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1. 1982 Anayasası’na göre, TBMM aşağıdakilerden 
hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? 

A) Genel ve özel af ilanına karar vermek 

B) Bir kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek 
kabulüne karar vermek 

C) Bir bakan veya Başbakanın Yüce Divana sevki-
ne karar vermek 

D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uy-
gun bulmak 

E) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi vermek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1982 Anayasası’na göre “ara seçim” ne demektir? 

A) TBMM’nin, dönemin bitmesini beklemeden yapıl-
masına karar verdiği erken seçim 

B) Cumhurbaşkanının, TBMM’nin seçimlerinin yeni-
lenmesine karar vermesi üzerine yapılan seçim 

C) TBMM’nin, komisyonları oluşturmak üzere yapıl-
masına karar verdiği seçim 

D) Yerel yönetimler için 5 yılda bir yapılması gere-
ken seçim 

E) TBMM’de herhangi bir nedenle boşalan millet-
vekillikleri için yapılan seçim 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1982 Anayasası’na göre, sıkıyönetim ve olağa-
nüstü haller saklı kalmak üzere aşağıdaki temel 
hak ve hürriyetlerin hangisi bir kanun hükmünde 
kararname ile düzenlenebilir? 

A) Çalışma ve sözleşme hürriyeti 

B) Düzeltme ve cevap hakkı 

C) Bilim ve sanat hürriyeti 

D) İspat hakkı 

E) Dilekçe hakkı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Anayasa Mahkemesi, aşağıdakilerden hangisine 
ancak beşte üç oy çokluğuyla karar verebilir? 

A) Siyasi partilerin kapatılmasına 

B) Kanunların şekil bozukluğu nedeniyle iptaline 

C) Bütçe kanunlarının iptaline 

D) Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalarda sanıklar 
hakkında mahkûmiyete 

E) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasına veya üyeliklerinin düştüğüne iliş-
kin TBMM kararlarının iptaline 
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5. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda yö-
netmelik çıkarma yetkisi açıkça tanınmış birimler-
den biridir? 

A) Bakanlar Kurulu 

B) Kamu tüzel kişileri 

C) Milli Güvenlik Kurulu 

D) Devlet Planlama Teşkilatı 

E) Genelkurmay Başkanlığı 

 

 

 

 

 

6. Müşterek kararname, aşağıdaki idari işlem türle-
rinden hangisinin içinde yer alır? 

A) Belirleyici işlem 

B) Karma işlem 

C) Basit işlem 

D) Zincir işlem 

E) Kolektif işlem 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi bütçe tasa-
rısını hazırlamakla görevlidir? 

A) İl encümeni 

B) Plan ve bütçe komisyonu 

C) İl genel meclisi 

D) İl idare kurulu 

E) Vali 

 

 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin 
görevlerinden biri değildir? 

A) İlgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygula-
mak 

B) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerle-
rine ad vermek 

C) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek 

D) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini 
belirlemek 

E) Bütçe ve kesin hesabı incelemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, dava dilekçeleri üzerin-
de idari yargı yeri tarafından yapılacak ilk incele-
mede diğerlerinden daha önce incelenir? 

A) Husumet 

B) Süre 

C) İdari merci tecavüzü 

D) İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülme-
si gereken bir işlem olup olmadığı 

E) Dava dilekçesinin İdari Yargılama Usulü Kanu-
nu’nun 3. ve 5. maddelerine uygun olup olmadığı 
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10. Aşağıdaki idari başvurulardan hangisi işlemeye 
başlamış olan idari dava açma süresini durdurur? 

A) TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuru 

B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yapılan 
başvuru 

C) İdari vesayet makamına yapılan başvuru 

D) Yeni bir idari işlem yapılması istemiyle yapılan 
başvuru 

E) İşlemin gerekçesinin bildirilmesi istemiyle yapılan 
başvuru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Suça iştirak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Suç işlendikten sonra olabilir. 

B) Manevi şekilde olabilir. 

C) Suç işlenirken olabilir. 

D) Maddi şekilde olabilir. 

E) İhmali davranışla olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Meşru savunmada haksız saldırı ile ilgili aşağıda-
ki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Sadece hayata yönelik olmalıdır. 

B) Sadece hayata ve vücut bütünlüğüne yönelik ol-
malıdır. 

C) Sadece hayata, vücut bütünlüğüne ve ırza yöne-
lik olmalıdır. 

D) Sadece kişilik haklarına yönelik olmalıdır. 

E) Her türlü hakka yönelik olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Kast ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Kasti sorumluluk istisnai bir sorumluluktur. 

B) Kast için fiilin bilinmesi yeterlidir. 

C) Olası (muhtemel) kast cezayı ağırlaştıran bir ne-
dendir. 

D) Kast için sadece hareketin bilinip istenmesinin 
yeterli olduğu suç tipleri vardır. 

E) Özel kast suçun kurucu unsuru değil, sadece su-
ça etki eden nedendir. 
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14. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakiler-
den hangisi hâkimin davaya bakamayacağı hal-
lerden biri değildir? 

A) Mağdur ile aralarında kayyımlık ilişkisi olması 

B) Mağdur ile aralarında evlat edinme ilişkisi olması 

C) Mağdur ile aralarında nişanlılık ilişkisi olması 

D) Mağdurun vekilliğini yapmış olması 

E) Aynı davada tanık sıfatıyla dinlenmiş olması 

 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi ile kamu davası açılmış 
olur? 

A) İddianamenin düzenlenmesiyle 

B) İddianamenin mahkemeye verilmesiyle 

C) İddianamenin kabulüyle 

D) Mahkemenin duruşma gününü belirlemesiyle 

E) İddianamenin sanığa tebliğiyle 

 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinemez? 

A) Şüphelinin nişanlısı 

B) Şüphelinin eski eşi 

C) Şüphelinin evlatlığı 

D) Şüphelinin babası 

E) Şüphelinin iş ortağı 

 

 

 

17. Hâkimin hukuk yaratması ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda örtülü boşluk 
varsa mümkündür. 

B) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda açık boşluk 
varsa mümkündür. 

C) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda kural içi boş-
luk varsa mümkündür. 

D) Kanun koyucu bir konuda kasıtlı sustuğu takdir-
de, hâkim susulan durumu doldurur. 

E) Kanun metni ihtiyaca cevap vermiyorsa kanunda 
boşluk vardır ve hâkim bu boşluğu doldurur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi bir zararın ortaya çıkma-
sıyla ilgili hukuka uygunluk sebeplerinden biri 
değildir? 

A) Zarar görenin, kişiye ilişkin olmayan zararlarda 
rızası 

B) Üstün nitelikteki bir özel menfaatin varlığı 

C) Üstün nitelikteki bir kamu menfaatinin varlığı 

D) Zarar görenin kusuru 

E) Kanunun verdiği yetkiye dayanan bir davranışın 
yol açtığı bir zararın varlığı 
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19. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir işin görülmesi 
için sulh mahkemesi tarafından atanır? 

A) Kayyım 

B) Yasal danışman 

C) Vasi 

D) Yasal temsilci 

E) Akdi temsilci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi taşınır rehnine hakim 
olan ilkelerden biri değildir? 

A) Alacağa bağlılık 

B) Kamuya açıklık 

C) Güvenin korunması 

D) Sabit dereceler 

E) Öncelik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Yasal önalım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Yasal önalım hakkının ileri sürülmesi için, önalım 
hakkının tapu kütüğüne şerh verilmesine gerek 
yoktur. 

B) Paylı mülkiyette, payın paydaşlardan birine satıl-
ması halinde önalım hakkı kullanılamaz. 

C) Cebri artırmayla yapılan satışlarda önalım hakkı 
kullanılamaz. 

D) Önalım hakkı muhataba karşı dava açılarak kul-
lanılır. 

E) Önalım hakkı, hak sahibinin satışı öğrendiği ta-
rihten itibaren 2 ay içinde kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlike-
sinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olma-
sı gerekir? 

A) 1 ay  B) 3 ay  C) 6 ay 

 D) 1 yıl  E) 10 yıl 
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23. İfa zamanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) İfa zamanını taraflar sözleşme ile serbestçe tayin 
edebilirler. 

B) İfa zamanı, sözleşme ile tayin edilmediği haller-
de kanun tarafından tayin edilmiş olabilir. 

C) Sözleşmede ve kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde borcun doğduğu anda ifa edilmesi gere-
kir. 

D) İfa zamanının sözleşme ile tayin edilmediği du-
rumlarda sözleşme geçersizdir. 

E) İfa zamanı gelmedikçe borç hakkında zamanaşı-
mı süresi işlemeye başlamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Munzam kusur ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur? 

A) Zarar görenin de zarara sebebiyet veren yanında 
ortak kusurunun bulunmasıdır. 

B) Zarar görenin zararın artmasına sebebiyet veren 
kusurlu davranışlarıdır. 

C) Zarar gören ve zarardan sorumlu kişi dışındaki 
üçüncü kişilerin zarara sebebiyet veren kusurlu 
davranışlarıdır. 

D) Kusursuz sorumlu kişinin, zararın doğumunda 
aynı zamanda kusurunun bulunmasıdır. 

E) Kusurlu sorumlu kişinin kusurunu artıran davra-
nışlardır. 

 

 

 

 

 

 

25. Borçlar Kanunu’na göre, haksız eylemden doğan 
borçların zamanaşımı süresi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren 1 yıldır. 

B) Zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıldır. 

C) Zarar gören zararı ve faili daha geç öğrenmiş ol-
sa bile olaydan itibaren 10 yıldır. 

D) Haksız eylem aynı zamanda suç teşkil eden bir 
eylem ise, ceza yasalarının öngördüğü daha 
uzun süreli ceza davası zamanaşımı süresine 
tabidir. 

E) Borçlar Kanunu’nun dışında haksız eylemler için 
özel zamanaşımı süresi öngören yasalar vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen se-
beplerden biri değildir? 

A) Borçluya karşı dava açılması 

B) Borçluyu temerrüde düşürmek için noterden ihtar 
çekilmesi 

C) Borçluya karşı icra takibi yapılması 

D) Borçluya karşı hakeme gidilmesi 

E) Borçlunun birikmiş faiz borcu için bir miktar öde-
mede bulunması 
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27. Alacağın temliki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Alacaklının borçludan olan alacağını bir üçüncü 
kişiye devretme konusunda borçlu ile yaptığı bir 
sözleşmedir. 

B) Alacaklının bir üçüncü kişiyle noterde resmi yazı-
lı şekilde yapılması zorunlu bir sözleşme ile 
borçludan olan alacağını üçüncü kişiye devret-
mesidir. 

C) Alacaklının borçludan olan bir alacağını, bir 
üçüncü kişiye tamamen veya kısmen devretme 
konusunda üçüncü kişiyle yazılı olarak akdettiği 
bir sözleşmedir. 

D) Alacaklının resmi senede bağlı olan bir alacağı-
nı, bir üçüncü kişiye tamamen veya kısmen dev-
retme konusunda üçüncü kişiyle yazılı olarak ak-
dettiği bir sözleşmedir. 

E) Alacaklının, kambiyo senedine bağlı olan bir ala-
cağını bir üçüncü kişiye devretme konusunda sa-
dece senedi üçüncü kişiye teslim etmek suretiyle 
akdettiği bir sözleşmedir. 

 

 

 

 

 

 

 

28. Üçüncü kişi lehine sözleşme ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Üçüncü kişi lehine sözleşme ile bir kimse, bir 
başkasının üstlendiği borcu alacaklıya garanti 
eder. 

B) Üçüncü kişi lehine sözleşme ile bir kimse, bir 
başkasının üstlendiği borcun ifa edilmemesinden 
doğan zararları ödemeyi alacaklıya garanti eder. 

C) Üçüncü kişi lehine sözleşme, bir kimsenin edimi 
bir üçüncü kişiye ifa etmesi konusunda borçlu ile 
yaptığı bir sözleşmedir. 

D) Üçüncü kişi lehine sözleşme, alacaklı ve borçlu 
yanında sözleşmeye bir üçüncü kişinin de katıl-
masıdır. 

E) Üçüncü kişi lehine sözleşme en az üç kişinin ta-
raf olduğu yazılı geçerlilik koşuluna tabi olan bir 
sözleşmedir. 

