tahsisini sağlamak

B) Enflasyonla mücadele etmek

C) Bölüşümde etkinliğin sağlanması

D) Politik dengesizliklerin giderilmesi

E) İşsizliğin önlenmesi

5. Pareto Optimumunun aksak rekabet koşulları ne-
deniyle sağlanamaması durumunda gerekli görü-
len ikinci en iyi testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marjinal maliyetlerin marjinal gelirlere eşit olması

B) Dolaysız vergilerin payının arttırılması

C) Dolaylı vergilerin payının arttırılması

D) Dolaysız vergilerin oranlarının azaltılması

E) Devletin tekel niteliğinde mal ve hizmet üretmesi

6. Kamu harcamalarındaki artışın nedenini sanayileş-
me, sosyal gelişmeler ve altyapının geliştirilmesi
yönündeki baskıya dayalı olarak açıklayan kanuna
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kamu harcamalarının artış hızı milli gelire oranla
istikrarlıdır.

B) Kamu harcamaları ekonomini gelişim sürecinin ta-
mamlanmasına bağlı olarak artar.

C) Sömürge ile yönetilen ülkeler bağımsızlıklarını ka-
zandıktan sonra kamu harcamaları azalır.

D) Devletin piyasalara girerek özel mal ve hizmet
üretmek durumunda kalması kamu harcamaları-
nı arttırmıştır.

E) Devletin kalkınmada uygun bir yer edinebilmesi
için savunma harcamalarını azaltması gerekir.

7. Pazarlık sürecini hükümetin görünmez eli olarak
nitelendiren ve hükümetin toplumsal marjinal mali-
yet ile bireysel marjinal maliyet arasındaki farkı taz-
min ederek azaltma eğiliminde olduğunu söyleyen
bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A.Downs B) McKean

C) J.O’connor D) Condorcet

E) A.Smith

8. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarını görü-
nüşte değiştiren nedenlerden değildir?

A) Bütçe usullerinde meydana gelen değişmeler

B) Durgunluk etkisi

C) Ülke sınırlarının büyümesi

D) Savunma tekniklerinin değişmesi

E) Ayni ekonomiden nakdi ekonomiye geçilmesi
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9. William Baumol’un geliştirdiği model olan Denge-
siz Büyüme Hipotezi kamu harcamalarının artışını
aşağıdakilerden hangisi ile açıklamaktadır?

A) Verimlilik artarken girdi fiyatlarında meydana ge-
len artışlarla

B) Verimlilik azalırken girdi fiyatlarında meydana ge-
len artışlarla

C) Verimlilik artışı olmaksızın girdi fiyatlarında mey-
dana gelen artışlarla

D) Özel sektörün girdi fiyatlarında meydana gelen
düşüşlerle

E) Girdi ikame olanaklarının azlığı ile

10. Aşağıdakilerden hangisi transfer harcaması olarak
nitelendirilmez?

A) Kurumlara yapılan mali yardımlar

B) Burs ödemeleri

C) Tohumluk desteği

D) Tahvil faizleri için yapılan ödemeler

E) Proje giderleri

11. Aşağıdakilerden hangisi yayılı muamele vergileri-
nin yararlarından değildir?

A) Vergi kaçırma yönündeki girişimler fazla değildir.

B) Vergi konularının geniş olması ve amaçlanan ha-
sılatın düşük oranlar uygulanarak sağlanabilmesi
nedeniyle tercih edilen bir vergidir.

C) Satış fiyatı üzerinden hesaplanan verginin piramit-
leşme etkisine yol açması

D) Mükellef psikolojisine uygun olduğu için politik açı-
dan tercih edilirler.

E) Verginin büyük bir mükellef kitlesine yayılması, bu
vergilere karşı az tepki duyulmasına ve yüksek
verim alınmasına imkan vermektedir.

12. Kamu malları konusunda yapılan harcamalar art-
tıkça kişilerin ödeyecekleri vergilerin de artması
sonucu, bir bireyin kamu malından tüketeceği her
ekstra birim için yapması gereken ödemeye ne ad
verilir?

A) Vergi fiyatı B) Vergi dampingi

C) Vergi arbitrajı D) Vergi kapitalizasyonu

E) Vergi amortismanı

13. Vergi esnekliğinin çok yüksek olması durumun-
da genişleme döneminde aşırı düzeyde artan ver-
gilerin, genişlemeyi olumsuz etkileyerek ekonomi-
nin tam istihdam düzeyine gelmesini engellemesi-
ne ne ad verilir?

A) Mali anestezi B) Mali tevzin

C) Mali sürüklenme D) Mali illüzyon

E) Mali sömürü

14. KDV oranının %19’a çıkarılması durumunda enflas-
yon ve istihdam üzerindeki etkilerini analiz için kul-
lanılabilecek yansıma şekli aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Diferansiyel yansıma

B) Efektif yansıma

C) Mutlak yansıma

D) Fiili yansıma

E) Kanuni yansıma

15. Kendisi mükellef olmadığı halde esas mükellef adı-
na vergiyi ödemek zorunda olan kişiye ne ad veri-
lir?

A) Vergi mükellefi

B) Vergi sorumlusu

C) Vergi yüklenicisi

D) Vergi taşıyıcısı

E) Vergi yükümlüsü

16. Vergi takozu aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
olarak tanımlanmıştır?

A) Mükellefin nominal gelirinin artarak, artan oranlı
tarifede daha yüksek oranlı gelir dilimlerine çıka-
rak vergi yükünün artmasına neden olmasıdır.

B) Ödeme gücüne göre vergilemede, devletin bi-
reylerden ödeme güçlerinin üzerinde vergi alma-
sı veya bireylerin ödeme güçlerinin üzerinde vergi
vermeye zorlanmasıdır.

C) Vergi nedeniyle üretici ve tüketici rantındaki azal-
ma veya fayda kaybıdır.

D) Vergi ve vergi benzeri yükümlülüklerin yani para-
fiskal yüklerin, işveren üzerinde oluşturduğu yük-
lere verilen addır.

E) Ödeme gücüne göre vergilemede, bireylerin kamu
mal ve hizmetlerinden elde ettikleri faydadan daha
fazla vergi ödemelerine verilen addır.
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17. I. Bütçenin denk olması gerektiğini ileri sürmektedirler.

II. Devlet faaliyetlerinin bazı temel hizmetlerin yürü-
tülmesi ile sınırlı düzeyde tutulması gerektiğini be-
lirtirler.

III. Sadece bütçe açıkları değil, aynı zamanda bütçe
fazlaları da ekonominin doğal dengesi açısından
sakıncalı görülmüştür.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri Or-
tadoks kuramın geçerli olduğu bütçe teorisini des-
tekler?

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

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

18. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na göre, geçici bütçe uygulaması en faz-
la kaç ay sürebilir?

A) 1 B) 3 C) 6 D) 8 E) 9

19. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na göre, üst yöneticilerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Adalet Bakanlığı’nda müsteşardır.

B) Maliye Bakanlığı’nda bakandır.

C) İl özel idarelerinde validir.

D) Belediyelerde belediye başkanıdır.

E) Milli Savunma Bakanlığı’nda bakandır.

20. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na göre, Maliye Bakanlığı tarafından hazır-
lanan orta vadeli mali plan ne zamana kadar ve kim
tarafından karara bağlanır?

A) Eylül ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca

B) Eylül ayının on beşine kadar Yüksek Planlama
Kurulunca

C) Eylül ayı sonuna kadar Yüksek Planlama Kurulunca

D) Eylül ayının on beşine kadar Bakanlar Kurulunca

E) Ekim ayının sonuna kadar Başbakan tarafından

21. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na göre, hangi bütçenin gelir teklifi Maliye
Bakanlığınca hazırlanır?