 

 

 

29. Acente aşağıdaki işlemlerden hangisini 
yapamaz? 

A) Tacirin tarafı olduğu bir akdin yapılmasına aracı-
lık etmek 

B) Tacir adına bir akit yapmak 

C) Sattığı malların bedelini tahsil etmek 

D) Taciri mahkemede temsil etmek 

E) Temsil ettiği tacirin işletmesine ortak kabul et-
mek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Tacir olmanın sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Tacir kural olarak cezai şartın tenkisini isteye-
mez. 

B) Tacir ticari defterler tutmalıdır. 

C) Tacir borçlarından dolayı iflasa tabidir. 

D) Tacir basiretli iş adamı gibi hareket etmelidir. 

E) Tacir işletme adı kullanmak zorundadır. 
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31. Aşağıdakilerden hangisi adi şirketin kendiliğin-
den sona erme sebeplerinden biri değildir? 

A) Ortak gayenin gerçekleşmiş olması 

B) Ortak gayenin gerçekleşmesinin imkânsız bir hâl 
alması 

C) Ortaklardan birinin ölmesi 

D) Ortaklardan birinin şirketin feshini ihbar etmesi 

E) Bir ortağın tasfiye hissesinin cebri icra konusu 
olması 

 

 

 

 

 

 

32. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel ku-
rulunda alınan bir kararın iptalini isteyemez? 

A) Ortak 

B) Yönetim kurulu 

C) Yönetim kurulu üyesi 

D) Denetçiler 

E) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

 

 

 

 

 

 

33. Çekte muhatap bankanın verdiği aval ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Geçersizdir. 

B) Kefalet anlamına gelir. 

C) Garanti sözleşmesi anlamına gelir. 

D) Çeki geçersiz hale getirir. 

E) Çeki damga vergisine tabi kılar. 

 

 

 

34. Kambiyo senetlerinde temsil ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kanuni mümessil, velayeti altındaki küçük adına 
kambiyo senedi düzenleyebilir. 

B) Ticari mümessil, özel yetkisi olmasa da temsilen 
kambiyo senedi düzenleyebilir. 

C) Temsil yetkisi olmayan bir kimse tarafından, tem-
silen kambiyo senedi düzenlenmesi halinde bu-
na icazet verilebilir. 

D) Yetkisiz temsilci senet hamiline ödemede bulun-
duğunda, ona halef olur. 

E) Ticari vekil, özel yetkisi olmazsa temsilen kambi-
yo senedi düzenleyemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Aşağıdaki davalardan hangisi icra mahkemesinin 
görevine girer? 

A) Borçtan kurtulma 

B) İtirazın iptali 

C) Hacizde istihkak 

D) Menfi tespit 

E) İstirdat 
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36. Aşağıdakilerden hangisinde mecburi icra takibi 
arkadaşlığı yoktur? 

A) Asıl borçlu ve müteselsil kefiline karşı birlikte 
takip 

B) Terekede bulunan taşınır malın teslimine dair 
mirasçılara karşı ilamlı takip 

C) Birden fazla kiracıya karşı tahliye takibi 

D) Terekede bulunan taşınmaz malın teslimine dair 
mirasçılara karşı ilamlı takip  

E) Tereke alacağından dolayı bütün mirasçıların 
birlikte takip yapması 

 

 

 

 

 

 

37. Aşağıdaki ilamlardan hangisi kesinleşmeden icra-
ya konulabilir? 

A) Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar 

B) Genel olarak aile hukukuna ilişkin ilamlar 

C) Hakem kararları 

D) Şahsın hukukuna ilişkin ilamlar 

E) Nafaka hükümleri 

 

 

 

 

 

38. Aşağıdakilerin hangisinde kesin yetki hali vardır? 

A) İflas takibinin başlatıldığı icra dairesinin yetkisi 

B) Taşınmazın aynına ilişkin ilamın icraya konuldu-
ğu icra dairesinin yetkisi 

C) İflas davasının açıldığı mahkemenin yetkisi 

D) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu takibinin 
başlatıldığı icra dairesinin yetkisi 

E) Teminat alacağı için yapılan ilamsız icra takibin-
deki icra dairesinin yetkisi 

 

 

39. Borçlu, adi konkordato teklifini (incelenmek üze-
re) nereye yapar? 

A) Ticaret mahkemesine 

B) İflas dairesine 

C) Ticaret siciline 

D) İcra mahkemesine 

E) Konkordato komiserine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Mahkeme tarafından iflasın ertelenmesine karar 
verilmesi halinde, mahkemenin şirketin yönetimi 
ile ilgili atadığı görevliye ne ad verilir? 

A) İflas idaresi 

B) Kayyım 

C) Murakıp 

D) Denetmen 

E) Konkordato komiseri 

 

 

 

 

HUKUK TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim 
maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı 
olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini 
açıklamıştır.  
Bu bağlamda Marshall’ın “Elmas-Su” paradoksu-
nu çözmesinin altındaki temel mekanizma aşağı-
dakilerden hangisidir?  

A) Tüketici artığı ve üretici artığı  

B) İçsel ve dışsal ekonomiler  

C) Azalan marjinal fayda ve artan marjinal maliyet-
ler  

D) Gelir ve ikame etkilerine dayalı Marshallcı talep 
eğrisi  

E) Kısmi denge ve genel denge analizi  

 

 

 

 

2. Makroekonomik dengelenme sürecinde, fiyat dü-
zeyindeki değişmelerin reel balans etkisi yara-
tarak 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 

 

 

 

3. Üretim fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?  

A) Q= aK+bL ise, girdiler arası ikame esnekliği sıfır-
dır.  

B) 0,5 0,9Q=3K L  ise, ölçeğe göre azalan getiri vardır. 

C) Q= min (aK, bL) ise girdiler arası ikame esnekliği 
sonsuzdur.  

D) 0,2 0,4Q = 3K L  ise girdiler arası ikame esnekliği 
1’dir. 

E) 0,3 0,2Q = 2K L  ise, ölçeğe göre artan getiri var-
dır.  

 

4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru 
ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?  

A) Sonsuzdur.  B) 1’den büyüktür. 

C) Birdir.  D) 1’den küçüktür. 

 E) Sıfırdır. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Telafi edilmiş talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Giffen malı söz konusu olduğunda pozitif eğim-
lidir.  

B) Sadece ikame etkisini yansıtır. 

C) Sadece gelir etkisini yansıtır. 

D) Düşük mallarda alışılmış talep eğrisi ile çakışır. 

E) Eğrinin üzerinde bir noktadan diğerine geçildi-
ğinde, reel gelir değişir. 

 

 

 

 

6. Üretimin ikinci bölgesi ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur?  

A) Emeğin marjinal ürünü, ortalama ürününe eşit 
veya ondan küçüktür. 

B) Emeğin marjinal ürünü, ortalama ürününden bü-
yüktür. 

C) Sabit girdi olan sermayenin ortalama ürünü ne-
gatiftir.  

D) Emeğin ortalama ürünü negatiftir. 

E) Emeğin marjinal ürünü negatiftir. 
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7. X malının fiyatı 3 YTL’den 2 YTL’ye düşünce tüketici 
A’nın talep ettiği miktar 10 birimden 14 birime yüksel-
miştir. 
Buna göre, tüketici fazlasındaki değişme kaç  
YTL’dir?  

A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 22  

 

 

 

 

 

 

 

8. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin negatif 
eğimli olduğu durumda, aşağıdakilerden hangisi 
söz konusudur?  

A) Pozitif alan ekonomileri vardır. 

B) Öğrenme etkisinden kaynaklanan maliyet azalışı 
vardır. 

C) Uzun dönem marjinal maliyet, ortalama maliyet-
ten büyüktür. 

D) Uzun dönem marjinal maliyet, ortalama maliyet-
ten küçüktür. 

E) Negatif alan ekonomileri vardır. 

 

 

 

 

 

9. Kısa dönem dengesinde zarar eden tam rekabetçi 
bir firma nasıl davranır?  

A) Fiyat ortalama değişken maliyetten küçükse üre-
timi sürdürür.  

B) Optimumdan küçük ölçekte bir tesisle çalışıyorsa 
üretimi sürdürür. 

C) Toplam zararı toplam sabit maliyetten büyükse 
üretimi sürdürür. 

D) Başabaş noktasına kadar üretimi sürdürür.  

E) Fiyat ortalama değişken maliyete eşit veya on-
dan büyükse üretimi sürdürür.  

 

 

10. Artan maliyetli bir endüstrinin uzun dönem arz 
eğrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?  

A) Pozitif eğimlidir. 

B) Negatif eğimlidir. 

C) Eğrinin eğimi talep esnekliğine bağlı olarak 
değişir. 

D) Esnekliği sonsuzdur. 

E) Esnekliği sıfırdır. 

 

 

 

 

11. Hükümet monopolcüden götürü bir vergi aldığın-
da monopolcü için hangi sonuç ortaya çıkar?  

A) Denge fiyatı yükselir. 

B) Denge üretim miktarı artar. 

C) Toplam hasılatı artar. 

D) Toplam hasılatı azalır. 

E) Denge üretim miktarı ve fiyatı değişmez, toplam 
kârı azalır. 

 

 

 

 

 

 

12. Cournot düopol modelinde aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisi geçerlidir?  

A) Denge durumunda fiyat ve üretim miktarı tam 
rekabettekinin aynıdır. 

B) Her düopolcü kârını maksimum yapan üretim 
miktarını belirlerken, diğer düopolcünün üretim 
miktarını değiştirmeyeceğini düşünür.  

C) Denge üretim miktarı tam rekabettekinden bü-
yüktür. 

D) Malın piyasa fiyatı monopoldekine eşittir. 

E) İstikrarlı bir çözüm yoktur, fiyat sürekli dalgalanır.  
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13. Emek piyasasında monopson durumunda olan 
bir firmada, emeğin marjinal (girdi) maliyeti 
nasıldır?  

A) Ücret haddinden büyüktür. 

B) Sermayenin marjinal (girdi) maliyetine eşittir. 

C) Ücret haddine eşittir. 

D) Emeğin marjinal maliyet eğrisi, emek arz eğrisi-
nin altında seyreder.  

E) Ücret haddinden küçüktür. 

 

 

 

 

 

14. Engel eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?  

A) Orijinden çıkan bir doğruysa, talebin gelir esnek-
liği her noktada 1’dir. 

B) Miktar eksenine dik bir doğruysa, talebin gelir 
esnekliği sonsuzdur. 

C) Gelir eksenini kesen pozitif eğimli bir doğruysa, 
talebin gelir esnekliği 1’den küçüktür. 

D) Fiyat eksenini kesen pozitif eğimli bir doğruysa, 
talebin gelir esnekliği 1’den küçüktür. 

E) Lüks mallarda negatif eğimlidir. 

 

 

 

15. Makroiktisatta, işsizlikten tam istihdam denge-
sine geçmek için ileri sürülen “İşsizlik ortamında 
nominal ücretler azalırsa emek maliyetleri ve fiyatlar 
düşer. Bu gelişme ile para piyasasında reel para arzı 
artar, faiz düşer. Bunun sonucunda yatırım harca-
maları artar, gelir düzeyi tam istihdam sağlanıncaya 
kadar yükselir.” şeklindeki mekanizmaya ne ad 
verilir? 
A) Hızlandıran etkisi  

B) Çarpan etkisi  

C) Keynes etkisi  

D) Nominal katılık (rigidity) etkisi  

E) Reel balans (servet) etkisi  

 

 

16. Toplam arz eğrisinin yatay olmasını sağlayan 
nedenler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?  

A) Doğal işsizlik oranının yüksek oluşu 

B) Likidite tuzağında faiz oranlarının düşük kalması 
ve böylece sermayenin marjinal etkinliğinin yük-
sek oluşu 

C) Devresel (konjonktürel) dalgalanmalar ve yaşa-
nan durgunluk (resesyon) 

D) Eksik rekabet, sabit marjinal maliyetler ve nomi-
nal ücretlerde katılık 

E) Efektif talebin yetersizliği ve belirsizlik 

 

 

17. Yeni Keynesyen iktisat kuramının rasyonel bek-
lentiler kuramından ayrıldığı nokta aşağıdakiler-
den hangisidir?  

A) Para arzında öngörülmeyen değişikliklerin reel 
çıktı (hasıla) etkisi yaratması  

B) İşgücünün artan marjinal verimliliğinin söz konu-
su olması 

C) Ücretlilerin sistematik öngörü hataları yapması 

D) Ücretlerin kısa dönemde sözleşmeler nedeniyle 
katı olması 

E) Optimal politikalarda zaman tutarsızlığı problemi 
olması 

 

 

18. tEπ beklenen enflasyon, tπ gerçekleşen enflasyon, 

tY  gerçekleşen üretim, tY ∗  doğal veya potansiyel 
üretim, tz  işgücünün üretkenlik (verimlilik) artışı, 

ve,λ α β katsayılardır ve 0 0 1,λ > < α ≤  ve 
0 1< β <  geçerlidir. 

Buna göre, aşağıdaki denklemlerden hangisi 
bekleyişleri içeren Philips eğrisini gösterir?  

A) t t t t t) E z(Y Y ∗ − α π + βπ = λ −  

B) t t t t t) E z(Y Y ∗ + α π − βπ = λ −  

C) t t t t t) E z(Y Y ∗ − α π − βπ = −λ −  

D) t t t t t) E z(Y Y ∗ + α π βπ = −λ − −  

E) t t t t t) E z(Y Y ∗ + α π + βπ = λ −  
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19. Dışa açık ekonomide, özel sektör tasarrufları ile 
yatırımları arasındaki fark (S-I) aşağıdakilerden 
hangisine eşittir?  

A) Net ihracata  

B) Dış dengeye 

C) Bütçe dengesi ile dış dengenin toplamına  

D) Toplam (kamu+özel) net yatırıma  

E) Birincil bütçe dengesine  

 

 

 

 

 

 

20. Kapalı bir ekonomide tüketim harcamaları 1000, 
tasarruflar 100 ve kamu harcamaları 300 birimdir. 

Denk bütçe varsayımı altında bu ekonomideki 
GSYH değeri kaç birimdir?  

A) 800  B) 1100  C) 1200  

 D) 1300  E) 1400 

 

 

 

 

 

 

21. Kapalı bir ekonomiyi tanımlayan veriler şöyledir: 

Tüketim fonksiyonu: DC 90 0,9Y= +  

Yatırım fonksiyonu: I = 200-1000r 
Para talebi: L = Y-10 000r 

(Burada DY  harcanabilir gelir, Y toplam gelir, r ise 
faiz oranıdır.)  
Bu ekonomide gelir vergisi oranı % 33, kamu har-
camaları 710 ve para arzı 500 ise, bütçe dengesi 
kaçtır?  

A) -20 B) -10 C) 20 D) 30 E) 50  

 

 

 

22. Bir ekonomideki sermaye talebi cK 0,25Y/r∗ =  

denklemi ile verilmiştir. (Burada K∗  arzulanan ser-
maye stoku, Y gelir ve cr sermayenin kullanım mali-
yetidir.) 
 
Nominal faiz oranı % 12, enflasyon oranı % 6, 
sermayenin yıpranma oranı % 10 ve gelir düzeyi 
16 000 ise, bu ekonomide arzulanan sermaye 
stoku ne kadar olur?  

A) 10 000  B) 15 000 C) 16 000  

 D) 20 000 E) 25 000 

 

 

 

 

23. Mundell-Fleming modeline göre dalgalı kur rejimi 
altındaki dışa açık küçük bir ekonomide kamu 
harcamalarındaki bir artış döviz kurunu ve gelir 
düzeyini nasıl etkiler?  

 Döviz kuru Gelir düzeyi 

A) Artar Artar 

B) Artar Değişmez 

C) Değişmez Artar 

D) Değişmez Değişmez 

E) Değişmez Azalır 

 

 

 

24. Para otoritesi faiz oranını sabit tutmaya yönelik 
bir para politikası izliyorsa, IS-LM modeline göre 
vergilerdeki bir artıştan gelir nasıl etkilenir?  

A) Değişmez. 

B) Artar. 

C) Azalır. 

D) Kısa dönemde artar, uzun dönemde azalır. 

E) Kısa dönemde azalır, uzun dönemde artar. 
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25. Aşağıdakilerden hangisi sabit döviz kuru rejimin-
de gerçekleşmez?  

A) Para ikamesi  

B) Finansal kriz  

C) Bağımsız para politikası  

D) Cari işlemler açığı  

E) Para talebi istikrarsızlığı 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi para ikamesinin sonuç-
larından biridir?  

A) Veri bir para arzı artışının daha az enflasyona 
yol açması  

B) Para politikasının etkinliğini artırması 

C) Merkez bankasının “son borç verme makamı’’ 
konumunu güçlendirmesi 

D) Para talebi denklemlerini daha istikrarlı duruma 
getirmesi  

E) Veri bir ulusal gelire karşılık gelen reel senyoraj 
gelirini azaltması  

 

 

 

 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının araç-
ları arasında yer almaz?  

A) İthalat teminatları  B) Açık piyasa işlemleri  

C) Zorunlu karşılıklar  D) Döviz kuru  

 E) Disponibilite oranı 

 

 

 

28. Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl 
değişir?  

A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir 
kısmını ödünç vermek ister. 

B) Artar, çünkü reel paranın enflasyona göre düzel-
tilmiş fırsat maliyeti azalır.  

C) Azalır, çünkü gelirin nominal değeri düşer. 

D) Azalır, çünkü nakit tutmanın fırsat maliyeti artar. 

E) Azalır, çünkü para arzı azalır. 

 

 

 

 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi Fisher denklemini ifade 
eder?  

A) Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı-Beklenen 
enflasyon  

B) Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı+Beklenen 
enflasyon  

C) Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı+Gerçekleşen 
enflasyon  

D) Nominal faiz oranı=Reel faiz oranı+Gerçekleşen 
enflasyon  

E) Nominal faiz oranı=Reel faiz oranı-Gerçekleşen 
enflasyon 

 

 

 

 

 

 

30. Para arzında beklenmedik bir defalık artış aşağı-
dakilerden hangisine neden olmaz?  

A) Nominal faiz oranlarının artmasına  

B) Fiyat düzeyinde beklenmedik bir artışa  

C) Döviz kurunun değer kaybetmesine  

D) Reel para talebinin değişmemesine  

E) Reel para arzının değişmemesine  
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31.  
I. Bono ve döviz piyasaları arasındaki ilişki 

zayıfsa  

II. Bono ve para arasında tam ikame varsa  

III. Müdahale beklenmiyorsa  

Yukarıdakilerden hangileri geçerliyse sterilizas-
yon politikası daha etkili olur?  

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

 D) I ve III E) II ve III  

 

 

 

 

 

 

32. Başlangıçta dengede olan bir ekonomide, merkez 
bankasının açık piyasa işlemleriyle piyasadan 
hazine bonosu satın alması faizi ve döviz kurunu 
nasıl etkiler?  

  Faiz   Döviz kuru 

A) Düşer Yükselir 

B) Düşer Düşer 

C) Yükselir Yükselir 

D) Yükselir Düşer 

E) Değişmez Değişmez 

 

 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi, uzun dönemde kronik 
yüksek enflasyonun nedenlerinden biridir?  

A) Vergi oranlarındaki artış 

B) Kamu harcamalarındaki artış 

C) Sürekli parasal genişleme  

D) Yerli paranın yabancı paralar karşısındaki değe-
rinde yükselme  

E) Toplam talepte azalma  

 

 

 

34. Döviz kuru ve döviz mevduatları sürekli yükseli-
yorsa, Türkiye’de M3Y para büyüklüğü hangi 
yönde değişir?  

A) Artabilir, aynı kalabilir veya azalabilir, çünkü YTL 
ile ifade edilen parasal büyüklüklerin değişme 
yönü belli değildir.  

B) Artar, çünkü M3Y’yi belirleyen yalnızca döviz 
mevduatlarıdır.  

C) Artar, çünkü bu durumda resmi mevduat da yük-
selir. 

D) Azalır, çünkü bu durumda vadeli YTL mevduat-
ları düşer.  

E) Azalır, çünkü dolaşımdaki YTL miktarı düşer. 

 

 

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun 
cari işlemler dengesi içinde yer almaz?  

A) İthalat  

B) Transit ticaret  

C) Dış borç faiz ödemeleri  

D) Dış borç ana para geri ödemeleri  

E) İşçi gelirleri  

 

 

 

 

36. Mundell-Fleming modelinde, döviz kurunun den-
ge döviz kurundan daha düşük olduğu ve merkez 
bankasının kuru bu düzeyde sabitlemek istediği 
varsayıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana 
gelir?  

A) IS ve LM eğrilerinde bir kayma olmaz. 

B) IS eğrisi sola doğru kayar. 

C) IS eğrisi sağa doğru kayar. 

D) LM eğrisi sağa doğru kayar. 

E) LM eğrisi sola doğru kayar. 
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37. Kalkınma ekonomisindeki bir görüşe göre üçüncü 
dünya ülkeleri dış ticaret ilişkilerini kendi aralarında 
geliştirmeye çalışmalıdır. 
Bu görüşün dayandığı temel noktalar aşağıdaki-
lerin hangisinde verilmiştir?  

A) Küreselleşme sürecinde yerel olanakların varlığı; 
ulusal korumacılık eğilimlerinin azalması; finan-
sal serbestleşme ve Uruguay Turu (Round) 

B) Eşitsiz gelişim yasası; çok uluslu şirketlerin dün-
ya ticaretindeki belirleyici gücü; bağımlı yapılar 
ve uluslararası ticarette kaynak aktarımı meka-
nizmalarının varlığı  

C) Güney-Güney ticareti hipotezi ve ekonomik 
bütünleşme veya bölgesel ticaret bloku; ölçek 
ekonomileri ve dış ticaretten dinamik kazançlar; 
gelişmiş ülkelerdeki devresel dalgalanmalara 
bağlı ihracat istikrarsızlığının azalması 

D) Yeni korumacılık; oligopolistik (tekelci rekabet) 
piyasaları; artan getiriler  

E) Dış ticarette endüstriler arası yerine endüstri içi 
ticaretin önem kazanması ile Ricardo ve 
Heckscher-Ohlin kuramlarının yetersiz kalması; 
dış ticarette taşımacılık maliyetlerinin belirleyici 
rol kazanması ve analizlere dahil edilmesi  

 

 

 

 

 

38. “Neoklasik (Solow) büyüme modelinde, başlangıç 
sermaye-emek oranı ne olursa olsun, uzun dönem-
de ekonomideki dengeli büyüme oranı dışsal olarak 
belirlenmiş işgücü büyüme oranına eşit olacaktır.”  
Bu önerme aşağıdaki varsayımlardan hangisine 
bağlıdır?  
A) Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda faktör ika-

mesinin varlığı  

B) Sermaye faktöründe azalan verimler  

C) Faktör fiyatlarının eşitlenmesini sağlayan reka-
betçi faktör piyasaları  

D) Tasarruf oranının büyüme sürecinde artması ve 
durağan-durum büyüme oranını sağlayan düze-
ye gelmesi 

E) Nüfus artış hızının büyüme sürecinde azalarak 
sabit bir oranda dengelenmesi ve doğal büyüme 
oranına eşit olması 

 

 

 

39. Türkiye’nin 2000 yılındaki cari işlemler dengesi ve 
aynı yıl uygulanan enflasyonu düşürme programı 
ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?  

A) Cari işlemler açığı 5 milyar doları bulmuş ama 
enflasyonu düşürme programını etkilememiştir, 
çünkü yaşanan kriz bir bankacılık krizidir. 

B) Cari işlemler açığı 7 milyar doları bulmuş ama 
enflasyonu düşürme programını etkilememiştir, 
çünkü kriz 2001 yılında yaşanmıştır. 

C) Cari işlemler açığı 10 milyar doları bulmuş, ama 
bu açık doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile 
kapatıldığından enflasyonu düşürme programını 
etkilememiştir. 

D) Cari işlemler açığı dış ticaret açığı gibi 20 milyar 
doları aştığı için bu açığın kapatılmasında zor-
luklarla karşılaşılmış ve enflasyonu düşürme 
programının başarısız olmasına neden olmuştur. 

E) Cari işlemler açığının çok yükseleceği daha yılın 
ortalarında belli olmuş, nitekim açık 10 milyar do-
ları bulmuş ve enflasyonu düşürme programının 
başarısız olmasında önemli bir etken olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

40. Türkiye’de 2004 yılında tarım sektörünün GSMH 
içindeki payı yaklaşık olarak % kaçtır?  

A) 5  B) 7 C) 9 D) 11 E) 18 

 

 

 

 

 

İKTİSAT TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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1. Üretilecek mamulün farklı parçalarının farklı yol-
lar izleyeceği durumlarda aşağıdaki yerleşim dü-
zenlerinden hangisi tercih edilir? 