A) Genel bütçe

B) Özel bütçe

C) Düzenleyici ve Denetleyici kurumların bütçesi

D) Genel yönetim bütçesi

E) Merkezi yönetim bütçesi

22. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na göre, merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idareleri arasındaki ödenek aktarmaları na-
sıl yapılır?

A) Kanunla

B) Bakanlar Kurulu Kararıyla

C) Başbakanlık onayı ile

D) Maliye Bakanlığı onayı ile

E) Aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin %5’ine kadar

23. Aşağıdakilerden hangisi devletin kısa vadeli borç-
lara başvurma nedenleri arasında yer almaz?

A) Bütçenin gelir ve giderleri arasındaki dengesizlik-
lerin giderilmesi

B) Devlet açısından borç yükünün daha az olması

C) Uzun vadeli borçlanmaya zemin hazırlaması

D) Ekonominin enflasyon dönemlerinde bir maliye
politikası aracı olarak kullanılması

E) Çeşitli olağanüstü giderlerin finansmanının sağ-
lanması

24. Aşağıdaki kısa vadeli borç çeşitlerinden hangisin-
de faiz ödemesi söz konusu değildir?

A) Hazine bonosu

B) Bütçe emanetleri

C) Bağışlar

D) Müteahhit bonolar

E) Hazine kefaletini haiz bonolar
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25. Devlet tahvillerinin bir devlet bankası veya postane
gibi kamu kuruluşlarının gişelerinde satışa sunul-
ması, tahvil ihraç yöntemlerinden hangisidir?

A) Doğrudan halka satış yöntemi

B) Bankalara satış yöntemi

C) Borsada satış yöntemi

D) TAP yöntemi

E) İhale yöntemi

26. I. Reel faiz oranı

II. Birincil (faiz dışı) bütçe dengesi

III. Ekonomik büyüme

Borçların sürdürülebilir olması yukarıdakilerden 
hangilerine bağlıdır? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

27. Tasarrufu teşvik fonu nedeniyle devletin çalışanlar-
dan yaptığı kesinti, hangi borçlanma türüne örnek
teşkil edebilir?

A) Tercihli borçlanma

B) İhtiyari borçlanma

C) Zorunlu borçlanma

D) Uzun vadeli borçlanma

E) Düzenleyici borçlanma

28. I. Borçlanmanın yükünü gelecek nesil çeker.

II. Borçlanma bireylerin sermayelerini azaltır.

III. Ulusal sermayeye diğer kamu gelirlerinden daha
fazla zarar verir.

Yukarıdakilerden hangileri klasik maliyecilerin 
borçlanmaya ilişkin görüşlerinden biridir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

29. Kamu harcamalarındaki bir artışın vergilerle finan-
se edilmesi durumunda milli gelir denge değerinin
kamu harcamalarındaki artış kadar değişmesi du-
rumuna ne ad verilir?

A) Dış ticaret çarpanı

B) Transfer harcamaları çarpanı

C) Vergi çarpanı

D) Kamu harcaması çarpanı

E) Denk bütçe çarpanı

30. Bütçe fazlası uygulaması ekonomi üzerinde nasıl
bir etki yaratır?

A) Daraltıcı etki

B) Genişletici etki

C) Etkisiz

D) Hoş olmayan aritmetik etkisi

E) Denk bütçe etkisi

31. Aşağıdakilerden hangisi dış borçların ekonomide
yarattığı doğrudan etkilerden biri olamaz?

A) Yurt içi tasarruflarda artış olması

B) Zorunlu yatırımların gerçekleşme şansının artması

C) İthal edilen makine ve benzeri üretim malları dola-
yısıyla üretimin çeşitlenmesi

D) Ek yatırımlar sonucu ortaya çıkan hızlandıran etki-
siyle ekonomide genişleme meydana gelmesi

E) Ödemeler dengesinde rahatlama sağlanması

32. Aşağıdakilerden hangisi otomatik istikrarlandırıcı
özelliklere sahip değildir?

A) Gelir vergisi

B) Baş vergisi

C) Toprak mahsullerine ödenen mali yardımlar

D) Kurumlar vergisi

E) Mal stoklarında meydana gelen artış ve azalmalar
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33. Aşağıdakilerden hangisi durgunlukla mücadelede
uygulanacak maliye politikası seçeneklerinden biri
olamaz?

A) Vergi indirimleri yapmak

B) Borçlanmayı azaltmak

C) Bayındırlık harcamalarını artırmak

D) İşsizlik yardımlarını artırmak

E) Sosyal yardımları artırmak

34. Aşağıdakilerden hangisi heteredoks politikalar ara-
sında gösterilir?

A) Kamu gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan
vergilerin arttırılarak vergi dışı gelirlerin düşürül-
mesidir.

B) Vergi gelirlerinin kamu harcamalarından daha faz-
la artması

C) Ücret ve kar üzerindeki vergi oranlarının farklılaş-
tırılarak gelir dağılımının adil hale getirilmesi

D) Ücretlerin ve fiyatların oluşum sürecine doğrudan
müdahale edilmesi

E) Vergi politikasına ilişkin düzenlemelerin istikrar
programına uygun olması

35. İşletme hesabı esasında vergilendirilen bir çiftçinin
bilanço esasına geçmesinde aşağıdakilerden han-
gisi ölçüt olarak alınır?

A) Hayvan sayısı

B) Traktör sayısı

C) Arazi büyüklüğü

D) Kendi isteği

E) Velayeti altındaki çocuklara ait işletmeler

36. Zirai faaliyetle uğraşan eden adi komandit şirket-
lerde, komandite ortağın şirket karından aldığı pay
aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsa-
mında yer alır?

A) Diğer kazanç ve irat

B) Zirai kazanç

C) Menkul sermaye iradı

D) Kurum kazancı

E) Ticari kazanç

37. Vergi cezalarında usulsüzlük suçlarının zamanaşı-
mı suresi kaç yıldır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

38. I. Vergi

II. Kamu harcamaları

III. Devlet bütçesi

IV. Resim

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri “mali 
hukuk”un konuları arasına girmektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV

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

39. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda geçerli
olmayan bir uygulamadır?

A) Amaçsal yorum B) Verginin yansıtılması

C) Ekonomik yaklaşım D) Tecil

E) Kıyas

40. 15 Aralık 2011 tarihinde ölen gelir vergisi mükellefi 
A’nın gelir vergisi beyannamesini mirasçıları hangi
tarihe kadar vermek zorundadırlar?

A) 15 Ocak 2011 B) 15 Mart 2011

C) 15 Nisan 2011 D) 25 Mart 2012

E) 25 Nisan 2012
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1. Bilanço tarihi itibariyle bir yıldan uzun ödenmesi
beklenen borçların yer aldığı ana hesap grubu aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Öz Kaynaklar

B) Dönen Varlıklar

C) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

D) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

E) Duran Varlıklar

2. İşletmenin ortaklarından Bay A, işletmeden ¨20.000 +
%18 KDV değerinde malı kredili almıştır.

Bu işlemle ilgili olarak, işletmenin yapacağı kayıtta
borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortaklardan Alacaklar

B) Hesaplanan KDV

C) Alıcılar

D) Yurtiçi Satışlar

E) Diğer Ticari Alacaklar

3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ

BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

“X” işletmesi “Y” işletmesine olan ¨10.000’lik vadesi 
dolan senetli borcuna karşılık ciro ettiği ¨5.000’lik ala-
cak senedi ile düzenlediği ¨5.500’lik bonoyu vermiştir.

3. Bu bilgilere göre “X” işletmesinin yapması gereken
kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
BORÇ SENETLERİ
FİNANSMAN GİDERLERİ

10.000
500

ALACAK SENETLERİ
BORÇ SENETLERİ

5.000
5.500

B)
ALACAK SENETLERİ 11.500

SATICILAR
FAİZ GELİRLERİ

10.000
1.500

C)
ALICILAR
FİNANSMAN GİDERLERİ

10.000
500

BORÇ SENETLERİ
ALACAK SENETLERİ

5.500
5.000

D)
ALACAK SENETLERİ
BORÇ SENETLERİ

5.000
5.500

SATICILAR
REESKONT FAİZ GİDERLERİ

10.000
500

E)
SATICILAR
FİNANSMAN GİDERLERİ

10.000
500

ALACAK SENETLERİ
BORÇ SENETLERİ

5.000
5.500

4. Yukarıdaki bilgilere göre “Y” işletmesinin yapması
gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin
kullanımı doğrudur?