A) Ürüne göre yerleşim 

B) Sürece göre yerleşim 

C) Hücre yerleşim 

D) Sabit yerleşim 

E) Karışık yerleşim 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, kapasite seçiminde en 
düşük maliyetlerin yanında dikkate alınması gere-
ken faktörlerden biri değildir? 

A) Talep hacmi B) Teknoloji C) Finansman 

 D) Kuruluş yeri E) Pazarlama karması 

 

 

 

 

3. Sektör ortalaması 12 işçilik saati olan emek yoğun bir 
sektörde faaliyet gösteren K işletmesi, ürettiği bir 
mamul için 8 işçilik saati kullanmaktadır. K işletmesi 
% 25 kârla sattığı bu ürünlerin yalnızca % 80’ini sata-
bilmektedir. 

Buna göre, K işletmesinin verimliliği ve ekonomik 
verimliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Verimli bir işletmedir ancak ekonomik verimliliği 
düşüktür. 

B) Verimli bir işletmedir ve ekonomik verimliliği yük-
sektir. 

C) Verimli bir işletmedir ve başabaş durumundadır. 

D) Verimsiz bir işletmedir ve ekonomik verimliliği 
düşüktür. 

E) Verimsiz bir işletmedir ancak ekonomik verimliliği 
yüksektir. 

 

4. Bir projedeki kritik faaliyetlerin oluşturduğu kritik 
yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur? 

A) Şebekedeki en kısa yoldur. 

B) Her şebekede yalnız bir tane bulunur. 

C) Faaliyetlerin tamamlanma süreleri tesadüfi de-
ğişken olduğunda hesaplanamaz. 

D) Zaman bolluğu olmayan faaliyetlerden oluşur. 

E) Yöneticiler tarafından göz ardı edilebilecek bir 
unsurdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rutin işlerin görülmesinde insan unsurunun ma-
kinelere ek olarak nasıl etkin bir şekilde kullanıla-
bileceği ve formel organizasyon yapısının oluştu-
rulması konularını ele alan örgüt teorisi aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Davranışsal organizasyon teorisi 

B) Klasik organizasyon teorisi 

C) Toplam kalite yönetimi 

D) Durumsallık yaklaşımı 

E) Sistem yaklaşımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sinavbul.com

www.sinavbul.com



www.sinavbul.com

www.sinavbul.com
 

A 
 

KPSS/1-AB-PS/2006 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 18 

6. Örgüt içinde karar vermeye ve kişilerin eylemleri-
ne ya da etkili bir eyleme yönelecek düşüncelere 
ışık tutan genel rehberlere ne ad verilir? 

A) Usuller  B) Kurallar C) Taktikler 

 D) Politikalar  E) Stratejiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. İşletmenin çevresinde belirli etki alanlarına sahip 
olan önderlerin örgütün karar mekanizmalarına 
alınmasına ne ad verilir? 

A) Kooptasyon  B) Lobicilik 

C) Eşgüdümleme D) Yönetici istihdamı 

 E) Uzmanlaşma 

 

 

 

 

 

 

8. Bir karar alınırken bazı örneklerin hatırlanarak 
rehber olarak kullanılmasına ne ad verilir? 

A) Dayanak höristiği 

B) Uyarlama höristiği 

C) Temsil edici höristik 

D) Simülasyon höristiği 

E) Kullanabilirlik höristiği 

 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi bir örgütü ürüne göre 
bölümlendirmenin yararlarından biridir? 

A) Aynı tür faaliyetleri eşgüdümlemede etkili olması 

B) Büyük bir örgütü daha küçük ve esnek yönetsel 
birimlere bölmesi 

C) Tüm örgütün, bir ya da birkaç üstün başarılı bi-
reyden yararlanabilmesini sağlaması 

D) Aynı tip uzmanlarca ve aynı tip araç ve makine-
lerle yapılan işleri bir araya toplaması 

E) Örgütün eylemlerini birbirine uyarlamayı ve uz-
manlaştırmayı kolaylaştırması 

 

 

 

 

10. Bir örgütte, belirli ilke ve yöntemlerin izlenmesin-
de neyin, ne zaman, nerede ve kim tarafından ya-
pılacağının önceden belirlenmiş ve uyulması zo-
runlu hale getirilmiş olmasına ne ad verilir? 

A) Uzmanlık 

B) Çapraşıklık 

C) Formelleşme 

D) Merkezileşme 

E) Departmanlaşma 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bir örgütte matriks yöne-
tim yapısının benimsenmesinin nedenlerinden bi-
ridir? 

A) Bazı görevlerin örgütün alt kademelerine devre-
dilebilmesi 

B) Merkezi bir kontrol sisteminin gerekli olması 

C) Kolay anlaşılabilir fonksiyonel sorumluluk alanla-
rının bulunması 

D) Sorumluluk ve yetkilerin kolayca belirlenebilmesi 

E) Projede görev alacak kişilerde uzmanlık aranma-
ması 
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12. Kontrol alanı, örgütte bir yöneticiye bağlı astların sa-
yısını ifade eder. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dar kontrol 
alanının özelliklerinden biri değildir? 

A) Astlara yetki devrinin kısıtlı olması 

B) Gözetim ve denetimin çok sıkı olması 

C) Daha az hiyerarşiye neden olması 

D) İletişimde zorluklara neden olması 

E) Personele daha fazla özgürlük sağlaması 

 

 

 

 

13. Çalışanların örgütsel düzeydeki belirli hedeflerin 
ve standartların belirlenmesi sürecine katıldığı ve 
ulaşılan sonuçların yöneticilerle çalışanlar tara-
fından birlikte değerlendirildiği yaklaşıma ne ad 
verilir? 

A) Öğrenen organizasyon 

B) Proje organizasyonu 

C) Değişim mühendisliği 

D) Amaçlara göre yönetim 

E) Toplam kalite yönetimi 

 

 

 

14. Bir işletmede, çalışanların tatmininin artırılması ve 
ödüllendirilmesi için bir iş zenginleştirme planı yürür-
lüğe konmuştur. 

Bu planda aşağıdaki uygulamalardan hangisinin 
yer alması beklenmez? 

A) Çalışanların işlerinin periyodik olarak değiştiril-
mesi 

B) Çalışanlara daha fazla yetki ve çıktı üzerinde 
kontrol gücü verilmesi 

C) Çalışma saatlerinde belirli bir esneklik sağlan-
ması 

D) İşin zorluk derecesinin ve çalışanların sorumlu-
luk düzeyinin yükseltilmesi 

E) Çalışanlara, yapılan işin sonuçlarıyla ilgili daha 
fazla geribildirim sunulması 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin fonk-
siyonlarından biri değildir? 

A) Mamul dizaynı 

B) Teknoloji seçimi 

C) İşyeri düzenleme 

D) Lojistik yönetimi 

E) Organizasyon yapısını oluşturma 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim sürecini belir-
leyen temel unsurlardan biri değildir? 

A) Esneklik B) Verimlilik C) Etkinlik 

 D) Rekabet E) Kapasite 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, üretim yöntemine göre 
yapılan sınıflandırmada yer alan üretim tiplerin-
den biri değildir? 

A) Birincil üretim 

B) Siparişe göre üretim 

C) Analitik üretim 

D) Fabrikasyon üretim 

E) Montaj üretimi 
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18.  
I. Talep hızı 

II. Sipariş süresi 

III. Elde bulundurma maliyeti 

IV. Sipariş maliyeti 

Stok kontrolünde, yukarıdaki değişkenlerden 
hangilerinin tesadüfi olarak belirlenebildiği du-
rumlarda simülasyon yöntemi kullanılır? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

 D) II ve IV E) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

19. Malzeme listeleri, ana üretim programları ve stok 
kayıtlarının bir araya getirilerek bilgisayar destek-
li sipariş listelerinin hazırlandığı modern üretim 
yönetimi sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ABC yöntemi 

B) Çift kutu yöntemi 

C) KANBAN yöntemi 

D) Hareketli ortalamalar yöntemi 

E) Malzeme ihtiyaç planlaması yöntemi 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi tamir-bakım planlama-
sında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir? 

A) Bekleme hattı (Kuyruk) modeli 

B) Markow zincirleri 

C) Kritik yol metodu 

D) Taşıma modeli 

E) Sıfır toplamlı oyun modeli 

 

21. Sıralama, bir iş merkezinde bekleyen siparişlerin üre-
tim sırasının belirlenmesi için uygulanan sistematik 
bir prosedürdür. 

Buna göre, bir iş merkezindeki görevlerin sıralan-
masında kullanılan Kritik Oran kuralına ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kritik oran, Kalan İş’in Kalan Süre’ye bölünme-
siyle hesaplanır. 

B) Kritik oranın 1’den küçük olması, programın geri-
sinde kalındığını gösterir. 

C) Kritik oran kuralı, bekleyen işler arasında teslim 
tarihi en yakın olanın sıralamada en öne alınma-
sını sağlar. 

D) Kritik oran kuralı, bekleyen işler arasında işlem 
süresi en kısa olan işin sıralamada en öne alın-
masını sağlar. 

E) Kritik oranı en yüksek olan işin öncelikli olarak 
yapılması gerekir. 

 

 

 

 

 

22. Malzeme ihtiyaç planlaması, aşağıdaki stok ka-
lemlerinden hangisi için ne zaman ve ne kadar si-
pariş verileceği sorularına en ekonomik cevabın 
bulunmasını amaçlayan bir yöntemdir? 

A) Bağımsız sipariş verme maliyeti olan stok kalem-
leri 

B) Bağımlı tedarik süresi olan stok kalemleri 

C) Bağımsız tedarik süresi olan stok kalemleri 

D) Bağımsız talebi olan stok kalemleri 

E) Bağımlı talebi olan stok kalemleri 
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23. Süreç akış şemalarında “sürekli depolama” faaliye-
tini göstermek için aşağıdaki sembollerden han-
gisi kullanılır? 

D) E)

A) B) C)

 

 

 

 

 

 

 

 

24. X ve X1 2  olmak üzere iki farklı mamul üreten bir 

fabrikanın üretim yöneticisi, haftalık kârı maksimize 
edecek bir üretim planlaması yapmak istemektedir. 
Mamullerle ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda veril-
miştir.  

 X1  X2  

Bir birimden elde edilen 
kâr 50 YTL 75 YTL 

Bir birim üretmek için 
gereken hammadde 
miktarı 

4 kg 8 kg 

Bir birim üretmek için 
gereken işgücü saati 0,5 saat 0,6 saat 

 

Fabrikada, üretim için haftada 1000 kg hammadde 
ve haftalık 250 saat işgücü sağlanabildiğine göre, 
doğrusal programlama formundaki üretim planla-
ması modelinin hammadde kısıtı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 0,5X 0,6X 2501 2+ ≤  

B) 2X 4,8X 2501 2+ ≤  

C) 2X 4,8X 10001 2+ ≤  

D) 4X 8X 10001 2+ ≤  

E) 50X 75X 10001 2+ ≤  

 

25. Aşağıdakilerden hangisi birbirleriyle yakın ilişkisi 
olan ve benzer şekilde pazarlanan ürünlerden 
oluşan ürünler takımını ifade eder? 

A) Ürün kalemi 

B) Ürün hattı 

C) Mal bileşimi 

D) Ürün karışımı 

E) Genişletilmiş ürün 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Tüketicinin belirli bir malı veya hizmeti, düşünme-
den ve değerlendirme gereği duymadan, sadece 
belirli bir işletmeden satın almasına ne ad verilir? 

A) Sınırlı sorun çözme 

B) Yaygın sorun çözme 

C) Rutin satın alma 

D) İçtepi ile satın alma 

E) Örnek üzerine satın alma 
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27. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarların 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Alıcıların belirli bölgelerde toplanmış olması 

B) Tutundurma çabalarında kişisel satışın öne çık-
ması 

C) Pazardaki bilgi düzeyinin yüksek olması 

D) Satış masraflarının fazla olması 

E) Siparişlerin büyük miktarda ve seyrek olarak ve-
rilmesi 

 

 

 

 

 

28. Fuarlar, aşağıdaki tutundurma karması elemanla-
rından hangisinin kapsamına girmektedir? 

A) Reklam 

B) Tanıtma 

C) Satış geliştirme 

D) Kişisel satış 

E) Halkla ilişkiler 

 

 

 

 

 

29. Pazara derinliğine girme stratejisinin uygulanabil-
mesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gerçek-
leşmelidir? 

A) Pazar fiyata karşı duyarlı olmalıdır. 

B) Yüksek fiyat, üstün kalite imajı yaratmalıdır. 