A) Alacak Senetleri hesabı Borçlu ¨5.000

B) Finansman Giderleri hesabı Borçlu ¨5.000

C) Faiz Gelirleri hesabı Alacaklı ¨500

D) Alacak Senetleri hesabı Borçlu ¨10.000

E) Borç Senetleri hesabı Borçlu ¨5.500
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5. Sermayesi ¨500.000 olan bir anonim şirketin sermaye-
sinin ¨100.000’lik kısmı ödenmemiştir. Şirketin dönem
net karı ¨350.000 önceki yıllarda ayrılan I. Tertip Yasal
Yedek tutarı ¨70.000’dir.

Buna göre şirketin ayırmak zorunda olduğu I. Ter-
tip Yasal Yedek tutarı kaç TL’dir?

A) 10.000 B) 17.500 C) 18.000

D) 40.000 E) 50.000

6. Stoklarını sürekli envanter yöntemiyle izleyen işlet-
me kredili olarak satış yaptığında aşağıdaki hesap-
lardan hangisine borç kaydı yapar?

A) Yurtiçi Satışlar

B) Ticari Mallar

C) İndirilecek KDV

D) Satılan Ticari Mallar Maliyeti

E) Satıcılar

7. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda
kâr veya zararın belirlenmesine etki eden hesap
değildir?

A) Komisyon Gelirleri

B) Menkul Kıymet Satış Karları

C) Satış İadeleri

D) Önceki Dönem Gider ve Zararları

E) Hazırlık ve Geliştirme Giderleri

8. Dönem kar dağıtımına ilişkin olarak yapılan tahak-
kuk kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer
almaz?

A) Yasal Yedekler

B) Geçmiş Yıllar Karları

C) Ortaklara Borçlar

D) Statü Yedekleri

E) Özel Fonlar

9. –11. SORULARI AŞAĞIDAKİ

BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A işletmesi, B işletmesine KDV hariç 100.000 avroluk 
mal satmak üzere 27.10.2011 tarihinde sözleşme im-
zalamış ve sözleşme gereği %30 oranında avans ban-
ka kanalıyla ödenmiştir. Mal 02.02.2012 tarihinde tes-
lim edilmiş ve fatura karşılığında çek ciro edilmiştir.    
(1 avro 27.10.2011 tarihinde = ¨1,93, 31.12.2011 tari-
hinde = ¨1,95, 02.02.2012 tarihinde = ¨2,10’dir. KDV 
oranı 10’dur.)

9. Yukarıdaki bilgilere göre, B işletmesinin 31.12.2011
tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki he-
sapların hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Verilen sipariş avansları hesabı borçlu ¨57.900

B) Kambiyo karları hesabı alacaklı ¨600

C) Verilen avanslar hesabı borçlu ¨600

D) Verilen sipariş avansları hesabı borçlu ¨58.500

E) Kambiyo karları hesabı borçlu ¨500

10. Yukarıdaki bilgilere göre “A” işletmesinin 02.02.2012
tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdakilerden
hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Alınan sipariş avansları hesabı borçlu ¨30.000

B) Alınan sipariş avansları hesabı borçlu ¨57.900

C) Yurtiçi satışlar hesabı alacaklı ¨210.000

D) Alınan sipariş avansları hesabı borçlu ¨58.500

E) Alınan avanslar hesabı borçlu ¨57.900

11. Yukarıdaki bilgilere göre B işletmesinin 02.02.2011
tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki he-
sapların hangisinin kullanımı yanlıştır?