C) Yüksek fiyat nedeniyle rakiplerin hemen belirme-
si tehlikesi olmamalıdır. 

D) Az miktarda üretimin yol açacağı birim üretim 
maliyetleri çok yüksek olmamalıdır. 

E) Alıcılar yüksek fiyat ödemeye hazır olmalıdır. 

 

 

 

30. Daha fazla kullanımı teşvik etmek ve yeni kullanı-
cılar çekmek amacıyla, bir ürünün veya ambalajı-
nın fiziksel özelliklerinin bilinçli olarak değiştiril-
diği ürün yaşam eğrisi dönemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Ürün geliştirme aşaması 

B) Sunuş aşaması 

C) Büyüme aşaması 

D) Olgunluk aşaması 

E) Düşüş aşaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Büyüme - Pazar payı matrisinde yıldızlar olarak 
adlandırılan ürünlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Pazar payları düşüktür. 

B) Portföy içinde sayılarının az olması istenir. 

C) Büyüme hızları zamanla artar. 

D) Portföydeki varlıkları yavaş yavaş azaltılır. 

E) Yoğun bir yatırım ve nakit kullanımı gerektirirler. 
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32. Bir malın satılabilirliğinin diğer bir malın satışı sa-
yesinde sağlanmasının istendiği durumlarda iş-
letme tarafından izlenmesi gereken marka politi-
kası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aile markası 

B) Çok marka  

C) Üretici markası 

D) Aracı markası 

E) Özel marka 

 

 

 

 

 

 

33. Bir menkul kıymetin getirisinin pazar portföyünün 
getirisiyle olan ilişkisini gösteren beta katsayısı-
nın yükselmesi durumunda aşağıdaki risk türle-
rinden hangisi artar? 

A) Firma riski 

B) Varyans riski 

C) Sistematik risk 

D) Sistematik olmayan risk 

E) Çeşitlendirilebilir risk 

 

 

 

34. Muhasebe kayıtları yerine nakit akımları kullanı-
lan sermaye bütçelemesi tekniklerinde aşağıdaki-
lerden hangisi analize dahil edilmelidir? 

A) Net kâr 

B) Brüt kâr 

C) Satış hasılatı 

D) Faiz giderleri 

E) Amortismanlar 

 

 

 

 

35. Kârlılık endeksi, bir projeden elde edilecek getirilerin 
bugünkü değerinin başlangıç yatırımına oranıdır. 

Buna göre, kârlılık endeksi 0,85 olan bir projeyle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Projenin net bugünkü değeri pozitiftir. 

B) Projenin geri ödeme süresi bir yıldan kısadır. 

C) Projenin iç verim oranı yatırım maliyetinden      
% 85 daha fazladır. 

D) Proje, yatırım maliyetinin ancak % 85’ini karşıla-
yabilmektedir. 

E) Projeden elde edilecek kazançların net bugünkü 
değeri, projenin maliyetinden % 85 fazladır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Hisse senetleri 40 YTL’den işlem gören ve sıfır büyü-
me oranına sahip olan bir şirketin hisse başına yıllık 
kazancı 5 YTL’dir. 

Bu şirketin özsermaye maliyeti % kaçtır? 

 A) 2,50  B) 5  C) 8 

 D) 10  E) 12,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sinavbul.com

www.sinavbul.com



www.sinavbul.com

www.sinavbul.com
 

A 
 

KPSS/1-AB-PS/2006 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 24 

37.  
I. Kahve futures kontratı satmak 

II. Kahve futures kontratı almak 

III. Kahve üzerine yazılmış Alım opsiyonu almak 

IV. Kahve üzerine yazılmış Satım opsiyonu satmak 

Aşırı kahve tüketiminin kalp krizi riskini artırdığı-
nın öne sürüldüğü bir araştırma raporunu yayım-
lanmadan önce okuyarak bu bilgiye sahip olan bir 
kahve spekülatörünün, yukarıdaki türev ürün po-
zisyonlarından hangisini alması beklenir? 

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

 D) I ve IV E) II ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Futures piyasalarının teminatlarından biri olan 
sürdürme teminatının tanımı aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Günlük kaybedilebilecek miktarın üst sınırı 

B) Teminat hesabında bulunması gereken minimum 
miktar 

C) Kontratta pozisyon almak için yatırılması gere-
ken miktar 

D) Piyasa uyarlaması yapıldığında yatırılması gere-
ken miktar 

E) İşlemlerin tescili için takas merkezi hesabına ya-
tırılan miktar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Faiz oranları % 11 seviyesindeyken, yılda 1000 
YTL ödeyecek sonsuz vadeli bir tahvilin bugünkü 
değeri kaç YTL’dir? 

A) 900,90  B) 1000  C) 1110 

 D) 9090,90 E) 11 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Toplam aktiflerinin getiri oranı % 8, toplam aktifle-
ri 300 000 YTL ve net kâr marjı % 5 olan bir şirke-
tin toplam satışları kaç YTL’dir? 

A) 300 000 B) 480 000 C) 540 000 

 D) 1 500 000 E) 3 750 000 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLETME TESTİ BİTTİ. 
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1. Modern maliyecilerin vergi tanımını Klasik maliye-
cilerin vergi tanımından ayıran temel özellik aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Vergilerin gerektiğinde ekonomik ve sosyal ha-
yata müdahale amacıyla alınması 

B) Verginin kamu gücüne değil gönüllülük esasına 
dayanması 

C) Vergilerin temel kamu gelirlerinden sayılmaması 

D) Verginin parasal bir yükümlülük olması 

E) Vergilerin karşılıksız olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pigou ve Dalton sosyal refahın kamu harcamaları 
yoluyla maksimize edilmesi için aşağıdakilerden 
hangisinin sağlanması gerektiğini ileri sürmüş-
lerdir? 

A) Vergilemenin neden olduğu marjinal oy kaybının, 
vergilerin harcanmasıyla sağlanan marjinal oy 
kazancına eşit olması 

B) Vergilemeden sağlanan marjinal liranın harcan-
masının yaratacağı sosyal fayda ile mükellefe 
olan maliyetinin eşitlenmesi 

C) Kamu harcamalarının sağladığı marjinal sosyal 
faydanın, vergilerin neden olduğu marjinal oy 
kaybına eşitlenmesi 

D) Vergilemenin neden olduğu marjinal sosyal fay-
da kaybının maksimize edilmesi 

E) Vergilemenin yarattığı sosyal refah ile vergileme-
nin olmaması halinde elde edilecek olan sosyal 
refah arasındaki farkın minimize edilmesi 

 

 

 

 

3. Kamu kesiminde üretilecek mal ve hizmetlerin be-
lirlenmesinde siyasal karar sürecinin devreye gir-
mesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bireylerin seçmen olarak daha güçlü olması 

B) Kamusal mal ve hizmetlere olan talebin, siyasal 
süreçte daha kolay ortaya konması 

C) Kamusal mal ve hizmetlerin doğaları gereği piya-
sada üretilememesi  

D) Piyasada üretilecek kamusal mal ve hizmetlerin 
daha düşük kalitede olma riski 

E) Bireylerin kamusal mallara olan taleplerini açıkla-
mak istememeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen ve kapitalist 
ekonomilerin karma ekonomiye dönüşmesini 
sağlayan sosyal refah devleti anlayışı ile birlikte 
kamu ekonomisinde ortaya çıkan temel dönüşüm 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Piyasa ekonomisinin tümden terk edilerek ku-
manda ekonomisine yöneliş 

B) Devletin sadece kolektif ihtiyaçların değil, özel 
ihtiyaçların da karşılanmasına yönelmesi 

C) Ücretlerin piyasada değil kamusal kararlarla be-
lirlenmesi 

D) Devletin özel ihtiyaçların karşılanmasından çeki-
lerek sadece kolektif ihtiyaçların karşılanmasına 
yönelmesi 

E) Bu gelişme devletin faaliyetlerinde herhangi bir 
dönüşüme yol açmamış, sadece kamu harcama-
larının azalmasına neden olmuştur. 
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5. Aşağıdakilerden hangisi vergi benzeri gelirlere bir 
örnek değildir? 

A) Avukatların barolara ödedikleri aidatlar 

B) Tüccar ve sanayicilerin mesleki kuruluşlara öde-
dikleri aidatlar 

C) Çalışanlardan yapılan sigorta primi kesintileri 

D) Bir gayrimenkul tapuda tescil edilirken yapılan 
ödeme 

E) İşverenlerin çalıştırdıkları kişiler için ödedikleri 
sigorta primi 

 

 

 

 

6. Şerefiye ile katılma payı arasındaki temel fark 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şerefiye belediyeler, katılma payı merkezi hükü-
met tarafından alınır. 

B) Her ikisi de belediyeler tarafından alındığı halde, 
katılma payı gönüllü, şerefiyeler ise zorunludur. 

C) Şerefiye meydana gelen değer artışına göre, ka-
tılma payı ise öngörülen harcamayı finanse et-
mek üzere alınır. 

D) Şerefiye önceden belirlenmiş harcamaların fi-
nansmanı için, katılma payı ise değer artışı kar-
şılığında alınır. 

E) Şerefiye bireylerden, katılma payı ise kurumlar-
dan alınır. 

 

 

 

7. Verginin gelir etkisi ne demektir? 

A) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan 
bir bireyin, eski gelir düzeyini devam ettirmek için 
daha fazla çalışmayı tercih etmesi 

B) Gelir vergisindeki düşüş sonucu geliri artan bir 
bireyin, çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesi 

C) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan 
bir bireyin, çalışmak yerine dinlenmeyi tercih 
etmesi 

D) Vergi oranlarındaki artış sonucunda meydana 
gelen kamu gelirlerindeki artışın bütçe açıkları 
üzerindeki olumlu etkisi 

E) Vergilerde düşüş olurken kamu harcamalarının 
da azaltılarak dengenin sağlanması 

8. Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal de-
ğerinin üzerinde veya altında olabilir. 

B) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin 
üzerinde ise aradaki fark vergi sayılabilir. 

C) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayıla-
bilmesi için yararlanılan hizmetle ödenen bedel 
arasında bir orantı olması gerekir. 

D) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı hal-
de, sadece farklı yasalarla belirlendiklerinden 
farklı sayılmaktadırlar. 

E) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle devlet te-
kelinde olduğundan harç ödemekten kaçınmak 
her zaman mümkün olmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Vergilerin karşılıksız olması ne demektir? 

A) Vergi ödeyenlerin devletten hiçbir fayda sağla-
maması 

B) Devletin sadece devlet olduğu için vergi alması 
ve karşılığında herhangi bir hizmet sunma zorun-
luluğunun olmaması 

C) Vergide kişinin şahsına yönelik özel ve doğrudan 
bir karşılık vaadi ve taahhüdü olmaması 

D) Devletin vergi karşılığında herhangi bir hizmet 
sunmaması 

E) Devletin vergi karşılığında kamusal mal ve 
hizmet sunsa bile, bunu gönüllü olarak yapması 
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10. Aşağıdakilerden hangisi bütçe dışı fonların özel-
liklerinden biri değildir? 

A) Yasal dayanağının olması 

B) Belirli bir kaynağının olması 

C) Belirli bir amaca tahsis edilmiş olması 

D) Paranın amaca yönelik olarak kolayca kullanıl-
ması 

E) Bütçe ve hesap sonuçlarının TBMM denetimi 
dışında olması 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi R. Musgrave’in kamu 
harcamalarına ilişkin saptamalarından biridir? 

A) Merkezi ve yerel yönetim harcamalarının milli 
gelire oranı sürekli artmaktadır. 

B) Kamu harcamalarının milli gelire oranı merkezi 
hükümette sürekli artarken, yerel yönetimlerde 
azalmaktadır. 

C) Savunma harcamaları dışındaki kamu harcama-
larının milli gelire oranı sürekli artmaktadır. 

D) Savunma harcamaları dışındaki kamu harcama-
larının milli gelire oranı istikrarlı bir seyir izlemek-
tedir. 

E) Savunma harcamaları dışındaki kamu harcama-
larının milli gelire oranı zaman içerisinde düş-
mektedir. 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında 
gerçek artışa neden olan sosyal gelişmelerden 
biri değildir? 

A) Kentleşme ile beraber altyapı hizmetlerine olan 
talebin artması 

B) Geleneksel toplum yapılarının çözülmesi ile sos-
yal güvenlik hizmetinin devlet tarafından karşı-
lanmaya başlanması 

C) Sanayileşme ile beraber ortaya çıkan çevre so-
runlarının çözümünde devletin müdahale etmek 
zorunda kalması 

D) Saf kamusal mal ve hizmetlerin, artan nüfus ile 
doğrudan bir ilişki içinde olması 

E) Kentleşme hızının artmasıyla emniyet hizmetle-
rine olan ihtiyacın artması 

 

13. Tüketim sübvansiyonlarını ayni transferlerden 
ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Belirli bir yaşın altındaki bireylere verilmemesi 

B) Kişilerin özel durumunu dikkate almaması 

C) Ürünün fiyatı üzerinden yardım verilmesi 

D) Sadece eğitim harcamalarını kapsaması 

E) Lüks tüketim mallarının tüketimini artırmayı he-
deflemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kamu kesiminde maliyet-fayda analizi yapılırken 
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır? 

A) Kamu harcamalarının sosyal faydası ile sosyal 
maliyeti 

B) Vergilerin sosyal maliyeti ile sosyal faydası 

C) Kamu harcamalarının sosyal maliyeti ile satın 
alınan malların sosyal faydası 

D) Vergilerin sosyal maliyeti ile satın alınan mal ve 
hizmetlerin sosyal maliyeti 

E) Kamu harcamalarının sosyal maliyeti ile vergile-
rin sosyal faydası 
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15. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında 
geçerli bir evrensel sınırın saptanamamasında rol 
oynayan etkenlerden biri değildir? 

A) Ülkelerin devlete bakış açıları 

B) Toplumların vergi konusundaki alışkanlıkları ve 
tepkileri 

C) Özel sektörün üretim yapısı 

D) Ülkelerin karşılaştıkları olağanüstü koşullar 

E) Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili ve trans-
fer harcamalarından biri değildir? 

A) Kamulaştırma 

B) Borç faizi ödemeleri 

C) Sosyal transferler 

D) Kurumlara katılma payları 

E) Memur maaşları 

 

 

 

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi borç tahkiminin sonuçla-
rından biri değildir? 

A) Ekonomide enflasyonist bir etki yaratması 

B) Devletin uzun dönem borç yükünün artması 

C) Kısa dönemde kamu dengelerinde bir rahatlama 
sağlaması 

D) Devletin, borçlarını uzun süreli bir ödeme planı-
na bağlama olanağı kazanması 

E) Alacaklılarda kamu kredisine karşı güvensizlik 
doğması ve yeni borçlanmaların zorlaşması 

 

 

18. Devlet tahvilinin primli ihraç edilmesi ne demek-
tir? 

A) Başabaşın altında satılan bir tahvile belirli dö-
nemlerde kupon ödemesi yapılması 

B) Nominal değeri üzerinden ihraç edilen bir tahvilin 
yabancı para cinsinden itfa edilmesi 

C) Nominal değerle ihraç edilen bir tahvile itfa tari-
hinde ek bir ödeme yapılması 

D) Nominal değeri üzerinden ihraç edilen bir tahvilin 
enflasyon oranına endekslenmesi 

E) Başabaşın altında ihraç edilen bir tahvile, itfa ta-
rihinde nominal değer üzerinden ödeme yapıl-
ması 

 

 

 

 

 

 

19. Zorlayıcı borçlanmalarda devlet zor kullandığı 
halde, bunların “borç” sayılmasının nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Vergiye benzediği halde yasada borçlanma ola-
rak tanımlanması 

B) Devletin zor kullanarak sözleşmeye vergi değil, 
borç ibaresi eklemesi 

C) Siyasal iradenin eğilimine bağlı olarak ödenip 
ödenmemesinin kesin olmaması 

D) Zora dayanmasının ötesinde vade ve faiz oranı-
nın belirsiz olması 

E) Zora dayansa da devletin anapara ve faizi öde-
me sorumluluğundan vazgeçmemesi 
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20. Aşağıdakilerden hangisi dış borçların olumsuz 
etkileri arasında yer almaz? 

A) Dış borçların itfa edilmesinin ödemeler dengesin-
de fazla yaratarak enflasyona neden olması 

B) Dış borçla sağlanan gelirin belirli bir plan çerçe-
vesinde kullanılmaması halinde, uzun dönemde 
ekonomi üzerinde yük oluşturması 

C) Dışa bağımlılığın artmasıyla beraber yabancı 
sermaye egemenliğinin artması 

D) Ülke içinde israf riski yaratması 

E) Yeterli ithalat için kullanılmayan dış borçların 
enflasyonist etki yaratması 

 

 

 

 

 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi istisnai borç yönetimi 
işlemlerinden biridir? 

A) Devlet tahvillerinin ikincil piyasada özel kişilere 
satılması 

B) Devletin birincil piyasada tahvil satması 

C) Devlet borçlarının amortismanı 

D) Borçların itfa edilmesi 

E) Devlet borçlarının konsolidasyonu 

 

 

 

 

 

 

22. Yıllık enflasyon oranı %25’ken nominal değeri 100 
YTL olan bir tahvilin başabaşın altında bir fiyatla 
80 YTL’ye %4 yıllık faiz ile ihraç edilmesi halinde 
gerçek faiz oranı yüzde kaçtır? 

A) 4 B) 5 C) 25 D) 29 E) 30 

 

 

 

 

23. Bütçe yasa tasarısının Bütçe Komisyonunda gö-
rüşülmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Görüşmeler Maliye Bakanının bir konuşması ile 
açılır. 

B) Görüşmeler, Bakanlar Kurulu üyelerine ve Hükü-
met temsilcilerine açıktır. 

C) Komisyon üyesi olmayan milletvekilleri toplantıla-
ra katılarak değişiklik önergesi verebilirler ve oy 
kullanabilirler. 

D) Komisyon, kaynağını göstermek koşuluyla öde-
nek artışı yapabilir. 

E) Komisyonda iktidar partisi ya da partilerine ait 
üye sayısı, muhalefet partilerinin üye sayısından 
fazladır. 

 

 

 

 

 

 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin uygulanma 
aşamasında ödenekleri serbest bırakma yetkisine 
sahiptir? 

A) Başbakanlık 

B) Maliye Bakanlığı 

C) Sayıştay 

D) Hazineden sorumlu Devlet Bakanı 

E) Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı 
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25. Cumhurbaşkanının aşağıdaki kanunlardan hangi-
sini veto etme yetkisi yoktur? 

A) Af kanunu 

B) Vergi kanunu 

C) Olağanüstü hâl kanunu 

D) Bütçe kanunu 

E) Seçim kanunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi bütçe hesaplarının kapa-
tılmasında kullanılan egzersiz yönteminin sakın-
calarından biri değildir? 

A) Hesapların birbirine karışmasına yol açması 

B) Savurganlığa neden olması 

C) Bütçe denetimini, kapatma süresi ölçüsünde ge-
ciktirmesi 

D) Bütçenin yıllık olma ilkesine ters düşmesi 

E) Ödenekten fazla harcama yapılmasına neden 
olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Sayıştay bütçe üzerindeki denetimini aşağıdaki-
lerden hangisi adına yapar? 

A) TBMM 

B) İktidar partisi 

C) Anayasa Mahkemesi 

D) Cumhurbaşkanlığı 

E) Maliye Bakanlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Gelir bütçesinin tahmininde kullanılan yöntem-
lerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Önceden belirlenmiş herhangi bir kurala bağlı 
olunmadan kamu gelirlerinin öngörülmesi, ser-
best tahmin yöntemidir. 

B) İlgili mali yılda yapılacak harcamalar kadar vergi 
geliri öngörülmesi, otomatik tahmindir. 

C) Bir önceki mali yılda gerçekleşen gelir rakamları-
nın sonraki mali yıl için esas alınması, otomatik 
tahmindir. 

D) Otomatik tahminin bir yolu, ilgili yılda toplanacak 
gelirler için geçmiş yıllarda gerçekleşen kamu 
gelirlerinin ortalamasının esas alınmasıdır. 

E) Geçmiş yıllardan gelen deneyimlerle ekonomik 
gelişmeler dikkate alınarak ilgili mali yıl için gelir 
tahmini, serbest tahmin yönteminin bir yoludur. 
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29. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının 
amaçları arasındaki çatışmalardan biri değildir? 

A) Enflasyonist dönemde talebi kontrol etmek için 
artırılan dolaylı vergilerin, gelir dağılımını düşük 
gelirli kesim aleyhine bozması 

B) Devlet borçlarını azaltmayı amaçlayan borç ida-
resinin ekonomik kalkınmayı engellemesi 

C) Enflasyonist dönemde talebin kontrol edilmesi 
amacıyla uygulanan sıkı maliye politikasının eko-
nomik büyümeyi yavaşlatması 

D) Deflasyonist dönemde talep artırıcı maliye politi-
kalarının işsizliği azaltması 

E) Durgunluk döneminde açıkla finanse edilen ka-
mu yatırım harcamalarının dışlama etkisiyle özel 
yatırım harcamalarını azaltması 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi bütçe açıklarına ilişkin 
Ricardian yaklaşımın temel düşüncesidir? 

A) Bütçe açıkları borçlanma ile finanse edildiğinden, 
özel kesimin servetinde net artış sağlar. 

B) Bütçe açıkları, devletin borç yükünü artırarak 
özel kesim tüketim harcamalarının artışına ne-
den olur. 

C) Kişiler gelecekte ödeyecekleri vergiler için tasar-
ruf yaptıklarından borçlanma etkisizdir. 

D) Bütçe açıkları dolayısıyla ortaya çıkan genişletici 
etki özel kesim yatırımlarını teşvik ederek ekono-
miyi canlandırır. 

E) Borçlanma ile özel sektörde meydana gelen kay-
nak daralması dışlama etkisi yaratır. 

 

 

 

 

 

 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadelede 
uygulanabilecek bütçe politikalarının sonuçların-
dan biri değildir? 

A) Bütçe gelirleri veri iken giderlerin azaltılmasının 
enflasyonu düşürücü etki yaratması 

B) Bütçe giderleri veri iken gelirlerin artırılmasının 
enflasyonu düşürücü etki yaratması 

C) Bütçenin denk bağlanarak enflasyonla mücade-
lede etkili olması 

D) Talep enflasyonu yüksek iken talep daraltıcı poli-
tikaların enflasyonun kontrol edilmesinde daha 
etkili olması 

E) Sadece konsolide bütçede sağlanacak bir mali 
disiplinin enflasyonla mücadelede yetersiz ol-
ması 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.   
I. Devletin cari ve yatırım harcamalarını açıkla fi-

nanse etmesi 

II. Kredi politikasından kaynaklanan parasal şiş-
kinlik 

III. Ülkeye daha fazla turist gelmesi 

IV. Dış ticaret haddinin ülke aleyhine dönmesi 

Yukarıdakilerden hangileri toplam talep fazlasına 
neden olur? 

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

 D) I, II ve III E) II, III ve IV 
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33. Durgunluk döneminde telafi edici harcamaların 
“pump-priming” kuramına göre yapılması ne de-
mektir? 

A) Ekonomiye yeterli para aktarılmasıyla artan tüke-
tim ve yatırım harcamalarının çarpan ve hızlan-
dıran etkisiyle ekonomik canlanmayı sağlaması 

B) Kamu harcamalarının mali disiplin içerisinde tu-
tularak karşılığı olmayan hiçbir harcamanın ya-
pılmaması 

C) Kamu harcamalarının sadece yatırıma yönlendi-
rilmesi ve tüketim harcamalarından kaçınılması 

D) Toplam harcamaların artırılması, ancak tüketim 
harcamalarına ağırlık verilerek ekonomik canlan-
manın sağlanması 

E) Kamu harcamalarının bileşiminde transfer harca-
malarına ağırlık verilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi, kişisel gelir vergisinin 
otomatik stabilizatörlük fonksiyonunu yerine geti-
rebilmesi için sahip olması gereken özelliklerden 
biri değildir? 

A) Kişisel gelir vergisinin genel olması, her çeşit 
gelir ve kazancı vergilendirmesi 

B) Vergi tarifesinin dik artan oranlı olması 

C) Verginin götürü usulle tarh edilmemesi 

D) Mükelleflerin çoğunluğunun en düşük gelir dilim-
lerinde yer alması 

E) Verginin kaynakta kesme usulüne göre tahsil 
edilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

35.  
I. Hesap uzmanları 

II. Yoklama memurları 

III. Vergi dairesi müdürleri 

IV. Vergi denetmenleri 

Yukarıdakilerden hangileri hem yoklama hem de 
vergi incelemesi yapmaya yetkilidirler? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Aşağıdaki vergilerin hangisinde pişmanlık ve ıs-
lah müessesesi uygulanmaz? 