A) Ticari mallar hesabı borçlu ¨210.000

B) Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı alacaklı
172.500

C) Alınan çekler hesabı alacaklı ¨172.500

D) Verilen sipariş avansları hesabı alacaklı ¨58.500

E) İndirilecek KDV hesabı borçlu ¨21.000
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12. 4 ortaklı 160.000 sermayeli ABC Kollektif Şirketine, be-
şinci ortak sermayenin 1/5’ine sahip olmak amacıyla
¨60.000 ödemiştir.

Buna göre, şerefiye tutarı kaç ¨’dir?

A) 44.000 B) 40.000 C) 16.000

D) 18.000 E) 42.000

13. Aşağıdakilerden hangisi Ticari Alacaklar hesap
grubunda yer almaz?

A) Verilen Depozito ve Teminatlar

B) Dİğer Çeşitli Alacaklar

C) Şüpheli Ticari Alacaklar

D) Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (–)

E) Alacak Senetleri Reeskontu

14. İşletme 01.05.2008 – 31.10.2012 dönemine ait kira
sözleşmesi için 01.05.2008 tarihinde ¨420.000’lik öde-
me yapmıştır.

Buna göre 2009 yılı dönem başı bilançosunda Gele-
cek Yıllara Ait Giderler hesabının tutarı ne olmalıdır?

A) 220.000 B) 80.000 C) 140.000

D) 148.000 E) 154.000

15. VE 16. SORULARI AŞAĞIDAKİ

BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

İşletme yapılan envanter çalışmaları sırasında daha 
önce satın alınan ve tümü gider yazılan ¨500’lik dam-
ga pulunun ¨300 tutarındaki kısmının henüz kullanıl-
madığı saptanmıştır.

15. Bu bilgilere göre dönem sonunda yapılması gere-
ken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 200

GİDER TAHAKKUKLARI 200

B)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 200

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 200

C)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 300

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 300

D)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

200
300

KASA 500

E)
GİDER TAHAKKUKLARI
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

200
300

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 500

16. Yukarıdaki bilgilere göre, envanter işlemleri sırasın-
da kullanılmayan damga pullarına ilişkin kayıt yapıl-
ması, hangi muhasebe temel kavramı gereğidir?

A) İhtiyatlılık B) Dönemsellik

C) Tutarlılık D) Tam Açıklama

E) Önemlilik
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17. VE 18. SORULARI AŞAĞIDAKİ

BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

X işletmesi Y işletmesinden satın aldığı 10.000 tutarın-
daki malın bedelini erken ödemiş, bu nedenle Y işlet-
mesi X işletmesine %10 iskonto uygulamıştır.

17. Yukarıdaki bilgilere göre, X işletmesinin yapması
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)
SATICILAR 10.000

KASA
TİCARİ MALLAR

9,000
1,000

B)
TİCARİ MALLAR
SATICILAR

1.000
9.000

KASA 10.000

C)
SATICILAR
KASA

1.000
9.000

TİCARİ MALLAR 10.000

D)
SATIŞ İSKONTOLARI
KASA

1.000
9.000

ALICILAR 10.000

E)
SATICILAR 10.000

KASA
SATIŞ İSKONTOLARI

9.000
1.000

18. Yukarıdaki bilgilere göre, “Y” işletmesinin yapması
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)
SATIŞ İSKONTOLARI
KASA

1.000
9.000

ALICILAR 10.000

B)
SATICILAR 10.000

KASA
TİCARİ MALLAR

9.000
1.000

C)
TİCARİ MALLAR
KASA

1.000
9.000

ALICILAR 10.000

D)
SATIŞ İSKONTOLARI
KASA

1.000
9.000

SATICILAR 10.000

E)
ALICILAR 10.000

SATIŞ İSKONTOLARI
KASA

1.000
9.000

19. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde ticari mallar
hesabının kalanı işletmenin elindeki mevcut malla-
rı gösterir?

A) Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi

B) Aralıklı Envanter Yöntemi

C) İlk giren ilk çıkar yöntemi

D) Sürekli envanter yöntemi

E) Son giren ilk çıkar yöntemi



MUHASEBEDENEME 

w
w

w
.y

a
k

la
s
im

k
it

a
p

.c
o

m

YAKLAŞIM KARİYER20

20. İşletme 01.05.2011 yılında satmış olduğu makine ile
ilgili olarak ortaya çıkan 200.000 tutarındaki karı özel
fonlar hesabında izlemektedir.

İşletme 01.10.2011 yılında satın aldığı ve normal
amortisman yöntemini kullandığı 600.000 tutarın-
daki demirbaş için dönem sonunda yapması gere-
ken amortisman kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
(Demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıldır)

A)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 120.000

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 120.000

B)
DEMİRBAŞLAR HESABI 600.000

KASA HESABI 600.000

C)
ÖZEL FONLAR 120.000

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 120.000

D)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 120.000

ÖZEL FONLAR 120.000

E)
ÖZEL FONLAR HESABI
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

120.000
120.000

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 240.000

21. VE 22. SORULARI AŞAĞIDAKİ

BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Bir işletmede Brüt Satışlar 4.000.000 satış indirimle-
ri 150.000, Faaliyet Zararı 100.000 ve Brüt Satış karı 
400.000’dir.

21. Bu bilgilere göre, işletmede satışların maliyeti kaç
¨’dir?

A) 3.600.000 B) 3.850.000

C) 3.450.000 D) 3.000.000

E) 3.250.000

22. Bu bilgilere göre işletmede faaliyet giderleri kaç
¨’dir?

A) 400.000 B) 500.000 C) 375.000

D) 350.000 E) 325.000

23. ¨200.000’lik şüpheli alacağını tahsil ettiğinde
¨40.000 konusu kalmayan karşılıklar olarak kayde-
den işletme bu alacağına kaç ¨ karşılık ayırmıştır?

A) 200.000 B) 100.000 C) 40.000

D) 60.000 E) 80.000

24. İşletme ithal ettiği mallarla ilgili olarak ödediği ak-
reditif giderlerini aşağıdaki hesaplardan hangisin-
de muhasebeleştirmelidir?

A) Ticari Mallar

B) Alınan Sipariş Avansları

C) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

D) Verilen Sipariş Avansları

E) Ödenecek Vergi ve Fonlar

25. 

BORÇ SENETLERİ XXX
ALACAK SENETLERİ XXX

Yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdaki işlemlerden 
hangisinden dolayı yapılmıştır?

A) Borç senedinin yenilenmesi

B) Alacak senedinin kırdırılması

C) Senetli borcun vadesinden önce ödenmesi

D) Senetli borcun senet ciro edilerek ödenmesi

E) Senetli borcun senetsiz borç haline dönüştürülmesi
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26. Yansıtma hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Maliyet muhasebesi hesap grubunda yer alırlar.

B) Gelir tablosunda yer almazlar.

C) Yansıtma hesapları önce alacaklandırılır.

D) Sadece dönem sonu işlemleri sırasında kullanılırlar.

E) Genel geçici ve kesin mizanda yer alırlar.

27. İşletme 01.05.2012’de kiraladığı bir yere yapmış oldu-
ğu ¨2.000.000’lik harcamayı hesaplarına kaydetmiş
bulunmaktadır. İşletme 01.12.2012’de kiraladığı yer-
den çıkma kararı almıştır.

Yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.000.000

KASA 2.000.000

B)
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER 
VE ZARARLAR
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

1.800.000
200.000

ÖZEL MALİYETLER 2.000.000

C)
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER 
VE ZARARLAR 2.000.000

ÖZEL MALİYETLER 2.000.000

D)
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER 
VE ZARARLAR 2.000.000

ÖZEL FONLAR 2.000.000

E)
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 2.000.000

ÖZEL MALİYETLER 2.000.000

28. Aşağıdakilerden hangisi, kar yedekleri arasında
yer alır?

A) Hisse Senetleri iptal karları

B) Sermaye düzeltmesi olumlu farkları

C) Maddi duran varlıklarla yeniden değerleme artışları

D) Özel Fonlar

E) İştirakler yeniden değerleme artışları

29. Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar ve duran
varlıklar hesap sınıflarının her ikisinde de yer alan
bir hesaptır?