A) Kurumlar vergisi 

B) Gelir vergisi 

C) Emlak vergisi 

D) Motorlu taşıtlar vergisi 

E) Taşıt alım vergisi 
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37. Mükellef A, 2003 yılına ait kazancını 2004 yılında be-
yan etmemiştir. 

Buna göre, bu vergi hangi tarihte tahakkuk zama-
naşımına uğrar? 

A) 01.01.2008  B) 31.12.2008 

C) 01.01.2009  D) 31.12.2009 

 E) 31.12.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  
I. Kamu idare ve müesseseleri 

II. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden 
çiftçiler 

III. İş ortaklıkları 

IV. Yatırım fonu yönetenler 

Yukarıdakilerden hangileri vergi tevkifatı yapma-
ya mecburdur? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi uygulama-
sında ticari kazancın tespitinde gider olarak indi-
rilebilir? 

A) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye 
için yürütülecek faizler 

B) Teşebbüs sahibinin eşine ve çocuklarına ödenen 
aylıklar 

C) Para cezaları 

D) Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için ya-
pılan giderler 

E) Vergi cezaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.    
I. Zirai kazanç 

II. Ücret 

III. Gayrimenkul sermaye iradı 

Yukarıdakilerin hangilerinde gelirin elde edilmesi 
tahsil esasına dayanmaktadır? 

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

 D) I ve III E) II ve III 

 

 

 

 

MALİYE TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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1.  
I. Amortisman ayrılması 

II. Özel fon ayrılması 

III. Karşılık ayrılması 

IV. Reeskont ayrılması 

Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihti-
yatlılık kavramı gereği yapılır? 

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

 D) II ve III E) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki finansal olaylardan hangisinin kaydın-
da basit madde kullanılır? 

A) Yarısı peşin, yarısı kredili olarak KDV dahil         
11 800 YTL’ye mal satışı 

B) Bankadaki mevduat hesabına vergi hariç              
1 100 YTL faiz işlemesi 

C) Önceki dönemde tamamına karşılık ayrılan              
5 000 YTL tutarındaki şüpheli alacağın tahsil 
edilememesi 

D) Kayıtlı bedeli 5 000 YTL olan bir demirbaşın 
KDV dahil 5 000 YTL’ye satılması 

E) KDV hariç tutarı 1 000 YTL olan malın satın alın-
ması 

 

 

 

 

 

 

3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletme-
nin, aşağıdaki finansal olaylardan hangisinin kay-
dında nâzım hesap kullanması gerekli değildir? 

A) Senetli ticari alacak için reeskont ayrılması 

B) Senet ciro edilmesi  

C) Düzenlenen poliçenin kabule gönderilmesi 

D) Bankadan teminat mektubu alınması  

E) Menkul kıymetlerde meydana gelen değer kayıp-
ları için karşılık ayrılması  

 

 

 

 

 

 

4. F İşletmesi, K İşletmesi’nden 10 000 YTL tutarında 
bir hatır senedi almıştır.  

F İşletmesi’nin yapması gereken kayıt aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A)   /   
 ALACAK SENETLERİ 10 000  
  SATICILAR  10 000 
   /  

B)   /   
 ALACAK SENETLERİ 10 000 
  ALICILAR  10 000 
    /  

C)   /   
SATICILAR  10 000 

  ALACAK SENETLERİ  10 000 
    /  

D)   /   
ALACAK SENETLERİ 10 000 

  DİĞER ÇEŞİTLİ  
  BORÇLAR  10 000  
    /  

E)   /   
ALACAK SENETLERİ 10 000 

  DİĞER TİCARİ  
  BORÇLAR   10 000 
   /  
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5. Aşağıdaki olaylardan hangisinin muhasebeleşti-
rilmesinde finansman gideri ortaya çıkmaz? 

A) Banka kredisine faiz tahakkuk etmesi 

B) Nominal değerin altında tahvil ihraç edilmesi 

C) Borç senedinin yenilenmesi 

D) Alacak senedinin iskonto ettirilmesi 

E) Hisse senedi ihraç edilmesi 

 

 

 

 

6. Tahsili şüpheli hale gelen 10 000 YTL tutarındaki ala-
cağın 4 000 YTL’lik kısmı teminatlıdır. İlgili dönemde 
karşılık ayrılan bu alacak için izlenen yasal süreç so-
nucunda alacağın 4 000 YTL’lik kısmının tahsil edile-
bileceği hükme bağlanmıştır.  

Buna göre, yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı alacaklı 
10 000 YTL 

B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı borçlu  
6 000 YTL 

C) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı     
6 000 YTL 

D) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı alacaklı              
4 000 YTL 

E) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı borçlu 
2 000 YTL 

 

 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Dönem Kârı veya Zararı 
hesabına aktarılarak kapatılması gereken bir he-
sap değildir? 

A) Maliyet Giderleri Karşılığı 

B) Satılan Mamuller Maliyeti 

C) Satış İskontoları 

D) Yurtiçi Satışlar 

E) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 

 

 

8. ve 9. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Stoklarını aralıklı envanter yöntemiyle izleyen bir 
işletmenin stok hareketleri şöyledir: 

   (YTL)  

Dönem başı stok   22 000 

Dönem içi alışlar   43 000 

Alıştan iadeler   2 000 

Alış giderleri   2 000 

Alış iskontoları   1 000 

Dönem sonu envanter çalışmaları sırasında; maliyet 
bedeli 3 000 YTL olan stoğun noksan olduğu, maliyet 
bedeli 5 000 YTL olan stok değerinde % 40 düşme 
olduğu, bu stoklar dışında 16 000 YTL tutarında stok 
bulunduğu saptanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

8. İşletmenin dönem içi net alış tutarı kaç YTL’dir? 

A) 23 000  B) 29 000 C) 42 000 

 D) 44 000 E) 45 000 

 

 

 

 

 

 

9. İşletmenin satılan ticari mallar maliyeti kaç 
YTL’dir? 

A) 35 000  B) 40 000 C) 42 500 

 D) 46 000 E) 48 000 
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10. - 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen 
bir işletmenin Ticari Mallar hesabıyla ilgili bilgileri şöy-
ledir: 

   (YTL)  

Dönem başı stok  1 500 

Alıştan iadeler  700 

Yurtiçi satışlar  15 625  

Dönem içi alışlar  18 000 

Dönem sonu stok  6 500 

Satıştan iadeler  1 250 

Ticari Mallar hesabının borç toplamı   21 000  
Ticari Mallar hesabının alacak toplamı   13 500  
Satılan Ticari Mallar hesabının kalanı   11 500  
İşletmenin Kâr Marjı % 25’tir. 
 

 

 

 

 

 

10. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin alış giderleri 
kaç YTL’dir? 

A) 250 B) 500 C) 800 D) 1 000 E) 1 500 

 

 

 

 

 

 

11. Yukarıdaki bilgilere göre alış iskontoları tutarı kaç 
YTL’dir? 

A) 300  B) 800  C) 1 000 

 D) 1 300  E) 2 300 

 

 

 

12. Belirlenen dönem sonu stok tutarına göre aşağı-
daki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır? 

A)   /   
 SATILAN TİCARİ  
 MALLAR MALİYETİ 1 000 
  TİCARİ MALLAR  1 000 
   /  

B)   /   
 TİCARİ MALLAR 1 300 
  SAYIM ve TESELLÜM  
  FAZLALARI  1 300 
   /  

C)   /   
DİĞER OLAĞANDIŞI  
GİDER ve ZARARLAR 1 100 

  TİCARİ MALLAR  1 100 
   /  

D)   /   
DİĞER STOKLAR 1 000 

  TİCARİ MALLAR  1 000 
   /  

E)   /   
SAYIM ve TESELLÜM  
NOKSANLARI 1 000 

  TİCARİ MALLAR  1 000 
   /  

 

 

 

 

 

 

13. Katma değer vergisiyle ilgili olarak yapılacak 
mahsup kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi 
kullanılmaz? 

A) İndirilecek KDV 

B) Devreden KDV 

C) Hesaplanan KDV 

D) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 

E) Ödenecek Vergi ve Fonlar 
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14. İşletme, Gelir Vergisi Kanunu’na göre kestiği sto-
paj tutarlarını vergi dairesine ödediğinde aşağıda-
ki kayıtlardan hangisini yapmalıdır? 

A)  /   
 DİĞER BORÇ ve  
 GİDER KARŞILIKLARI XXX 
  KASA   XXX 
   /  

B)   /   
 PEŞİN ÖDENEN  
 VERGİ ve FONLAR XXX 
  KASA   XXX 
   /  

C)   /   
ÖDENECEK VERGİ ve  
FONLAR  XXX 

  KASA   XXX 
   /  

D)   /   
GİDER TAHAKKUKLARI XXX 

  KASA   XXX 
   /  

E)   /   
KAMUYA OLAN ERTELEN- 
MİŞ veya TAKSİTLENDİRİL- 
MİŞ BORÇLAR XXX 

  KASA   XXX 
   /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. KDV dahil 2 360 YTL’ye satılan mal karşılığında, sa-
tış bedelinin yarısı için senet, diğer yarısı için çek 
alınmış ve aşağıdaki gibi kaydedilmiştir. 

            /                          
 ALACAK SENETLERİ 2 360 
 TİCARİ MALLAR  2 000 
 HESAPLANAN KDV  360 
                    /                                         

Buna göre yapılması gereken düzeltme kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   /   
 ALINAN ÇEKLER 1 180 
  ALACAK SENETLERİ  1 180 
   /  

B)   /   
 ALINAN ÇEKLER 1 180 
 TİCARİ MALLAR 2 000 
  YURTİÇİ SATIŞLAR  2 000 
  ALACAK SENETLERİ  1 180 
   /  

C)   /   
TİCARİ MALLAR 2 000 

  YURTİÇİ SATIŞLAR  2 000 
   /  

D)   /   
HESAPLANAN KDV 360 

  İNDİRİLECEK KDV  360 
   /  

E)   /   
TİCARİ MALLAR 2 000 
İNDİRİLECEK KDV 360 

  ALACAK SENETLERİ   2 360 
   /  
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16. - 18. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

İşletme 01.11.2005 tarihinde, 1 € = 1,5 YTL kuruyla 
yaptığı 1 000 € tutarındaki satış karşılığında 
01.02.2006 vadeli senet almıştır. 2005 yılı sonunda  
1 € = 1,4 YTL’dir ve senet için 70 YTL reeskont he-
saplanmıştır. 

 

 

 

 

 

16. İşletmenin 31.12.2005 tarihinde kur farkı ile ilgili 
olarak yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  /   
 KASA   100 
  KAMBİYO KÂRLARI  100 
  /  

B)  /   
 ALACAK SENETLERİ 100 
  KAMBİYO KÂRLARI  100 
  /  

C)  /   
KAMBİYO ZARARLARI 100 

  KASA  100 
  /  

D)  /   
KAMBİYO ZARARLARI 100 

  ALACAK SENETLERİ  100 
  /  

E)  /   
ALACAK SENETLERİ 100 

  GİDER TAHAKKUKLARI   100 
  /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Hesaplanan reeskont tutarının kaydı aşağıdakiler-
den hangisidir? 
A)  /   
 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 70 
  ALACAK SENETLERİ  
  REESKONTU  70 
   /  

B)  /   
 KAMBİYO ZARARLARI 70 
  ALACAK SENETLERİ  
  REESKONTU  70 
   /  

C)  /   
REESKONT FAİZ GİDERLERİ 70 

 KAMBİYO ZARARLARI 5 
  ALACAK SENETLERİ  
  REESKONTU  75 
   /  

D)  /  
ALACAK SENETLERİ  
REESKONTU  70 

  REESKONT FAİZ  
  GELİRLERİ  70 
   /  

E)  /   
REESKONT FAİZ GİDERLERİ 65 

  ALACAK SENETLERİ  
  REESKONTU  65 
   /  
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18. Alacak senedi vade tarihinde 1 € = 1,6 YTL kuruy-
la tahsil edildiğine göre, yapılması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)   /   
 KASA   1 600 
  ALACAK SENETLERİ  1 600 
   /  

B)  /   
 KASA   1 600 
 KAMBİYO ZARARLARI 100 
  ALACAK SENETLERİ  1 700 
   /  

C)   /   
KASA   1 600 

  ALACAK SENETLERİ  1 400 
  KAMBİYO KÂRLARI  200 
   /  

D)  /   
KASA   1 600 
KAMBİYO ZARARLARI 100 

  ALACAK SENETLERİ  1 400 
  KAMBİYO KÂRLARI  300 
   /  

E)  /   
KASA   1 600 

  ALACAK SENETLERİ   1 500 
  KAMBİYO KÂRLARI   100 
   /  

 

 

 

 

 

19. İşletme satın aldığı malların muhafazası amacıyla 
kullanılan ve iade edilecek kaplar için 7 000 YTL 
ödemiştir.  

Ödenen bu tutar, aşağıdaki hesaplardan hangisi-
ne kaydedilmelidir? 

A) Verilen Depozito ve Teminatlar 

B) Verilen Avanslar  

C) Verilen Sipariş Avansları 

D) Demirbaşlar 

E) Genel Yönetim Giderleri 

 

 

 

20. ve 21. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

İşletme, satış mağazasında daha çok mal sergileye-
bilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıştır. 

 

 

 

 

 

 

20. Mağazanın işletmenin aktifine kayıtlı olması duru-
munda yukarıdaki iş için yapılan harcamalar han-
gi hesaba kaydedilmelidir? 

A) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

B) Genel Yönetim Giderleri 

C) Özel Maliyetler 

D) Yapılmakta Olan Yatırımlar 

E) Binalar 

 

 

 

 

 

 

 

21. Mağazanın işletme tarafından kiralanmış olması 
durumunda yukarıdaki iş için yapılan harcamalar 
hangi hesaba kaydedilmelidir? 

A) Yapılmakta Olan Yatırımlar 

B) Özel Maliyetler 

C) Binalar 

D) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

E) Genel Yönetim Giderleri 
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22. - 24. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Bir işletmenin maddi duran varlıklarına ilişkin 2003 ve 
2004 yılı bilgileri şöyledir: 
  (Milyon TL) 
   2003   2004  

Arazi ve Arsalar 2 500 1 500 

Tesis, Makine ve Cihazlar -  2 800 

Taşıtlar 900 400 

Demirbaşlar 100 300 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 3 000 -  

Birikmiş Amortismanlar (800) (1 100) 

Maddi duran varlıklara normal amortisman yöntemiy-
le amortisman hesaplanmaktadır ve ekonomik ömür 
5 yıl olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Bu verilere göre 2004 yılı ile ilgili aşağıdaki tespit-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Maliyet bedeli 1 000 000 000 TL olan arsa satıl-
mıştır. 

B) Yapılan yatırımlar tamamlanmıştır. 

C) Kayıtlı değeri 500 000 000 TL olan taşıt satıl-
mıştır. 

D) Satın alınan makinelerin maliyet bedeli                
2 500 000 000 TL’dir. 

E) Maddi duran varlıkların net tutarı önceki yıla  
göre 1 800 000 000 TL azalmıştır. 

 

 

 

 

 

 

23. 2004 yılında satışı yapılan maddi duran varlığın 
birikmiş amortisman tutarı kaç TL’dir? 

A) 300 000 000  B) 400 000 000  

C) 500 000 000  D) 600 000 000  

 E) 700 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 2003 yılında ayrılan amortisman tutarı kaç TL’dir? 

A) 200 000 000  B) 700 000 000  

C) 800 000 000  D) 1 300 000 000 

 E) 1 500 000 000 
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25. Satıcı işletmeye verilen mal siparişi için, çek ciro edi-
lerek avans ödenmiştir.  

Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A)   /   
 TİCARİ MALLAR XXX 
  SATICILAR  XXX 
   /  

B)   /   
 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI XXX 
  SATICILAR  XXX  
   /  

C)   /   
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI XXX  

  ALINAN ÇEKLER  XXX  
   /  

D)   /   
VERİLEN AVANSLAR XXX  

  ALACAK SENETLERİ  XXX 
   /  

E)   /   
İŞ AVANSLARI XXX  

  ALINAN ÇEKLER  XXX 
   /  

 

 

 

 

 

 

 

26. Çıkarılan tahvillerin nominal bedelin altında ihraç 
edilmesi durumunda, nominal bedel ile ihraç fiya-
tı arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisi-
ne ve ne şekilde kaydedilmelidir? 

A) Çıkarılmış Tahviller hesabının borcuna 

B) Çıkarılmış Tahviller hesabının alacağına 

C) Finansman Giderleri hesabının borcuna 

D) Menkul Kıymetler İhraç Farkı hesabının alacağı-
na 

E) Menkul Kıymetler İhraç Farkı hesabının borcuna 

 

 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi bir gelir tablosu hesabı 
değildir? 

A) Hisse Senedi İptal Kârları 

B) İştiraklerden Temettü Gelirleri 

C) Menkul Kıymet Satış Kârları 

D) Diğer Gelirler 

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar 

 

 

 

 

 

 

 

28. Aşağıdaki hesaplardan hangisi hem maddi duran 
varlıklar hem de maddi olmayan duran varlıklar 
içinde yer alır? 

A) Haklar 

B) Verilen Sipariş Avansları 

C) Verilen Avanslar 

D) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 

E) Yapılmakta Olan Yatırımlar 

 

 

 

 

29. Devamlı Sermaye / Pasif Toplamı  : 0,60 

Duran Varlıklar / Aktif Toplamı  : 0,50  

olan bir işletmenin cari oranı kaçtır? 

A) 0,83 B) 1,00 C) 1,20 D) 1,25 E) 1,33 
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30. - 32. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Bir işletmenin 31.12.2005 tarihli bilançosundan alı-
nan veriler şöyledir: 

  (YTL)  

Kasa 2 000 

Bankalar ? 

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (500) 

Ticari Mallar 2 500 

Demirbaşlar 3 000 

Birikmiş Amortismanlar ? 
AKTİF TOPLAMI 7 500 

Satıcılar 1 000 

Borç Senetleri 2 000 

Ödenecek Vergi ve Fonlar ? 

Çıkarılmış Tahviller (uzun vadeli) 1 000 

Sermaye ? 

Dönem Net Kârı 1 000 
PASİF TOPLAMI 7 500 

İşletmede finansal kaldıraç oranı 0,60 ve asit test 
oranı 1’dir. 
 

 

 

 

 

30. Yukarıdaki bilgilere göre, Ödenecek Vergi ve Fon-
ların tutarı kaç YTL’dir? 

A) 300 B) 500 C) 800 D) 1 000 E) 1 200 

 

 

 

 

31. Yukarıdaki bilgilere göre, Bankalar hesabı kaç 
YTL’dir? 

A) 1 000  B) 1 500  C) 2 000 

 D) 2 500  E) 2 800 

 

 

 

32. Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabında yer alan tu-
tar ödendiğinde, işletmenin cari oranı kaç olur? 

A) 1,71  B) 1,83  C) 2,05 

 D) 2,26  E) 2,58 

 

 

 

 

 

 

 

33. Aşağıdaki işlemlerden hangisi stok devir hızını 
azaltır? 

A) Stok satın alınması 

B) Stok satılması 

C) Stok değer düşüklüğü için karşılık ayrılması 

D) Değersiz hale gelen stokların olması 

E) Alınan stokların bir kısmının iade edilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların taşı-
ması gereken özelliklerden biri değildir? 

A) Tarihi maliyete göre hazırlanma 

B) Düzenlendiği ülkenin para birimine göre hazır-
lanma 

C) Çok sayıda işlemi özet olarak sunma 

D) Dönem esasına göre düzenlenme 

E) Nakit esasına göre düzenlenme 
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35. Bileşik iç iskonto yöntemine göre, % 10 faiz oranı ile 
iskonto ettirilen 3 yıl vadeli bir bonoya karşılık          
20 000 YTL elde edilmiştir.  

Buna göre iskonto tutarı kaç YTL’dir? 

A) 4 420  B) 5 516  C) 6 620 

 D) 8 830  E) 9 930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Bir bankaya yıllık % 10,5 faiz oranı üzerinden yatı-
rılan 1 200 YTL, kaç gün sonra 1 312 YTL olur? 

A) 300  B) 320  C) 330 

 D) 350  E) 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Maliyeti 1 200 YTL olan bir mal kaç YTL’ye satılır-
sa, satış fiyatı üzerinden % 20 kâr elde edilmiş 
olur? 

A) 960  B) 1 380  C) 1 440 

 D) 1 500  E) 1 560 

 

 

 

 

 

38. Satış fiyatı üzerinden % 25 zarar edilmesi duru-
munda, maliyet üzerinden % kaç zarar edilmiş 
olur? 

A) 12,5 B) 15 C) 20 D) 25 E) 37,5 

 

 

 

 

 

 

 

39. Dönemin kâr dağıtımına ilişkin olarak yapılan ta-
hakkuk kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi 
yer almaz? 

A) Yasal Yedekler (Birinci Tertip) 

B) Geçmiş Yıllar Kârları 

C) Ortaklara Borçlar 

D) Olağanüstü Yedekler 

E) Özel Fonlar (Yenileme Fonu) 

 

 

 

 

 

40. Vergi Usul Kanunu’na göre, aşağıdakilerden han-
gisi borsa rayici ile değerlenmez? 

A) Tahviller 

B) Hisse Senetleri 

C) Finansman Bonoları 

D) Hazine Bonoları 

E) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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A KİTAPÇIĞI 
HUKUK İKTİSAT İŞLETME MALİYE MUHASEBE
1.  C 
2.  E 
3.  A 
4.  A 
5.  B 

 
6.  B 
7.  E 
8.  B 
9.  C 

10.  D 
 
11.  A 
12.  E 
13.  D 
14.  C 
15.  C 

 
16.  E 
17.  B 
18.  D 
19.  A 
20.  D 

 
21.  E 
22.  D 
23.  D 
24.  D 
25.  B 

 
26.  B 
27.  C 
28.  C 
29.  E 
30.  E 

 
31.  D 
32.  E 
33.  A 
34.  D 
35.  C 

 
36.  A 
37.  E 
38.  C 
39.  D 
40.  B 

1.  C 
2.  C 
3.  D 
4.  E 
5.  B 

 
6.  A 
7.  B 
8.  D 
9.  E 

10.  A 
 
11.  E 
12.  B 
13.  A 
14.  A 
15.  C 

 
16.  D 
17.  D 
18.  B 
19.  C 
20.  E 

 
21.  B 
22.  E 
23.  B 
24.  C 
25.  C 

 
26.  E 
27.  D 
28.  D 
29.  A 
30.  A 

 
31.  B 
32.  A 
33.  C 
34.  A 
35.  D 

 
36.  E 
37.  C 
38.  B 
39.  E 
40.  D 

1.  B 
2.  E 
3.  C 
4.  D 
5.  B 

 
6.  D 
7.  A 
8.  E 
9.  B 

10.  C 
 
11.  A 
12.  İPTAL 
13.  D 
14.  A 
15.  E 

 
16.  D 
17.  B 
18.  C 
19.  E 
20.  A 

 
21.  B 
22.  E 
23.  C 
24.  D 
25.  B 

 
26.  C 
27.  D 
28.  C 
29.  A 
30.  D 

 
31.  E 
32.  A 
33.  C 
34.  E 
35.  D 

 
36.  E 
37.  A 
38.  B 
39.  D 
40.  B 

1.  A 
2.  B 
3.  E 
4.  B 
5.  D 

 
6.  C 
7.  A 
8.  D 
9.  C 

10.  E 
 
11.  D 
12.  D 
13.  B 
14.  A 
15.  C 

 
16.  E 
17.  A 
18.  C 
19.  E 
20.  A 

 
21.  E 
22.  B 
23.  C 
24.  B 
25.  D 

 
26.  E 
27.  A 
28.  B 
29.  D 
30.  C 

 
31.  C 
32.  D 
33.  A 
34.  D 
35.  C 

 
36.  C 
37.  B 
38.  E 
39.  D 
40.  E 

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

 
6.  B 
7.  A 
8.  C 
9.  B 

10.  B 
 
11.  A 
12.  E 
13.  D 
14.  C 
15.  B 

 
16.  D 
17.  A 
18.  C 
19.  A 
20.  E 

 
21.  B 
22.  D 
23.  B 
24.  A 
25.  C 

 
26.  E 
27.  A 
28.  C 
29.  D 
30.  B 

 
31.  C 
32.  B 
33.  A 
34.  E 
35.  C 

 
36.  B 
37.  D 
38.  C 
39.  E 
40.  B 
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