A) Verilen Avanslar

B) Şüpheli Ticari Alacaklar

C) Gelecek Yıllara Ait Giderler

D) İndirilecek KDV

E) Alacak Senetleri

30. Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

100 KASA

780 FİNANSMAN GİDERLERİ

9.500
500

121 ALACAK SENETLERİ 10.000

A) Senedin kırdırılması

B) Senedin teminat olarak verilmesi

C) Senedin tahsile verilmesi

D) Senedin protesto edilmesi

E) Senedin takibe alınması

31. Bir işletmenin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir.

Önceki Dönem Cari Dönem

180 Gelecek Aylara
Ait Giderler

180.000 200.000

280 Gelecek Yıllara
Ait Giderler

150.000 100.000

Buna göre, nakit çıkışı gerektirmeyen gider tutarı 
kaç ¨ dir?

A) 30.000 B) 200.000 C) 100.000

D) 60.000 E) 90.000

32. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet gideridir?

A) Önceki dönem gider ve zararlar.

B) Çalışmayan kısım gider ve zararları

C) Araştırma geliştirme giderleri

D) Komisyon giderleri

E) Menkul kıymetler satış zararları
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33. Aşağıdakilerden hangisi, mali yapı analizinde kul-
lanılan oranlardan biridir?

A) Asit Test Oranı

B) Stokların Devir Hızı

C) Alacakların Devir Hızı Oranı

D) Asit Test Oranı

E) Oto Finansman Oranı

34. VE 35. SORULARI AŞAĞIDAKİ

BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Bir işletmenin bilanço bilgileri aşağıdaki gibidir.

AKTİF  BİLANÇO  PASİF

Dönen Varlıklar 3.800 KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR

4.000

UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR

200

Duran Varlıklar 1.400 ÖZKAYNAKLAR 1.000

5.200 5.200

34. Bu bilgilere göre, işletmenin cari oranı kaçtır?

A) 0,34 B) 0,75 C) 0,95

D) 0,85 E) 0,30

35. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin finansal kaldı-
raç oranı % kaçtır?

A) 0,70 B) 0,80 C) 0,20

D) 0,50 E) 0,60

36. Bir işletmede toplam sabit maliyet ¨10.500.000, bi-
rim satış fiyatı ¨540, birim değişken maliyet ¨520
ise bu işletmenin başabaş noktası kaç birimdir?

A) 620.000 B) 600.000 C) 570.000

D) 550.000 E) 525.000

37. İşletme 5 yıl vadeli olarak aldığı ¨6.000.000 tutarında-
ki krediyi, faiz hariç her yıl ¨300.000 arttırmak suretiy-
le ödeyecektir.

Buna göre işletme dördüncü yıl kaç ¨ ödemelidir?

A) 1.500.000 B) 3.000.000

C) 3.500.000 D) 2.000.000

E) 1.200.000

38. Yazılı değeri ¨80.000 vadesi 20.07.2012 olan senet
için 31.12.2011 sonunda %20 reeskont faiz oranı ile iç
iskonto yöntemi kullanılarak reeskont hesaplanmıştır.

Senedin 31.12.2011 tarihindeki net değeri kaç
¨’dir?

A) 72.000 B) 70.000 C) 75.000

D) 82.000 E) 85.000

39. Yüzde 20 faiz oranı üzerinden 90 günde ¨6.000 faiz
getiren ana para tutarı kaç ¨’dir?

A) 140.000 B) 150.000 C) 170.000

D) 158.000 E) 120.000

40. %20 zararla, ¨38.000’ye satılan bir mal %20 karla
satılsaydı kaç ¨’ye satılırdı?

A) 60.000 B) 52.000 C) 57.000

D) 54.000 E) 60.000


